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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова оргкомітету – Фурса О.О., доктор
педагогічних
наук,
професор,
Президент
Конфедерації дизайнерів та стилістів України, ректор
Мистецького інституту художнього моделювання та
дизайну ім. С. Далі.
Члени оргкомітету:
Радкевич В.О. – доктор педагогічних наук,
професор,
член-кореспондент
НАПН
України,
директор Інституту професійно-технічної освіти
НАПН України.
Орлов В.Ф. – доктор педагогічних наук,
професор,
провідний
науковий
співробітник
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.
Алєксєєва С.В. – кандидат педагогічних наук,
науковий
співробітник
Інституту
професійнотехнічної освіти НАПН України.
Оружа Л.В. – кандидат педагогічних наук,
проректор з навчальної роботи МІХМД ім. С. Далі.
Селівачов М.Р. – доктор мистецтвознавства,
професор, завідувач кафедри дизайну МІХМД ім.
С. Далі.
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Булах А.А. – доктор біологічних наук, професор
кафедри
фундаментальної
підготовки
МІХМД
ім. С. Далі.
Гріффен Л.О. – доктор технічних наук,
професор, заступник завкафедри дизайну МІХМД
ім. С. Далі.
Гамалія К.М. – кандидат історичних наук,
доцент, доцент кафедри мистецтвознавства, етнічної
культури та гуманітарної освіти МІХМД ім. С. Далі.
Юришинець А.І. – кандидат технічних наук,
доцент кафедри дизайну МІХМД ім. С. Далі.
Гнатюк І.Є. – кандидат фізико-математичних
наук, доцент кафедри дизайну МІХМД ім. С. Далі.
Кравченко
А.В.
–
математичних наук, декан
МІХМД ім. С. Далі
Робочі мови конференції:
 українська;
 російська;
 англійська.
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
23 квітня 2015 р.
10.00–10.55 Реєстрація учасників (хол першого
поверху).
11.00–13.00 Пленарне засідання (ауд. №110).
13.10–16.00 Секційні засідання (ауд. №110,
ауд. №209).
16.10–8.00 Екскурсії.
24 квітня 2015 р.
11.00–14.00 Секційні засідання (ауд. №110,
ауд. №209).
14.10–15.00 Заключне
пленарне
засідання
(ауд. №110).
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.
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Сутність і критерії креативу в діяльності
дизайнера.
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
23 квітня 2015 р.
м. Київ, вул. Бережанська, 5
11.00–13.00
Мистецький інститут художнього моделювання
та дизайну імені Сальвадора Далі.
Веде засідання: Фурса Оксана Олександрівна –
доктор педагогічних наук, професор, Президент
Конфедерації дизайнерів та стилістів України, ректор
Мистецького інституту художнього моделювання та
дизайну ім. С. Далі
Відкриття

Привітання

V Всеукраїнської науково – практичної
конференції студентів і молодих вчених
«Мистецтво і дизайн: традиції, пошук,
перспективи».
Фурса Оксана Олександрівна – доктор
педагогічних наук, професор,
Президент Конфедерації дизайнерів та
стилістів України, ректор Мистецького
інституту художнього моделювання та
дизайну ім. С. Далі.
Орлов Валерій Федорович – доктор
педагогічних наук, професор,
провідний науковий співробітник
Інституту професійно-технічної освіти
НАПН України.
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Костюк Олена Миколаївна – кандидат
філологічних наук, доцент, доцент
Інституту іноземної філології
Національного педагогічного
університету ім. М. Драгоманова.
Кравченко Андрій Володимирович –
кандидат фізико-математичних наук,
декан факультету дизайну МІХМД
ім. С. Далі.
ДОПОВІДІ
1. Фурса Оксана Олександрівна – доктор
педагогічних
наук,
професор,
Президент
Конфедерації дизайнерів та стилістів України, ректор
Мистецького інституту художнього моделювання та
дизайну ім. С. Далі. Порівняльний аналіз розвитку
дизайн-освіти в Україні та світі.
2. Орлов
Валерій
Федорович
–
доктор
педагогічних наук, професор, провідний науковий
співробітник Інституту професійно-технічної освіти
НАПН України. Формування уявлення майбутніх
дизайнерів про професійний успіх.
3. Оружа Лариса Володимирівна – кандидат
педагогічних наук, проректор з навчальної роботи
МІХМД ім. С. Далі. Актуальні питання реформування
вищої освіти України у проекції на студентське життя.
4. Костюк Олена Миколаївна – кандидат
філологічних
наук,
доцент,
доцент
Інституту
іноземної філології Національного педагогічного
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університету ім. М. Драгоманова. Молодий дослідник
у пошуку наукових грантів.
5. Ковальчук
Василь
Іванович
–
доктор
педагогічних наук, доцент, заступник директора
Інституту
післядипломної
педагогічної
освіти
Київського університету імені Бориса Грінченка. Роль
громадсько-активної
школи
у
формуванні
громадської свідомості молоді.
6. Алєксєєва
Світлана
Володимирівна
–
кандидат педагогічних наук, молодший науковий
співробітник Інституту професійно-технічної освіти
НАПН України. Навчально-дослідницький проект
магістрів МІХМД ім. С. Далі «Професія і кар’єра»:
досвід і перспективи.
7. Варнавська Лариса Миколаївна – завідувач
науково-методичним відділом Мистецького інституту
художнього моделювання та дизайну ім. С. Далі.
Профілактика залучення студентської молоді до
неформальних релігійних об’єднань та сект.
8. Гнатюк Ігор Євгенович – кандидат фізикоматематичних наук, доцент кафедри дизайну
Мистецького інституту художнього моделювання та
дизайну
ім. С. Далі.
«Хмарні»
технології
для
дизайнерів і домогосподарок.
9. Ігнатенко
Олександр
Володимирович
–
кандидат педагогічних наук, старший викладач
кафедри методик початкової освіти Глухівського
національного
педагогічного
університет
імені
Олександра Довженка. Роль і місце технологій Веб
2.0 в контексті розвитку технодизайну.
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10. Федіна Ольга Ігорівна – викладач кафедри
мистецтвознавства, етнічної культури та гуманітарної
освіти МІХМД ім. С. Далі. Мотивація як основна
складова успішної навчальної діяльності студента.
11. Бойко Оксана Валентинівна – викладач
Мистецького коледжу художнього моделювання та
дизайну.
Прикладне
мистецтвознавство,
або
Практичне застосування знань з історії мистецтв.

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ
Секція 1, 2
23 квітня 2015 р.
13.10–16.00, ауд. №110
Проблеми розвитку сучасного мистецтва в
контексті молодіжної культури, окремих субкультур.
Питання теорії та історії дизайну.
Екодизайн, етнодизайн, технодизайн та інші
провідні тенденції сучасного мистецтва.
Мотиви художньої культури в сучасному
дизайні.
Питання екології у дизайні середовища.
Сутність і критерії креативу в діяльності
дизайнера.
Керівник:
Оружа Лариса Володимирівна –
кандидат педагогічних наук, проректор з навчальної
роботи МІХМД ім. С. Далі.

9

МИСТЕЦТВО І ДИЗАЙН:
ТРАДИЦІЇ, ПОШУК, ПЕРСПЕКТИВИ
Секретар: Кравченко Андрій Володимирович
– кандидат фізико-математичних наук, декан
факультету дизайну МІХМД ім. С. Далі.
ДОПОВІДІ
1. Іванова Ольга Святославівна – викладач
Мистецького коледжу художнього моделювання та
дизайну.
Проблеми
формування
мовленнєвого
етикету студентів мистецького ВНЗ на заняттях з
української мови (за професійним спрямуванням).
2. Бойта Вікторія Володимирівна – викладач
Мистецького коледжу художнього моделювання та
дизайну. Застосування мультимедійних технологій на
заняттях із світової літератури у мистецькому
коледжі.
3. Паращук Тетяна Михайлівна – викладач
кафедри дизайну Мистецького інституту художнього
моделювання та дизайну ім. С. Далі. Проблеми
формування творчої мотивації учнів на заняттях
дизайн-студії з прикладних технік.
4. Коротун Юлія – магістр Мистецького
інституту художнього моделювання та дизайну ім. С.
Далі. (Наук. кер. – Охріменко Ю.В.) Особливості
втілення космічних мотивів у дизайні одягу (на
прикладі творчості Андре Кураса).
5. Опанасюк
Олександра
–
студентка
Мистецького інституту художнього моделювання та
дизайну ім. С. Далі. (Наук. кер. – Юришинець А.І.)
Проблеми пошуку інноваційних вирішень при
дизайн-проектуванні
архітектурного
середовища
10
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індивідуального житлового будинку підвищеної
комфортності.
6. Нечипорук
Валерія
–
студентка
Національного
педагогічного
університету
ім. М. Драгоманова. (Наук. кер. – Костюк О.М.)
Порівняльне дослідження вітчизняних та зарубіжних
театральних
постановок
"комічної
сцени"
М.В. Гоголя "Гравці".
7. Лящук Анастасія – магістр Мистецького
інституту художнього моделювання та дизайну
ім. С. Далі. (Наук. кер. – Охріменко Ю.В.) Вплив
живопису в стилі «поп-арт» на дизайн костюма (на
прикладі творчості Енді Уорхола).
8. Стєгерєску Юлія – студентка Мистецького
інституту художнього моделювання та дизайну
ім. С. Далі. (Наук. кер. – Юришинець А.І.) Актуальні
тенденції
оформлення
дитячої
кімнати
індивідуального житлового будинку
підвищеної
комфортності.
9. Бірюкова Наталія – студентка Мистецького
інституту художнього моделювання та дизайну
ім. С. Далі. (Наук. кер.
–
Побережець
С.В.)
Модифікації художніх образів при ілюструванні
літературно-художнього
видання
Лесі
Українки
«Лісова пісня» у стилі модерн.
10. Карпенко Оксана – студентка Мистецького
інституту художнього моделювання та дизайну
ім. С. Далі. (Наук. кер. – Гулак Л.М.) Вплив сучасної
субкультури байкерів на створення авангардних
колекцій одягу видатних європейських дизайнерів.
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11. Рогова Катерина – магістр Мистецького
інституту художнього моделювання та дизайну
ім. С. Далі.
(Наук.
кер.
–
Юришинець
А.І.)
Фітодизайн у формуванні художнього середовища
інтер`єрів
індивідуальних
житлових
будинків
підвищеної комфортності.
12. Жарікова Катерина – студентка Мистецького
інституту художнього моделювання та дизайну
ім. С. Далі. (Наук. кер. – Гулак Л.М.) Стиль Модерн у
колекціях одягу Дому моделей «Шанель».
13. Литвинець Ольга – студентка Мистецького
коледжу художнього моделювання та дизайну.
(Наук. кер. – Рудєв Ю.П.) Вітчизняні та зарубіжні
джерела
про
театральне
дійство
в
культах
Античності.
14. Булах Анастасія Вікторівна – викладач
Миколаївського
вищого
професійного
училища
технологій та дизайну. Розвиток підприємницької
компетентності
майбутніх
фахівців
швейного
профілю.
15. Рафальська
Анастасія
–
студентка
Мистецького коледжу художнього моделювання та
дизайну. (Наук. кер. – Сакуліна О.П.) Флористичні
мотиви у дизайні сучасного фантазійного макіяжу.
16. Дяченко Марина – магістр Глухівського
національного педагогічного університету імені
Олександра Довженка. Мета і завдання дизайну як
сучасного методу учнівського проектування.
17. Павлютіна Дар’я – студентка Мистецького
інституту художнього моделювання та дизайну ім. С.
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Далі. (Наук. кер. – Гулак Л.М.) Історико-типологічне
дослідження виробів із скла для декорування одягу.
18. Лопатюк Наталія – студентка Мистецького
інституту художнього моделювання та дизайну ім. С.
Далі. (Наук. кер. – Юришинець С.Є.) Типологічне
дослідження особливостей інтер`єру бізнес-центрів.

Секція 3
23 квітня 2015 р.
13.10 – 16.00, ауд. №209
Застосування інноваційних комп’ютерних
технологій у дизайні.
Походження й трансформації образів і
сюжетів у візуальній рекламі.
Керівник:
Гнатюк Ігор Євгенович – кандидат
фізико-математичних наук, доцент кафедри дизайну
Мистецького інституту художнього моделювання та
дизайну ім. С. Далі.
Секретар: Максимова
Алла
Борисівна
–
старший викладач кафедри дизайну Мистецького
інституту художнього моделювання та дизайну
ім. С. Далі.
ДОПОВІДІ
1. Андрієнко Альона – магістр Мистецького
інституту художнього моделювання та дизайну
ім. С. Далі. (Наук. кер. – Гнатюк І.Є.) Використання
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похідних графічного мистецтва та комп’ютерної
графіки у дизайні середовища.
2. Бартєньєв Андрій – студент Мистецького
коледжу художнього моделювання та дизайну.
(Наук. кер. - Максимова А.Б.) Знак і логотип у спорті.
3. Рудницький
Костянтин
–
магістр
Мистецького інституту художнього моделювання та
дизайну ім. С. Далі. (Наук. кер. – Гнатюк І.Є.)
Структура виробничого процесу при створенні
тривимірної анімації.
4. Скрипова
Єлизавета
–
студентка
Мистецького інституту художнього моделювання та
дизайну ім. С. Далі. (Наук. кер. – Побережець С.В.)
Підходи
до
декоративно-орнаментального
оздоблення тату-салону за мотивами історичних
культур Американського континенту.
5. Побережець Аліса – магістр Мистецького
інституту художнього моделювання та дизайну
ім. С. Далі. (Наук. кер. – Гнатюк І.Є.) Особливості
проектування ділової інфографіки у веб-дизайні.
6. Судакова Марія – студентка Мистецького
коледжу художнього моделювання та дизайну.
(Наук. кер. – Побережець С.В.) Прийоми вивчення
сегмента ринку споживачів рекламних послуг (на
прикладі квіткових магазинів).
7. Букрєєв Андрій – студент Мистецького
інституту художнього моделювання та дизайну
ім. С. Далі. (Наук. кер. – Гнатюк І.Є.) Огляд
передового програмного забезпечення для створення
відеопрезентацій.
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8. Текуч Дар’я – студентка Мистецького
коледжу художнього моделювання та дизайну.
(Наук. кер. - Максимова А.Б.) Візуалізація рекламних
ідей при рекламуванні періодичного видання.
9. Бамбура Павло – студент Мистецького
інституту художнього моделювання та дизайну
ім. С. Далі. (Наук. кер. – Гнатюк І.Є.) Ігрові рушії та
особливості їх використання.
10. Баліцька Ірина – студентка Мистецького
інституту художнього моделювання та дизайну
ім. С. Далі. (Наук. кер. – Побережець С.В.) Прийоми
залучення уваги споживачів при рекламуванні
магазину акваріумних рибок та приладдя для
акваріумів.
11. Сорока Аліса – студентка Мистецького
інституту художнього моделювання та дизайну
ім. С. Далі. (Наук. кер. – Сафонова Т.В.) Особливості
дизайну рекламної листівки.
12. Андзембе Жеремі – магістр Мистецького
інституту художнього моделювання та дизайну
ім. С. Далі. (Наук. кер. – Гнатюк І.Є.) Застосування
досягнень ігрової індустрії у навчальних цілях.
Секція 1, 2
24 квітня 2015 р.
11.00–14.00, ауд. №110
Проблеми розвитку сучасного мистецтва в
контексті молодіжної культури, окремих субкультур.
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Питання теорії та історії дизайну.
Екодизайн, етнодизайн, технодизайн та інші
провідні тенденції сучасного мистецтва.
Мотиви художньої культури в сучасному
дизайні.
Питання екології у дизайні середовища.
Сутність і критерії креативу в діяльності
дизайнера.
Керівник:
Оружа Лариса Володимирівна –
кандидат педагогічних наук, проректор з навчальновиховної роботи МІХМД ім. С. Далі.
Секретар: Кравченко Андрій Володимирович
– кандидат фізико-математичних наук, декан
факультету дизайну МІХМД ім. С. Далі.
ДОПОВІДІ
1. Бондюхова Марія – студентка Мистецького
інституту художнього моделювання та дизайну
ім. С. Далі. (Наук. кер. - Юришинець А.І.) Аналіз
основних сучасних стилістичних напрямів в дизайні
інтер’єрів індивідуальних житлових будинків.
2. Борисенко Тетяна – студентка Глухівського
національного
педагогічного
університет
імені
Олександра Довженка. (Наук. кер. - Ігнатенко Г. В.)
Етнодизайн як засіб національного виховання молоді.
3. Поліщук Ірина – студентка Мистецького
інституту художнього моделювання та дизайну
ім. С. Далі.
(Наук.
кер.
–
Юришинець
А.І.)
Декоративна складова текстилю в оздобленні
житлових кімнат сучасних котеджів.
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4. Пак
Марія
–
студентка
Мистецького
інституту художнього моделювання та дизайну
ім. С. Далі. (Наук. кер. - Фурса О.О.) Вплив
театральних образів мюзиклу «Чикаго» на створення
сучасної авангардної колекції одягу.
5. Гаврилова Дар’я – студентка Мистецького
інституту художнього моделювання та дизайну
ім. С. Далі. (Наук. кер. – Юришинець С.Є.) Типове та
особливе у дизайн-проектах СПА-салонів.
6. Дмитренко Ольга – студентка Мистецького
інституту художнього моделювання та дизайну ім. С.
Далі. (Наук. кер. – Гулак Л.М.) Особливості
використання образів і мотивів усної української
народної поетичної творчості при розробленні
фантазійної авангардної колекції одягу та аксесуарів.
7. Самодурова
Анастасія
–
студентка
Мистецького інституту художнього моделювання та
дизайну ім. С. Далі. (Наук. кер. - Сакуліна О.П.)
Вивчення символіки елементів іспанського декору у
процесі створення авангардної колекції одягу із їх
використанням.
8. Кобець Анастасія – студентка Мистецького
інституту художнього моделювання та дизайну
ім. С. Далі. (Наук. кер. – Юришинець С.Є.) Інтер`єри
рекреаційних зон оздоровчих установ: особливості
дизайну та функцій.
9. Мартиненко
Ольга
–
студентка
Національного
педагогічного
університету
ім. М. Драгоманова. (Наук. кер. – Костюк О.М.)
Особливості режисерської та акторської інтерпретації
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характерів
персонажів
комедії
М.В. Гоголя
"Одруження".
10. Рябцева Юлія – студентка Мистецького
інституту художнього моделювання та дизайну
ім. С. Далі. (Наук. кер. - Гулак Л.М.) Космологічні
уявлення
язичництва
у
декорі
пам’ятників
прикладного мистецтва давніх скіфів.
11. Калдре Каріна – студентка Мистецького
інституту художнього моделювання та дизайну
ім. С. Далі. (Наук. кер. - Сакуліна О.П.) Вплив
лялькових образів кінофільму «Тритовстуни» на
створення сучасної авангардної колекції одягу.
12. Кіріченко
Олександра
–
студентка
Мистецького інституту художнього моделювання та
дизайну ім. С. Далі. (Наук. кер. - Юришинець С.Є.)
Теоретичні та практичні засади виконання. дизайнпроекту інтер’єру залу наукової бібліотеки.
13. Гамзінова Анна – студентка Національного
педагогічного університету ім. М. Драгоманова.
(Наук.
кер.
–
Костюк
О.М.)
Література
і
кіномистецтво: художня система «Безприданниці»
О.М.Островського
у
класичних
та
сучасних
екранізаціях драми.
14. Абрамова Юлія – студентка Мистецького
інституту художнього моделювання та дизайну
ім. С. Далі. (Наук. кер. - Гулак Л.М.) Узагальнення
досвіду
дизайнерської
інтерпретації
образу
персонажа літературної казки при створенні колекції
одягу за її мотивами (на прикладі «ПеппіДовгапанчоха» А. Ліндгрен).
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15. Ковальчук Вікторія – студентка Мистецького
інституту художнього моделювання та дизайну
ім. С. Далі. (Наук. кер. – Юришинець С.Є.) Аналіз
сучасних
тенденцій
меблювання
закладів
громадського харчування.
16. Роженцева Ганна – студентка Мистецького
інституту художнього моделювання та дизайну
ім. С. Далі. (Наук. кер. - Баланюк Ж.М.) Готичний
стиль у дизайні інтер`єру сучасних житлових
приміщень.
17. Максаєва
Анастасія
–
студентка
Мистецького коледжу художнього моделювання та
дизайну. (Наук. кер. – Сакуліна О.П.) Футуристичні
тенденції у колекціях одягу сучасних дизайнерів
Японії.
18. Покришень Тетяна – студентка Мистецького
інституту художнього моделювання та дизайну
ім. С. Далі.
(Наук.
кер.
–
Юришинець
С.Є.)
Моніторинг придатності оздоблювальних матеріалів
для інтер’єру холу багатозального кінотеатру.
Секція 3
24 квітня 2015 р.
11.00 – 14.00, ауд. №209
Застосування інноваційних комп’ютерних
технологій у дизайні.
Походження й трансформації образів і
сюжетів у візуальній рекламі.
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Керівник:
Гнатюк Ігор Євгенович – кандидат
фізико-математичних наук, доцент кафедри дизайну
Мистецького інституту художнього моделювання та
дизайну ім. С. Далі.
Секретар: Максимова
Алла
Борисівна
–
старший викладач кафедри дизайну Мистецького
інституту художнього моделювання та дизайну
ім. С. Далі.
ДОПОВІДІ
1. Пепелов Володимир – студент Мистецького
коледжу художнього моделювання та дизайну.
(Наук. кер. – Гнатюк І.Є.) Сучасне програмне
забезпечення для створення спецефектів для кіно та
анімації.
2. Мазур Михайло – студент Мистецького
коледжу художнього моделювання та дизайну.
(Наук. кер. - Сафонова Т.В.) Колір у світі реклами.
3. Карпенко Дмитро – студент Мистецького
коледжу художнього моделювання та дизайну.
(Наук. кер. – Гнатюк І.Є. Історичний розвиток
комп’ютерних ігор та ігрового дизайну.
4. Зоріна Валерія – студентка Мистецького
коледжу художнього моделювання та дизайну.
(Наук. кер. – Сафонова Т.В.) Наклейка фірмова,
рекламна, декоративна.
5. Татаруля Дарина – студентка Мистецького
коледжу художнього моделювання та дизайну.
(Наук. кер. – Гнатюк І.Є.) Тенденції та перспективи
ігрового дизайну.
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6. Кравцова
Єлизавета
–
студентка
Мистецького коледжу художнього моделювання та
дизайну. (Наук. кер. – Сафонова Т.В.) Дизайн-аналіз
листівок-«валентинок».
7. Ободовський Ален – студент Мистецького
коледжу художнього моделювання та дизайну.
(Наук. кер. – Гнатюк І.Є.) Етапи розробки графічної
концепції для комп’ютерної гри.
8. Орловська Леся – студентка Мистецького
коледжу художнього моделювання та дизайну.
(Наук. кер. – Гнатюк І.Є.) Сучасні тенденції у вебдизайні.
9. Свиридовський
Богдан
–
студент
Мистецького коледжу художнього моделювання та
дизайну. (Наук. кер. – Гнатюк І.Є.) Дослідження
аналогів у процесі створення короткометражного
анімаційного фільму "Кіборги".
10. Лясота Роман – студент Мистецького
коледжу художнього моделювання та дизайну.
(Наук. кер. – Гнатюк І.Є.) Підходи до вивчення
досвіду розроблення авторського сайту-портфоліо
для графічного дизайнера.
11. Левчук Лада – студентка Мистецького
коледжу художнього моделювання та дизайну.
(Наук. кер. – Гнатюк І.Є.) Принципи створення
нового дизайну анімаційного фільму (з досвіду
композиції «Нортон»).
Шановні молоді вчені: студенти, магістри,
аспіранти, докторанти та викладачі ВНЗ!
За
результатами
нашої
конференції
«Мистецтво і дизайн: традиції, пошук, перспективи»
МІХМД ім. С. Далі щорічно видає збірник матеріалів.
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ТРАДИЦІЇ, ПОШУК, ПЕРСПЕКТИВИ
СТАТТІ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
Фурса О.О.,
д.пед.н., проф.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ
ДИЗАЙН-ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Дизайнерська освіта – це культурно-історичне
явище, яке розгортається у взаємодії з науковотехнічною та візуальною, художньою культурою і
відображає вплив новацій і винаходів на розвиток
культури й послідовні зусилля людства оволодіти
проектно-художньою діяльністю як важливим видом
синтетичної інженерної і художньої творчості. Тому
дизайн-освіта – це одночасно і продукт культури,
інструмент культурного будівництва, і фактор, що
активно
формує
культуру.
У просторі
цілеспрямованих і динамічних освітніх систем,
систему дизайн-освіти слід відносити до таких, що
розвиваються. Такою вона є тому, що завдяки
суспільному, соціальному та науково-технічному
прогресу система дизайн-освіти удосконалюється,
розвивається
в
науково-методологічному,
методичному, структурному, функціональному й
історичному аспектах.
Теоретичну
основу
дослідження
складає
сукупність
ідей,
що
розкривають
сутність
проектування і розвитку вищої освіти, а також праці
з естетики, теорії дизайну і художньої творчості
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(В. Даниленко,
О Демянчук,
В. Оршанський,
А. Чебикін та ін.); теорії і практики мистецької освіти
(Г. Гребенюк,
О. Олексюк,
В. Орлов,
О. Отич,
В. Радкевич, О. Рудницька, В. Тименко та ін.).
Узагальнено також праці, автори яких є
ідеологами відомих зарубіжних дизайнерських шкіл
минулого і керувалися думкою, що кожен предмет в
оточуючому світі має повністю відповідати своїй меті,
тобто виконувати практичні функції, бути зручним,
дешевим і красивим (В. Гропіус, Т. Мальдонадо,
У. Морріс, В. Папанек та ін.).
Важливе
значення
мають
концептуальні
положення праць вітчизняних учених із проблем
мистецтвознавства,
дизайну
та
професійної
підготовки майбутніх дизайнерів (С. Алєксєєва,
Є. Антонович,
О. Боднар,
О. Бойчук,
І. Голод,
Г. Гребенюк, В. Даниленко, Л. Оружа, В. Прусак,
О. Рудницька, М. Селівачов, В. Тименко, А. Чебикін,
В. Яблонський).
Мета
статті
–
за
допомогою
історикотипологічного та компаративного узагальнення
виявити особливості становлення й розвитку дизайну
і дизайн-освіти в Україні та економічно розвинених
країнах світу.
Характерними
ознаками
діяльності
дизайнерських навчальних закладів зарубіжних
країн є: впровадження корпоративного навчання
(кожний третій семестр студенти мають працювати в
фірмах,
корпораціях)
(США);
підвищення
ефективності навчального процесу на основі зв’язків

23

МИСТЕЦТВО І ДИЗАЙН:
ТРАДИЦІЇ, ПОШУК, ПЕРСПЕКТИВИ
із виробництвом (Німеччина); підготовка дизайнерів
із
одночасним
оволодінням
інженерною
спеціальністю
(Велика
Британія);
посилення
гуманітарної
складової
змісту
дизайн-освіти,
діалогічних
форм
навчання,
конкретності
і
звуженості постановки проектних завдань у процесі
навчання (Італія). Проте в кожній країні історично
склалися свої специфічні умови розвитку дизайну і
дизайн-освіти [5; 3; 6].
Особливістю
дизайнерської
освіти
у
західноєвропейських
країнах
є
її
вузьке
профілювання за освітньо-кваліфікаційними рівнями.
На рівні бакалаврів фахівців готують безпосередньо
до дизайнерської практики (art-design) – розробки
проектів, створення «робочих проектів». Рівня
бакалавра достатньо для того, щоб отримати
ліцензію на приватну практику. Вищим є рівень
підготовки до розробки концепції проектів. Це рівень
авторських ідей, образу проекту, що набуває вигляду
«ескізного проекту». Дизайнери такого рівня
практично не торкаються конструктивної частини
проекту,
а
працюють
переважно
над
концептуальними формами, що часом мають мало
спільного з реальним дизайнерським виробом.
Такого рівня досягають ті, хто вже має повну вищу
освіту й продовжує спеціалізований післядипломний
період навчання.
Аналіз стану підготовки майбутніх дизайнерів
дозволяє визначити в зарубіжній педагогіці такі
тенденції:
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провідними
закладами
підготовки
висококваліфікованих дизайнерів на сучасному етапі
стають університети і коледжі, які забезпечують
багатоваріантність
взаємозв’язку
з
іншими
інституціями, неперервність професійної освіти;
у
змісті
підготовки
вищих
навчальних
закладів переважають концепції критичної педагогіки
і
гуманістичної
психології,
що
передбачає
організацію професійної дизайнерської освіти на
засадах демократичних цінностей, етики співчуття,
справедливості,
оновленого
характеру
взаємовідносин соціального взаємозв’язку;
акцентується увага на процесі самонавчання
в
умовах
спільної
і
групової
проектноконструкторської
діяльності
та
індивідуального
виконання творчих завдань;
використовується
широкий
арсенал
організаційних форм і методів дизайн-освіти:
написання творчих робіт, публічна презентація
проектів, використання дискусій та власного досвіду,
коопероване навчання тощо;
упроваджуються різні курси для розвитку
творчих здібностей студентів;
перспективною
моделлю
нової
системи
підготовки
дизайнерів
є
співробітництво
дизайнерських шкіл, студій та університетів, що
відкриває нові можливості для досліджень у галузі
дизайну та вдосконалення професійного росту
дизайнера;
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основними концептуальними ідеями в галузі
дизайн-освіти на європейському континенті є
інтеграція, професіоналізація та універсалізація,
недоліком є недостатня фундаменталізація;
особливої
ваги
надається
розвитку
професійного креативного мислення як основі
творчої діяльності дизайнера;
найважливішою
умовою
інноваційної
діяльності дизайнера є формування особистісної
орієнтації;
зміст підготовки майбутнього дизайнера
орієнтовано на створення кооперативної моделі
навчання викладача і студента, на розвиток
нетрадиційних способів мислення, умінь діяти в
новому мінливому середовищі, займати активну
позицію і пристосовуватись до змін;
відбувається зближення освітніх систем країн
Європи з метою гармонізації системи рівнів (ступенів)
освіти та створення «європейського простору вищої
освіти»;
збережено
багатоваріативність
у
національних особливостях моделі дизайн-освіти
майбутнього;
робиться наголос на орієнтації на грамотність
праці з інформацією (уміння збирати факти,
аналізувати їх, висувати гіпотези щодо розв’язання
проблем, робити необхідні узагальнення, зіставлення
з аналогічними або альтернативними варіантами,
встановлювати
статистичні
закономірності,
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формулювати аргументовані висновки і на їх основі
виявляти і розв’язувати проблеми).
Позитивні тенденції зарубіжної педагогіки
мають застосовуватись і в українській педагогіці у
вирішенні проблеми фахової підготовки майбутнього
дизайнера в умовах вищих навчальних закладів
України.
Ринок праці в економічно розвинених країнах
визначає основні стандарти якості дизайн-освіти;
уточнення знань та вмінь, які повинні мати
претенденти на відповідні вакансії, а перспектива
працевлаштування є важливим мотивом, який
зумовлює вибір освітянських продуктів споживачем.
Тому достовірна інформація про ринок праці, яка
надається навчальними закладами покупцям їх
освітянських продуктів, може збільшити потребу у
тих продуктах, які підвищують можливість успішного
працевлаштування у майбутньому.
Особливістю
підготовки
дизайнерів,
проектувальників, художників, митців у СРСР,
зокрема й в Україні, була спрямованість на
утвердження принципів «соціалістичного реалізму».
А західний дизайн, попри спроби багатьох теоретиків
поставити
його
на
службу
високим
цілям
(проектування гармонійного середовища, а через
нього і гармонійного способу життя), на етапах свого
розвитку у ХХ ст. був використаний промисловцями
як засіб завоювання ринків збуту.
Доведено, що основними витоками становлення
дизайн-освіти в Україні, на відміну від багатьох країн
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зарубіжжя,
є
національні
традиції
художньоприкладного
мистецтва,
система
інженерноконструкторської, архітектурної та мистецької освіти,
а також творча конструкторська, проектна й
художньо-естетична діяльність.
Від середини ХХ ст. у світі й на початку XXI ст.
в Україні дизайн-освіта перестала бути лише
професійною, вона розглядається як напрям у
культурному розвитку суспільства і бажаний або
необхідний елемент загальної культури особистості,
а вирішальним напрямом дизайн-освіти визнається
розвиток особистості випускника-дизайнера [7].
Одним із важливих результатів трансформації
моделей сучасної дизайн-освіти є розширення її
функцій, включаючи надання можливості навчатися
упродовж усього життя (безперервної освіти). Як
наслідок, дизайнерські навчальні заклади:
сприяють успішному соціально-економічному
розвитку на регіональному і республіканському рівні;
генерують розвиток проектної культури в
суспільстві;
формують простір неперервної дизайнерської
освіти.
Характерна ознака української дизайн-освіти:
намагання в теорії прагнути до найновіших розробок
філософії освіти, а на практиці – нездатність до
модернізації традиційних і усталених форм і методів
навчання і виховання. Перш за все, йдеться про
неспроможність реалізувати принцип пріоритетності
виховання
особистісних
професійно
значимих
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якостей майбутнього дизайнера над процесом
підготовки до виконання професійних обов’язків.
У вітчизняній дизайн-освіті виявлено тенденцію
щодо переосмислення системи підготовки дизайнерів
різних профілів, спрямованість її на зростання рівня
їхньої проектної культури [2]. Особливо гостро стоїть
питання щодо створення такої моделі професійної
підготовки дизайнерів, яка б зберігала кращі традиції
і примножувала позитивний досвід вітчизняних
дизайнерських шкіл, а також ураховувала досвід,
напрацьований школами країн Східної і Західної
Європи, США та Японії.
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Анотація.
Історико-педагогічний
аналіз,
проведений у процесі дослідження, дав можливість
автору виявити особливості становлення й розвитку
дизайну і дизайн-освіти в Україні та економічно
розвинених країнах світу, визначити актуальні
сучасні тенденції та окреслити вектор подальшого
розвитку галузі.
Ключові слова: дизайн, дизайн-освіта.
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Аннотация. Историко-педагогический анализ,
проведенный
в
процессе
исследования,
дал
возможность
автору
выявить
особенности
становления и развития дизайна и дизайнобразования в Украине и экономически развитых
странах мира, определить актуальные современные
тенденции и прочертить вектор дальнейшего
развития отрасли.
Ключевые
слова:
дизайн,
дизайнобразование.

Паращук Т.М.,
МІХМД ім. С. Далі
ПРОБЛИМИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ МОТИВАЦІЇ
УЧНІВ НА ЗАНЯТТЯХ ДИЗАЙН-СТУДІЇ
З ПРИКЛАДНИХ ТЕХНІК
Ми послідовно досліджуємо методи формування
мотивації майбутніх дизайнерів. На попередній
конференції була опрацьована тема «Формування
навчальної та професійної мотивації студентів
молодших курсів шляхом залучення їх соціальних
проектів, майстер-класів та виставок».
Доречно нагадати, що мотив (франц. motif, лат.
motus - рух) – це спонукання до діяльності,
пов'язане із задоволенням потреб людини, а
мотивація – система спонукань, які зумовлюють
активність організму і визначають її спрямованість.
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Як відомо, залежно від ставлення до навчальної
діяльності, її змісту, мотиви поділяють на внутрішні і
зовнішні.

вн ут ріш ня м оти вація
(орієн тован а н а п роц е с
і результ ат)

зовн іш ня м отивація
(в им оги , вказівки )

Внутрішні
мотиви
пов'язані
зі
змістом
навчальної діяльності та її процесом (пізнавальний
інтерес, потреба в інтелектуальній активності,
прагнення досягти кращого результату тощо). У свою
чергу, зовнішні мотиви характеризують взаємодію
особистості
із зовнішнім середовищем (вимоги,
натяки, вказівки, заохочення тощо).
За словами російського психолога О. Лука,
мотивація являє собою "двигун", або "приводний
ремінь", який запускає в роботу творчі механізми
мислення [3, с. 73].
Мотивація творчості - це система стійких
мотивів, що відображає особистісну трансформацію
взаємодії соціальних та індивідуальних чинників у
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стійку
творчу
спрямованість.
Це
поняття
характеризує стан свідомості, який зумовлює
пріоритет творчої діяльності в системі життєвих
виборів і поведінкових стратегій, стимулює та
підтримує творчий процес на всіх його стадіях
[6, с.50].
Виділяють
наступні
особливості
творчої
мотивації:
- наявність внутрішнього, а не зовнішнього
джерела мотивації (А. Маслоу, К. Роджерс);
- активний
початок,
ініціативність
(О. Матюшкін, Д. Богоявленська);
- особистісна
природа
(С. Степанов,
І. Семенов);
- неадаптивний,
непрагматичний
характер
(М. Бахтін, В. Дружинін);
- незалежність
від
минулого
досвіду,
виникнення тут-і-тепер (О. Матюшкін, С. Мотков);
- орієнтація не на продукт, а на процес
(А. Маслоу, Я. Пономарьов);
- стихійність,
спонтанність,
привабливість
невідомості,
невизначеності
результату
(Я. Пономарьов, К. Поппер) тощо.
Проте сила впливу різних видів мотивації на
процес
розвитку
неоднакова.
Доведено,
що
вирішальними для процесу розвитку особистості
виступає внутрішня мотивація, або само-мотивація.
Треба відмітити, що у вольових, свідомих зусиллях у
даному випадку необхідності немає. Головний
ціннісний критерій полягає в тому, щоб якомога
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краще виконати розпочату роботу і при цьому
уникнути
уторованих шляхів. Щодо ролі, яку
відіграють зовнішні мотиви, серед науковців немає
однозначної
думки.
Так,
наші
співвітчизники
Л. Тихенко та С. Ніколаєнко вважають, що "зовнішні
мотиви можуть бути досить потужним чинником
успішності навчання. Проте вони психологічно
збіднюють
сам
процес,
перешкоджають
використанню всіх його розвиваючих ресурсів, а в
деяких випадках можуть спричинити деформацію
особистісного
розвитку
людини".
На
думку
американського
психолога
Г. Алдера,
зовнішні
фактори відіграють допоміжну позитивну роль в
процесі
розвитку, сприяючи
пробудженню
у
людини інтересу до задачі, якою йому доведеться
займатися. Однак первісний імпульс швидко згасає,
якщо на наступному етапі не буде підкріплений
появою дослідницького азарту - вірного супутника
творчості [1, с. 282; 5, с. 32].
Своє дослідження ми проводили з молодшими
учнями дизайн-студії. Серед них було проведено
невеличке опитування.
Для чого ви ходите займатися до дизайн-студії?
- Соломія, 7 р.: «Для задоволення».
- Вероніка, 8 р.: «Для розвитку».
- Діана, 8 р.: «Щоб навчитись все робити і
стати дизайнером».
- Юля, 8 р: «Бо маю талант малювати – хочу
його розвивати».
- Марія, 8 р.: «Хочу стати художником».
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Усі діти відповіли одразу, продемонструвавши
наявність внутрішнього джерела мотивації.
Дуже гарно діти реагують, коли можуть
побачити, а ще краще - потримати в руках зразок
роботи,
яку
вони
будуть
виконувати.
Вони
демонструють підсилення мотивації, і дуже часто
включається ефект змагання в тому, хто виконає
поставлене завдання швидше, щоправда іноді
нехтуючи при цьому якістю. Щоб уникнути такого,
найчастіше весь процес навчання та опрацювання
навичок поділяють на декілька етапів. І на кожному
етапі визначається переможець.
Іноді зустрічаються нестандартні ситуації, коли
учень взагалі нічого не хоче робити на занятті
(відсутня внутрішня мотивація), і потрібно виявити
всю свою педагогічну майстерність, щоб і зацікавити
такого учня, і щоб при цьому вся група
безперешкодно змогла працювати згідно з планом
заняття.
Отже, позитивна мотивація є складовою
діяльності
дитячої
дизайн-студії,
і
процес
формування творчої мотивації має складати певну
систему роботи, що передбачає застосування у
певних типових ситуаціях конкретних прийомів,
зокрема: заохочення, змагання, конкурси тощо.
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Коротун Ю. М.,
МІХМД ім. С. Далі.
Наук. кер. - Охрименко Ю. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВТІЛЕННЯ КОСМІЧНИХ МОТИВІВ
У ДИЗАЙНЕРСЬКОМУ ОДЯЗІ (НА ПРИКЛАДІ
ТВОРЧОСТІ АНДРЕ КУРЕЖА)
У сучасному світі дизайн одягу – це реалізація
сміливих художніх ідей і засіб самопізнання,
презентація власної індивідуальності та спосіб
втілення духу часу, інструмент глобалізації і
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прибутковий бізнес. Одне з першочергових завдань
для дизайнерської або авторської колекції одягу –
це вибір теми. Завдання дизайнера – по-своєму
подивитися на цю тему, знайти ті ключові моменти,
які його хвилюватимуть і надихатимуть. Якщо
дизайнер володіє знаннями з історії костюма, багато
читає, цікавиться тим, що відбувається довкола,
йому легко знайти джерела для натхнення,
незвичайний матеріал для своєї майбутньої колекції
одягу. На дизайнера під час створення колекції одягу
впливають багато факторів: події у світі, настрій,
самопочуття тощо.
У 1961 р. відбулася така подія, яка сколихнула
увесь світ і дала поштовх для створення нових течій
в мистецтві. Перший політ радянського космонавта
Юрія Гагаріна у космос надихнув митців на чимало
зухвалих та абсолютно нових ідей. Ця тема
викликала ажіотаж, нові надії, нові прагнення. Перед
людством раптом відкрилися космічні горизонти і
немислимі перспективи. Космічні мотиви з’явилися в
роботах з архітектури, скульптури, живопису,
літератури, моди тощо.
Найяскравіший
приклад
впливу
першого
польоту в космос людини на архітекторів можна
розгледіти в радянській архітектурі 70–80-х р. ХХ ст.
Хоча архітектура СРСР не відрізнялася в ті часи
новаторством та надлишком декоративних елементів,
деякі будівлі все ж таки засвідчили захоплення
дивовижним космосом. Будівлі були схожі на
фантастичні космічні кораблі, які щойно спустилися з
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орбіти. Прекрасним прикладом таких фантастичних
будівель є: «Дім-коло» архітектора Є. Стамо в
Москві, літній театр в парку Дніпропетровська
архітектора О. Петрова в Україні, науково-дослідний
центр у Санкт-Петербурзі, що був збудований за
проектом С. Савіна та Б. Артюшина тощо.
Під впливом видатних досягнень науковотехнічної революції, космонавтики в образотворчому
мистецтві з'явився новий для світового мистецтва
напрям – науково-фантастична живопис. Найбільший
вплив на нього робить тема «майбутнє людства», що
має проблемний, світоглядний характер і меншою
мірою – зовнішні, навіть талановито створені
художниками
реалії.
У
картинах
знаменитих
художників цього напряму помітні різні творчі
підходи до теми космосу: від стримано-традиційних
скульптурних портретів радянських космонавтів,
створених Г. Постніковою, до мальовничих фантазій
М. Грека в роботах І. Шважаса, гостро експресивної
графіки прибалтів І. Хельмута та А. Кютт.
Роботи скульпторів після першого польоту
людини у космос, в свою чергу, засвідчили
захоплення
сміливими
та
безстрашними
космонавтами. Саме тому в 60-х р. ХХ ст. по усьому
Радянському Союзу з’являються величні скульптури
космонавтів. Одним із скульпторів, які працювали
над створенням робіт на тему космосу, є Іван Місько
– заслужений діяч мистецтв, народний художник
Білорусії,
лауреат
Державної
премії
СРСР,
нагороджений медаллю Франциска Скорини та
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орденом імені Ю. О. Гагаріна. Його часто називають
«космічним» скульптором, адже тема космосу – одна
з пріоритетних у творчості Місько. «Як для
космонавта політ – це прагнення пізнати незвідане, –
поділився майстер з БілаПАН, – так для мене моя
робота – це прагнення пізнати душу космонавта» [6,
с. 87].
Космічні мотиви, які вплинули на розвиток
мистецтва у світі, дуже різноманітні. Кожний митець
для натхнення перейняв з космосу свої ідеї та форми.
Наприклад, архітектор Антоніо Гауді в основі своїх
найзнаменитіших будівель використовував живу,
динамічну масу, вільний, рухливий простір і
дивовижний химерний, примхливий орнамент, – це
все несло в собі ідею плавного без єдиних кутів
космічного простору. А в своїх картинах живопису
Джозефіна Волл взяла за основу фантастичні та
яскраві кольори неосяжного космосу.
Мета статті: дослідити особливості втілення
космічних мотивів на творчість Андре Курежа.
Актуальність обраної теми полягає в тому, що
саме у творчості Андре Курежа у 60-і р. ХХ ст.
виявилися важливі тенденції втілення космічних
мотивів
у
костюмі
і загальні закономірності
поширення певних тем і мотивів у дизайнерському
одязі. У той же час це явище досі залишається
недостатньо дослідженим. Напрацьований матеріал
може бути використаний у діяльності дизайнерівпрактикантів та підготовці майбутніх фахівців.
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Так само, як і в живописі, в світі моди знамениті
дизайнери одягу надихалися різними космічними
мотивами. А одними з перших модельєрів, які почали
випускати колекції на основі космічних тематик і
шокували своєю фантастичністю, були Андре Куреж,
Пако Рабанна, П’єр Карден та ін. «Це єдина епоха в
історії моди, що не послуговувалася минулим, а
виявилася здатною винайти щось абсолютно нове», –
нагадує історик Лідія Каміцис, автор передмови до
«Міжнародного словника моди» [10, с. 2].
Космічні мотиви поділяються на декілька видів,
а саме:
- кольорова гама космосу;
- космічні форми: природні (планети, зірки),
неприродні (космічні шатли, станції, ракети);
- художні образи (Сонце, зірки);
- винаходи пов’язані з прогресом людської
діяльності у космосі (космонавти, космічні станції,
ракети).
А також можна відмітити ще один вид космічних
мотивів, який відрізняється від усіх інших і який
використовують у своїх роботах деякі митці – це
«погляд у майбутнє», так зване бачення митцями
майбутніх речей, життя людини в світі майбутнього.
Особливістю
втілення
в
дизайні
одягу
космічних мотивів Пако Рабанна було використання
нетрадиційних матеріалів, які, на думку митця,
будуть застосовувати в майбутньому для шиття
одягу. У своєму інтерв'ю журналу Marie Claire кутюр’є
заявив: «Жінки майбутнього, сильні, умілі, чарівливі,
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будуть абсолютно точно перевершувати чоловіків.
Для таких жінок я і створюю свою моду» [3, с. 54].
Модельєр для виготовлення одягу використовував
новаторські у світі моди матеріали: пластмасу, дріт,
скло, папір тощо. Одяг він сприймав лише як
матеріальну оболонку, вважаючи, що вона може бути
зроблена з чого завгодно і мати абсолютно будь-яку
форму. Але такий одяг не досяг популярності серед
населення через неможливе використання такого
нестандартного, в деяких випадках незручного
костюму для повсякденного життя.
А дизайнер одягу П’єр Карден вирішив навпаки
- приділити більшу увагу зручності та практичності
одягу. Обравши для натхнення оригінальні форми з
космосу, Карден втілює їх у зручні короткі сукні або
комбінезони для сучасної молоді. Формою, яку
дизайнер
найчастіше
використовував
у
своїх
колекціях, було коло – символ величних планет,
сонця та зірок. Металевий блиск, прості геометричні
лінії, але складність і незвичайність форми –
фантазія модельєра, що буде модним тоді, коли
подорож до зірок стане рутиною.
Але більше за всіх серед дизайнерів 60-х р.
ХХ ст. вирізняється модельєр Андре Куреж. Саме він
перший у Франції розпочав використовувати в
колекціях одягу космічні мотиви. Надихнувшись
освоєнням космічного простору, Куреж в 1964 р.
представляє
свою
нову
колекцію,
для
якої
використовує диво промислової хімії 60-х р. ХХ ст., –
вініл та синтетичні тканини. Модельєр завдяки
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правильному розподіленню екстравагантних та
лаконічних космічних елементів у повсякденному
одягу та одягу для кіно і сцени зумів знайти
споживача для впровадження своїх колекцій.
Дизайнер немов дивиться у майбутню моду і черпає
свої ідеї з одягу, який буде модним через багато
десятиліть. Таким чином Андре Куреж запропонував
жінкам оригінальний одяг, якого не могли уявити
люди того часу, але придатний для введення у
повсякденне життя.
Також Андре Куреж, надихнувшись космосом,
запропонував жінкам міні-спідниці, які, на його
думку, будуть модними у майбутньому, а ще різнокольорові
панчохи
та
високі
чобітки
з
полакованої шкіри. Тільки деякі деталі його
повсякденного одягу демонструють захоплення
дизайнера фантастичними формами космосу –
шоломи, які нагадують головний убір астронавта або
інопланетянок.
Новітнім впровадженням у моду також були
конструктивні форми одягу Андре Курежа. Замість
традиційних складних моделей «от кутюр», в яких
конструкція всіляко маскувалася міццю драпіровок,
деталей або вишивки, Андре Куреж запропонував
ясні лаконічні форми, в яких конструкція була
виявлена. Замість виточок Куреж використовував
вертикальні конструктивні лінії, які були підкреслені
рельєфною
строчкою,
кантами
або
деталями
контрастного кольору. Його моделі порівнювали з

42

МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
23-24 квітня 2015 року – Київ 2015

кресленнями, виконаними за допомогою циркуля і
лінійки.
Андре Куреж у своїх колекціях робив жіночий і
чоловічий
одяг
максимально
функціональним,
лаконічним та схожим між собою, так як у космосі не
потрібні зайві деталі. Це дало поштовх новій течії «унісекс». Увівши в моду брючний костюм для жінок
ще до кінця десятиліття, він був на піку
популярності.
Саме те, що Андре Куреж більш сприйнято для
повсякденного життя застосував у своїх колекціях
одягу космічні мотиви і дало змогу йому відділитися з
поміж інших знаменитих дизайнерів, які працювали в
тому ж напрямі.
Незважаючи на те, що перший політ у космос
людини відбувся ще у 1961 р. багато сучасних
дизайнерів одягу продовжують дивувати і вражати
уяву
людей
своїми
фантастичними
та
екстравагантними
колекціями
з
космічними
мотивами. Після завершення ажіотажу на «космічну»
тематику в 60-х р. ХХ ст. ця тема з’являлася ще
неодноразово на модних показах знаменитих
дизайнерів одягу.
Отже, у пропонованому дослідженні:
- зроблено огляд творчості видатних митців, які
надихнулися першим польотом людини у космос, а
саме архітекторів – Є. Стамо, О. Петров, С. Савіна,
Б. Артюшина,
живописців
–
Г. Постнікова,
І. Шважаса, І. Хельмута та А. Кютт, скульптора –
І. Місько, дизайнерів одягу – П. Карден, П. Рабан.
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- проаналізовано та класифіковано космічні
мотиви, які використовували у своїх роботах митці:
елементи кольорової гами космосу, космічні форми,
художні образи, винаходи, пов’язані з прогресом
людської діяльності у космосі;
- проведено порівняння підходів до втілення
космічних мотивів у дизайнерський костюм П’єра
Кардена та Пако Рабана. Особливістю втілення в
дизайні одягу космічних мотивів П. Рабана було
використання нетрадиційних матеріалів, а П. Карден
приділив більшу увагу зручності та практичності
одягу;
- виявлено особливості втілення космічних
мотивів у колекціях дизайнера одягу Андре Курежа:
розподіл модельєром екстравагантних та лаконічних
космічних мотивів у повсякденному одязі та одязі для
кіно і сцени, впровадження у моду новітніх
конструктивних форм.
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ФІТОДИЗАЙН В ФОРМУВАННІ ХУДОЖНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА ІНТЕР’ЄРІВ ІНДИВІДУАЛЬНИХ
ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ПІДВИЩЕННОЇ
КОМФОРТНОСТІ
Фітодизайн – невід’ємний атрибут сучасного
інтер’єру. Зелені квітучі рослини з незапам’ятних
часів
супроводять
людину,
радуючи
його
і
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прикрашаючи життя. Прагнення кожної людини жити
і працювати в затишному і комфортному приміщенні
очевидно. Рослини ушляхетнюють інтер’єр, роблять
його комфортним і респектабельним. Індивідуальний
фітодизайн офісу робить його привабливим і
затишним. Частка природи, особливо в зимовий
період,
знімає
емоційне
навантаження,
що
благотворно позначається на настрої людини [7,
c. 110].
Мета статті: дослідити засоби створення
сучасного художнього середовища індивідуальних
житлових будинків з використанням фітодизайну.
Сьогодні
відбувається
активний
розвиток
різноманітних
концепцій
інтер’єрів.
Особливою
популярністю користуються приміщення, які мають
індивідуальні
особливості,
тому
введення
фітодизайну в інтер’єри надає переваги у створенні
особливого
мікроклімату
всередині
приміщень,
очищення повітря, високого рівня естетичного
сприйняття та багатьох інших аспектів.
Науково-технічний прогрес сприяє створенню
нових технологій, за допомогою яких рослини
розміщуються на стінах, промислових виробах. Цей
процес сприяє зміні стереотипів у стилістичному та
тематичному вирішенні дизайну інтер’єру житлових
приміщень, що сприяє формуванню нових методів і
засобів
організації
внутрішнього
простору
з
використанням фітодизайну.
Фітодизайн
спрямований
на
об’єднання
рослинного і предметного світів, він певною мірою
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проводить лінію гуманізації штучного середовища, а
також допомагає розробити продумане, науково
обґрунтоване дизайнерське рішення щодо введення
рослин в інтер’єри.
Методика розміщення рослин в інтер’єрі й
побудови
художньо-декоративних
композицій
заснована на знанні особливостей кожного виду і
законів аранжування [3, c. 98].
Декоративність композиції залежить не від
кількості і різноманітності використовуваних рослин,
а від уміння правильно підібрати, розмістити і
найбільш повно показати красу їх форм і колірних
поєднань. Число варіантів композиції безмежно, але
при їх складанні завжди повинні дотримуватися
загальні принципи і прийоми, за допомогою яких
досягається декоративний ефект.
Композиції можна складати з рослин однакової
висоти або поєднувати види, що утворюють кілька
ярусів. У багатоярусну композицію входять, як
правило, високорослі, середньовисокі та низькорослі
рослини. Високорослі рослини можна розташовувати
як в центрі (при створенні симетричних композицій),
так і на задньому плані або зміщати до краю,
створюючи таким чином асиметричні композиції.
Широко застосовуються і одноярусні посадки. Для
них, як правило, придатні невисокі трав’янисті
рослини одного виду, які використовуються для
створення одноколірних бордюрів чи мальовничих
композицій з рослин з різним забарвленням листя
(бальзаміни, колеус, бегонії).
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Важливу роль у створенні фіто-композиції грає
поєднання кольорів і відтінків, яке може підбиратися
за гармонійним або контрастним принципом. При
складанні
гармонійної
(нюансної)
композиції
використовують різні відтінки якого-небудь одного
кольору. Можливості контрастних композицій значно
ширше.
При
їх
складанні
можна
широко
застосовувати
ряболисті
рослини
(бегонія
королівська, диффенбахія, колеус, маранта та ін.),
використовуючи їх для створення колірних плям на
тлі рослин з однорідною забарвленням листя.
Виразні композиції можна скласти, вводячи в них
квітучі рослини, які будуть контрастувати зі
стриманим нейтральним тлом декоративно-листяних
рослин.
Ефект
контрастності
можна
посилити,
поєднуючи в композиції рослини з різною фактурою
листя і стебел. Різноманітність фактури листя і стебел
рослин
створює
необмежені
можливості
для
досягнення художнього ефекту. Так, листя може бути
гладкими глянсуватими (фікус, монстера, аспідістра),
бархатисто-опушеними
(глоксинії,
сенполії),
тваринний гофрованими (куркуліго).
Загальний вигляд рослини — ще однин
виразний засіб. При складанні композиції зазвичай
добирають види з різним характером росту:
прямостоячі,
з
вилягаючими
або
звисаючими
пагонами і ґрунтопокривні. Численність форм
кімнатних рослин дозволяє варіювати їх поєднання,
домагаючись нового декоративного ефекту. Ці
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можливості частково обмежуються тим, що в
композиції не можна поєднувати рослини, які істотно
різняться вимогами до умов утримання. Форми
рослин можна компонувати за принципами контрасту
або гармонії.
Фон для композиції є важливим елементом, від
якого багато в чому залежить її декоративний ефект.
Вдало вибраний, він підкреслює красу кожної
рослини і групи в цілому. У той же час навіть сама
високохудожня композиція може «загубитися» на тлі,
не відповідному до її структури та кольорових
сполучень. Для яскравих контрастних композицій
необхідний спокійний нейтральний фон, а рослини з
великими темно-зеленими листям чітко виділяються
навіть на досить строкатих стінах. Хорошим фоном є
поверхні із природного каменю, особливо коли вони
поєднуються з басейном або акваріумом. Значно
підсилює
декоративний
ефект
застосування
світильників і особливо прихованих підлогових
прожекторів [5, c. 75].
Розглянемо
використання
фітодизайну
в
інтер’єрах індивідуальних житлових будинках.
Вітальня – це приміщення, де в основному
розтушовують кімнатні рослини у звичайному
будинку. Саме тут розміщують найкрасивіші рослини.
Проте майже кожну вітальню можна зробити ще
затишніше, додавши нові види рослин або змінити
розташування вже існуючих. Ретельно підібравши
одиночну рослину, можна змінити спільний вид
кімнати, високі стелі видаватимуться нижче, якщо
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повісити підвісний кошик із звисаючими рослинами,
а кімната з низькими стелями здасться вищою, якщо
помістити в ній крупну високу рослину. Рослини з
дугоподібними стеблами і дрібним листям зорово
розширять вузьку кімнату. Важливо дотримувати
співвідношення розмірів, маленька пілея виглядатиме
жалюгідною в просторому приміщенні, а велична
драцена домінуватиме в маленькій кімнаті. У
нарядній кімнаті доречні рослини з великим листям
простої
форми,
просто
обставлену
кімнату
прикрасить строкаті, химерної форми листя.
У спальні рослини розміщують найрідше. Не
дивлячись на те, що в ній проводять не так багато
часу і рідко запрошують гостей, ця кімната може
безпосередньо віддзеркалювати смак господаря. Тут
можна створити свій власний світ – не потрібно
враховувати смаки інших членів сім'ї і піклуватися
про те, що подумають друзі. Ймовірно, якнайкращою
стратегією буде зупинитися на одному або двох
дійсно чудових одиночних рослинах, чим створювати
композицію з декількох рослин, яка доречніша у
вітальні або на кухні. Для великої спальні
монументальна підлогова рослина; у маленькій
спальні можна підвісити рослини до стелі або
розставити красиві кашпо на підвіконні або на
туалетному столику.
У кухні рослини розміщують майже так само
часто, як у вітальні: більш ніж в половині сімей на
кухні є хоч би один горщик або квітник. Це не дивно,
якщо взяти до уваги умови, які роблять кухню
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відповідним місцем для багатьох декоративнолистих і
квітучих рослин. Висока вологість повітря необхідна
для хорошого зростання більшості рослин. Крім того,
присутність яскравих рослин може пом’якшити дещо
лікарняний вид білих або світлих шаф. Найчастіше
на кухні рослини ставлять на підвіконня. На кухні
багато клопоту, і тому рослини не повинні ніколи
заважати і не повинні загороджувати прохід з однієї
робочої зони в іншу. На робочих поверхнях, як
правило, не вистачає місця для рослин, тому
горщики краще розміщувати на полицях або в
настінних кашпо. Підвісні корзини виглядають
привабливо, проте вони не повинні заважати ходити.
Може здатися дивним, що, згідно опитів, лише в
одній з чотирьох їдалень існують кімнатні рослини. У
цій кімнаті, як правило, приймають друзів (і прагнуть
справити на них враження), в ній вистачає
горизонтальних
поверхонь,
на
яких
можна
розмістити горщики, вона знаходиться недалеко від
кухні, що полегшує полив. У маленькій їдальні
рослини можна помістити також на підвіконні (будьте
розбірливі у виборі рослин, якщо вікно південне) або
в кашпо на стіні. У великій їдальні, кімнатні рослини
дадуть пишність. Тут все допустимо — і одиночний
екземпляр в кутку, що впадає в очі, і ампельна
рослина на підставці, і яскрава композиція з
горшечних рослин на буфеті.
Можна створити живий екран з швидкорослих
в’юнких рослин, пустивши їх по декоративних
ґратах. Рослини ставлять на рівні підлоги в окремих
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горщиках або поміщають всі горщики в довгу
водонепроникну квіткарку. Горщики з яскравими
ампельними рослинами можна використовувати для
пом'якшення жорсткої лінії дерев'яного прилавка, що
відокремлює обідню зону від останньої частини
кімнати.
Кімнатні
рослини
складають
невід’ємний
елемент добре обставленого передпокою. Саме
передпокій дозволяє відвідувачам скласти уявлення
про будинок. Красиве листя і квіти говорять про
доглянутий будинок. Не слід розставляти горщики в
різних місцях. Тут відповідне місце для великого,
добре освітленого кімнатного садка, для розкішного
дерева, групи азалій в цвіту.
Краще всього для розміщення рослин в
передпокої підходять добре освітлені місця біля вікон
або на майданчику сходів. Азалія, цибулинні,
цикламен, цинерарія і еріка, як правило, живуть
довше в передпокої або на сходовій площадці, ніж в
опалювальній житловій кімнаті. Потрібно, щоб розмір
рослини відповідав відведеному йому просторові.
Маленький передпокій з величезною рослиною
виглядатиме ще менша [2, 138].
Існують різні методи і способи озеленення.
Стандартна композиція. Від чотирьох до
дванадцяти глиняних або пластикових горщиків з
рослинами, що розрізняються по відтінках і по
зовнішності, складають в приємну для ока групу.
Зазвичай декоративнолисті рослини використовують
для надання композиції певних контурів, а квітучі
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додають в неї колірні плями. На задньому плані
поміщають більш високі рослини або рослини з
темнішими або крупним листям.
Професійна композиція. Цей тип композиції, є
«старшим братом» стандартної композиції. Важливою
складовою частиною професійної композиції є кашпо
– вони мають бути різної висоти і привабливо
виглядати. Рослини, які знаходяться подалі, мають
бути найвищим або їх потрібно встановити на
підставку, щоб було видно щонайкраще. У кашпо на
передньому плані поміщають квітучу рослину, яка у
міру відцвітання замінюють іншим. У середній частині
групи поміщають ампельну рослину, яка красиво
обплітає судину, де зростає.
Вертикальне озеленення. Спільний дефіцит
корисної
площі
примушує
надати
перевагу
вертикальному
озелененню
з
частковим
використанням горизонтальної плоскості. Живі стіни
з
швидкорослих
в’юнких
рослин,
а
також
декоративні решітки-ширми з розташованими на них
кольорами застосовні як в житлових приміщеннях,
так і для оформлення фойє і холів. Для цього ємності
з рослинами кріплять на кронштейнах в капітальних
стінах і колонах, поміщають на декоративні грати,
засклені перегородки і екрани, які слугують опорою
для повзучих і в’юнких рослин – таким чином,
простір ніби вдається розділити на окремі зони або
куточки. Там, де дозволяє архітектурне планування
будівлі, можна використовувати для підвісного
озеленення ніші, арки, входи в будівлі і віконні
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отвори. Також для вертикального розставляння
використовують кутову підставку, на кожну полицю
якої ставлять по горщику; при цьому краще
використовувати один вид ампельної рослини, яка
утворює колону з листя або квітів. Дуже красиві
підвішені до стелі “рослинні люстри” — вазони з
рослинами, укріплені на металевих стійках —
тримачах. Такий “вертикальний” варіант дозволяє
максимально озеленювати приміщення і при цьому
не позичати площу на підлозі. Чим просторіше
приміщення, тим більше мають бути квіти і тим
більше їх кількість.
Зелене
вікно.
Зелене
вікно
перетворює
найзвичайніше вікно у виставку кольорів і зелені,
розташованих на різних рівнях. Для створення
зеленого вікна полиці з прозорого пластика
укріплюють уздовж вікна на зручній висоті, на кожну
полицю потім виставляють горщики. Воно дає
можливість похвалитися колекцією кактусів або
інших сукулентів, квітучих рослин тощо.
Кімнатний садок. Кімнатний садок — це
контейнер,
заповнений
декількома
рослинами.
Горщика при такому способі розміщення не видно:
він може бути прихований від очей усередині
контейнера або відсутній, якщо рослини висаджені
безпосередньо у контейнер. Слід обрати контейнер,
в який помістяться декілька кімнатних рослин. Він
має бути декоративним, приємного кольору і цікавої
форми. Рослини розміщуються поверх шару торфу,
піску, гальки або гравію, проміжки між горщиками
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заповнюють вологим торфом, щоб краї горщиків не
були помітні.
Квіткарка.
Одиночні
квіткарки
—
найпоширеніший вид кімнатного саду. До недавнього
часу для цього в основному використовували
довгасті ящики з металу, дерева або пластмаси, але
останнім часом з’явився широкий вибір різноколірних
циліндрових і кубічних контейнерів з жорсткого
пластика. Для сучасної обстановки рекомендують
квіткарки білого або чорного кольору.
Складна квіткарка. Її виготовляють з двох або
більше звичайних контейнерів, складених разом. Для
досягнення
більшого
ефекту
секції,
в
яких
розміщують рослини, слід розташувати на різних
рівнях. Кожен елемент квіткарки є окремим цілим і з
урахуванням рослин, які в нього висаджені, і з точки
зору його декоративної ролі.
Підвісний
кошик.
Декілька
привабливих
кімнатних рослин в підвісному кошику виглядають
прекрасно, але не слід квапитися підвішувати кошик
на гачок у стелі або на кронштейн в стіні, доки не
буде відомо, з якими труднощами пов’язано
вирощування рослин в кошику. Повітря вгорі тепліше
і сухіше, ніж на рівні підлоги або підвіконня. Із-за
висоти, на якій підвішений кошик, поливати рослини
важко, і якщо переллється вода, то її надлишок
капатиме прямо на підлогу. Кращим виходом буде
помістити горщики з рослинами у водонепроникний
контейнер, який потім підвісити на ланцюгах,
мотузках або дроті.
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Композиція в мисці. Це один з простих видів
кімнатного саду, для створення якого декілька
декоративнолистих і одну-дві квітучі рослини
виймають з горщиків і пересаджують в торф’яний
ґрунт. Традиційно в такому садку вертикально
зростаючу рослину поміщають в задній частині
миски, декілька компактних кущистих рослин — в
середній частині, і в’юнку рослину — попереду. В
якості контейнера зазвичай використовують миску
для вигонки цибулинних, але підійде і будь-яка інша
водонепроникна миска.
Мініатюрний сад. Особливим видом кімнатного
саду є ландшафтні композиції, відтворюючі в
мініатюрі
справжній
сад.
Для
прикраси
використовують доріжки, водоймища, різні фігурки, а
для створення всілякого ландшафту — мохи і
рослини з крихітним листям. Поширені японські
садки, а всю композицію зазвичай розміщують на
столику з колесами, щоб в гарну погоду її можна
було вивозити на вулицю і перевозити в кухню для
поливу.
Сад в плошці. Маленький кімнатний садок
можна скласти у плошці з ретельно підібраних
сукулентів. На відміну від інших контейнерів,
використовуваних при створенні кімнатних садків, в
плошці зазвичай є дренажні отвори.
Зелена стіна. Існує багато способів відокремити
зону їдальні в кімнаті, яку використовують і як
вітальню, і як їдальню. Інколи для цього досить
дерев’яної
перегородки;
декілька
горщиків
з
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рослинами, розставлені у відкритих місцях, оживлять
її. Але багато любителів кольорів віддають перевагу
у такому разі зеленій стіні. На підлогу встановлюють
глибокий і досить широкий прямокутний ящик, до
якого прикріплюють шпалеру, що доходить до стелі,
або декоративні жердини (що також досягають
стелі), які закріплюють просто у землі. Потім у землю
заглиблюють горщики; відповідні рослини: циссус,
сингоніум, плющ, фікус Бенджаміна, сциндапсус,
філодендрон лазячий і фікус карликовий.
Пот-е-флер (квітучий горщик). По суті, це
маленька квіткарка, в яку висаджують декілька
декоративнолистих кімнатних рослин. При створенні
композиції в торф’яний субстрат між горщиками
вставляють скляну або металеву пробірку. Пробірку
потім наповнюють водою і в неї поміщають зрізані
квіти. Таким чином квіти можна використовувати для
створення композицій, що постійно змінюються і
строкатих композицій.
Тераріум. Це контейнер зі скла або прозорого
пластика, усередині якого посаджені рослини. Отвір
контейнера
звужено
або
закрите
прозорим
матеріалом. Тераріум має дві особливості. Рослини в
ньому повністю або практично повністю вкриті склом
чи іншим прозорим матеріалом, так що доступ
зовнішнього
повітря
обмежений
або
зовсім
перекритий. У результаті рослини не страждають від
протягів, а повітря усередині контейнера завжди
вологіше, ніж в кімнаті, тому в тераріумі можна
вирощувати
багато
ніжних
рослин.
Посудина
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повинна мати прозорі стінки і вузьку шийку або
отвір, який можна закрити склом або шматком
прозорого пластика.
Флораріум. Це композиції з кімнатних рослин в
скляних прозорих вазах різноманітних форм.
Використовують ємності з прозорого скла або
сучасного пластика. Флораріум, ще називають
закритою квітковою вітриною.
Зелена
вітрина
користується
найбільшим
успіхом зі всіх видів тераріумів. Зелені вітрини можна
побачити в багатьох будинках в Німеччині,
Скандинавії, Голландії і деяких районах США, але
дуже рідко у Великобританії.
Сад в пляшці. До недавнього часу єдиним
популярним у Великобританії типом тераріумів був
«сад у пляшці». Потрібно близько шести рослин.
Включаючи одне деревовидне і принаймні одне, яке
стелеться [4, c. 288].
Отже,
у
більшості
житлових
будинків
фітодизайн є одним з показових засобів досягнення
стилістичної виразності та створення неповторного
образу інтер’єру. Існує багато способів, методів і
прийомів створення композицій з кімнатних рослин.
Найголовніше, щоб створені композиції вписувалися
в інтер’єр будинку чи квартири, зокрема тієї кімнату,
де буде «мешкати» ця композиція.
Необхідно
створювати
композиції,
що
прикрашають приміщення, що привертають увагу,
викликають приємне здивування і оживляють навіть
скромні куточки житла або офісу. Композиції повинні
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поєднуватися
з
навколишнім
оточенням,
старовинними або сучасними меблями, розмірами
приміщення. Види рослин, що включаються в
композиції повинні поєднуватися один з одним як
зовні, так і по вимогах до умов середовища. Деякі
рослини
виглядають
краще
при
одиночному
розміщенні.
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Анотація: Рогова К.А. Фітодизайн в формуванні
художнього середовища інтер’єрів індивідуальних
житлових
будинків
підвищеної
комфортності.
Розглянуто питання щодо створення сучасного
художнього середовища індивідуальних житлових
будинків з використанням фітодизайну. Визначено
зміст теоретичної складової та шляхи розв’язання
завдань.
Ключові слова: фітодизайн, аранжування
квітів, озеленення, композиція квітів.

Лящук Анастасія,
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Наук. кер. Охріменко Ю.В.
ПРИНЦИПИ ВПЛИВУ ЖИВОПИСЦІВ СТИЛЮ
«ПОП-АРТ» НА СТВОРЕННЯ ДИЗАЙНУ КОСТЮМУ
(НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ ЕНДІ УОРХОЛА)
Методи сучасного мистецтва чинять певний
вплив на тип і ступінь художності в дизайні.
Сучасний дизайн костюма розвиває і накопичує свої
художньо-проектні можливості за рахунок нових
засобів виразності, нових принципів і прийомів,
розроблених фахівцями в процесі вирішення власних
творчих задач.
Питання впливу мистецтва на дизайн костюму
завжди актуальне. Різноманітні напрями мистецтва
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XX ст., що займалися пошуком нових форм освоєння
світу, вплинули на розвиток дизайну костюму. У
1960-ті однією з провідних для організації нових
форм та ідей в дизайні костюму стала система
принципів течії поп-арт.
Поп-арт являє собою одне з найважливіших і
оригінальних явищ в історії світового образотворчого
мистецтва другої половини XX століття. У період
свого становлення він привернув до себе живу увагу
значної кількості європейських і американських
художників, які згодом стали активними його
представниками, а також численних арт-критиків, які
визнали його реальною альтернативою найбільш
впливовій на той момент течії світового живопису –
абстрактному експресіонізму [3, 4, 9].
На вибір запропонованої теми вплинули
естетичні та культурологічні особливості способу
життя сучасної жінки, а також розвиток тенденцій в
світі моди. В сучасній дизайнерській діяльності для
багатьох митців джерелом натхнення є стиль попарт. Шляхом трансформації форм та стилю, яку
застосовував Енді Уорхол у своєї творчості, сучасні
дизайнери донині створюють свої колекції. Крім того,
саме поп-арт та внесок, який зробив Єнді Уорхол, і
відповідно, реалізований ним тип художньої стратегії,
згодом фігурував у якості однієї з основних настанов
багатьох течій сучасного для нас мистецтва. Серед
них: фотореалізм (гіперреалізм), концептуалізм,
графітизм,
соц-арт,
симулятивне
мистецтво,
массюреалізм. Саме тому дослідження принципів
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впливу живописців поп-арту на створення дизайну
костюма є актуальним.
Метою дослідження є визначення художніх
особливостей творчості Енді Уорхола та засобів
впровадження ним нових принципів, підходів та
концепцій в дизайні костюму.
Споконвіку наше суспільство потребувало
своєрідної
ідеології,
модні
тенденції та
інші
нововведення, правилам яких бездоганно слідували
спершу люди культури і політики, а слідом за ними і
широкі прошарки населення. Так, у 1950-ті рр.
народився стиль «Поп-арт» (від англ. Pop art,
скорочення
від
popular
art
популярне,
загальнодоступне мистецтво; друге значення слова
пов'язане зі звуконаслідувальним англ. рop –
уривчастий удар, тобто таке, що створює шокуючий
ефект) – це художній стиль, звернений до
матеріальних реалій повсякденного життя, до масової
культури [6, 9].
Поп-арт
зародився
в
Англії;
найбільшої
популярності досягли американські та французькі
художники. Подібні течії з'явилися в Італії, Німеччині,
і навіть в СРСР, відокремленому в той час від решти
світу «залізною завісою».
Представники поп-арту проголосили своєю
метою «повернення до реальності», але реальності,
вже
опосередкованої
мас-медіа:
джерелом
їх
натхнення
стали
глянцеві
журнали, реклама,
упаковка,
телебачення,
фотографія.
Фахівці
зауважують, що поп-арт повернув предмет у
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мистецтво, але це був предмет, що не опоетизований
художнім баченням, нарочито побутовий, пов'язаний
з сучасною індустріальною культурою і особливо з
засобами масової інформації (пресою, телебаченням,
кінематографом). Нові технічні прийоми, запозичені з
промислового дизайну та реклами: фотодрук,
використання діапроектора, включення реальних
предметів тощо сприяли як «знеособленню»
індивідуальної творчої манери художника, так і
«розкриттю естетичної цінності» зразків масової
продукції.
Головне ім'я, яке уособлює рух поп-арт – Енді
Уорхол. Завдяки своїм новаторським революційним
ідеям він став культовою персоною в історії поп-арту
і однією з самих незвичайних особистостей у
мистецтві [2, 7].
Працюючи над рекламними проектами, Уорхол
не забував думати про «високе мистецтво». У 1960
р. він створив свою першу картину із серії «Кокакола», яка незабаром принесла йому славу
художника з незвичайним баченням. Через два роки
він переніс на полотно зображення банок супу
«Кемпбелл», спочатку виконавши малюнок у техніці
живопису, а потім в техніці шовкографії.
На своїй студії, яку прозвали «Фабрика», Енді
займався, як правило, виготовленням портретів зірок
або
простих
людей
за
допомогою
техніки
шовкографії. Він фотографував людину на звичайний
фотоапарат,
а
потім
переносив
збільшену
фотографію на полотно. Результатом такої роботи

63

МИСТЕЦТВО І ДИЗАЙН:
ТРАДИЦІЇ, ПОШУК, ПЕРСПЕКТИВИ
стала
серія
полотен
з
кумирами
сучасного
суспільства. Найбільшої популярності набули його
картини із зображеннями Елвіса Преслі, Джима
Моррісона, Елізабет Тейлор та Мерилін Монро, яка
стала іконою поп-арту. Але головним було те, що
Уорхол поставив свої твори на потік виробництва,
перетворивши мистецтво на продукт споживання. У
його майстерні працювали кілька десятків робітників,
які створювали на день близько 80 друкованих
творів. За два роки на «Фабриці» були зроблені 2000
картин.
Сам поп-арт та творчість Єнді Уорхола
неодноразово піддавався критиці з боку діячів
мистецтв і художніх критиків, тому що це
суперечлива течія. 13 вересня 1962 р. Музей
сучасного мистецтва організував симпозіум з попарту. У ході розгорнутої дискусії впливовий критикконсерватор Хілтон Крамер з газети «The New York
Times» висловив думку, що за своєю суттю поп-арт
«нічим не відрізняється від мистецтва реклами». За
словами Крамера, обидва цих явища переслідують
мету «примирити нас з світом предметів споживання,
банальностей і вульгарності». Критик наполягав на
необхідності рішучої протидії поп-арту [3].
У статті «Пластмасовий Парфенон» Д. Макхейл
підходить до центральної для постмодерністської
естетики проблеми. Він стверджує, що схиляння
перед унікальним витвором мистецтва є рецидивом
економіки старого типу, заснованої на дефіциті

64

МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
23-24 квітня 2015 року – Київ 2015

матеріальної бази, економіки, в якій речі цінувалися
більше, ніж люди [11].
Теоріям «технологічного містицизму» віддає
данину і Енді Уорхол. «Протягом 1960-х люди
начебто забули, що таке нормальні емоції і для чого
вони створені. І, здається, так цього і не згадали.
Думаю, якщо хоч один раз подивишся на емоції під
певним кутом зору, ніколи більше потім не зможеш
ставитися до них як до чогось реального», - писав
Уорхол у своїй «Філософії... ». На думку Роберта
Розенблюма, емоційна анестезія робіт Уорхола
більше говорить про сучасне суспільство, ніж
пристрасна
риторика
«Герніки».
Один
з
найвідоміших фрагментів «Філософії ...» Уорхола
присвячений опису того, як придбання магнітофона
поклало кінець його емоційному життю [13].
С. Габлік – фахівець у галузі вивчення історії
мистецтв, - визначає 5 основних принципів естетики
поп-арту в цілому та творчості Єнді Уорхола зокрема:
1) відмова від станкової картини, вторгнення в
навколишній простір за допомогою включення у твір
мистецтва тривимірних об'єктів;
2) використання нових технічних засобів та
репродукційних технік;
3) руйнування традиційної ієрархії тематичної
структури
мистецтва
(Мондріан
і
Мікі
Маус
опиняються нарівні);
4) відмова від особистих міфологій сюрреалізму
і внутрішніх монологів абстрактного експресіонізму
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на користь більш «екстравертних» форм взаємодії із
зовнішнім світом;
5) гнучкість,
мобільність
мистецтва,
його
відкритість життєвому досвіду.
Усі ці головні принципи естетики поп-арту
складно недооцінити та тим більше не можна не
враховувати при аналізі внеску Єнді Уорхола у
дизайн костюму. Головні особливості стилю творчості
митця
досі
виявляються
затребуваними
при
формуванні нових оригінальних ідей в дизайні
костюму [1].
Так, у 1966 р. Ів Сен-Лоран створив колекцію
суконь, натхнених поп-артом і роботами Енді
Уорхола. Це був перший прецедент впливу
художника на моду. Diane von Furstenberg вже у
1970 р. представила капсульну колекцію, створену у
співпраці з фондом Енді Уорхола. У колекцію, яка
включає в себе елементи поп-арту, увійшли сукні із
«запахом» і светри з принтами. Jean-Charles de
Castelbajac S/S 1984, в якій дизайнер представив
сукню у формі банки супу Campbell. Пізніше ЖанШарль створив вбрання з автопортретом художника і
волоссям, які
нагадували знаменитий перуку
Уорхола. Восени 1990 р. Джанні Версаче у своїй
колекції
представив
вбрання,
яке
прикрасив
портретами Мерилін Монро і Джеймса Діна,
намальованими Енді Уорхолом. Stephen Sprouse
створив сукню "Andy Warhol Dress" з автопортертом
художника, яка з'явилося на сторінках iD в 1998
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році. Далі Nike представив кросівки з портретами
Мерилін Монро.
У 2008 р. в круїзній колекції все тієї ж Diane von
Furstenberg з'явилися сукні з яскравими принтами,
натхненними роботами Уорхола. У тому ж році бренд
Bond No 9 створив парфуми "Union Square",
використавши для флакону ті ж мотиви.
Мас-маркет бренд Pepe Jeans також представив
колекцію вбрань з елементами робіт Енді, його
портретами і різнокольоровими губами і туфельками.
Передостаннім прикладом став Раф Сімонс, який
прикрасив клатчі та шовкові сукні з колекції Dior
рідкісним малюнком туфельки, створеним Уорхолом в
1950-і рр. Це одні з багатьох прикладів впливу
творчості Єнді Уорхола на дизайн костюму.
Таким чином, на закінчення дослідження
представляється
можливим
зробити
наступні
висновки: звернення саме до практики поп-арту,
принципів
роботи
Єнді Уорхола, дослідження
специфіки його змістовної бази та арсеналу
виражальних засобів дозволяє простежити не тільки
механізми
трансформації
всередині
значного
сегменту історії образотворчого мистецтва другої
половини ХХ століття, а й визначити деякі
найважливіші риси, привнесені до дизайну сучасного
костюму. Цей вплив дійсно важливий та великий.
Останнім часом в середовищі дослідників
помітно виріс інтерес до теми взаємовпливу
образотворчого мистецтва на моду та дизайн
костюму. Під впливом творів художників костюм
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ускладнюється за своїм задумом і завданням, стаючи
частиною художньої культури. У зв'язку з цим стало
можливим аналізувати проекти дизайну костюму з
точки
зору
дизайнознавства.
Такий
підхід
застосовують багато зарубіжних фахівців, що
займаються питаннями взаємозв'язку образотворчого
мистецтва, моди XX ст. та сучасної моди. Предметом
підвищеного
інтересу
продовжує
залишатися
творчість Єнді Уорхола.
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ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН І РЕКЛАМА 40-50-х РОКІВ
ХХ СТОЛІТТЯ У НАУКОВОМУ ВИСВІТЛЕННІ
Дизайн як вид проектно-художньої діяльності
розгортається у взаємодії з науково-технічною та
візуальною, художньою культурою, тому його історія
обов'язково відображає вплив суспільних настроїв,
новацій і винаходів в техніці, інженерній та художній
творчості. У сучасній системі вітчизняної і зарубіжної
освіти історія графічного дизайну стала однією з
найбільш цікавих і популярних дисциплін на
профільних факультетах великої кількості ВНЗ.
Історія дизайну, так само як і сам дизайн, має
свої жанри, галузі. Окремо пишеться історія моди і
костюма, окремо – історія графічного дизайну та
реклами, історія інтер’єру і виставкового дизайну,
історія посуду та меблів, тканин і побутових
приладів. Однак у всіх цих галузях, незважаючи на
вузьку спеціалізацію, є дещо спільне, а саме –
проектний підхід, проектна культура, візуальна
культура, функціональні, технологічні та художні
проблеми.
Проблемам історії графічного дизайну 40-50-х
років
присвячені
праці
Ю.В.
Трусова,
А.С. Стефаненко, А.Н. Лаврентьєв та інші.
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Нині є нагальна потреба узагальнити існуючі
підходи та висновки щодо провідних тенденцій
розвитку галузі в означений історичний період.
У 40–50-х роках по всій Європі стверджується
концепція "хорошого дизайну", в Італії вона
отримала назву "bell design ", в Німеччині – "хороша
форма", на півночі Європи – «скандинавський
дизайн». Основною потребою людей у повоєнні роки
стало налагодження нормального мирного життя.
Дизайн, що відповідає даним соціальному запиту,
повинен
був
бути
якісним,
«спокійним»,
економічним, приємним оку. Ні виклику, ні протесту,
ні елітарності від речей суспільство не хотіло. Все це
з’явиться в дизайні пізніше. Для спокійного життя
потрібен спокійний дизайн [4].
Тому, сутність стилістики «хорошого дизайну»
зводиться
до
наступного:
простота,
чистота,
акуратність,
краса,
буржуазність,
ідеологія
відродження гідного життя і пропаганда сімейних
цінностей, оптимізм, економність (що відповідало
завданню відновлення економіки після війни). У
різних країнах дана стилістика мала свої особливості.
Наприклад, в Італії акцент робився на зовнішню
красивість, в Німеччині – на простоту і чистоту
форми, у Скандинавських країнах – на економність і
комфорт.
У графічному дизайні діє та сама тенденція, що
й в дизайні взагалі: на обкладинках журналів
зображені дуже пристойні, красиві жінки, в дизайні
відсутня агресивна сексуальність, зайва кітчевість
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або свідома грубість форм, що зустрічається в 30-ті
роки. Реклама розповідає, в основному, про сімейні
цінності.
США є в ці роки стає світовим лідером і
диктують свої естетичні ідеали і життєві настанови
всьому світу. Активно пропагується американський
спосіб життя. Лідерами ринку стають американські
товари. Американський графічний дизайн і реклама
переживають в 50-і роки XX століття «золоте
десятиліття» і є орієнтиром для всього світу.
Стилістика американського графічного дизайну 50-х
років полягає в наступному.
1. Висока
технічність.
В
американському
графічному дизайні 50-х часто використовуються
живописні та графічні рішення. Дизайнери реклами
відмінно володіють технікою реалістичного живопису
та графіки, при цьому їх графічні рішення
відрізняються яскравістю кольору і динамічністю
форми.
2. Реалістичність.
Майстри
американської
реклами
прагнуть
максимальної
життєвості
зображуваних образів, точно передають різні
відтінки
емоцій.
Стилізовані
рішення
теж
зустрічаються, але значно рідше, ніж реалістичні.
3. Оптимістичність.
Усі
зображувані
в
американській рекламі 50-х люди завжди радісні,
впевнені в собі, задоволені життям і успішні. Вони
красиві і типові, як правило, чоловік – це сильний
західний бізнесмен, а жінка – молода модна і
акуратна домогосподарка.
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4. Динамічність, контрастність, барвистість.
5. «Зрозумілість», орієнтація на широкі маси,
простота тем, образів, прийомів [5].
Журнальний дизайн 40-х ще не містить
емоційного заряду 50-х. Обкладинки спокійні,
естетичні, як правило, на них присутні жіночі
фотографії чи малюнки з витонченим реалістичним
зображенням красивої жінки. Показово стильне
рішення обкладинки журналу «Вог» (жовтень, 1948
роки) Карла Еріксона, – витончена дівчина в
червоній сукні і сірому шарфі зображена гранично
просто – кількома лініями і плямами, і одночасно,
реалістично і «спокійно». Журнальні ілюстрації 40-х
часто присвячені військовій тематиці, що не
припускає стилістичних викрутасів (наприклад,
художник Гаррі Борман). Як приклад «мирних»
ілюстрацій можна назвати роботи художника Майкла
Бери: динамічні офіціантки, дівчата – фермери,
знову ж, намальовані без певної вишуканої
стилістики [1].
50-ті роки XX століття – час, коли вперше
виникає культ молодості і культ рок-н-ролу.
Відповідно, графічний дизайн починає більшою
мірою орієнтуватися на молодіжну аудиторію,
експлуатувати рок-н-рольну тематику. Саме в цьому
причина особливої барвистості і динамічності
рекламних рішень 50-х. Як втілення «духу 50-х» в
історію увійшла обкладинка травневого номера
журналу «Ентузіаст» 1955 року із фотографією
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Елвіса Преслі, який сидить на мотоциклі «Харлей
Девідсон».
50-ті роки вважаються часом «буму» дизайну. У
цей час дизайнери стають штатними співробітниками
фірм.
З
простих
художників-оформлювачів
дизайнери перетворилися на «творців візуального
продукту». У компаніях і фірмах почали вдумливо
вживати термін «графічний дизайн». Дизайнерів
стали запрошувати за стіл переговорів нарівні з
маркетологами,
бухгалтерами,
рекламістами
і
президентами
компаній.
Дизайн
став
усвідомлюватися як один з провідних факторів у
бізнесі. З 1951 по 1969 рр. число членів Товариства
індустріальних дизайнерів Америки зросло з 99 до
600. Починають відкриватися агентства, бюро, студії,
компанії, що спеціалізуються тільки в галузі
графічного дизайну [3].
Професія дизайнера стала включати такі
аспекти, як розуміння технології виробництва,
знання маркетингу, бюджету, здатність вести
переговори з представниками бізнесу.
Усе більшу роль в стратегії рекламних компаній
починають грати маркетингові дослідження та PRтехнології. Вважалося, що реклама повинна бути
чітко прорахована, вивірена і заснована на
дослідженнях споживчої аудиторії.
Реклама стає все більш творчою, в рекламі
починає цінуватися наявність ідеї та креативності. У
рекламне повідомлення включається елемент гри,
інтриги, метафори. Реклама, яка просто називає
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товар і закликає його придбати, змінилася більш
тонкими психологічними заявами, нерідко глибокими
і іронічними.
Так виникає серійна реклама, що містить деяку
загадку, яка розгадується згодом. Класичний
приклад – реклама меблів від «Кнолл» Герберта
Меттера, який представив серію рекламних плакатів,
де на першому зображувалося щось, огорнуте
папером, а на наступних виявлялося, що це ефектна
дівчина, що сидить на модному кріслі.
Журнальний дизайн 50-х більш розкутий,
цікавий і різноманітний, в порівнянні з попереднім
десятиріччям. Зустрічаються варіанти дизайну, що
цілком відповідають концепції, витончені милі жінки
на обкладинках пастельних кольорів висловлюють
ідею
спокійного
оптимізму.
Зустрічаються
«кокетливі» рішення з дітьми або дівчаткамипідлітками. Також поширені «стильні» варіанти
дизайну, в дусі італійського «Бель дизайну»: ефектні
жіночі силуети на тлі сміливих мазків пензля, або
наприклад, липневий номер журналу «Есквайр»
1953 року, на якому дизайнер Генрі Вулф зобразив
чотири
варіанти
різнокольорових
окулярів.
Ілюстратори Джен Белет і Джон Ейвері (реклама «7
Up») працюють в стилізованій «мультяшній манері».
Рекламні ідеї Д. Ейвері іронічні й креативні. Брюс
Бомблергер створює спокійну реалістичну рекламу, в
основному, автомобілів. Журнали оформляють також
наступні ілюстратори: Джордж Альбертус, Бернард
Д’Андреа, Роберт Багг, Білл Бейкер, Хантлі Браун,
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Уерд Брекетах, Лінн Бекхем, Уолтер Вайлз Річард
Гєйтс, Пітер Гібсон, Майкл Джонсон, Мак Коннер,
Ернест Чіріако, Френклін Ебакл. В цілому, всіх
ілюстраторів об’єднує майстерне володіння технікою
реалістичного малювання, яскраві або ніжні, але
обов’язково приємні поєднання кольорів, свобода і
розкутість мазка, прекрасне володіння композицією,
в якій використовуються досить сміливі рішення [2].
Висновки. В цілому, для графічного дизайну та
реклами зазначеного періоду характерний сміливий
реалізм і висока технічність. У всіх рекламних
повідомленнях присутній однаковий жіночий образ –
красива, акуратна і дуже жіночна молода пані,
швидше за все, домогосподарка, яка є прекрасним
доповненням чоловіку. Чоловік в рекламі – це
сильний, успішний, молодий і оптимістична людина з
білосніжною посмішкою. Таким чином, реклама, і
графічний дизайн, що її підтримує , є виразниками
певної ідеології. Це ідеологія успішного правильного
сімейного життя. Ніякого нонконформізму, ніяких
пошуків альтернативного стилю життя в цей період в
рекламі не існує.
Перспектива дослідження історії графічного
дизайну полягає у дослідженні та подальшому
розвитку
теоретичних
засад
формування
та
існування графічного дизайну, як невід’ємної
складової
культури
сучасного
інформаційного
суспільства.
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Анотація. Статтю присвячено питанням історії
та розвитку графічного дизайну, дослідженню та
аналізу графічного дизайну 40-50-х років, автор
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період та у чому полягає перспектива дослідження
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УДК 711(045)
Лопатюк Н.,
МІХМД ім. С. Далі
Наук. кер. - Юришинець С.Є
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
«ЗЕЛЕНОГО» БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
«Зелене» будівництво, як відомо, - це
практика будівництва та експлуатації будівель,
метою
якої
є
зниження
рівня
споживання
енергетичних і матеріальних ресурсів протягом
всього життєвого циклу будівлі: від вибору ділянки з
проектування, будівництва, експлуатації, ремонту і
знесення [1].
Іншою
метою
«зеленого»
будівництва
є
збереження або підвищення якості будівель і
комфорту їх внутрішнього середовища. Ця практика
розширює
і
доповнює
класичне
будівельне
проектування
поняттями
економії,
корисності,
довговічності і комфорту.
Термін «зелене» будівництво виник в США і
країнах Європи в 70-х роках минулого століття.
Перші будинки, були побудовані з використанням
екологічно чистих матеріалів і технологій в США.
Вже в 90-х роках 20 століття були розроблені
перші «зелені» будівельні стандарти (британські
BREEAM і американські LEED), які заклали основу
нового напряму в будівництві. Обидва стандарти
використовують методику присудження балів за
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відповідність ряду вимог. Бали підсумовуються і
переводяться в оцінку, яка відповідають певному
рівню .
У 2002 р. була створена Всесвітня рада з
екологічного будівництва (World Green Building
Council), мета якої - вплинути на міжнародний ринок
нерухомості і впровадити в будівництво екологічних
систем оцінки будівель, а також розробити спеціальні
освітні
програми
і
сприяти
розвитку
ідей
екологічного будівництва в усьому світі [2].
Розробка
та
впровадження
стандартів
«зеленого» будівництва стимулює розвиток бізнесу,
інноваційних технологій та економіки, покращує
якість життя суспільства і стан навколишнього
середовища. Вони є інструментом розумної економіки
- зберігають гроші на всіх етапах і сприяють
інтеграції в світовий рух, є ключем до зарубіжних
інвестицій.
Переваги сертифікації будівель, споруд та
продукції відповідно до «зелених» стандартів для
інвесторів, власників нерухомості, девелоперів,
проектувальників і керуючих компаній: активізація
пошуку інноваційних рішень, які мінімізують вплив
на
навколишнє
середовище;
сертифікація
по
«зеленим»
стандартам
і
досягнення
високих
показників по енергоефективності стає значущою
конкурентною
перевагою,
яка
збільшує
прибутковість проекту через підвищення орендної
плати і зниження витрат, що високо цінується
потенційними інвесторами.
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Переваги для навколишнього середовища
наступні: значне скорочення викидів парникових
газів, сміття та забруднених вод; розширення і
захист
природного
середовища
існування
і
біологічного різноманіття; збереження природних
ресурсів; принципи будівництва «зелених будівель»
відповідають очікуваному посилення екологічного
законодавства, пов'язаного з обмеженням викидів
вуглецю.
Переваги для здоров'я і суспільства такі:
створення більш комфортних умов в приміщеннях за
якістю повітря, а також за тепловими і акустичними
характеристиками; зниження рівня забруднень, що
потрапляють у воду, ґрунт і повітря, і як наслідок скорочення навантаження на міську інфраструктуру;
підвищення якості життя за допомогою оптимального
містобудівного проектування - розміщення місць
прикладання праці у безпосередньому наближені до
житлових районів і соціальною інфраструктурою
(школи, медустанови, громадський транспорт тощо.).
Таким чином, можна сформулювати економічні
переваги «зеленого» будівництва: експлуатація
«зелених» будівель порівняно з традиційними
спорудами є економічно більш вигідною, оскільки:
енергоспоживання знижується на 25%, і відповідно
досягається зменшення витрат на електроенергію;
Зменшується споживання води на 30%, що
закономірно веде до значного зниження витрат на
водопостачання;
скорочуються
витрати
на
обслуговування будівлі за рахунок більш високої
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якості сучасних засобів управління, ефективного
контролю та оптимізації роботи всіх систем.
Визначено такі принципи зеленого будівництва:
– оптимальний вибір місця, включення будови
до
загальної
інфраструктури
середовища
та
транспорту;
– орієнтування
вікон
на
південь
для
максимального використання сонячної енергії та
денного світла;
– мінімальні
витрати
енергії,
підвищена
енергоефективність, альтернативні джерела енергії;
– покращена
теплоізоляція,
нешкідливе
використання теплоізоляційних матеріалів;
– вентиляція
з
поверненням
тепла
до
опалювальної системи);
– перевага надається використанню місцевих,
нешкідливих матеріалів;
– нешкідливі, автоматизовані опалювальні
системи (кілька рішень - біомаса, теплонасоси,
сонячні колектори тощо);
– ефективне споживання води з можливістю
повторного використання;
– покращена якість повітря в приміщеннях;
– сприятливий
вплив
на
здоров'я
і
самопочуття людини;
– оптимізація
управління
інженерними
системами
будівель
за
допомогою
програми
«Розумний будинок».
Досліджуючи
міжнародний
досвід,
можна
сказати, що на сьогоднішній день частка «зелених»
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будівель в загальному числі новобудов у США та
державах Євросоюзу досягає приблизно 20%, і їх
кількість постійно збільшується. Зростаючий рівень
забруднення навколишнього середовища у всьому
світі, глобальне потепління і необхідність в
економічнішого використання енергетичних ресурсів,
таких як газу і нафти, стали потужним поштовхом
для розвитку технологій «зеленого» будівництва.
Прикладами успішної реалізації «зелених»
проектів можуть служити наступні будівельні об’єкти.
–
«Зелений маяк» — будинок у центрі
Копенгагена, Данія, що відрізняється не тільки
здоровим кліматом, але і надзвичайно низьким
рівнем енергоспоживання [3];
–
Манітоба Гідро Плейс, Вінніпег, Канада [4];
–
Грімальді Форум в Монако;
–
Будівля юридичного факультету університету
сіднея, Австралія;
–
Crowne Plaza Копенгаген Тауерс — 25-9-ти
поверховий готель в Копенгагені, який повністю
забезпечує
себе
електроенергією
за
рахунок
поновлюваних джерел;
–
Greentowers,
«Зелені
вежі»
—
реконструйований будинок, в якому розташовується
штаб-квартира Дойче Банку у Франкфурті;
–
Каліфорнійська Академія Наук;
–
Середня школа Sidwell Friends, розташована
у Вашингтоні, США і багато інших [5].
У деяких містах, зокрема у Лондоні, вже
з’явилися цілі квартали житлових будинків, що
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відрізняються
наявністю
високоефективних
енергозберігаючих технологій, наприклад, Greenwich
Millenium Village і BED ZED [6]. «Cонячне» селище
Solarsiedlung am Schlierberg у Фрайбурзі, Німеччина
[7], успішно експлуатується і квартал будинків з
сонячними панелями і в Хельсінкі, Фінляндія.
За прогнозами експертів, все будівництво (не
тільки окремі об'єкти, але і цілі міста) в Європі, США
та Канаді планують здійснювати з використанням
«зелених» технологій, починаючи з 2020 р. В ОАЕ
будується місто Масдар на 50 000 мешканців, яке
стане першим у світі містом з нульовим балансом
викиду СО2. Завершення будівництва планується на
2016 р..
«Зелене» будівництво в Україні тільки починає
розвиватися, але, враховуючи досвід світового
ринку, прогнозують його стрімкий розвиток в
найближчому майбутньому.
В
Україні
була
офіційно
зареєстрована
громадська
організація
«Рада
з
Зеленого
Будівництва» (UaGBC).
Основна мета Ради - координація зусиль з
впровадження принципів «зеленого» будівництва на
всіх рівнях: від прийняття відповідних законів до
реалізації проектів нерухомості. Рада об'єднує
компанії, організації та приватних осіб, зацікавлених
у просуванні принципів сталого розвитку в реалізації
проектів
нерухомості
та
екологічно
чистого
будівництва. Серед засновників UaGBC варто
відзначити «Дельта Проектконсалт України», «Кнауф

83

МИСТЕЦТВО І ДИЗАЙН:
ТРАДИЦІЇ, ПОШУК, ПЕРСПЕКТИВИ
Інсулейшн
Україна»,
ArtBuild
Hotel
Group,
Roedl&Partner, Beten International, Drees&Sommer,
архітектора Тетяну Ернст [8].
Прикладами вітчизняних «зелених» будівель
можуть бути: офіс компанії «Шелл», супермаркет
Billa, ТРЦ Rose Park, ТЦ «Форум Львів», Споруда під
назвою «Будинок Сонця», «Дім під куполом».
Розглянемо кожен із них.
Офіс компанії «Шелл» по вул. Великій
Васильківській, 100 у м. Києві був сертифікований за
стандартами
LEED.
Проект
був
реалізований
будівельно-інжиніринговою компанією «ТРК». Його
інноваційні інженерні рішення дозволяють на 40%
збільшити освітленість та на 30% поліпшити
вентиляцію
повітря
порівняно
з
стандартною
будівлею. Встановлена автоматизована система
регуляції освітлення та температурного режиму, що
реагує на присутність людей і денне світло (система
«Розумний будинок»). Під будівлею розташовані
велосипедні стоянки, в офісі – кімнати для
співробітників з душовими кабінами, санвузлами та
кімнатами
для
прийому
їжі.
Для
внутрішніх
опоряджувальних
робіт
застосовувалися
сертифіковані
екологічно
чисті
оздоблювальні
матеріали європейських виробників [9].
Супермаркет мережі Billa в Києві по вул. Анни
Ахматової, 49 став першим проектом подібного
формату в Східній Європі, сертифікованим за
стандартом
DGNB.
У
ролі
генерального
проектувальника будівельного проекту виступила
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компанія «Дельта Проектконсалт України». Будівля
супермаркету опалюється і охолоджується за
допомогою фреонової системи з використанням
безпечного для довкілля холодоагенту R410A. Дана
система також виробляє холод для холодильного
обладнання
супермаркету,
що
дозволяє
рекуперувати тепло, що виникає в процесі роботи
обладнання, для опалення приміщення взимку. Для
освітлення
торгового
залу
магазину
використовуються світлодіодні (LED) лампи, які
характеризуються низьким рівнем енергоспоживання
і
тривалим
терміном
експлуатації.
Яскравість
освітлення автоматично регулюється залежно від
кількості денного світла, що надходить в будівлю. На
даху супермаркету встановлені сонячні колектори,
які протягом цілого року використовують сонячну
енергію для виробництва гарячої води для потреб
супермаркету [10].
ТЦ «Форум Львів» спроектовано відповідно до
міжнародної сертифікації BREEAM. "Форум Львів" є
першим комплексом в Україні, який отримає подібний
сертифікат.
Торговий
центр
концептуально
спроектований T+T Design, внутрішнім архітектурним
бюро Мульті Девелопмент. Торговий центр має
чотири поверхи: на першому поверсі - підземний
паркінг, два поверхи - торгові, і верхній поверх - із
зоною розваг, кінотеатром і ресторанами, включаючи
велику зовнішню терасу. Концепція була вдало
інтегрована до історичної структури міста [11].
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Перший
офіційно
зареєстрований
енергоефективний будинок в Україні з’явився 2013 р.
у Києві. Його спроектувала для своєї родини
архітектор Тетяна Ернст. Для будівництва підібрали
екологічно чисті матеріали, насамперед українського
виробництва, і енергоекономні інженерні системи.
Споруда під назвою «Будинок Сонця» підігрівається
та охолоджується за допомогою сонячних колекторів
і теплового насоса. Труби опалення заштукатурені
глиною — це забезпечує сталу вологість і, як
наслідок, здоровий клімат у домі. Підлога у всіх
житлових приміщеннях — з натурального лінолеуму,
зробленого зі стружки дерева, лляної олії та
харчових барвників [12].
«Найближчими роками застосування «зелених»
технологій стане основною конкурентною перевагою
дорогого житла. У першу чергу, таку тенденцію
формують покупці такого житла», - упевнений
Віталій
Грусевич
виконавчий
директор
Конфедерації будівельників України (КБУ) [13]. Він
вважає, що згодом культура застосування «зелених»
технологій у будівництві житлових об`єктів прийде
все ж таки прийде і в економ-клас.
Вивчення досвіду провідних зарубіжних та
українських компаній по впровадженню «зеленого»
будівництва
у
навчально-експериментальному
режимі дозволило нам створити дизайн-проект
інтер’єру рекреаційної зони бізнес-центру «
» за
таким самим принципом. В інтер’єрі атріуму широко
використані елементи еко-стилю та натуральні
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оздоблювальні
матеріали.
Для
створення
сприятливого мікроклімату в композицію центральної
частини атріуму включено декоративний басейн з
фонтаном
та
елементи
озеленення
живими
рослинами. Переважають природні кольори, що
забезпечують екологічну спрямованість об’єкта.
Значна
частина
фасаду
була
створена
з
використанням панорамного скління (структурні
енергоефективні фасади), що сприяє організації
природного освітлення В концепції організації
простору рекреаційної зони бізнес-центру «
»
зроблений акцент на світло. Такий підхід дозволить
не тільки скоротити споживання енергоресурсів, але
і створити комфортні умови для співробітників, а
також клієнтів компанії. Освітлення рекреаційної
зони бізнес-центру представлене в основному хайбеями.
В інженерну структуру будівлі відповідно до
Зелених стандартів LEED включено: «розумний
офіс», система центрального кондиціонування з
можливістю управлінням мікрокліматом окремих
частин будівлі, автоматизована система регуляції
освітлення, сонячні батареї.
Висновки. Зелене будівництво – один з
важливих напрямів у світовій будівельній індустрії,
воно є системним продовженням будівництва
енергоефективних та екологічних будівель, що
створює новий механізм переходу традиційного
проектування
і
будівництва
до
сучасного
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високотехнологічного штучного середовища. Більше
тридцяти країн у світі успішно розвивають «зелене»
будівництво і мають національні рейтингові системи
їх сертифікації. Переваги «зеленого» будівництва
вже відчули девелопери, інвестори, виробники
будівельних
матеріалів
і
устаткування,
проектувальники,
підрядники
та
користувачі
будинків. «Зелене» будівництво дедалі більше стає
дієвим регулятором економіки.
Вивчивши питання про розвиток «зеленого»
будівництва в Україні, можна зробити висновок, що
для нього є практично всі умови - це і вітчизняний
інвестор, і вітчизняні фахівці даної галузі, навіть
законодавча база [Закон України №7515 від
24.12.2010
«Про
додаткові
заходи
зниження
негативного впливу офісних споруд на навколишнє
середовище»]. Проте розвитку цього напряму
заважають кілька факторів: низька інформованість і
недостатнє
розуміння
сутності
та
подальшої
рентабельності «зелених» підходів інвесторами
(треба зауважити, що проекти, залежно від
сертифіката, потребують збільшити кошторис всього
на 2-10% на початковому етапі, проте це дозволяє
зменшити експлуатаційні витрати в рази); менталітет
укорінена
звичка
безладного
користування
дешевими
ресурсами;
націленість
бізнесу
на
максимальне
і
швидке
отримання
прибутку;
відсутність
зацікавленості
чиновників
у
нововведеннях, загальна економічна ситуація.
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Але довготривала відсутність реакції на світові
світові тенденції, може призвести до додаткових
значних фінансових витрат в майбутньому. В зв’язку
з стрімкою динамікою розвитку даного напряму у
світі,
для
залучення
серйозного
західного
інвестування будівницва
необхідно розвивати в
Україні саме цю сферу.
Для розвитку «зеленого» будівництва в Україні
необхідно створення сприятливих умов, які не
обмежуються
економічною
та
законодавчою
сферами, але були б обумовлені рівнем екологічної
освіти
населення,
усвідомлення
суспільством
важливості використання екологічних принципів в
усіх сферах життя.
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Анотація. У статті обґрунтовано принципи та
переваги «зеленого» будівництва. Розглянуто низку
факторів,
що
забезпечують
зниження
рівня
споживання енергетичних і матеріальних ресурсів за
даним
напрямом
будівництва.
Досліджено
міжнародний та вітчизняний досвід «зеленого»
будівництва. Вивчено та проаналізовано перспективи
та проблеми розвитку «зеленого» будівництва в
Україні.

92

МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
23-24 квітня 2015 року – Київ 2015

Ключові
слова:
«зелене»
будівництво,
міжнародні системи сертифікації LEED і BREEAM,
принципи «зеленого» будівництва.
Аннотация. В статье обоснованы принципы и
преимущества «зеленого» строительства. Рассмотрен
ряд факторов, обеспечивающих снижение уровня
потребления
энергетических
и
материальных
ресурсов по данному направлению строительства.
Исследованы международный и отечественный опыт
«зеленого»
строительства.
Изучены
и
проанализированы
перспективы
и
проблемы
развития «зеленого» строительства в Украине.
Ключевые слова: «зеленое» строительство,
международные системы сертификации LEED и
BREEAM, принципы «зеленого» строительства.
Abstract. In the article substantiates the
principles and benefits of "green" building. a number of
factors that reduce consumption of energy and material
resources in this area of construction had been
considered. An international and domestic experience in
"green" construction had been studied. the prospects
and problems of development of green building in
Ukraine had been studied and analyzed.
Tags: Green Building, international certification
LEED and BREEAM, Green building principles.
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СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ІГРИ
ТА АСПЕКТИ ІГРОВОЇ ІНДУСТРІЇ
Індустрія комп’ютерних ігор зародилася в
середині 1970-х років і за кілька десятиліть виросла
з невеликого ринку в галузь з річним прибутком в
2014 році: США – $20,5 млрд., Китай – $17,9 млрд.,
Японія – $12, 2 млрд. [2].
На ринку працюють як великі гравці, так і
невеликі фірми, а також незалежні розробники та
спільноти.
Сучасні ігри – одні з найбільш вимогливих
програм на ПК. Багато потужних комп’ютерів
купуються гравцями, які потрібні для запуску
новітніх ігор, в яких використовуються передові
технології. Таким чином, ігрова індустрія тісно
пов’язана з індустрією виробництва центральних
процесорів та інших компонентів ПК, так як ігри
часто вимагають більш високі апаратні потужності,
ніж бізнес-програми [1].
Економічний
аспект.
Зародження
ігрової
індустрії почалося в 1970-х роках одночасно з
продажем перших комп’ютерів, розрахованих на
масового
споживача.
За
45
років
індустрія
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комп’ютерних ігор пройшла розвиток до таких
масштабів, що вже багато в чому випереджає своїх
найближчих конкурентів: кіноіндустрію, музичну
індустрію, шоу-бізнес [1].
Особливість ігрового ринку дозволяє одночасно
існувати і великим компаніям, що випускають ігри з
високим бюджетом, та окремим суб’єктам, що
створюють
свої
авторські
ігри
взагалі
без
фінансування.
Платформи. Основною умовою для існування
комп’ютерних ігор є наявність технічних пристроїв,
здатних створювати керовані рухомі зображення. На
сьогоднішній
момент
такими
пристроями
є:
персональні комп’ютери і ноутбуки, ігрові консолі,
мобільні пристрої (смартфони, планшети).
1. Комп’ютер. В Україні основною ігровою
платформою є комп’ютер. Та й по всьому світу поява
комп’ютерів не тільки на робочих місцях, але і в
домашніх умовах була пов’язана саме з розвитком
ігрової індустрії. Можливо, якби не існувало
комп’ютерних ігор, то і комп’ютери залишилися б у
вигляді великих шаф, і використовувалися б лише на
особливих підприємствах [1, 3].
2. Ігрові консолі – по суті, ті ж комп’ютери, але
лише з однією функцією – відтворення ігор.
Обмежена спрямованість цих пристроїв робить їх
ефективніше і простіше у використанні. У деяких
країнах ігрові консолі навіть популярніше звичайних
повнофункціональних комп’ютерів.
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3. Мобільні
пристрої
за
технічними
характеристиками набагато слабкіше стаціонарних
комп’ютерів, тому мобільні ігри виглядають дещо
простіше звичайних ігор.
Програмне
забезпечення.
Управління
технічними пристроями здійснюється за допомогою
комп’ютерних програм. Ігри є такими самими
програмами. Спочатку комп’ютерні ігри створюються
за допомогою програмного коду, але останнім часом
стали з’являтися особливі програми – ігрові движки
(gameengine) [1].
Движки містять в собі безліч вже готових
ігрових процесів, механік, елементів. Використання
ігрового движка істотно скорочує час розробки нової
гри. При використанні ігрового движка розробники
більше концентруються
на творчих
моментах
розробки гри.
Розробка гри. Маючи готову ігрову платформу
та спеціальні програми, розробники створюють
комп’ютерні ігри зі своїх творчих ідей.
У розробці комп’ютерних ігор беруть участь
фахівці різних професій. Це ігрові програмісти,
художники,
дизайнери,
левел-дизайнери;
композитори, аранжувальники, актори.
1. Професійна розробка. При професійній
розробці великою групою людей весь процес
створення гри розділяється на безліч процесів.
Кожна людина працює тільки над своєю невеликою
частиною гри. При цьому зберігається чітка ієрархія
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– всі виконують задумку одного учасника, додаючи
мінімум ідей від себе.
2. Інді-розробка. Розробка гри поодинці або
невеликою групою припускає, що кожен учасник
вносить вагомий внесок у гру. У інді-розробника
більше простору для творчості, ніж у його
корпоративних колег. Але при цьому необхідно мати
і більшу кількість навичок в самих різних областях
сучасного цифрового мистецтва [1].
Видавці. Продажем створених комп’ютерних
ігор займаються не самі розробники, а видавничі
компанії.
Існує
три
варіанти
відносин
між
розробниками та видавцями:
1. Видавець-правовласник. Видавці повністю
спонсорують процес розробки, і юридичні права на
гру належать не її творцям, а саме видавцям. Взявши
на себе всю економічну і юридичну відповідальність,
видавці отримують весь прибуток, ділячись з
розробниками лише певним відсотком від неї.
2. Видавець-розробник. Розробники та видавці
– дві частини однієї великої компанії. У цьому
випадку розподіл відповідальності і прибутку
відбувається суто всередині компанії за їх власними
правилами.
3. Видавець-сервіс. Права на гру перебувають у
розробника, а видавець лише надає зручний
інструмент продажу гри. Основний прибуток йде
розробнику, а видавець отримує невеликий відсоток
за наданий сервіс [1].
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Гравці. Всі попередні шари ігрової індустрії були
б марні, якби не існувало гравців – тих, хто
зацікавлений у появі нових ігор, тих, хто готовий
платити за труди авторів. Гравець – це одночасно і
джерело
прибутку
всієї
ігрової
індустрії,
і
шанувальник творчості розробників, і потенційний
учасник інших шарів ігрової індустрії. Можна
виділити три рівні споживачів:
1. Ігрові
спільноти.
Окремі
гравці
часто
об’єднуються в цілі ігрові спільноти за інтересами.
Об’єднання відбувається як на форумах вже
популярних ігрових сайтів, так і навпаки – навколо
спільноти яка виникла спонтанно, заснованої на
окремій грі або ігровій серії, починають з’являтися
нові сайти, форуми, інтернет-групи.
2. Кіберспорт.
Найбільш
досвідчені
гравці
перетворили своє хобі на професію, так вони
потрапляють
в
кіберспорт.
По
всьому
світу
періодично проводяться різні чемпіонати, на яких
кіберспортсмени з’ясовують, хто з них найкращий [6].
Зараз кіберспорт розвився в цілу окрему
індустрію, зі своєю інфраструктурою, фінансуванням,
зірками та знаменитостями.
3.
Творчість
гравців.
Фанати
ігор
не
обмежуються одним споживанням ігор, вони часто
намагаються створювати власні сайти, малюнки,
журнали,
відео
передачі,
ігрові
доповнення,
повноцінні ігри. Це ще раз доводить, що ігри несуть
культурну цінність, і знаходять відгук у серцях
гравців.
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Наприкінці хотілося б зазначити, що з кожним
роком популярність комп’ютерних ігор зростає, все
більше і більше людей грають в комп’ютерні ігри,
вони вже давно перестали бути лише розвагами для
дітей і підлітків. Сучасні комп’ютерні ігри вриваються
в суміжні суспільні та культурні сфери – мистецтво,
освіту, етику, психологію, соціальні комунікації і
навіть спорт.
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Кобець А. С.,
МІХМД ім. С. Далі.
Наук. кер. - Юришинець С. Є.
ФІТОДИЗАЙН В ІНТЕР’ЄРАХ СУЧАСНИХ ФІТНЕСЦЕНТРІВ (НА ПРИКЛАДІ ФІТНЕС-ЦЕНТРУ
TSARSKY CITY RESORT)
Фітодизайн — це один із найактуальніших
засобів створення художнього образу в дизайні
сучасних інтер’єрів і оформленні інших приміщень з
урахуванням біологічної сумісності рослин, їх
екологічних особливостей, здібності до поліпшення
якості повітря в приміщенні.
Рослини, чиї зелень і свіжий зовнішній вигляд
створюють тепло і затишок у будь-якому приміщенні,
привносять яскраву вишукану живу ноту в будь-який
інтер'єр. Озеленення є невід'ємною природною
частиною життя людини, без якої навряд чи можна
уявити подальше існування.
Фітодизайном називають практику створення
рослинних композицій для оформлення інтер'єрів,
озеленення приміщень, і створення зимових садів.
Від фітодизайнера вимагається скомпонувати
рослини в приміщенні з урахуванням усіх можливих
ефектів.
Рослини
також
мають
бути
гіпоаллергенними і не виділяти різких ароматів,
незалежно від спрямування приміщення.
Сучасні технології дозволяють розміщувати
різноманітні рослини в інтер’єрах. Озеленення,
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вертикальне
озеленення
тощо,
є невід'ємним
елементом внутрішньої і зовнішньої обробки інтер'єру
приміщення фітнес-центру. Воно сприятливо діє на
душевний стан людей, піднімає настрій і радує око.
Без квітів і рослин фітнес-центр здається похмурим і
позбавленим
життя.
Декоративне
озеленення
наповнює приміщення частинкою природи і змінює
на краще їх внутрішній вигляд. Крім цього створює
приємне враження у клієнтів та відвідувачів, дарує
позитивну енергію і очищає негативні емоції.
Рослини є одним з найважливіших елементів
інтер'єру. Вони можуть доповнити і розвинути
загальну ідею дизайну — вони живі, справжні і
дарують відчуття свіжості та комфорту. Рослини
наділені дивовижними властивостями, завдяки яким
можуть лікувати та оздоровляти людину. Леткі
фітоорганічні
речовини
живих
тропічних
і
субтропічних рослин, пропонованих для утримання в
приміщеннях, забезпечують:
– очищення
повітря
від
хвороботворної
(патогенної і умовно-патогенної) мікрофлори (бегонія
біло-плямиста, пеларгонія запашна, олеандр білий,
примула весняна, фікус пружний, домашні герані,
розмарин лікарський, алое деревовидний, лимоном,
каланхое пір'ястий, хлорофітум, аглонема скромна);
– очищення повітря від пилових мікрочасток;
тютюнового
диму;
токсичних
речовин,
що
виділяються
лаками,
фарбами
і
предметами;
виробничих і побутових газів (драцена, плющ, фікус,
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філодендрон, хлорофітум, спатифіллум, папороті,
хризантема, пальми);
– створення
чистого,
комфортного
і
зволоженого
повітря
приміщень
(циперус,
диффенбахія, антуріум, філодендрон, монстера);
– поліпшення екології, іонного складу повітря
(цереус, кодієум);
– збагачення повітря біогенними речовинами,
що благотворно впливають на загальний стан
організму людини (герань запашна, м'ята, троянда,
садова фіалка, лимон);
– естетично приємну і комфортну обстановку,
що знімає стресові стани (материнка, змієголовник,
лаванда, меліса, монарда, м'ята перцева, лимон,
фікуси).
Для
досягнення
значного
терапевтичного
ефекту в приміщеннях пропонують поєднувати
використання живих рослин і дозатор, що розпилює
ефірні олії (також певного набору видів, що мають
виражений абіотичний ефект відносно різних груп
мікроорганізмів — бактерій, грибів, вірусів).
Різноманіття стилів і прийомів використання
фітодизайну в інтер'єрі сучасних фітнес-центрів
дозволяє
вирішувати
завдання
декорування
приміщень. Головне завдання фітодизайну — досягти
певного враження.
Змінюється мода, створюються нові стилі і
форми квіткових композицій. Сучасні флористи
дотримуються
різних
класифікацій.
Виділяють,
наприклад, класичний (перевірений часом) стиль,
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декоративний,
транспорентний,
форма-лінійний,
вільний, модерн, рустикальний тощо.
Один з напрямів фітодизайну, близький до
ландшафтних
видів
дизайну
—
так
званий
вегетативний стиль. Це європейський напрям
модернізму в аранжуванні. Його головна особливість
— розміщення куточка живої природи у контейнері.
При цьому рослини ставлять в тому положенні, в
якому вони ростуть у природних умовах.
Транспорентна
композиція
(наскрізний,
прозорий
стиль
сучасного
європейського
аранжування, вітраж) об’ємна комбінація лінійних
матеріалів, переплетених у стилі конструктивізму або
модерну.
Характерною рисою цього стилю є розміщення
флористичних композицій на каркасних засадах,
часто геометричної форми (плетені або збиті конуси,
кулі, ромби тощо), а також використання дуже
високих і прозорих підставок (геометричної або,
навпаки, вишукано нераціональної форми — стиль
хвилі і вітру), підвісних каркасних композицій.
Широко використовуються декоративні стрічки,
тасьма, драпірування з тканин. Ці композиції
потребують подіуму та демонструються на тлі
однотонної стіни, на камінних і меблевих полицях, у
вікнах. Транспорентний стиль прекрасно підкреслює
бездоганність
євроремонту
і
раціональність
поєднання площин і об'ємів.
Композиція в форма-лінійному стилі за змістом
близька до ікебани — при мінімумі матеріалу
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прагнути до максимуму ефекту, але більш пластична,
дозволяє домогтися повного злиття композиції з
інтер'єром по стилю, колірній гамі і відрізняється
європейською технологією. Популярні також колажі
(плоскі настінні композиції, укладені в раму) з
флористичних матеріалів.
Дуже популярним залишається зимовий сад. Це
не просто озеленення і декоративні рослини. Це
шикарний фітодизайн, вірно сплановане і підібране
окреме приміщення або частина приміщення, де
компетентно розміщені декоративні рослини, а також
все те, що стосується їх. Зимовий сад чудово
дозволяє насолодитися «природними» відчуттями. Це
озера і фонтани, водоспади і струмки, декоративні
елементи — наприклад, стіна, що імітує скелю.
Зимовий сад часто має додаткове оснащення:
фітолампи, які підтримують декоративні рослини в
недостатньо освітленому приміщенні фітнес-центру,
підсвічування,
штучний
туман
—
рослини
почуваються відмінно.
Вертикальне озеленення (фітостіни, живістіни)
— це закріплена на стіні компактна вертикальна
конструкція, у якій розміщені живі рослини, що
забезпечуються автоматичним поливом і ростуть з
мінімальним втручанням людини.
На даний час живі стіни поширюються з
європейського ринку на ринок країн СНД. Така
система озеленення дозволяє при мінімальній
кількості
горизонтального
простору
(в
офісі,
квартирі, приватному будинку чи фітнес-центрі)
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розмістити максимальну кількість живих кімнатних
рослин, здатних очистити і зволожити повітря в
приміщенні. Завдяки своїй мобільності і варіативності
фітостіна чудово вписується у будь-який інтер’єр або
екстер’єр.
Вертикальні
композиції
рослин
можна
створювати майже у всіх сучасних будівлях.
Головними вимогами є помірний мікроклімат та
відповідний рівень освітлення. У місцях, де світла
замало, створюється штучне електричне освітлення.
Для кожного місця встановлення живої стіни
підбираються спеціальні невибагливі види рослин,
що успішно ростуть з мінімальним доглядом за ними.
Сучасний технології дозволяють розміщати
різноманітні рослини в інтер’єрі. Чудовим прикладом
є TSARSKY CITY RESORT— комплекс, покликаний
перенести уявлення про відпочинок і догляд за
собою на новий ступінь, створити новий стиль життя,
який зовсім скоро стане ключовою точкою зіткнення
ділової і культурної еліти.
TSARSKY — це проект компанії TARYAN.
Об'єднавши
визнаних
професіоналів
у
сфері
менеджменту, архітектури, дизайну і маркетингу,
компанія TARYAN просуває нову філософію роботи і
кожним новим проектом підтверджує свій особливий
статус серед конкурентів. TSARSKY CITY RESORT, без
сумнівів, є гідним втіленням передових ідей і
технологій, що стали основою унікального підходу
компанії.
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Для управління комплексом TSARSKY була
створена
унікальна
українсько-американська
компанія, керівним партнером якої є Джон Харт, що
має великий досвід розвитку ресторанів і закритих
клубів Майямі.
Фітнес-центр
TSARSKY
розташований
на
Печерську.
Спортивний
комплекс
оснащений
сучасним устаткуванням.
У клубі є 8 студій різних напрямів. Тут
займаються йогою, фітнесом, шейпінгом і пілатесом,
бойовим мистецтвом і боксом. Тренажерний зал
оснащений
усіма
необхідними
знаряддями
і
тренажерами. Тут можна займатися як в групі, так і
індивідуально з тренерами. Професійні тренери
допомагають
досягти
бажаних
результатів
і
виглядати привабливішими і здоровішими. Для
кожного клієнта індивідуальний графік зайняття і
підхід.
У клубі є басейн, скалодром і єдина в Європі
киснева кімната. Разом з тим, кожен відвідувач може
відчути поєднання з природою. Останні технології
аква- та фітодизайну надають змогу поринути в
інший світ.
Світ, в якому живемо, з кожним днем стає
технічно витонченішим, нас оточує все більше
«розумних» речей. Більшу частину часу людина
проводить в містах і цілком зрозуміло бажання мати
поруч куточок живої природи, подумки поринувши в
який з'являється можливість відокремитись від суєти
міського життя. Сьогодні квіти надають фітнес-
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центрам «родзинку», стають їх фірмовим знаком. Це
стосується і одного з Київських фітнес-центрів
TSARSKY
CITY
RESORT,
що
за
допомогою
витонченого фітодизайну створив свій еталон краси.
Зимові сади, вертикальне озеленення внесли в
інтер’єр неповторну вишуканість, вдало поєднавши
природу і сучасні технології.
В інтер’єрі фітнес-центру TSARSKY CITY RESORT
дуже вдало підібрані рослини як за стилістикою, так і
за кольоровою гамою. Тут все відповідає канонам
естетики та краси. Рослини становлять невід'ємну
частину побутового оточення, сприяють покращенню
фізичного та психологічного стану відвідувачів та
персоналу. Озеленення приміщень у фітнес-центрі
виступає як засіб взаємозв'язку інтер'єру з зовнішнім
середовищем,
створюючи
ілюзію
контакту
з
природою.
При
правильному
доборі
і
складанні
композицій, рослини здатні змінити весь вигляд
будь-якого
фітнес-центру,
служити
засобом
збільшення обсягів простору. Тому дуже важливо
дотримуватися гармонії з природою.
Фітодизайн інтер'єру фітнес-центрів — ціле
мистецтво, за допомогою якого можна перетворити
будь-яке приміщення, наповнивши його гармонією і
свіжим, ароматним повітрям.
При
появі
ультрасучасних
матеріалів
і
технологій для облицювання внутрішніх приміщень у
людини все частіше виникає відчуття повної
відірваності від природи. Для того, щоб заповнити
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брак неповторної природної енергетики і створити в
фітнес-центрі
справжній
куточок
природи
використовують фітодизайн. В умовах урбаністичної
атмосфери,
що
тисне,
наявність
кольорів
в
приміщенні дозволяє створити особливий мікроклімат
і поліпшити внутрішню екологію приміщення.
Оформлення інтер'єру фітнес-центру кольорами
— це прекрасний спосіб не лише урізноманітнити і
підкреслити певний дизайн, але і зробити його
затишніше, красивіше. Також в фітнес-центрах
рослини повинні строго вписуватися у фірмовий
стиль оформлення.
Квіти в інтер'єрі сучасних фітнес-центрів — це
вже не лише звичні букети або лаконічні квіткові
композиції. Сьогодні квіти надають фітнес-центрам
«родзинку», стають їх фірмовим знаком. Це
стосується і одного з Київських фітнес-центрів
TSARSKYCITYRESORT, що за допомогою витонченого
фітодизайну створив свій еталон краси. Зимові сади,
вертикальне
озеленення
внесли
в
інтер’єр
неповторну вишуканість, вдало поєднавши природу і
сучасні технології.
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Гамзинова Аня
ЛИТЕРАТУРА И КИНО: ОСОБЕННОСТИ
ВОПЛОЩЕНИЯ РУССКОЙ ДРАМЫ В КЛАССИЧЕСКИХ
И СОВРЕМЕННЫХ ЭКРАНИЗАЦИЯХ
Целью
исследования
был
сравнительный
анализ нескольких экранизаций «Бесприданницы»,
ввявление тенденций в искусстве экранизации
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классических
литературных
произведений.
В
соответствие с целью необходимо решить следующие
задачи:
1) провести анализ соответствия сюжета книги
и киноверсий;
2) сопоставить все экранизации между собой, и
тем
самым
выявить
направление
развития
кинематографа.
Актуальность этого исследования обусловлена
тем, что у каждого поколения свое прочтение
классики,
но
ее
осмысление
предполагает
определенные закономерности.
Объект
исследования:
текст
пьесы
«Бесприданница» и соответствующие киноверсии.
Предмет исследования: принципы создания
экранизации и воплощения сюжета книги на экране.
ХХ век благодаря бурному развитию науки и
техники стал временем создания и развития новых
видов искусства. Возникло кино и телевидение.
Появление каждого нового вида искусства меняет
внутреннюю
структуру
системы
искусств
и
взаимоотношения
между
имеющимися
видами
искусств. Особое значение при этом обретает
проблема
художественного
взаимодействия
различных видов искусств. Одно из ярчайших и
важнейших явлений такого рода – взаимодействие
литературы и кино в процессе экранизации
литературных
произведений.
Экранизация
литературных
произведений
–
это
вид
художественного
творчества,
требующий
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тщательного исследования. Любая современная
экранизация классического литературного наследия
представляет собой специфическую интерпретацию
произведения прошлой эпохи с точки зрения
современности, а так как ценности с каждым новым
поколением проходят череду изменений, то и
воплощение эстетических принципов века, в котором
было написано произведение, с каждым разом также
требует изменений ради сохранения аудитории
зрителей.
Для изучения данной проблемы была выбрана
пьеса «Бесприданница», и ее анализ мы проводим,
рассматривая пьесу через призму принципов
современных экранизаций. Было выделено три
критерия,
по
которым
будет
проводиться
сравнительный анализ:
1. Соответствие сюжета книги и кинофильмов:
воспроизведён
ли
полностью
литературный
материал, если нет, то какие авторские детали
добавлены и почему.
2. Трактовка образов в книге и в кино: мы
обращаем внимание, чем именно руководствовался
режиссёр
фильма
при
выборе
актеров,
руководствуется ли он общепринятыми типажами
внешности эпохи произведения, или все же
старается приблизить героев к современности.
3. Соблюдение примет исторического времени,
описанного в книге: удалось ли режиссеру сохранить
и передать настроение и «дыхание» того времени,
оживают ли на экране картины быта прошлого века?
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Работали мы над этой темой, используется
значительное количество научных работ, не только в
литературоведческой сфере, но и опираясь на
мнения киноведов, кинокритиков, и непосредственно
на реакцию зрителей, ведь известно много случаев,
когда критики бранили фильмы, а зрители оценили
их высоко.
На данный момент существует 6 экранизаций
пьесы А.Н. Островского: (первая выпущенная в
1912 г.), но мы свою работу базируем только на 4:
1936 г. (реж. Протазанов), 1974 г. (реж. Худяков),
1984 г. (реж. Рязанов), 2011 г. (реж. Пуустумаа).
Соответствие сюжета пьесы и фильма.
Поднимая проблему экранизации, невозможно
не упомянуть, что существует три разновидности
экранизаций:
прямая
экранизация
полное
повторение книги, которое вновь позволяет зрителю
соприкоснуться с знакомым и любимым сюжетом,
«по
мотивам»
–
известное
произведение
воспроизводится в новом ракурсе, оставляя при этом
все
главные
элементы
сюжета,
и
общая
киноадаптация – целью которой является не
передать замысел автора, а создать абсолютно
новую историю.
Анализируя четыре экранизации, мы пришли к
выводу, что фильмы 1936, 1974, 1984 гг. сняты по
мотивам, так как главные компоненты сюжета
сохранены, только немного изменены, в то время
как в экранизации 2011 г. из пьесы взяты только
имена главных героев.
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К примеру, начало экранизаций разнятся:
свадьба
сестры
в
церкви
(1936),
разговор
Вожеватого и Кнурова в кофейне (1974), и снова
свадьба сестры Ларисы, но уже на корабле,
праздник на службе (2011), тем самым режиссеры
фильмов
заострял
внимание
на
разную
проблематику, поднятую в картине: социальную,
проблемы
семейной
жизни,
взаимоотношений,
любовных перипетий.
Добавлены такие сцены как: венчание сестры
Ларисы (1936, 1984), история Робинзона (1936),
удивительные по красоте пейзажи Волги, то есть
практически все внесценичные элементы, так или
иначе упомянутые в пьесе Островского, развернуты
на экране в действии, с ориентацией на их показ,
максимальную визуализацию.
Также
следует
обратить
внимание,
как
режиссеры пользуются в разные годы таким
способом создания фильма как детализация. В
версии 1936 г. показано, как наливают шампанское
в стаканы, как Карандышев переклеивает этикетки,
добавлена сцена игры на корабле в городки
арбузами,
все
эти
моменты
явно
отражают
отношение
к
жизни
людей
того
времени,
происходящих не из высшего класса. В последующие
годы детализацией пренебрегают, тем самым
создавая картину более обобщенную.
Также
можно
наблюдать
трансформацию
реплик героев: изменение порядка и места
произнесения (например, замечания Кнурова и
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Вожеватова по поводу жизни Паратова, 1936 г.);
изменение лексического состава реплик (например,
разыгрывание Ларисы в орлянку Кнуровым и
Вожватовым
реплики
ориентированы
на
разговорную речь, 1984 г.); сокращение реплик
(например, диалог по поводу продажи «Ласточки»,
1936, 1984 гг.); убирание некоторых реплик
(сокращен диалог Паратова и Карандышева при
знакомстве, 1936, 1974, 1984 гг.).
Соблюдение исторического времени описанного
в книге.
Так как мы пришли к выводу, что экранизации
1936,
1974,
1984
гг.
сняты
по
мотивам
«Бесприданницы», то костюмы, интерьер, транспорт,
манера поведения полностью совпадает с пьесой.
Некоторые кинокритики считают, что наряд Ларисы
в фильме 1984 г. пошит по крою платьев другого
века, но тем не менее, все равно удается изобразить
Россию ХIХ века. В свою очередь экранизация 2011
г. полностью перенесены в современность: машины,
мобильные телефоны, евроокна, джинсы.
Трактовка образов в книге и кино.
Кастинг-директор, выбирая актера на ту или
иную роль, всегда опирается на идеалы женской и
мужской красоты своего времени. Мы видим, что в
1936 г. у женщина должна быть крупкой, нежной,
скромной и Лариса полностью соответствует своему
амплуа, 40 лет спустя в моду пришло понимание, что
женщина должна быть плотной, волевой и Лариса
1974 г. также соответствует этим критериям, она
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кажется нам сильнее характером и воспринимает все
ситуации эмоционально сдержано. В 1984 г. Лариса воплощение типичной женщины своего времени, это
касается и внешности и поведения, она наивная
юная девушка, которая подкупает очарованием
свежести, чистоты и непосредственности.
Чтоб полностью воплотить образ «идеала
мужчины», режиссеры добавляют сцены, в которых
выражение мужественности более явно и ярко.
Например, сцена с шубой: Паратов бросает шубу под
ноги Ларисе - в экранизации Протазанова, или сцена
с каретой: Паратов переносит карету к ногам
Ларисы,
что
после
попытается
сделать
и
Карандышев - в экранизации Рязанова. Мужские
образы также проходят свою эволюцию, лучше всего
это видно на примере Паратова, когда в 2011 г. он
появляется пред нами со светлыми волосами и
совсем не мужественным характером.
Работая с этими кинофильмами, мы наблюдаем,
как происходит развитие непосредственно самого
кинематографа, переход от немого кино к звуковому,
когда на первых парах присутствует чрезмерно
обильная жестикуляция, которая является главным
путем передачи эмоций, а со временем диалоги
перенимают на себя эту роль. Лучшим примером
развития кинематографа является то, что с каждым
последующим
годом
режиссеры
все
больше
экспериментируют с локациями. Начиналось все с
закрытых павильонов, напоминающих театральные
декорации, а с развитием непосредственно самого
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кинопроизводства видим все больше отступлений от
театральных тенденций, прослеживается все чаще и
чаще выходы на натурные площадки.
Если вернуться еще раньше, во времена, когда
преобладающим видом искусства был театр, зрители
видели самих актеров, и, учитывая все правила
перспективы, актеры визуально воспринимались
маленькими, только сидящие в первых рядах могли
наблюдать за мимикой актеров. В кино же
появляются крупные планы, ранее никому не
известные, и чем позже во временном контексте
экранизация, тем больше мы видим близких
ракурсов съемки. К примеру, в экранизации 1936 г.
мы видим героев почти всегда в полный рост, а уже
в 1974 г. все диалоги построены так, что наш взор
устремлен лишь на лицо актера.
Также учитывая нормы поведения в разные
годы, видим, что в экранизации 1936 г. даже
прикосновения рук выглядит немного вульгарным, в
1974 г. актеры уже более раскрепощены. В 1984 г.
появляется завуалированная постельная сцена, ну а
экранизацию 2011 г. можно назвать «сплошной
постельной сценой», эта экранизация полностью
выпадает из ряда предыдущих, в сюжет добавлена
беременная секретарша Паратова, рядом с которой
развиваются
интриги,
Карандышев
в
конце
произведения убирает Сергея Сергеича, после
садится в тюрьму на 5 лет, а в последней сцене
фильма Лариса встречает Карандышева из тюрьмы.
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Выводы. Работая над этим исследованием, мы
определили, что произведения литературы ХIХ века
до сих пор популярны и актуальны, спустя столько
лет все равно ведутся работы над созданием новых
экранизаций. Также мы пришли к выводу, что
режиссер
определенными
современными
ему
средствами создает картину для зрителей своего
времени.
Безусловно,
экранизировать
такое
произведение очень сложно, но возможно. Очень
сложно потому, что жанр «Бесприданницы» — драма
— произведение, изначально ориентированное на
сцену, но не на экранизирование. Но как мы
выяснили, режиссеры (Протазанов, Худяков и
Рязанов)
справились
со
своей
задачей,
и
экранизации
получились
очень
достойными.
Домысел режиссера конечно же имеет право на
существование, но он не должен изменять основного
в замысле драматурга.
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Сформульовані провідні тенденції режисерської та
авторської інтерпретації образів, мотивів, сюжетів.
Визначені окремі закономірності еволюції мистецтва
екранізації драматичної класики.
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художній характер.
Аннотация: В данной статье рассматривается
проблема экранизации русской драмы ХІХ века на
примере
“Бесприданницы”
А.Н.
Островского.
Сформулированы основные тенденции режиссерской
и авторской интерпретации образов, мотивов,
сюжетов. Определены отдельные закономерности
эволюции искусства экранизации драматической
классики.
Ключевые
слова:
экранизация,
“Бесприданница”, художественных характер.
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Мартыненко О. Ю.,
НПУ им. М. П. Драгоманова,
Наук. рук. – доц Костюк Е.Н.
ОСОБЕННОСТИ РЕЖИССЕРСКОЙ И АКТЕРСКОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХАРАКТЕРОВ ПЕРСОНАЖЕЙ
КОМЕДИИ Н. В. ГОГОЛЯ «ЖЕНИТЬБА»
НА ТЕАТРАЛЬНОЙ СЦЕНЕ
Значительную часть своего творчества Николай
Васильевич Гоголь посвятил написанию пьес.
Благодаря его тонкому чувству юмора, деликатности
и иронии, сегодня мы имеем замечательную
возможность наслаждаться постановками спектаклей
по мотивам его пьес в лучших театрах всего мира.
Если
обращаться
к
первоисточнику,
то
«Женитьбу» можно назвать первой русской бытовой
комедией нравов. Она показала, что можно
описывать и жизнь простых людей. В пьесе есть все,
что составляет эту жизнь: смешное и грустное,
высокое и низкое. героиней пьесы становится
купеческая дочь Агафья Тихоновна, которой, по всем
правилам ее сословия, подыскивает жениха сваха
Фекла Ивановна. К невесте сватаются надворный
советник Подколесин, экзекутор Яичница, отставной
пехотный офицер Анучкин, моряк Жевакин. Сюжет
комедии прост и незатейлив. Мелкий чиновник
Подколесин решает жениться. Мы сразу понимаем,
что его больше всего интересует не невеста, у
которой он не помнит даже имени, а ее приданое. О
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невесте мы узнаем, что она дочь купца третьей
гильдии и хочет в мужья «непременно дворянина». В
образе Агафьи Тихоновны Гоголь собрал все
типичные черты девушки ее сословия. Героиня все
дни проводит дома, скучает и грезит о своем
«избраннике».
Исходя из всего вышесказанного, целью нашей
работы
является
выявление
режиссерских
особенностей характеристики главных персонажей в
нескольких
интерпретациях.
Цель
определяет
постановку ряда исследовательских задач.
1.Сопоставить
пьесу
с
несколькими
инсценировками,
для
выявления
общей
закономерности передачи актерами характеристики
образов персонажей,
2. Понять, как меняется концепция характера и
сюжета в зависимости от изменений композиции;
3. Определить, каким образом декорации
постановки и костюмы героев влияют на сюжет и
развитие действий.
Сравнение
изображения
режиссером
особенностей характера героев постановки в
нескольких инсценизациях пьесы «Женитьба» на
сегодняшний день не исследовалась детально, что и
определяет актуальность данной статьи
Теоретической базой нашей работы стали
труды, посвященные анализу творчества Гоголя, а
именно его работе над пьесой «Женитьба»
(В. В. Гиппиус, Н. Л. Степанов, С. И. Машинский, М.
Б. Храпченко, Ю. В. Манн, И. Л. Вишневская).
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Классическим исследованием этого жанра можно
назвать монографию С. С. Данилова «"Женитьба" Н.
В. Гоголя», содержащую полный свод сценической
истории комедии до 1934 года.
Для
сопоставления
мы
выбрали
три
инсценировки разных театров Украины и России:
Александринский театр , 2008 год; Киевский театр
«Дах»
(«Крыша»), 2010;
Московский
театра
«Ленком», 2007.
Марк Захаров любит и понимает людей
действия, людей цели. И потому Кочкарев в его
постановке выходит на сцену хозяином и остается им
до конца. Люди пассивные, плывущие по воле волн,
художественному
руководителю
«Ленкома»
интересны гораздо менее. Сомнения Подколесина,
проблемы Агафьи Тихоновны носят в ленкомовском
спектакле
явно
сюжетный
и
заимствованный
характер, так же, как трагический тон финала со
страданиями брошенной невесты.
Леонид Броневой (Яичница) все так же
иронически невозмутим в свои почти 80 лет.
Подколесин (Виктор Раков) все время озабочен
плохо сшитыми панталонами и по обстоятельствам
выглядит то нелепым, то кавалером хоть куда.
Агафья Тихоновна - Александра Захарова - имеет
длинную косу, страдает и беспрестанно говорит: «Ух
ты!». В роли Кочкарева Сергей Чонишвили - носит
черный костюм с котелком. А в финале является на
костылях, с перевязанной головой - мимоходом
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выясняется, что его отделали уставшие от ожидания
свадебные гости.
Для нас интересным является тот факт, что в
оригинальной гоголевской пьесе такой эпизод
отсутствует. Нам кажется, что таким образом
режиссер хотел еще более усугубить всю нелепость
и комичность ситуации.
Сценографию выполнял Алексей Кондратьев.
Он выстроил дощатую стену, по которой свободно
передвигается шкаф – он в «Женитьбе» и окно в
мир, и двери, через которые заглядывает к
Подколесину (Виктор Раков) слуга Степан (Игорь
Фокин). В первую очередь из шкафа один за другим
выходят Гоголи, пять или шесть, – музыканты
живого
оркестра,
который
аккомпанирует
гоголевским
героям
(композитор
–
Сергей
Рудницкий). Все – с гоголевскими челками, все –
носатые, как Гоголь. Маски на лицах. Маски –
пожалуй, самый верный ключ к захаровской
«Женитьбе», каждый герой – носитель яркого
характера, каждый – маска. Как мне показалось,
захаровская «Женитьба» совсем не гласит о той теме
бракосочетания, которая была изначально.
Если к женихам М.Захаров более насмешлив, то
Агафье Тихоновне и ее тетке - все же более
сочувствует. С женщинами в его спектакле и
связана, по сути дела, тема наваждения. Тетка
Агафьи Тихоновны - Маргарита Струнова - домовита
и основательна. А невеста - Александра Захарова совершенно неуверенное в своих возможностях

123

МИСТЕЦТВО І ДИЗАЙН:
ТРАДИЦІЇ, ПОШУК, ПЕРСПЕКТИВИ
существо. Единожды вложенное ей в уста Гоголем
междометие
"ух!",
в
«Ленкоме»
становится
лейтмотивом роли. Каждый шаг - ух!
Что касается Александринского театра, то
режиссер вводит в список действующих лиц
чиновника Пантелеева, гостинодворца Старикова, а
посреди сцены выстраивает ледовый каток, на
котором, на протяжении всего спектакля герои
кружатся.
В
спектакле
«александринцев»
у
Бальтазара Бальтазаровича отсутствуют ноги, и он
единственный не демонстрирует владения коньком.
Кочкарев принимает бешеное участие в женитьбе
друга Подколесин Игоря Волкова в этом спектакле –
действительно надворный советник. Не только на
словах он печется так щепетильно об одежде. Одет с
иголочки, выгодно отличается от конкурентов. Не то,
что экзекутор Яичница Павла Юринова, похожий на
завхоза, – даже, катаясь на коньках, портфеля не
оставляет. Валерий Фокин дает своему Подколесину
право остаться лирическим персонажем, право не
жениться, тем более в таком вот антураже русского
абсурда. Он мечтатель, даже отчасти поэт. Поворот
декорации. И мы вместо катка оказываемся в тесном
пространстве его квартирки. Он снова лежит на
диване, в очках, улыбается. С ним рядом гора книг.
На них свечка. Подколесин гасит ее. Показательных
выступлений – женитьбы – не будет.
Театр «Дах» - сравнительно молодой и поэтому
не перестает удивлять зрителя своими интересными
интерпретациями. Это касается и пьесы «Женитьба».
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Первый акт прозвучит на языке оригинала в
классической
манере
гоголевского
времени.
Минимальное
количество
декораций,
костюмы
темных тонов, все внимание обращено на актеров и
их манеру игры. Достаточно сдержанным оказался
режиссер Владислав Троицкий, который не отошел
далеко от оригинала. Задумка осталась гоголевской
до конца.
Два
первых
действия
полны
бытовыми
подробностями. В первом, происходящем в доме
холостяка
Подколесина,
создается
ощущение
запустения: табак на столе, крошки и скорлупа на
столе, нечищеные сапоги. Его хозяину явно не
хватает жены.
Второе действие происходит в доме купчихи
Агафьи Тихоновны (Александра Олейник). Ее
жилище похоже на сахарный домик – все в нем
сладко и красиво. Пышущая здоровьем невеста
жаждет перемен в своей жизни. И все в ее облике
кричит об этом: и щечки «кровь с молоком», и
игривый взгляд.
Второй акт прозвучал на украинском языке.
Украинская половина выполнена в жанре чернобелых фильмов ужасов 30-х годов, в ней много
мистики
и
символизма.
Персонажи
немного
украинизируются, перенимая множество крылатых
фраз из фольклора. В темном пространстве,
уставленном свечами, Агафья Тихоновна колдует над
тазом с водой. Смешивая в медной емкости ручки,
ножки и головы кукол-женихов, она произносит свой
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магический монолог: «Если бы губы одного, да руки
другого…». А вот побега Подколесина в окно так и не
происходит.
Молодые,
взявшись
за
руки,
добровольно ложатся в гроб. То ли ожидаемые
перемены состояния состоялись, то ли ушли они в
иную реальность. Ведь смерть у многих народов
означает перерождение. Возможно, что и для
Владислава Троицкого смерть представляет собой
лишь своеобразный ритуал перехода от одного этапа
существования к иному.
Наше исследование определило, что общей
закономерности изображения характеров героев не
обнаружено.
Это
связано
с
режиссерским
новаторством изображения персонажей с целью
открыть новый взгляд на классическую пьесу. Нами
были выбраны три абсолютно не похожих друг на
друга спектакля, которые включают в себя
композиционное изменение, что приводит к разным
заключениям в финале. Интересным является
режиссерский взгляд на пьесу. Все три постановки
приковывают
взгляд
зрительного
зала
и
воспринимаются положительно, что говорит об
удачном
композиционном
изменении.
Наше
исследование показало, что в трех инсценировках
декорации и костюмы выполняют разные функции.
Например,
Александринский
театр
отдает
предпочтение большим и богатым костюмам, катку
на сцене и большому количеству предметов обихода,
которые появляются в разные моменты спектакля.
Молодежный театр «Дах», напротив, обращает
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внимание зрителя на игру актеров и своим языковым
новшеством покоряет зрителя.
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Аннотация.
Данная
статья
изображает
режиссерские подходы к интерпретации пьесы Н. В.
Гоголя «Женитьба». Проанализированы характерные
особенности каждой из постановок. Показано, что
режиссерское
новаторство
в
представленных
интерпретациях, в сущности, меняет авторскую
задумку по отношению к изображению характеров
персонажей. На основе проведенного анализа так же
можно утверждать о значимости сценографии, как
неотъемлемой
части
индивидуальности
режиссерского подхода.
Ключевые
слова:
интерпретация,
сценография, пьеса, театр, инсценировка
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Анотація. Дана стаття зображує режисерські
підходи до інтерпретації п'єси Н. В. Гоголя
«Одруження». Проаналізовані характерні особливості
кожної з постановок. Показано, що режисерське
новаторство в представлених інтерпретаціях, по суті,
змінює авторський задум по відношенню до
зображення характерів персонажів. На основі
проведеного аналізу можна стверджувати про
значущість сценографії як невід'ємної частини
індивідуальності режисерського підходу.
Ключові слова: інтерпретація, сценографія,
п’єса, театр, інсценізація.

УДК 37:7.012:373.62
Федіна О.І.,
викладач кафедри мистецтвознавства
МІХМД ім. С. Далі
ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОЇ МОТИВАЦІЇ НА ЯКІСТЬ
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ (НА ПРИКЛАДІ МІХМД
ІМ. С. ДАЛІ)
Однією з найважливіших проблем сучасної
освіти є питання про стимулювання інтересу молоді
до наукової практики; навчання задля знань, а не
оцінок;
підвищення
загальної
обізнаності
та
культури. На жаль, при традиційному підході освіта
не виконує цього завдання, а отже і процес
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накопичення
новітніх
знань,
потрібних
для
прогресивної держави, йде надто повільно.
Загроза для більшості інноваційних проектів,
які покликані вивести вітчизняну науку на гідний
світовий
рівень,
полягає
у
наявній
дилемі
українського науковця: продовжувати дослідження
за кордоном (бо матеріальна база не дозволяє цього
зробити на батьківщині) чи відмовитися від
експериментів та зануритися до теоретичного
опрацювання проблеми. Якщо обрано перший
варіант, держава втрачає цінні кадри, якщо другий –
найчастіше через певний час така людина кидає
дослідницьку справу за нестачею мотивації, адже
навіть теоретичні розвідки потребують практики.
Коріння цієї проблеми можна шукати у
низькому фінансуванні наукових установ державою,
корумпованість, відсутність інтересу до інновацій з
боку приватних підприємств, низький попит на
технології загалом. Але найбільшою проблемою є
безініціативність
значної
частини
потенційно
креативної молоді, яка не вбачає для себе ані
цінності, ані користі від наукової діяльності. Це, в
свою
чергу,
походить
від
низького
рівня
вмотивованості.
Як відомо, вперше термін «мотивація» вжив
німецький філософ Артур Шопенгауер у статті
«Чотири принципи достатньої причини». Мотивація
— це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил,
що спонукають до діяльності, задають межі і форми
діяльності і спрямовують цю діяльність на досягнення
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певних цілей [5]. З того часу психологічна наука
почала активно досліджувати явище мотивації, що
закарбовано у значній кількості тематичних праць.
Наявна джерельна база з проблеми представлена
різноманітними підходами, серед яких концепція
Комелло про вплив внутрішніх та зовнішніх факторів
на мотивацію персоналу організації [1]; концепція
мотивації В. Герчікова [2]; аналіз «народних»
методів стимулювання роботи описано у роботах В.
Пономаренко, С. Довбня, И. Клименко[4]; аналіз
змісту
мотивації
проведено
неофрейдистами,
гуманістами тощо. Знаковою є робота «Мотивація та
особистість» А. Г. Маслоу, в якій розкривається
взаємозв’язок мотивів та потреб [3].
Опрацювавши доступну літературу за темою, ми
обрали найпростішу типологію мотивації, яка
проводить диференціацію видів за розташуванням
стимулу (або мотиватора), а отже виділяє зовнішню
мотивацію та внутрішню мотивацію.
Внутрішня мотивація є найбільш ефективною
при
навчанні,
адже
внутрішнє
задоволення
передбачає,
що
виконання
роботи
вже
є
винагородою. Таке явище спостерігається дуже часто
під час гри, коли процес є цікавішим за кінцевий
результат (отримання бонусів, призу, похвальби
тощо). Саме внутрішня мотивація спонукає людину
до
створення,
обмірковування
та
втілення
інноваційних
рішень.
Внутрішня
мотивація
є
необхідною складовою розробки інновацій високої
якості.
Внутрішня
мотивація
не
передбачає
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зовнішнього додаткового стимулювання та може
тривати нескінченно довго, адже залежить лише від
людини та її прагнень.
Щодо зовнішньої мотивації, то вона найкраща
для управління поведінкою та передбачає вплив
зовнішніх стимулів. Зовнішня мотивація передбачає
стимулювання зовнішньою нагородою (для студентів
– це оцінки), однак вимоги щодо зовнішнього
мотиватора постійно зростають, тому, якщо не
підтримувати його вплив на динамічному рівні,
ентузіазм людини буде спадати.
Так, отримуючи низькі або високі оцінки,
студент мотивується то самого факту виконання
завдання. Але якість виконання цього завдання буде
залежати тільки від внутрішньої мотивації (бажання
бути найкращим, бажання перевірити свої здібності,
бажання досягти ідеалу тощо)
Вважається, що внутрішня мотивація твориться
індивідуально людиною. Цікаво, що мотиви є
абсолютно формульованими, тобто людина знає,чому
вона робить те чи інше. Оскільки формулювання – це
словесне явище, його можна коригувати ззовні,
тобто впливати на нього іншими стимулами
(надихаючі слогани, героїчні дії-приклади абощо).
Тому першим і найважливішим завданням для
викладача має бути стимулювання, корекція та
формування сталої, позитивної, творчої внутрішньої
мотивації. Якщо викладач зможе досягнути цього –
він отримає заохоченого, зацікавленого студента,
який не лише буде активно сприймати матеріал, а й
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самостійно розшукувати додаткову інформацію,
ставити власні питання та вирішувати наявні у
парадигмі
протиріччя.
Тобто
домінуючий
тип
мотивації визначає якість та систематизованість
навчального процесу конкретного студента.
Саме
тому
метою
проведеного
автором
дослідження було визначити, який тип мотивації
притаманний студентам старших курсів вищого
навчального закладу (на прикладі МІХМД ім. С.Далі).
Ця інформація є важливою для подальшого аналізу
продуктивності
навчальної
діяльності
студентів
старших курсів ВНЗ, а також зможе стимулювати інші
наукові дослідження, покликані змінити систему
вищої освіти на краще.
На жаль, нині в Україні використовується така
система контролю за студентами, яка водночас є
зовнішнім стимулом їх до навчання. МІХМІД,
студенти
якого
стали
респондентами
цього
дослідження, також підпорядкований загальним
правилам, встановленими на рівні Міністерства освіти
і науки України, а отже, отримують оцінки, які мають
відображати
рівень
знань
студента
та
використовуються
для
складання
загальних
рейтингів, і в той самий час слугують основним
мотиватором для навчання студентів.
Автор вважає, що тривале використання такої
системи здатне замінити мотиви та прагнення
студента
з
внутрішніх
на
зовнішні,
адже
стимулювання зовнішньою винагородою людини, яка
з самого початку діє під впливом внутрішньої
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мотивації призводить до того, що людина стає менш
заохоченою та продуктивною. Отже, гіпотеза
проведеного дослідження була сформульована так: у
студентів старших курсів ВНЗ переважає зовнішній
тип мотивації.
Піддослідні: 27 студентів МІХМД 4-го та 5-го
років (випускні курси) денної та заочної форм
навчання,
представники
різних
спеціальностей
(мистецтвознавство, дизайн), з яких 22 дівчини і 5
хлопців, та жоден не знав про свою участь у
дослідженні.
Дослідження проводилося під час заняття на
тему «Психологія творчості» і було включене у
навчальний процес у якості демонстрації одного з
параметрів
креативності,
який
формально
називається так: «Пропрацьованість ідеї. Здатність
до виявлення та постановки проблеми».
Завдання,
що
отримали
студенти,
було
сформульовано так:
«Потрібно побудувати арку, під якою зможе
пройти кожен із членів вашої групи (всі студенти
працювали у групах по 2-3 особи). Ваша арка має
бути стійка та не потребувати додаткової підтримки.
Арка будується з 10 аркушів формату А4. Вам
забороняється використовувати будь-які засоби
впливу на арку, окрім власних рук (Ви не можете
використовувати клей, різати ножицями тощо)»
Час виконання завдання: від 20 до 45 хвилин.
У кожного студента після оголошення завдання
питали, чи можливо втілити в життя цей проект.
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Відповіді були такими: «Я не впевнений(а), що
вийде» - 14 осіб, «Це неможливо» - 8 осіб, «Це
абсолютно реально» - 5 осіб.
Усього було сформовано 8 груп студентів
(групи
формувалися
випадково,
методом
жеребкування). Чотири групи (А) виконували
завдання «на інтерес», у рамках демонстрації теми,
обмежувалися тільки часом. Працювали по дві групи
в аудиторії, отже, був присутній дух змагання.
Жодної нагороди за виконання завдання не
передбачалося. Чотири групи (В) працювали на тих
самих умовах, що і попередні, тільки з однією
відмінністю: за виконане завдання їм ставили оцінку:
вони отримували додаткові бали з навчальної
дисципліни «Психологія творчості», якщо завдання
було виконане; та не отримували нічого, якщо арка
не була побудована належним чином.
Для коректної обробки даних було використано
таку систему оцінки побудованих арок: 2 бали
умовно зараховували команді, що побудувала арку
стійку, 1 бал – за побудовану хитку арку та 0 балів –
за невиконання завдання.
Конвертуючи якість виконання завдання у
цифровий еквівалент, отримаємо такі бали: студенти
групи А (без зовнішньої мотивації) отримали 4 бали з
8 можливих, а студенти групи В (із зовнішньою
мотивацією) отримали 7 балів із 8 можливих.
Отже, з отриманих даних видно, що студенти,
які були мотивовані ззовні, показали кращі
результати, аніж студенти, що не мали подібної
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зовнішньої мотивації. Це означає, що встановлена на
початку дослідження гіпотеза про переважання
зовнішньої мотивації над внутрішньою підтвердилася.
У перспективі планується провести дослідження, що
доведе взаємозв’язок сталої низької вмотивованості
студентів під час навчання та існуючої системи
виставлення балів у ВНЗ. Це, у свою чергу, стане
поштовхом до побудови нової моделі оцінювання
якості навчання, яка не руйнуватиме внутрішніх
мотивів
студентів
і
сприятиме
покращенню
результатів
навчання,
підвищенню
загальної
культури та обізнаності молодих науковців.
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Анотація
У статті розглянуто основні тенденції впливу
різних типів мотивації на навчальну діяльність
студентів у вищому навчальному закладі. Розкрито
сутність зовнішніх та внутрішніх впливів на молодь.
На основі обраної типології проведено дослідження,
що демонструє ставлення студентів до процесу
виконання завдань та впливу на якість виконання
різних типів мотивів.
Ключові слова: мотивація, мотив, вища освіта,
зовнішня мотивація, внутрішня мотивація, стимул.

Макарець Марія,
МІХМД, ім. С. Далі.
Наук. кер. – Кашшай О.С.
ВІДГОМІН ПОМАРАНЧЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 2004 р.
ТА РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ 2014 р. У КОЛЕКЦІЯХ
ВІДОМИХ ДИЗАЙНЕРІВ
Будь-яка вартісна подія залишає по собі слід не
тільки в історії, а і впливає на майбутнє. Це і є
критерій для визначення, чи була подія значимою.
Українські революції 2004 та 2014 рр., поза
сумнівом,
підпадає
під
таку
класифікацію.
Актуальність дослідження - у встановленні зв`язків
між модою і соціально-політичними процесами в
країні та світі, мета - виявити та охарактеризувати
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перспективні тенденцій у дизайні одягу та стилю,
зумовлені впливом таких процесів.
Вибори 2004 р. започаткували певну моду як у
промовах і смаках, так і в політичних технологіях.
У Помаранчевій революції 2004 р. брали участь, за
різними соціологічними дослідженнями, від 15 до 18
відсотків дорослого населення України. Причому як з
помаранчевого табору, так і з табору біло-синіх загалом понад 5 млн. осіб. Революція справді стала
історичною подією світового масштабу. Помаранчева
революція та подальші події викликали цілий вибух
творчої активності серед українських митців. В 2004–
2006 роках з'явилася ціла низка творів у різних
видах
і жанрах мистецтва, так
чи
інакше
присвячених подіям або персоналіям помаранчевої
революції. Значна частина таких творів носить
сатиричний характер, причому об'єктом сатири стали
як лідери біло-блакитного табору, так, пізніше, і самі
лідери Помаранчевої революції.
Символом, під яким об'єдналися українські
революціонери, став помаранчевий колір, який ще до
початку активних дій на Площі Незалежності став
носитися
в
елементах
одягу
чи
аксесуарах
переважно
молоддю
та
політично-активним
населенням. Потім до помаранчевого кольору
додалася символіка Віктора Ющенка: логотип із
підковою щастя, написи «Так!». Одним з яскравих
символів революції став апельсин, прихильники
Ющенка дарували їх один одному та опонентам.
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Вербальним символом стало слово «Майдан». В
українських політиків усіх таборів стало популярним
говорити про «ідеали Майдану».
Помаранчева
революція
зробила
Україну
відомою всьому світу і навіть певною мірою модною
країною, так в ряді парламентів провідних країн світу
лідерів
революції
зустрічали
помаранчевою
символікою, косу одного з лідерів - Юлії Тимошенко
повторювали дизайнери моди.
Все, що відбувається в політиці, відображається
в модних тенденціях. У 2004 р. після того, як
пройшла помаранчева революція, в моді був
помаранчевий колір буквально три сезони. У всій
світовій фешн-індустрії помаранчевий був трендом
сезонів. Відносно коси Тимошено, то дійсно подібну
зачіску можна було побачити в колекціях багатьох
світових дизайнерів.
Взаємозв’язок моди і політики отримав в Україні
ще один аспект: поступово українська мода
перекочувала в інші держави. Невипадково колекція
Жана-Поля Готьє осінь-зима 2005-2006 була навіяна
українськими мотивами. Голови красунь прикрашали
вінки з кіс. Як зазначав журнал «Ательє», створені
художником яскраво-червоні козакини з великими
хутряними комірами, розшиті бісером і пайєтками,
шаровари з жовтого оксамиту чи трапецієподібні
спідниці завдовжки до колін отримали імена
«Світлана», «Настасія», «Людмила». Шаровари ж
майстер назвав доволі кумедно, на свій манер – «а
La мужик». Редактор журналу First Line Марія
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Пономарьова, котра постійно стежить за творчістю
Жана-Поля Готьє, назвала цю колекцію найкращою.
Під час показів про національну ідентичність колекції
свідчило усе. Так, сектори, на які поділили зал, мали
назви українських міст: Житомир, Львів, Харків, Ялта
та інші. А Києвом Готьє назвав сам подіум. Навіть
моделі суконь модельєр називав «Буковиною»,
«Кримом» тощо. Що ж стосується самого дизайну, то
в основу колекції кутюр’є заклав традиційну
українську вишивку, якою він прикрасив більшість
своїх суконь. Моделі також були одягнуті в жилети,
зроблені у вигляді традиційного українського
«киптарика», та темні шкіряні пальта.
Найавторитетніша модна редакторка світу Анна
Вінтур (редактор американського Vogue), побачивши
колекцію, визнала — це найкраще, що коли-небудь
створював кутюр'є. Пізніше у сукні з цієї ж колекції
голлівудська акторка Гвінет Пелтроу прикрасила
обкладинку Vogue.
На тижні моди в Мілані «Весна-літо-2006»
тенденція знайшла продовження: демонстрація Jean
Paul Gautier Donna була насичена багатьма
варіаціями на тему української вишиванки. Схоже, і
MCgueen отримав натхнення від споглядання краси
українського національного костюма. Чого коштують
лише його жакети з аплікаціями, точнісінько як на
керсетках і кофтах із національних строїв. Джон
Гальяно теж показав слов’янські мотиви у своїх
колекціях. Часто в роботах західноєвропейських
дизайнерів можна спостерегти гуцульські мотиви.
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Увагу світових дизайнерів саме до України
підтвердив і приїзд Пако Рабанна на третій
фестиваль «Київський подіум». Як сказав модельєр,
«зробіть моду Києва! Те, що я приїхав сюди, – не
випадковість. Можливо, я відкрив для себе ще одну
столицю моди». Його підтримує російський модельєр
і теоретик моди Алєксандр Васільєв, зазначаючи, що
«Захід хоч і є законодавцем моди, але так за нею не
слідкує, як у країнах колишнього СРСР. Тут люди
після інформаційного голоду та нескінченних
дефіцитів наче дихнули на повні груди. І досі не
можуть надихатися. Саме Київ стає центром моди. В
ньому ці процеси йдуть навіть швидше, ніж у Москві!
Коли я приїжджаю в Європу, то буваю на різних
світських раутах та інших заходах такого типу.
Українські жінки відразу впадають у вічі. Вони
значно елегантніші та більш вишукані, ніж інші. А
чоловіки полюбляють стиль ретро».
Таким чином, народившись завдяки змінам у
політичному житті, українська мода не лише
поширилася світом, а й, збагатившись, повернулася
на батьківщину – вишиванки тепер роблять Карден і
Валентино. Слов’янська тема залишається серед
головних трендів – це підтверджують моделі таких
торгових марок і дизайнерів, як Prada, Laurel, Giorgio
Armani, Furland, Viviеne Westwood, Philippe Audibert,
Emilio Pucci, Les Copaines, Bally, Dolce & Gabbana,
Gucci, Celine.
Чимало українських модельєрів і дизайнерів
також активно використовують національні мотиви у
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своїй творчості. Передусім це стосується Оксани
Караванської,
Вікторії
Краснової,
Роксолани
Богуцької, Лілії Пустовіт, Світлани Тегин, Ганни
Бублик, Алли Рошевської, Діани Дорожкіної, Ірини
Каравай, Олексія Залевського, Віктора Анісімова й
інших.
Національні мотиви останнім часом знову
актуальні в одязі політичних діячів, надто їхніх
дружин. Наприклад, на одному з благодійних балів
початку 2006 р. перша леді України Катерина
Ющенко була одягнена в чорно-білий костюм із
вишивкою за національними мотивами.
Ще однією загальносвітовою та українською
водночас тенденцією є християнські символи в
сучасному одязі. Так, у Мілані на тижні моди, де було
представлено колекції одягу «Весна-літо-2006»,
дизайнер Mariella Burani одягла хрести на шиї своїх
моделей, що дуже нагадували лісових мавок. Хрест
можна побачити і в останніх колекціях не тільки
одягу, а й аксесуарів. Як приклад – замшеві чоботи
зі стразами, викладеними у формі цього знака на
підборі від Gianmarco Lorenzi, та шкіряна сумка і
браслет з інкрустацією від Yves Saint Laurent.
Злет зацікавленості світової спільноти Україною
через політичні події в ній підвищив попит і на
дівчат-моделей зі слов’янськими рисами обличчя. Це
сприяє розвитку модельного бізнесу та, своєю
чергою, позитивно впливає на моду в нашій державі.
Свою
прихильність
до
українок
у
підборі
демонстранток колекцій одягу засвідчили Йоджі
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Ямомото та Вів’єн Вествуд. І це не поодинокі
випадки, а світова тенденція.
Окремі
політичні
діячі
намагаються
користуватися
послугами
виключно
приватних
дизайнерів. Наприклад, одяг Юлії Тимошенко,
Катерини Ющенко й Ольги Сумської проектує
випускниця Львівської академії мистецтв Роксолана
Богуцька. Щоправда, значну частину гардеробу Ю.
Тимошенко становлять речі від Айни Гасе, яка також
одягає дружину Олександра Турчинова. Натомість
Олександра Кужель полюбляє європейські марки.
А фаворитом чоловічої моди є Олександр
Гапчук. Він шиє для Юрія Рибчинського, Михайла
Поплавського та чоловіка Ольги Сумської Віталія
Борисюка.
А от поява жінки-політика на обкладинках
жіночих журналів – для світу рідкість. Утім у квітні
2005 р. ELLE прикрасило фото Ю. Тимошенко. За
словами заступника редактора української версії
журналу ELLE Мирослави Макарович, ініціатором
фотосесії й інтерв’ю з на той час прем’єром України
стала штаб-квартира цього журналу у Франції.
Відому з обкладинки фіолетову сукню для Юлії
розробив Луїс Віттон.
Значну роль для формування авторитету, для
характеристики й іміджу політика відіграє і його
зачіска. Яскравий приклад – та сама Юлія
Тимошенко, коса якої стала відома не лише в Україні,
а й у всьому світі. Нині її коса – вже «бренд»,
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неодмінна складова іміджу, яку тиражують навіть у
ляльках на Андріївському узвозі в Києві.
У 2008 р. і усіх здивувала колекція «Осіньзима» арт-директора Dior Джона Ґальяно. В основу
лягли українські етномотиви. В колекції домінували
темні кольори, а рукави блуз та подоли спідниць
модельєр оздобив вишивкою. Цю колекцію критики
назвали «заморожені українські наречені», адже
обличчя моделей розмалювали сірими та синіми
тонами
–
дівчата
нагадували
Панночку
з
гоголівського «Вія».
Але Помаранчева революція була тільки
початком поширення слави про Україну у світі. У
2014 р. відбулась ще одна дуже важлива подія, яка
змінила і моду, і взагалі подальшу історію України, а
саме – Революція Гідності, або Євромайдан.
Приємно вразив українців колекцією «Весналіто-2015» модний дім Valentino. Моделі вийшли на
подіум у сорочках, сукнях та навіть костюмах,
оздоблених вишитим орнаментом.
У новій колекції також є давні безрукавки з
овчини, які на Гуцульщині ще прийнято називати
«камізельками». Майже все взуття дизайнери
обшили мішковиною. Моделі також були одягнуті у
верхній одяг, який в Україні називають «жупанами».
У 2015 році американський Vogue опублікував
статтю, в якій назвав українську вишиванку одним з
головних трендів сезону. При цьому журналісти
наголошують: інтерес до української культури —
щось набагато більше, ніж просто модне явище.
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Обличчям нового проекту модного дому Dolce &
Gabbana, який спрямований на підтримку сімейний
цінностей, стала сім’я з України. Із тисячі знімків
родин зі всього світу італійський бренд вибрав
українську в національних костюмах. Фотографією
українців у вишиванках Стефано Габбана поділився в
соцмережах.
Як правило, етнічні мотиви в моді – це частогусто
стилізація,
тобто
використання
певних
національних елементів у сучасних фасонах одягу.
Іншим шляхом пішла українська дизайнерка Віта Кін,
котра
зробила
модними
ті
самі
вишиванки,
перетворивши їх на дивовижні сукні.
Ще одна цікава варіація на українські
національні мотиви у сучасному прочитанні – у
весняно-літній колекції 2015 р. київської дизайнерки
Ксенії Шнайдер. «Ми просто взяли традиційні
орнаменти та розтягнули їх, зробивши так званий
глітч-принт», розповідає дівчина. Виглядає свіжо та
небанально. Таку тенденцію аналізує історик моди
Зоя
Звиняцьківська:
«Переосмислення
нашої
культурної спадщини, переказ її сучасною мовою,
інтеграція в актуальну моду – це набагато складніше,
ніж робити вишиванки або нашивати на сучасний
одяг стрічки з національним орнаментом. Але ця
робота вже йде».
Та українська символіка знаходить місце не
тільки на модних подіумах, після Євромайдану
патріотизм набув великого розповсюдження в
Україні. Вишиванки стали буденним одягом, який
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українці вдягають кожного дня, а не тільки по
святах. Попит на українську символіку значно виріс.
Жовто-сині кольори стали невід’ємною частиною
буденного життя українців. Прапор, тризуб чи жовтоблакитний декор українці вводять у свій гардероб.
З’явилось багато великих і дрібних підприємств, які
виготовляють патріотичний одяг. Поєднання жовтого
з ніжно-блакитним актуальне як ніколи.
«Зараз модно бути українцем у всьому світі.
Якщо раніше, коли ти був у Європі, ховав
український прапор, бо з тебе сміялися, то зараз
навпаки - ти йдеш з гордо піднятим паспортом і
кажеш: "Я - українець ", – зазначив відомий
український дизайнер Андре Тан.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ
ОСВІТИ УКРАЇНИ У ПРОЕКЦІЇ НА ДІЯЛЬНІСТЬ
МИСТЕЦЬКОГО ПРИВАТНОГО ВНЗ
1 липня 2014 Верховна Рада України прийняла
Закон України "Про вищу освіту", який вступив в
силу 6 вересня 2014.
Цей закон має велике значення для розвитку
освіти і науки в Україні. Він несе багато важливих та
довгоочікуваних змін. Це реформаторський, по-своєму
революційний закон.
Введення в дію нового закону “Про вищу
освіту” пройде в 3 етапи:
1 етап - вересень 2014 року
2 етап - вересень 2015 року
3 етап - вересень 2016 року
Закон “Про вищу освіту” перш за все, базується
на ідеї університетської автономії, що означає більшу
самостійність вузів у фінансовій, економічній та
організаційній сферах діяльності. Та автономність и
незалежність ніхто нікому і ніколи не дарує, тому що
одна справа – це закон, інша – практика
застосування закону.
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Отже, університети самі будуть відповідальні за
якість освіти.
Окреме місце в законі займає питання про
контроль якості вищої освіти. З цією метою
створюється принципово новий контролюючий орган
- Національна агенція із забезпечення якості вищої
освіти. Це постійно діючий колегіальний орган, який
дозволить ширше, усебічно і незалежно стежити за
якістю роботи ВНЗ.
В Україні більше не буде молодших фахівців і
кандидатів наук. Найбільш обговорюване і цікаве
нововведення стосується ліквідації рівня молодшого
фахівця і ступеня кандидата наук. Натомість
вводяться такі нові ступені: молодший бакалавр і
доктор філософії.
Згідно з новим законодавством, підготовка
фахівців з вищою освітою здійснюється на наступних
рівнях:
1) початковий рівень (короткий цикл) вищої
освіти;
2) перший (бакалаврський) рівень;
3) другий (магістерський) рівень;
4) третій (освітньо-науковий) рівень;
5) науковий рівень.
Відповідно вводяться 5 присуджуваних ступенів:
1) молодший бакалавр (виконання 90-120 кредитів);
2) бакалавр (виконання 180-240 кредитів);
3) магістр (виконання 90-120 кредитів);
4) доктор філософії;
5) доктор наук.
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Ведення нового ступеню "доктор філософії"
(PhD) виводить українську вищу освіту на якісно
новий міжнародний рівень. На базі аспірантури і
докторантури
створюватимуться
сучасні
структуровані PhD-програми. Саме на третьому циклі
здійснюється інтеграція науки і освіти.
В Україні був бакалаврський і магістерський
цикли, на сьогодні ми вводимо третій цикл - це
"доктор філософії" (чи скорочено PhD - Doctor of
Philosophy), і на базі аспірантури і докторантури
створюватимуться
сучасні
структуровані
PhDпрограми. Саме на третьому циклі здійснюється
інтеграція науки і освіти.
Разом з цим, кандидатові наук, який раніше
отримав
цей
ступінь,
не
треба
знову
її
підтверджувати, це буде зроблено автоматично.
Проблема
в
тому,
як
українські
ВНЗ
готуватимуть доктора філософії, адже сучасна
система працює ще на радянських і пострадянських
принципах і правилах.
Усі вищі навчальні заклади отримають право
остаточного присудження вчених ступенів, тобто
тепер не доведеться чекати затвердження Вищої
атестаційної комісії або Міністерства освіти і науки
України.
Будуть не лише спецради, що постійно діють, із
захисту дисертацій, але і одноразові. Це принципово
нове. У всьому світі дисертації захищаються
одноразовими спецрадами, тому що сама спецрада
збирається один раз з кола тих фахівців, які
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спеціалізуються саме в темі тієї дисертації, яка
захищається. Згідно з новим законом, буде
скорочено кількість годин навчального навантаження
викладачів на одну ставку з 900 годин до 600 годин
на рік. Таким чином викладачі зможуть більше уваги
приділяти дослідженням.
Структурована
докторська
програма
передбачає інтенсивне навчання впродовж чотирьох
років, крім того, що ви працюєте над своєю
дисертацією і над своїм дослідженням. З кожним
роком кількість годин зменшується, і залишається
більше часу для самого дослідження і публікацій.
Ключовий момент - яка буде система підготовки.
Разом з цим зменшується навчальне навантаження і
для студентів - кількість годин в одному кредиті
змінена з 36 до 30. Це означає, що буде більше
годин для самостійної роботи, і будуть введені нові
критерії оцінювання якості знань. Зміни будуть
впроваджені з 1 вересня 2015 року.
Важливі і зміни в державній політиці в галузі
вищої освіти, яка тепер ґрунтується на принципі
“загальної міжнародної інтеграції і інтеграції системи
вищої освіти України до європейського простору
вищої освіти”. У новому законі також створюються
умови
для
збільшення
мобільності
учасників
освітнього процесу. Це означає, що тепер буде
можливість для студентів і викладачів вчитися,
викладати,
стажуватися
і
проводити
наукову
діяльність в іншому навчальному закладі в Україні та
поза її межами.
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Окремо в законі сказано і про мову викладання
у вищих навчальних закладах. “Навчання у всіх ВНЗ
здійснюється лише державною мовою”, - сказано в
законі. Проте “з метою створення умов для
міжнародної академічної мобільності” університет має
право прийняти рішення про викладання певних
дисциплін російською та іншими іноземними мовами.
“Для викладання навчальних дисциплін іноземними
мовами виші утворюють окремі групи для іноземних
громадян... При цьому ВНЗ забезпечують вивчення
такими особами державної мови як окремої
навчальної дисципліни. Перелік іноземних мов,
якими здійснюється викладання, визначається вищим
навчальним закладом”, - говориться в тексті закону.
Ще одне цікаве нововведення - це обмеження
перебування на посаді для ректорів, деканів і
завідувачів кафедрами - не більше від двох термінів
по 5 років (система 5+5).
Ухвалення нового закону можна сміливо
назвати революцією у сфері вищої освіти України.
Можна по-різному ставитися до цих нововведень,
шукати в них плюси, мінуси, але це не применшує
факту того, що система освіти в Україні повністю
змінила свій “радянський” вектор розвитку на
європейський.
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Костюк О. М.,
канд. філол. н.,
доцент НПУ ім. М. Драгоманова
МОЛОДИЙ ДОСЛІДНИК
У ПОШУКУ НАУКОВИХ ГРАНТІВ
Науково-дослідна діяльність в Україні нині
зазнає істотних організаційних та економічних змін.
Брак
фінансування
з
боку
держави,
криза
вітчизняної академічної системи, прогресуючий
«відтік мозку» за кордон, потреба інтегруватися до
європейського і світового наукового співтовариства
актуалізували для молодого українського вченого
проблеми фандрейзингу та пошуку грантової
підтримки.
Як відомо, гранти — це грошові або інші засоби,
що передаються громадянами та юридичними
особами (в тому числі іноземними), а також
міжнародними
організаціями
для
проведення
конкретних
наукових
досліджень,
розробки
законопроектів, підготовки кадрів та інших цілей на
умовах,
передбачених
грантодавцем.
Гранти
надаються здебільшого на різноманітні неприбуткові
ініціативи безкоштовно і без повернення. Різні фонди
у межах певних програм підтримують проекти,
спрямовані на розвиток громадянського суспільства,
жіночі, дитячі організації, об`єднання людей з
обмеженими можливостями, освітні та культурні
установи та заходи.
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У чому ж специфіка наукових грантів на тлі
інших? – На відміну від масових акцій тощо наукові
гранти
передбачають
конкретний
результат,
інтелектуальний продукт, матеріалізований у вигляді
рукопису, наукового видання, доповіді, моделі або в
іншій
формі.
Залежно
від
умов
програми,
грантодавець
може
претендувати
або
не
претендувати на право власності по відношенню до
результатів дослідження.
Слід розрізняти гранти безпосередньо на
проведення досліджень (вони включають оплату
праці вчених і утримання експериментальної бази,
забезпечення необхідного обладнання та витратних
матеріалів) та гранти на підвищення кваліфікації
вченого: наукове стажування, фінансування участі в
конференціях,
поширення
результатів
його
досліджень шляхом видання наукових праць чи в
інший спосіб. Деякі програми спрямовані на
проведення великих міжнародних наукових форумів
з проблем, які грантодавець вважає нагальними, і
таким чином забезпечують якісний стрибок у їх
дослідженні. Важливий сегмент у програмах фондів –
гранти на підтримку молодих учених.
Існує система грантів Президента України –
окремо для докторів наук і окремо – саме для
молодих учених (наприклад, на 2015 р. визначено
30 таких грантів у різних галузях знань).
Мережа зарубіжних наукових фондів та інших
подібних
організацій,
що
надають
допомогу
вітчизняній науці, формувалася поступово. Окремі
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програми розпочалися ще у 80-і рр., хоча активна
співпраця розпочалася лише у 90-і Найвагоміша
підтримка – як за кількістю проектів, так і за обсягом
коштів
надходить від США, на другому місці
Німеччина, далі відповідно, Канада, Франція и
Великобританія, Словаччина, Японія, Швейцарія,
Туреччина, Литва тощо. Серед зарубіжних наукових
фондів найвідомішим є фонд Сороса, помітною є
також діяльність фондів Макартурів, Форда, Карнегі,
таких організацій як АЙРЕКС, АСПРЯЛ тощо.
У 2015 р. Україна стала асоційованим членом
Рамкової
програми
Європейського
Союзу
з
досліджень та інновацій «Горизонт-2020». Це
найбільша
програма
Європейського
Союзу
з
фінансування науки та інновацій із загальним
бюджетом близько 80 млрд. євро, розрахована на
2014–2020 рр.
Головні завдання програми розкрито на сайті
МОН:
- зробити Європу привабливим місцем для
першокласних науковців;
- сприяти
розвитку
інноваційності
та
конкурентоспроможності європейської промисловості
і бізнесу;
- за допомогою науки вирішувати найбільш
гострі питання сучасного європейського суспільства.
Відповідно
до
цих
завдань,
Програма
«Горизонт-2020» поділена на три основні напрями:
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1) передова наука, яка є відкритою для
високоякісних
індивідуальних
та
командних
дослідницьких проектів в усіх галузях знань,
включаючи гуманітарні;
2) лідерство у галузях промисловості, в яких
фінансується розробка нових технологій і матеріалів,
включно з ICT та космічні дослідження; крім того, в
межах цього напряму доступні фінансові інструменти
для впровадження інновацій у малому та середньому
бізнесі;
3) суспільні виклики, з широким спектром
дослідницьких проектів від поліпшення якості
транспорту, їжі, системи охорони здоров’я та безпеки
до питань європейської ідентичності і культурної
спадщини.
Три зазначені напрямки, у свою чергу, поділені
на кілька тематичних конкурсів кожен. Щодва роки,
Європейська Комісія, готує і публікує Робочі
Програми для кожного окремого конкурсу. Слід
розуміти, що в абсолютній більшості конкурсів
програми
«Горизонт-2020»
фінансування
здійснюється за принципом "згори донизу", тобто
лише щодо пріоритетних для Європейської Комісії
тем досліджень. Відповідно, більш-менш широкі теми,
визначені для фінансування, представляються у
Робочих Програмах. Публікація Робочих Програм на
2016-2017 роки очікується у вересні 2015 року.
Етапами роботи молодого вченого з пошуку
фінансування є:
154

МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
23-24 квітня 2015 року – Київ 2015

1) фандрейзинг
–
вивчення
пропозицій
вітчизняних та міжнародних організацій, оголошених
конкурсів наукових проектів, стипендій тощо;
2) підготовка так званої аплікаційної форми
(як правило, кожний фонд пропонує власну) із
коротким
викладом
програми
досліджень,
доведенням його актуальності та новизни, переліком
його
етапів,
резюме
автора
(авторів),
передбачуваного бюджету, очікуваних результатів та
шляхів моніторингу ефективності запланованих
робіт, їх подальших перспектив;
3) пошук наукової установи, на базі якої
планується дослідження та оформлення гарантійного
листа від неї;
4) пошук і оформлення листів підтримки від
інших
установ
та
авторитетних
вчених,
які
засвідчували б наукову цінність та перспективність
пропонованих досліджень, суспільну та професійну
затребуваність його результатів;
5) подання проекту до відповідних організаційгрантодавців.
Умовами успішного пошуку грантів є володіння
іноземними мовами, готовність витрачати значний
час
на
інформаційне
забезпечення
процесу
(вивчення звітів фондів, успішних пропозицій
минулих
років,
наукової
періодики,
пошук
аналогічних проектів, спілкування з колегами та
науковими установами), правильний вибір стратегії
(цільове
звернення
до
одного
конкретного
грантодавця чи «веєрні» розсилки пропозицій з
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передбачуваною ефективністю не більше як 5-7%).
Надзвичайно
важливим
є
вміння
переконати
потенційного донора в унікальності та науковій
актуальності
поданої
пропозиції,
а
також
продемонструвати попередні досягнуті результати,
наявні власні ресурси (гранти охоче дають для
підтримки окремих аспектів тих досліджень, котрі
вже проводяться і в які вже вкладені певні кошти держави, юридичних, фізичних осіб чи навіть власні
ресурси дослідника). Самостійно перший грант
отримати досить складно, наступні донори вже
орієнтуватимуться на надійність репутації дослідника
за звітами про виконання попередніх грантівських
проектів.
Тому, як правило, центром взаємодії молодих
учених з міжнародними донорськими організаціями є
товариство молодих учених, створене на базі ВНЗ чи
наукової установи, яке надасть своїм членам
рекомендацію, підтримку та поділятиме з ними
відповідальність за належне освоєння коштів.
Таким чином, пошук наукових грантів –
важлива складова діяльності сучасного молодого
вченого, вона вимагає відповідального ставлення,
певних знань і вмінь, буде успішною за певних умов і
сприятиме входженню дослідника до
світової
професійної спільноти.
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Бойта В. В.,
МКХМД ім. С. Далі, викладач
ВИКОРИСТАННЯ
МУЛЬТИМЕДІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ СВІТОВОЇ
ЛІТЕРАТУРИ У МИСТЕЦЬКОМУ ВНЗ
1. Актуальність використання мультимедійних
технологій. У час стрімкого науково-технічного
прогресу, зростання потоку інформації дедалі
актуальнішим
стає
питання
використання
мультимедійних технологій в освіті. Характерною
ознакою сучасної освіти є запровадження у
навчальний процес таких інформаційних технологій,
що сприяють розвиткові особистості та її повноцінній
самореалізації
у
сучасному
житті.
Одночасне
використання аудіо- і відеоінформації підвищує
запам’ятовування до 40-50%. Тому очевидною є
роль,
яку
відведено
мультимедійним
засобам
навчання.
2.
Основні
дидактичні
функції,
що
реалізовуються за допомогою
мультимедійних
технологій. Під дидактичними функціями, що
реалізовуються
за
допомогою
мультимедійних
технологій, слід розуміти їх призначення, роль і місце
у навчально-виховному процесі. Вирізняють:
а) пізнавальну;
б) дослідницьку;
в) комунікативну;
г) розвивальну.
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4. Форми
застосування
мультимедійних
технологій у процесі викладання світової літератури.
Найбільш
ефективними
формами
застосування
мультимедійних технологій є:
а) мультимедійні презентації;
б) навчальні фільми та відеофрагменти;
в) слайд-шоу;
г) таблиці;
д) творчі проекти;
е) літературні ігри та віртуальні екскурсії;
є) літературний Інтернет.
5. Доцільність використання мультимедійних
технологій. Використання мультимедійних технологій
під час викладання світової літератури у мистецькому
навчальному закладі є доцільним і виправдовує себе.
Їх використання підвищить ефективність і якість
навчального процесу, активізує навчальну та
виховну діяльність, мотивує студента, виявляє його
творчі здібності. Література є невід’ємною частиною
сучасного життя, а мультимедійні технології –
невід’ємна частина навчально-виховного процесу.
Доповідь ілюстрована фрагментами декількох
навчальних презентацій до різних форм занять зі
світової літератури у мистецькому коледжі.
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Андзембе Ж.П.,
МІХМД ім. С. Далі
Наук. кер. – доц. Гнатюк І. Є.
ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВОЇ ІНДУСТРІЇ В
НАВЧАЛЬНИХ ЦІЛЯХ
Авторитетні джерела свідчать, що до 2020 року
число користувачів мобільних пристроїв зросте в 3
рази. У переважній більшості випадків це будуть
молоді люди (студенти або школярі). В 3,6 разів
збільшиться число нетрадиційних
обчислювальних пристроїв, що
мають підключення до інтернету
(навігаційні системи, домашнє і
промислове
устаткування,
цифро
контролери).
Заходи,
спрямовані
на
розвиток
економіки,
приведуть
до
подальшого зростання обсягів створюваної цифрової
інформації.
Як наслідок, у проміжку між 2020-2030 рр.
молоді люди опиняться в світі, інформаційне
середовище
якого
знаходиться
в
цифровому
просторі.
Процеси
отримання
та
придбання
інформації (а також ЗУН) зажадають на певному
етапі взаємодії з цифровим середовищем, а колишні
інструменти
передання
знань
(за
допомогою
фізичних інформаційних носіїв) остаточно втратять
колишню актуальність.
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Наше припущення засноване на тому, що в
2009 р. обсяг ринку комп'ютерних ігор обігнав обсяг
ринку розважального кіно. У 2012 р. поодинокі
комп'ютерні ігри стали значно популярніші від
фільмів. Так, наприклад, Call of Duty Black Ops II
досягла планки в 800 млн. $ за п'ять днів, тоді як
найпопулярніший
фільм
The Avengers
(також
розрахований в основному на молодіжну аудиторію)
досяг за 10 днів куди більш скромної планки в 373
млн. У 2013 р. відеогра GrandTheft Auto V зібрала
500 млн. $ у перші 24 години продажів (6,5 млн.
проданих примірників за добу), що стало абсолютним
рекордом для відеоігор за всю історію їх існування.
Таким
чином,
комп'ютерні
ігри
є
найбільш
популярною формою мистецтва в молодіжному
середовищі, яка обганяє як відеофільми так і книги.
Багато розробників розглядають індустрію
комп'ютерних ігор лише як сектор економіки, в якому
можна непогано заробити. Але, насправді, створення
ігор - це ще й інструмент культури.
Для сучасних дошкільнят ігри замінюють собою
дитячі казки, що створюють світогляд, для підлітків
вони формують персонажів-кумирів, замінюючи
собою класичні книги, і лише для дорослих людей
ігри служать тільки розвагою. При правильному
підході, ідеї, закладені в комп'ютерні ігри, набагато
краще засвоюються дітьми, ніж ідеї з книг або
мультфільмів.
Проте часом ігри ці створюються людьми,
далекими від культури, педагогіки, психології. А в
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деяких
випадках
гри
навмисно створюються з
метою пропаганди тих чи
інших ідей.
Культурний потенціал
комп'ютерних
ігор
ще
тільки
починає
розкриватися,
але
вже
нині зрозуміло, що потенціал цей — величезний.
Найбільша тінь, падаюча на добре ім'я
комп'ютерних ігор, пов`язана із проблемою дитячої
та підліткової ігрової залежності.
Багато батьків нашої країни стикаються з цією
проблемою: якщо в будинку є комп'ютер, то дитина
сидить за ним практично безвилазно. Якщо ж
комп'ютера немає, то дитина або постійно ходить по
друзях, або, врешті-решт, припрошує батьків купити
його під будь-яким зручним приводом (потрібен для
навчання, для майбутньої професії, для творчості
тощо).
Введення заборон і обмежень на перебування
за комп'ютером лише змусить дитину обманювати
дорослих.
Це практично нерозв'язна проблема для
звичайних батьків, що не володіють педагогічними
талантами і дієвими психологічними прийомами.
Проте на нашу думку, проблема дитячої та
підліткової ігрової залежності не в тому, що
комп'ютерні ігри - це зло. Якраз навпаки -
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комп'ютерні ігри дуже корисні і привабливі самі по
собі, а очима дітей - тим більше.
Гра, в будь-якій своїй формі, - це отримання і
закріплення нових знань, навичок і вмінь. Є дуже
багато різних ігрових жанрів, і вони містять в собі
абсолютно всі види дій з реального життя:
в іграх є: і примітивні бойовики, і чарівні казки,
і повчальні історії, і серйозні філософські міркування.
Єдиний
недолік
комп'ютерних
ігор
в
навчальному процесі - вони дають тільки нову
інформацію, дати якісь практичні навички вони не
можуть. Лише останнім часом з'являються такі відео
ігрові приставки, в які можна грати за допомогою
рухів тіла, - «Nintendo Wii», контролер «Kinect» і
«PlayStation Move», але й вони не можуть повністю
замінити дитячі рухливі ігри).
Приклад 1.
Гра: Dance Dance Revolution
Чого вчить: почуттю ритму, координації рухів
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Експеримент з Minecraft - далеко не перший
випадок використання відеоігри в навчальному
процесі. Наприклад, у багатьох американських
школах на заняттях з фізкультури учні поряд з
баскетболом і пінг-понг грають у Dance Dance
Revolution. На думку викладачів, ця гра здатна
привчити до спорту навіть самих пасивних і товстих
дітей.
Приклад 2.
Гра: Microsoft Flight Simulator
Чого вчить: базовим принципам управління
літаком.

Flight Simulator - не тільки багаторічний об'єкт
поклоніння
любителів
авіасимуляторів,
але
й
серйозний інструмент навчання майбутніх пілотів,
визнаний у багатьох льотних школах. Про те, як
ефективно використовувати гру в цивільній авіації,
навіть написана об`ємна книга за авторством
колишнього співробітника Microsoft і завзятого
льотчика Брюса Вільямса.
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Безумовно, студенти і школярі майбутнього
можуть отримувати інформацію з електронних книги і
цифрових фільмів. Однак, дані джерела даних не
інтерактивні, що серйозно обмежується їх навчальні
можливості. Тобто, книги і фільми позбавлені
найголовнішого переваги, яке можуть забезпечити
обчислювальні системи - адаптивності і зворотнього
зв`язку
Ми
припускаємо,
що одним з
найбільш
ефективних
інструментів
навчання
в
майбутньому
стануть
комп'ютерні
ігри або навчальні комп'ютерні програми.
Природно,
що
для
створення
дійсно
захоплюючих навчальних ігор, творці подібних
програм, повинні не тільки знати принципи
геймдізайну, але також розуміти і основні принципи
педагогіки. Тільки в цьому випадку гра може
перетворитися з простого розваги в більш складний
розважальний програмний продукт, що несе в собі
виховну або навчальну компоненту. Якщо баланс між
розвагою
і
навчанням
не
буде
досягнутий,
програмний продукт виродиться або в класичну гру,
або в черговий варіант електронного підручника.
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Таким чином, для досягнення необхідного результату
потрібна досить тонке налаштування ігрового
процесу, що вимагає появи фахівців нового типу. На
жаль, підготовка фахівців, що працюють у сфері
комп'ютерного дизайну, в Україні має ще обмежений
і спонтанний характер.

Баліцька Ірина,
МІХМД ім. С. Далі
Наук. кер. – Побережець С. В.
ПРИЙОМИ ЗАЛУЧЕННЯ УВАГИ СПОЖИВАЧІВ ПРИ
РЕКЛАМУВАННІ МАГАЗИНУ АКВАРІУМНИХ РИБОК
ТА ПРИЛАДДЯ ДЛЯ АКВАРІУМІВ
Нині культура реклами значною мірою формує
звички, наміри та поведінку людей.
Узагальнивши теоретичні основи рекламної
справи за роботами Д. Огіли, Д. Кейплза, П. Кука,
Б. Гарфілда, Д. Левісона та ін., автор характеризує
прийоми візуалізації рекламних ідей.
Опрацювавши аналоги, можна сказати, що
магазини, які спеціалізуються на продажу тварин та
товарів для них, використовують друковану рекламу
на білбордах, лайтбоксах, сітілайтах або роздають
флаєри. Інколи розміщають рекламу в ресурсах
Інтернет.
Автор досліджує характеристики товару, який
пропонується в магазині акваріумних рибок та
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акваріумного приладдя, та доводить, що асортимент
є досить широким та якісним.
На основі спостережень та анкетування
визначено портрет потенційного споживача, за
допомогою якого і спрогнозовано, хто буде купувати
товар, за якими властивостями буде його обирати та
які кошти готовий на нього витратити.
Задля успіху подальшого розвитку магазину і
попиту
на
продукцію
було
визначено
УТП,
унікальність товару чи послуги, адже попит на них
буде залежати саме від цих факторів.
Практичним
втіленням
дослідження
стало
створення легенди бренду магазину акваріумних
рибок та акваріумного приладдя, завдяки якій
споживач буде готовий платити за красиво
презентований товар і збільшуватиме прибутки
магазину.
Автор представляє візуалізацію ідей для
рекламування магазину акваріумних рибок та
акваріумного приладдя, забезпечує варіативність
подання і прогнозує вплив на сприйняття споживача
за допомогою низки прийомів (залучення уваги до
рекламного оголошення, мотивування покупки і
виклик лояльного ставлення до товару).
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Борисюк М.В.,
МІХМД ім. С. Далі
Нак. кер. – Хіцінська І. М.
ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ «НОВОГО НІМЕЦЬКОГО
КІНО» НА СУЧАСНИЙ КІНЕМАТОГРАФ
Актуальність роботи зумовлена тим, що
сучасні режисери широко використовують методи
та прийоми німецьких кіномитців другої половини
ХХ століття, але в Україні «нове німецьке» кіно й до
сьогодні є недослідженим.
«Нове німецьке» кіно, як й інші напрями
середини ХХ століття (французька «нова хвиля»,
англійське «кіно розсерджених», незалежне кіно
Америки
тощо),
як
відомо,
було
явищем
бунтарським. Режисери «нового німецького» кіно
вважали,
що
знімати
картини
потрібно
за
оригінальними сценаріями. Звернення до літератури
було не настільки актуальним, як раніше. Прихід до
влади націонал-соціалістів, Друга світова війна та
катастрофа Третього рейха – ключові події історії
Німеччини ХХ століття, на які кінематограф реагував
найоперативніше серед усіх видів мистецтва,, хоча в
той же час був так само залежним від політики
держави та економічних обставин.
Падіння
тоталітарного
режиму
націоналсоціалістів, економічна та соціальна нестабільність
у суспільстві і низка інших факторів поставили
перед молодими режисерами того часу завдання
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змінити мислення співгромадян за допомогою
формування
нового
образу
героя
в
кіно,
наймолодшому та найрозповсюдженішому мистецтві
ФРН 70-х років. Відповідно у лютому 1962 року в
Оберхаузені
група
режисерів
опублікувала
маніфест, у якому відмовлялася знімати політичне
та ідейне кіно, оскільки будь-яка ідеологія, на їхній
погляд, тоталітарна. Для них, насамперед, були
важливі характери героїв, які вони створюють, і
екранне середовище, у якому вони існують, а не
сюжетні
перипетії.
Глядач
повинен
розуміти
приховані мотиви, що рухають персонажами. Це
покоління
режисерів-шестидесятників
одержало
назву «нове німецьке» кіно.
Режисери
іронізують
над
німецькою
філософською
традицією,
над
політичними
ситуаціями,
над
соціальними
формами,
використовують імпровізовані діалоги акторівнепрофесіоналів.
У
числі
перших
німецьких
режисерів, чиї картини стали широко відомі за
межами країни, були Александр Клюге, Фолькер
Шлендорф і Райнер Вернер Фасбіндер. У їхніх
фільмах
мистецьки
створюється
атмосфера
тривожного очікування, герої переважно зайняті
пошуками сенсу життя.
«Нове німецьке» кіно символізувало зміну
поколінь і привнесло в кінематограф ФРН новий
естетичний початок. Для робіт режисерів цього
напряму характерні експериментальний дух, амбіції
та критичний підхід до суспільства, їхні герої стали
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відбиттям соціальних настроїв, а обставини, у яких
вони перебували, – звичайними ситуаціями з життя
людей. Етичні принципи побудови внутрішнього
світу головних героїв у «новому німецькому» кіно є
самобутніми. Якщо порівнювати цей напрям з
французькою «новою хвилею», то за своїм
внутрішнім духом і посланням до глядача німецькі
фільми відрізняються від французьких та ставлять
зовсім інші етичні питання щодо моральних
принципів у
конфлікті між
суспільством
та
переконаннями головних героїв.
Теми фільмів «нового німецького» кіно були
настільки актуальні й доступні, а образи героїв так
близькі кожному глядачеві, що цей напрям швидко
набрав популярності як у Німеччині, так і за її
межами, та як наслідок підштовхнув до появи такого
феномена як «берлінська школа кіно».
На
сьогоднішній
день
багато
сучасних
режисерів часто використовують принципи «нового
німецького» кіно при створенні своїх фільмів, а
режисери цього напряму давно вже вважаються
класиками світового кінематографа. Тому, можна
сміло заявити, що «нове німецьке» кіно займає
важливе місце в сучасному світовому кіномистецтві.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Зак М. Кино как искусство, или Настоящее
кино [Текст] / М. Зак. – М.: Материк, 2004. — 440 с.
2. Краснова Г. В. Кино ФРГ [Текст] / Г.В.
Краснова. — М.: Искусство, 1987. — 192 с.
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4. Филиппов С. А. Киноязык и история.
Краткая история кинематографа и киноискусства
[Текст] / С. А. Филиппов. — М.: Пост Модерн
Текнолоджи, 2006. — 208 с.

Винниченко І. С.,
МІХМД ім. С. Далі
Наук. кер. – доц. Гнатюк І. Є.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ
ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ У СФЕРІ
СТОМАТОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ
При
формуванні
споживчого
простору
враховуються два аспекти: функціональний і
психоемоційний. Функціональний створює комфорт і
зручність для роботи персоналу і споживача,
психоемоційний дозволяє "олюднити" середовище,
надати йому образність, впізнаваність, бажаність.
Обидва аспекти орієнтовані на успішний результат
діяльності компанії.
Головну роль у створенні унікальної атмосфери
споживчого простору грає фірмовий стиль.
Як відомо, у вузькому розумінні фірмовий стиль
– це сукупність товарного знака, колірного і
графічного дизайну ділової документації. У широкому
– використання єдиних принципів оформлення,
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колористичних поєднань і образів на рівні фірмового
простору або «території бренду»: архітектури
(інтер’єр – екстер’єр – прилегла територія), дизайну
системи
візуальних
комунікацій
(інформація,
навігація, реклама), меблів та обладнання, а також
уніформи співробітників і прийомів роботи зі
споживачами.
Таким
чином,
мова
йде
про
формування цілісної системи, що отримала назву
«система ідентифікації», або indentity (від лат.
ототожнюю – визнання тотожності, ототожнення
об’єктів, впізнання).
Фірмовий стиль компанії – це її манера
поводження на ринку, що відображає стиль
спілкування з клієнтами, партнерами і конкурентами
та втілена у візуальній стилістиці. Основними
атрибутами корпоративного стилю є логотип,
корпоративні кольори і шрифти, стилеутворюючі
елементи, слоган.
Основним
носієм
корпоративного
стилю
компаній є ділова документація фірми (бланки,
конверти, візитні картки, рахунки на оплату, і
ін.);друкована
продукція
(листівки,
проспекти,
плакати, календарі); сувенірна продукція (ручки,
блокноти, значки, годинники, прапори, чашки);
фірмова спецодяг (костюми, халати, головні убори);
оформлення
фірмового
транспорту
(легкові
спецавтомобілі);
елементи
зовнішньої
реклами
(оформлення інтер’єрів офісу; сіті-лайти – рекламні
конструкції у вигляді короба з металевим внутрішнім
каркасом; біг-борди – окремостоячі рекламні щити,
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встановлені, зазвичай, з боку від проїжджих частин
автомобільних доріг, трас, магістралей).
Другими
за
значимістю
можна
назвати
електронні носії – сайт, електронні презентації,
електронні повідомлення.
Базовим завданням при розробці стилю стає
пошук унікальної ідеї, що характеризує підхід
компанії до ведення бізнесу і який виділяє її серед
конкурентів, а тільки після цього, власне, дизайн.
Приступаючи
до
створення
будь-якого
корпоративного стилю і бренд-бука, зокрема стоматологічної клініки «Линия улыбки», проведено
аналіз існуючих клінік на виявлення переваг і
недоліків дизайн-розробок у галузі стоматологічних
послуг.
Майже всі конкуренти мають назву, яка
пов’язані з їх діяльністю. Створюючи неймінг клініки,
було вирішено не ускладнювати розуміння для
клієнтів професійною термінологією, а створити
емоційний образ бажаного позитивного результату
роботи фахівців-стоматологів. Тому було обрано
назву «Линия улыбки». Також для полегшення
пошуку в інтернеті вибрано назву з двох ключових
слів, які характеризують рід занять клініки, а саме,
надання стоматологічних послуг. Був гармонійно
підібраний шрифт до логотипу і створений знак.
У результаті, створений бренд-бук з описом
основних
графічних
констант
допоможе
при
просуванні даного продукту на ринок. До нього
увійшли всі необхідні елементи для подальшого
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розвитку і використання бренду. Створено єдиний
комплекс візуально-графічного супроводу елементів
стилю.
Проведене
графічне
втілення
ідеї,
вдосконалення вмінь використання комп’ютерних
технологій, графічних і художніх технік.
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1. Арнхейм
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Искусство
и
визуальное
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2. Розенсон И.О. Основы теории дизайна
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Литвинець О. М.,
МІХМД ім. С. Далі
Наук. кер. - Рудєв Ю. П.
ТЕАТРАЛЬНЕ ДІЙСТВО В КУЛЬТАХ
АНТИЧНОСТІ
У статті театральне дійство розглядається як
історичний та соціокультурний феномен, автор
узагальнює
викладені у
численних
джерелах
особливості релігійної атрибутики містерій в грекоримській традиції, робить культурно-історичний
аналіз закономірностей розвитку масових видовищ
як театралізованої вистави. Велику увалу приділено
мові жестів античного театрального та ораторського
мистецтв, театральній масці як атрибуту сценічного
дійства.
Автор зазначає особливий інтерес до театру
масових видовищ,
що дозволяє узагальнити
різноманітну практику театралізованих вистав, свят,
зрозуміти
символічну
гру
як
універсальну
закономірність
масової
культури,
діалектику
мінливих смислів і стійких традицій в історичній
перспективі, виявити специфіку візуальної складової
духовного життя.
Метою
дослідження
є
культурологічне
осмислення впливу театрально-художньої діяльності
на формування системи духовних цінностей, на
становлення морально-естетичного ідеалу античного
суспільства.
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Дослідивши еволюцію свят, вистав та видовищ
від давньогрецької традиції до давньоримської, автор
доводить,
що
в
давньогрецьких
видовищах
збереглося щось сакрально-таємниче. Але воно
поступово зникає з римських видовищних веселощів.
Стародавн греки заклали основи масових видовищ, у
яких дистанція між учасниками і глядачами була
мінімальною, а стародавні римляни перетворили
свята
на
масові
розваги,
заклавши
основи
видовищних вистав. Наведені приклади наочно
демонструють, що масові вистави й видовища можуть
не тільки «пом'якшувати звичаї» та сприяти
морально-естетичному
вихованню
громадян, а,
навпаки, — стати однією з причин збільшення
взаємного відчуження і підсилення жорстокості
людини у натовпі у масштабах держав, націй і цілих
цивілізацій.
Твори античних трагічних і комедійних поетів
увійшли до скарбниці світової драматургії, стали
основою, на якій пізніше почало формуватися
західноєвропейське драматичне мистецтво.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Брабич В. Зрелища Древнего Мира /
В.Бабич, Г.Плетнева. - М.: Искусство, 1971.- 80 с.
2. Головня В.В. История античного театра. М.: Искусство, 1972. - 399 с.
3. Гротовський Є. Театр. Ритуал. Перформер;
[пер.з польск.] /Єжи Гротовський. - Л.: Літопис,
1999. - 185 с.

175

МИСТЕЦТВО І ДИЗАЙН:
ТРАДИЦІЇ, ПОШУК, ПЕРСПЕКТИВИ
4. Історія зарубіжного театру. Під ред. проф.
Г.Н. Бояджієва і проф. А.Г. Образцової. - M.:
Просвещение, 1981.
5. Прилуцька А.Є. Театральне дійство як
соціокультурний феномен: дис. ... філософ.наук:
09.00.04 - філософська антропологія та філософія
культури/ Прилуцька А.Є.- ХДУ.- Х., 1999.

Нечипорук Валерия,
НМУ ім. М.П. Драгоманова
Наук. кер. – доц. Костюк Е. Н.
«ИГРОКИ», «ПРОСТО КОМИЧЕСКАЯ СЦЕНА»
Н.В. ГОГОЛЯ, В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И
ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОСТАНОВКАХ
«Просто комическая сцена». Именно так
Гоголь определил собственное произведение, в
котором разворачиваются события, на первый
взгляд, совершенно очевидные и понятные, но в
итоге
разрушающие
все
предположения
и
ожидания. Многое в книге не уточняется, что и
даёт читателю возможность дополнить общую
картину собственными деталями. Есть основания
полагать, что в связи с этим и были созданы
многочисленные
театральные
постановки
по
мотивам
«Игроков».
Подтверждением
служат
существующие спектакли в Чехии, Эстонии,
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Великобритании, а их количество в Украине и
России вообще сложно сосчитать.
Цель исследования – провести сравнительный
анализ нескольких современных театральных
постановок по мотивам «Игроков», созданных в
Украине и за рубежом.
В связи с данной целью необходимо решить
следующие задачи:
определить
различия
и сходства
в
отечественных и зарубежных интерпретациях;
дать вероятное объяснение тем или иным
деталям театральных постановок.
Актуальность исследования обусловлена, вопервых, появлением с каждым годом всё новых и
новых
театральных
интерпретаций
данного
произведения Гоголя, в связи, с чем необходимо
определить их ценность и значимость для
современного
человека,
а
во-вторых,
появляющейся возможностью и необходимостью
изучать литературу с помощью другого вида
искусства – театра.
Объектом работы является текст пьесы и
театральные постановки.
Предмет
исследования
–
особенности
гоголевского комизма и средства его воплощения
на сцене.
Как известно, на заре истории театра в
России
теми
замечательными
театральными
деятелями, которые могли преуспеть лишь потому,
что взаимно дополняли друг друга, оказались
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писатель Н. В. Гоголь и актёр М. С. Щепкин
(который позже сыграет одну из главных ролей в
спектакле «Игроки»). Как отмечает Н. Н. Евреинов
в «Истории русского театра», «лишь под влиянием
этих
двух
реформаторов,
лишь
следуя
оригинальному и революционному примеру Гоголя
и Щепкина, драматургия, лицедейство и искусство
постановки спектакля в России порвали воочию с
рабским подражанием Западу и стали на свою
собственную национальную почву».
Различные суждения можно встретить о самой
пьесе «Игроки», а также о её интерпретациях на
сцене. Так, литературный критик В. Г. Белинский
писал, что глубокая истина произведения, его
творческая концепция, художественная отделка
характеров едва ли могли заинтересовать большую
часть театральной публики того времени.
Однако в последние годы наблюдается
тенденция к увеличению количества спектаклей на
основе вышеупомянутого произведения Гоголя, что
свидетельствует об интересе к нему современного
зрителя. Среди многочисленных отзывов можно
встретить такие:
«В России всякий проигрывался или
намерен проиграться. Режиссер Алексей Левинский
исследует специфически русскую природу сего
феномена – стремление к проигрышу», –
Е. Васенина («Той рубашке грош цена»).
«Гоголь для режиссера в данном случае
не темный пророк, а добрый помощник. И даже
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добровольный надзиратель за происходящим –
посеребренный бюст писателя стоит прямо на
сцене, служит в качестве вешалки для пальто и
шляпы, а в финале под смех зала поворачивается
тылом. То ли ему не понравилось, то ли он
скрывает слезы умиления», – А. Гордеева( «Сергей
Женовач ходит Гоголем»).
Как видим, внимание к интерпретациям
«Игроков» возрастает, что и побуждает к
детальному рассмотрению хотя бы некоторых из
них. Таким образом, для работы были выбраны
постановки
трёх
театров:
Павлодарского
областного театра драмы имени А. П. Чехова
(Российская
Федерация),
Национального
академического театра русской драмы (Украина), а
также театра «Рококо» (Чехия), который является
одним из двух центров Муниципальных театров
Праги. Режиссеры – Игорь Меркулов, Евгений
Лунченко и Петр Свойтка соответственно. Несмотря
на то, что появление всех исследуемых спектаклей
относится к 2008 году, всё же они имеют
колоссальные различия.
Среди критериев, по которым происходит
сопоставление, выделены костюмы, декорации,
музыкальное сопровождение, освещение, процесс
карточных поединков, финал спектакля, а также
характеристика дополнена особенностями каждой
постановки, которые свойственны только ей.
Итак, внешний вид героев в разных
спектаклях имеет свои различия. В постановках
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театра им. Чехова и театра «Рококо» актёры
переодеты
в
костюмы,
приблизительно
соответствующие эпохе Гоголя. Однако во втором
случае
их
одежда
неопрятна
и
отражает
разгульный образ жизни героев. А в украинском
театре русской драмы все четверо ключевых
героев одеты в более современные чёрно-белые
костюмы, к тому же у Утешительного ещё повязан
платок на шее, а у его товарищей – нет. Это делает
его более важным среди них, и держится он всегда
во главе своих компаньонов.
Что касается декораций, то на сценах всех
трёх театров находятся стол и стулья. В
павлодарском театре на заднем плане ещё
находится решетка от пола до потолка, которая
словно отделяет трактир от внешнего мира, и за
этой решеткой то появляется человеческая фигура
Аделаиды Ивановны (так, видна грань между
миром одухотворённым и неодухотворённым), то
танцуют балерины, пока шулеры раскладывают
партию или пока Ихарев рассказывает о работе
над своим шедевром – уникальной колоде карт, то
танцоры изображают мечту о гусарстве Гловасына, пока Глов-отец ведет рассказ об этом
(разделяется мир прошлого от мира настоящего).
Благодаря введению данного элемента декора,
спектакль
приобретает
свои
мистические
очертания,
нарушая
душевное
равновесие
зрителей.
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Музыкальное
сопровождение,
в
свою
очередь, играет неотъемлемую роль, поскольку,
например, в постановке театра им. Чехова слышна
мистическая музыка, которая вызывает у зрителей
необъяснимое чувство волнения, даже страха
перед последующими событиями. А в театре
русской драмы музыка звучит только во время игр,
и это русскоязычные танцевальные, ритмичные
песни. Нельзя обойти стороной освещение, которое
словно руководит зрителем и указывает, на что
необходимо обратить внимание в тот или иной
момент.
Настоящим спектаклем в спектакле можно
назвать карточные поединки персонажей. В случае
с театром им. Чехова игра изображается как некий
танец со сложно различимыми репликами актеров,
эхом
и
мистическим
музыкальным
сопровождением. В постановке Лунченко шулеры
после
зрелищного
сражения
по
очереди
проигрываются Ихареву, и потом двое, стоя в
стороне,
решают
открыться
ему,
как
они
зарабатывают деньги. После этого диалога у
внимательного зрителя, вероятно, зарождаются
некие подозрения по отношению к этим героям.
Отличной является данная сцена в спектакле
театра «Рококо», где свет исходит от одного
светящегося окна, актеры иллюстрируют своё
мастерство в игре в карты, никакой шум не
отвлекает от главного действия на сцене.
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Любопытен
также
финал
в
каждой
постановке. В русской постановке Ихарев умирает.
В украинской – шулеры возвращаются, ставят на
стол портрет Гоголя, в то время как Ихарев рыдает
от отчаяния, финальная реплика принадлежит
ведущему за сценой, который говорит, что
последней предсмертной фразой Гоголя было: «Ах,
как сладко умирать». Видимо, этот мир ему был
уже неинтересен. А в чешской можно увидеть сами
страдания Ихарева по потерянному «счастью».
Более того, при работе над проектом были
отмечены
некоторые
особенности
каждой
постановки, которые нет смысла сравнивать,
поскольку в одном спектакле они имеют место
быть, а в другом их попросту нет в конкретной
сцене.
Так,
среди
дополнительных
свойств
постановки
Павлодарского
драмтеатра
стоит
назвать
следующие:
шулеры
чихают
после
произнесённой кем-либо фразы «Сохрани Бог», что
может свидетельствовать об их «тёмных» душах;
все
воспоминания
героев
разыгрываются
в
спектакле параллельно с рассказом о них, в связи
с
чем
зритель
словно
имеет
возможность
наблюдать два спектакля одновременно; когда
Ихарев узнает, что его жестоко обманули, у героя
начинается приступ паники, а за решеткой в это
время стоят персонажи, все в черном, и смеются
над Ихаревым, что ещё больше усугубляет картину
его отчаяния; присутствие элементов балета в
сценах
придает интерпретации мистический
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характер. Спектакль театра русской драмы в
Украине имеет свои отличия: начинается он
кратким описанием похорон Гоголя; на сцене
показан сам побег шулеров – они удаляются за
стеклянную дверь, к которой тесно прислоняются
лицом, ехидно улыбаются, что делает их очень
похожими на чертей, и удаляются. А среди
особенностей постановки театра «Рококо» в Праге
необходимо вспомнить такие: акцент поставлен на
тип времяпровождения персонажей; игра актеров
выделяется
особенно
яростными
жестами,
ругательствами
и
умышленно
небрежным
произношением реплик.
Таким образом, в исследовании составлена
краткая
характеристика
различных
средств
выражения собственного видения режиссёров,
актёров,
костюмеров
и
других
участников
творческого процесса, определены некоторые
различия
и
сходства
в
отечественных
и
зарубежных
интерпретациях,
предложено
вероятное объяснение тем или иным деталям
театральных
постановок.
Благодаря
часто
оригинальным уловкам создателей зритель имеет
возможность по-новому пережить, прочувствовать
изображенные события. Различные театральные
интерпретации дают шанс взглянуть на одну и ту
же проблему с отличных между собой ракурсов.
Возможно, ценность для современного зрителя
состоит не просто в существовании большого
выбора постановок, а в их совокупности.
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КОСТЮМ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОБРАЗНОЇ
СИСТЕМИ ТА ЖАНРОВОЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ
У КІНОМИСТЕЦТВІ
У сучасному світі кінематограф став одним з
найважливіших складових соціокультурного життя.
Кожного дня сотні мільйонів людей переглядають
різні за жанрами фільми. Синтетична природа
кіномистецтва, актуалізуючи ті чи інші властивості і
можливості, дозволяє кінематографу виявлятися і як
грандіозне видовище, орієнтоване на поверхневочуттєве сприйняття, і як філософсько-художнє
осягнення найважливіших питань буття.
Невід’ємною частиною створення професійної та
якісної кінострічки — є костюм. Саме він допомагає
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вплинути на естетичне сприйняття твору та
безперечно, повністю довершити образ кіноактора.
Таке важливе значення костюм має не тільки в
ігрових фільмах. Документалісти теж використовують
цей засіб виразності під час створення своїх стрічок.
Останнім часом у роботі над документальною
картиною дуже розповсюдженими стали методи
конструкції
та
реконструкції
події.
Автори
кіновитворів
мають
відновити
події
найбільш
наближеними до тих, якими насправді вони
відбувались. Костюм у цьому випадку допомагає
відтворити історичну достовірність.
Окрім цього, костюм кіногероя може розповісти
глядачу про приналежність першого до певних
прошарків суспільства, про його стиль життя,
характер й звички. Тобто, цей елемент екранної
виразності допомагає авторам фільмів втілювати свій
задум.
Після виходу у світ тих чи інших стрічок
починає відбуватися зворотній процес — відмічається
вплив образів персонажів кінострічок на смаки
суспільства. Образи тих чи інших кіногероїв стають
прикладом для наслідування. У населення виникає
попит на різноманітні деталі костюму, які пов’язані з
тим чи іншим відомим персонажем. Підприємства
модної індустрії налагоджують випуск відповідних
речей, і різноманітні аксесуари, елементи костюму
або костюми у цілому потрапляють на полиці
магазинів. Костюми кіногероїв використовуються у
трендових колекціях відомих дизайнерів.
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Ознайомившись
з
кінострічками:
«Золота
лихоманка» 1925 року, «Вогні великого міста»
(1931), «Аеліта» (1924), «Віднесені вітром» (1939),
«За двома зайцями» (1961), «Ідеальний чоловік»
(1980), можна виявити, що костюм — найтонший і
безпомилковий
показник
відмінних
ознак
суспільства, своєрідний «зріз» століття, країни,
народу, способу життя, думок, занять, професій. У
різних частинах світу, в різних країнах розвиток
суспільства мав свої специфічні особливості, і всі
вони — кліматичні, соціальні, національні та
естетичні — яскраво виражені у розмаїтті костюмів.
Висока культура кіномистецтва, тонка і глибока
режисерська робота над фільмом вимагає від
художника по костюмах глибокого проникнення в
зміст фільму. Художник відповідає за кожну деталь,
що розкриває образ героя, але головне — за
художній образ картини і його відповідність тій епосі,
в якій відбуваються дії. Створення історичного
костюма — це особлива відповідальність, адже він
повинен бути не тільки переконливим і правдивим з
історичної точки зору, але і цікавим для глядача.
Аналізуючи
вбрання
головних
героїв
перерахованих кінострічок, можна побачити, що
кожна епоха створює свій естетичний ідеал людини,
свої норми краси, виражені через конструкцію
костюма, його пропорції, матеріал, колір, зачіски та
грим.
Кожний персонаж має свої індивідуальні риси
характеру та спосіб життя і це — підкреслюється
186

МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
23-24 квітня 2015 року – Київ 2015

костюмом. Образ Маленького Волоцюжки виявився
суперечливим. Мішкуватий сюртук, широкі штани,
завеликі чоботи — створюють образ незграбного, в
чомусь наївного чоловіка, але вуса, тростина та
капелюх
—
нагадують,
що
Волоцюжка
не
позбавлений інтелігентності та добрих манер.
Асиметричний костюм Аеліти являє собою рух в
чистому вигляді, несе явний відгомін іншого,
незвичного
способу
життя.
Її
зачіска
з
використанням металевих елементів, яскравий грим
очей та брів вказують на інопланетне походження.
Кожний етап життя Скарлетт О’Хара з фільму
«Віднесені вітром» підкреслюється особливістю її
костюмів: від юної та безтурботної дівчини у легких
кринолінах з рюшами та стрічками, до жінки у
стриманих та елегантних нарядах, яка пережила
голод, війну та втрату дитини.
Контрастність та сатиричність підкреслена у
костюмах Свирида Петровича Голохвастова і Проні
Прокопівни у кіновитворі «За двома зайцями».
Несумісний модний, навіть, десь витончений Свирид
Петрович з кумедно кітчевою Пронею, яка в усіх свої
нарядах вдається до перебільшення та крайнощів.
Місіс Чівлі у кінострічці «Ідеальний чоловік»
виділяється не тільки своєю поведінкою, а й
оригінальністю вбранням. Сукні, розшиті лелітками,
неймовірні головні убори з пір’ям, великими квітами
та прикраси — усе це підкреслює та «грає» на
створення образу підступної, але дуже розумної та
елегантної жінки.
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Кіно навчило людей вдивлятися в костюми
оточуючих і розуміти їх мову. Кіно розвивало і
продовжує розвивати у глядачах чуйність до цієї
мови - багатої, точної, здатної як на вираз
найсуб'єктивніших думок і переживань, так і
типологічних
властивостей
різних
соціальних
спільнот.
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ОСОБЛИВОСТІ СТИЛЮ ІСТОРИЗМ В
АРХІТЕКТУРІ КИЄВА
XIX століття, як відомо, не створило власного
архітектурного стилю епохи, але жодна попередня
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епоха не знала такого розмаїття стилів, напрямів,
видів та жанрів мистецтва. Відсутність стильової
єдності довгий час викликала критичні оцінки
мистецтва середини XIX століття і сприймалася як
еклектика. Дійсно, з XIX століття в архітектурі
запанував стиль, який лише нещодавно був
реабілітований і названий історизмом.
Головним досягненням історизму стала відмова
від обов'язковості ордерної архітектури і творча
свобода як архітекторів, так і замовників. У середині
XIX століття класицизм з його одноманітним
виглядом будівель поступово витісняється більш
гнучким і демократичним стилем – історизмом або
еклектикою.
Термін
«історизм»
для
визначення
архітектурного
стилю
був
прийнятий
у
нас
нещодавно [1, 6]. Наукові джерела свідчать, що він
не несе відтінку оцінки, засудження, як це було з
терміном «еклектика», набагато більш прийнятим
для визначення стилю архітектури та декоративноприкладного мистецтва [5]. Назва «історизм»
говорить лише про те, що мистецтво цього періоду
черпає теми й образи в історії. Будь-який історичний
період або стиль могли відтепер стати праобразом
для майбутньої споруди, в тому числі і класика, але
нарівні з іншими. У цьому і полягало історичне
значення цього стилю і його революційна сила.
Ордер перестає бути єдиним і обов'язковим
інструментом архітектора. Різні художні смаки
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замовника починають відігравати визначальну роль у
складанні архітектурного образу будівлі.
Архітектура історизму проявила себе як
цілісний художній стиль, де були певні здобутки в
галузі інженерії, будівництва, проектування та
архітектурних композицій. Пошуки національного
стилю в архітектурній практиці отримали досить
широке розповсюдження і були пов'язані не тільки зі
стилістичними пошуками в архітектурі приватного
характеру, а й втілилися в композиційному рішенні
пам'ятників державного масштабу.
У контексті загального руху розвитку мистецтва
історизм посів свою позицію в нерозривному ланцюзі
історії мистецтва між класицизмом і модерном.
Ознайомившися з основами будівництва споруд
архітектурної течії історизм [2, 3, 4], ми виявили, що
у кожній країні вона мала свої національні риси. У
західній Європі, де так полюбляли свого часу готику,
з’являється неоготика, яка повторює форми та декор
готичних споруд Середньовіччя.
Дослідивши
найвідоміші
світові
споруди
історизму, бачимо розмаїття та пошуків архітекторів
задля створення неповторних будівель, які б могли
стати на один щабель з пам’ятками архітектури
давніх часів.
Після аналізу розвитку забудови Києва у стилі
історизм, можна з впевненістю говорити про те, що
значна кількість споруд у Києві того часу належить
саме до історизму. Було побудовано сакральні
споруди, житлові та прибуткові будинки, споруди
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громадського призначення. Кожна з цих споруд має
свою часом складну історію побудови, «життя», але
вони і нині є прикрасою Києва, його невід’ємною
складовою, пам’яттю та гордістю. На жаль, багато
споруд
знищенні
часом,
війною
або
просто
байдужістю, але те, що вдалося зберегти, має велику
цінність, як культурну, історичну, так і мистецьку.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Власов В. Г. Стилі в мистецтві. Словник.
[Текст] – С-П.: Кольна, 1995. – 371 с
2. Друг О., Малаков Д. Особняки Києва [Текст]
– К.: Кий, 2004, 823 с. ISBN 966-7320-00-6
3. Кальницький М. Храми Києва [Текст] – К.,
2013. 368 с.
4.
Кілессо С. К. Київ архітектурний. [Текст] –
К., 1987. – 87 с.
5.
Моргун Е.Л. Эклектика в архитектуре
(взгляды XIX – XX веков) / Е.Л. Моргун // Проблемы
теории и истории архитектуры Украины. [Текст]
Одеса: Астропринт,1999.– 150с
6. Тимофієнко В. І. Архітектура
і
монументальне мистецтво: Терміни та поняття
/ Академія мистецтв України; Інститут проблем
сучасного мистецтва. – К.: Видавництво Інституту
проблем сучасного мистецтва, 2002. – 472 с.

191

МИСТЕЦТВО І ДИЗАЙН:
ТРАДИЦІЇ, ПОШУК, ПЕРСПЕКТИВИ
Самодурова А. О.,
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ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СТВОРЕННЯ
АВАНГАРДНОЇ ЗАЧІСКИ ЗА ІСТОРИЧНИМИ
(ДАВНЬОГРЕЦЬКИМИ) МОТИВАМИ
Теоретична частина дослідження узагальнює
сучасні уявлення про співвідношення першоджерела
та сучасної стилізації у структурі образу. На думку
фахівців, будуючи композицію зачіски на основі
першоджерела, не можна повністю використовувати
стару форму. Художник зобов'язаний створювати
моделі, в яких відображається сучасність. Не
копіювання старого, а осмислення його багатства і
створення нових, цікавих пропозицій – такі вимоги
поставлені до модельєра, який працює над
створенням нового образу. Це постійний пошук і
разом з тим невичерпне живляче джерело, до якого
повинен звертатися художник, щоб його ідеї завжди
були наповнені оптимізмом, гуманізмом, які присутні
в народному мистецтві.
Під час дослідження були виявлені тенденції
сучасної моди, першоджерела актуальних образів.
У роботі узагальнено відомості про основні види
і форми зачісок жінок у Давній Греції. Як відомо, там
перукарське мистецтво було на дуже високому рівні.
Процес причісування, фарбування волосся, завивку
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виконували добре навчені раби, вони до того ж мали
власну спеціалізацію.
Розглянувши притаманний Давній Греції форми
зачісок, використання каркасів і кріплень, види
завивання, особливості начісування та зв'язок між
зачісками і кроєм одягу, можна сформулювати
найхарактерніші мотиви та прийоми роботи для
внесення давньогрецького національно-історичного
колориту до сучасної колекції.
Створена зачіска, яка відповідає сучасним
вимогам, цікаво стилізована та враховує всі
індивідуальні риси моделі. Окремо у дослідженні
виділені можливості використання нетрадиційних
матеріалів та колірної гами сучасного макіяжу для
створення оригінального стилізованого образу.

Судакова М. О.,
МІХМД ім. С. Далі
Наук. кер. – Побережець С. В.
ПРИЙОМИ ВИВЧЕННЯ СЕГМЕНТА РИНКУ
СПОЖИВАЧІВ РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГ
(НА ПРИКЛАДІ КВІТКОВИХ МАГАЗИНІВ)
Квітникарство – надзвичайно популярна і
перспективна бізнес-галузь. Метою дослідження було
створення візуалізації центральних рекламних ідей
при
рекламуванні
квіткового
магазину
з
варіативністю подання і впливом на сприйняття
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споживача за допомогою прийомів залучення уваги
до рекламного оголошення, мотивування покупки і
виклику лояльного ставлення до товару. Автор
зібрав інформацію про характеристику товару;
визначив сегмент ринку для товару; зібрав,
проаналізував і визначив рекламування типового
товару існуючими конкурентами шляхом опитування
з'ясував переваги споживача та іміджу товару на
ринку; визначив портрет потенційного споживача;
сформував унікальну торгову пропозицію чи елемент
позиціонування; створив серію рекламних ідей і
візуалізував ЇХ у різних образотворчих техніках для
використання в майбутній рекламі на будь-яких
можливих носіях.
З’ясувалося, що створювати рекламні сюжети
для такої прикладної теми, враховуючи схильність
споживачів і стан рекламного ринку для цього товару
на сьогоднішній день, доречно із використанням
таких рекламних мотивів: квіти – це найкращий
спосіб дарувати позитивні емоції; без квітів свято не
є повноцінним; квіти допоможуть налагодити
взаємовідносини; квіти – символ романтичної натури,
до якої всі тягнуться.
Найбільш вдалими за відповідністю задуму
сутності прийомів і цікавими за втіленням вийшли
наступні настанови для залучення уваги: фантазія,
казка. Адже переважна більшість пам'ятає казку про
квітку («Цветик-Семицветик») і підсвідомо бажає
мати такий чарівний «інструмент» для виконанні
бажань. Контекст також вдалий, оскільки квіти
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займають місце у душі кожної людини; існує думка,
що саме квіти роблять людину романтиком, а інші
деталі не мають вагомого значення.
Для прийомів мотивації вдалими є: антивиклик
- він показує, що не завжди заміна квітів
оригінальними ідеями є вдалою та викличе потрібні
емоції; я-образ показує приналежність чоловіка до
романтиків та підкорювачів жіночих сердець завдяки
лише квітам; крісло відображає сучасну проблему –
чоловіки не дарують квітів, які дарують позитивні
емоції.
Вдалими прийомами для формування кредиту
довіри є: демонстрація зображення вирощування
квітів, оскільки найпотаємніше можуть показати
лише ті, кому нема чого приховувати; рівень запитів
демонструє те, що чим важче дістати товар, тим
більше треба пожертвувати; мета, засіб відображає
те, що за допомогою квітів досягнення мети
(популярність закладу серед жінок) стає реальністю.
Автор стверджує, що дослідження можна
використовувати як ідеї для сюжетів реклами з даної
теми для приваблення клієнтів та подолання
конкуренції.
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РЕЗОЛЮЦІЇ, РЕКОМЕНДАЦІЇ, РІШЕННЯ
V
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції «Мистецтво і дизайн: традиції, пошук,
перспективи».
Чергова V Всеукраїнська науково-практична
конференція «Мистецтво і дизайн: традиції, пошук,
перспективи» відбулася 23-24 квітня 2015 р., в її
роботі взяли участь близько 80 молодих учених,
аспірантів та студентів провідних вищих навчальних
закладів та установ, які займаються підготовкою
дизайнерів і фахівців близьких спеціальностей.
Крім представників закладу-організатора, це
заявники із Інституту професійно-технічної освіти
НАПН
України,
Національного
педагогічного
університету
ім.
М.
Драгоманова,
Інституту
післядипломної
педагогічної
освіти
Київського
університету імені Бориса Грінченка, Інституту
професійно-технічної
освіти
НАПН
України,
Глухівського
національного
педагогічного
університету
імені
Олександра
Довженка,
Миколаївського
вищого
професійного
училища
технологій та дизайну та ін.
Пленарне і секційні засідання пройшли на
високому
методологічному
рівні,
в
атмосфері
продуктивної дискусії, із застосуванням мультимедіа.
Актуальність
проблематики
конференції
зумовлена зацікавленістю суспільства, держави,
професійних кіл у розвитку галузі, науковотеоретичної та науково-практичної бази сучасного
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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.
Проведенню заходу передувала робота Школи
молодого вченого (керівники – Костюк О.М., канд.
філол. н., Кравченко А.В., канд. фіз.-мат. н.). 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.
Також було проведено засідання оргкомітету із
запрошенням
наукових
керівників
студентівучасників конференції.
Тематика конференції включила широке коло
питань. Серед них 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
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інноваційних комп’ютерних технологій у дизайні;
екодизайн, етнодизайн та технодизайн як провідні
тенденції сучасного мистецтва тощо.
З вітальним словом до учасників звернулися
представники адміністрації ВНЗ, НАПН, дизайнерипрактики.
Особливі дискусії викликали доповіді пнс НАПН,
д.пед.н., проф. В.Ф. Орлова та снс НАПН канд. пед.
н.,
С.В. Алєксєєвої,
присвячені
проблемам
формування кар`єри дизайнера та питанням,
пов`язаним із критеріями його професійного та
життєвого успіху, а також молодого викладача
МІХМД О.І. Федіної «Мотивація як основна складова
успішної навчальної діяльності студента».
Актуальними для присутніх була доповідь
проректора МІХМД канд. пед. н. Л.В. Оружої з
проблем реформування вищої освіти України у
проекції на діяльність мистецького приватного ВНЗ,
ст. методиста МІХМД Л.М. Варнавської про небезпеки
залучення студентської молоді до неформальних
релігійних об’єднань та сект, а також к.ф.-м. н. І.Є.
Гнатюка «Хмарні технологогії для дизайнера».
Серед
секційних
повідомлень
найбільше
зацікавлення
викликали
роботи
студентів
А.
Рафальської, К. Жарікової, А. Побережець, В.
Пепелова, Ю. Коротун та ін.
Презентації
окремих
повідомлень
супроводжувалися показом не лише слайдів, а й
самих авторських ескізів, проектів, моделей одягу
тощо.
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Найпопулярнішими серед молодих учених були
історичні, порівняльні та прогностичні дослідження у
галузі мистецтва і дизайну, а також висвітлення
локальних результатів навчально-наукових робіт,
зокрема курсових та дипломних проектів.
Магістрам-учасникам
конференції
було
запропоновано заповнити аналітичну анкету. Вона
дозволила
визначити
найактуальніші
з
обговорюваних питань, з’ясувати, які з доповідей
справили
на
слухачів
найбільше
враження
постановкою
проблеми,
науковою
глибиною,
узагальненням практичного досвіду, ідеями, які
можна застосувати у власній діяльності, яскравими
висновками, побудовою, наочністю, ораторським
мистецтвом.
Результати конференції засвідчили, що дизайносвіта активно переходить з інформативного типу на
проблемно-діяльнісний.
Стратегічним
напрямом
розвитку дизайн-освіти в цілому і Мистецького
інституту
зокрема
є
поглиблення
не
лише
загальнонавчальної, а й дослідницької підготовки
студентів. Було зазначено, що сучасний дизайнер –
не лише творець нових форм, він є аналітиком,
дослідником, експертом у своїй галузі. При цьому
високий рівень проектної культури, притаманний
дизайнерові, позитивно позначається і на його
наукових працях: книгах, статтях, доповідях.
Проведення наукових форумів молодих учених
сприяє формуванню дослідницьких компетенцій
майбутніх фахівців, занурює їх до науково-
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інформаційного середовища, прищеплює культуру
полеміки, сприяє оволодінню науковим стилем
усного та писемного мовлення
Згідно з пропозиціями учасників попередніх
конференцій до форм роботи було залучено круглий
стіл
та
фрагменти
живого
спілкування
для
обговорення почутого.
За підсумками конференції оргкомітет та
ректорат
МІХМД
ім. С. Далі
оголосив
подяку
найактивнішим учасникам конференції – молодим
викладачам (Федіній О.В., Івановій О.С., Бойті В.В.)
та студентам (А. Сороці, М. Мазуру, В Зоріній, А.
Рафальській, А. Побережець).
Учасники
висловили
низку
змістовних
пропозицій
щодо
розширення
проблематики
конференції. Серед них:
питання
креативності
особистості,
креативної діяльності, креативних освітніх технологій
у ВНЗ;
психологія творчості;
проблеми
і
шляхи
профорієнтаційної
роботи;
професійна модель випускника мистецького
навчального закладу;
брендінг;
галерейна справа;
значення і місце українського дизайну на
батьківщині та за кордоном;
етичні та естетичні засади мистецької
освіти;
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імідж викладача як фактор педагогічного
впливу на студента;
методика
підготовки
мистецьких
конференцій тощо.
Серед
організаційних
рекомендацій
конференції:
продовжити
роботу
Школи
молодого
вченого на постійній основі;
протягом підготовчого періоду активізувати
запрошення до участі представників інших ВНЗ;
з метою узагальнення практичного досвіду
молодих дизайнерів та профорієнтації залучати до
участі у заході випускників МІХМД та інших
мистецьких навчальних закладів;
видати матеріали конференції окремим
електронним збірником;
ширше популяризувати конференцію та її
напрацювання на сайті інституту.

201

МИСТЕЦТВО І ДИЗАЙН:
ТРАДИЦІЇ, ПОШУК, ПЕРСПЕКТИВИ

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
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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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