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Візуальна організація комунікацій-
ного простору у сфері промоушн на-
буває усе більшої популярності з огля-
ду на наявну диспропорційність між 
обсягом маркетингового повідомлен-
ня та обсягом змісту, яке воно має пе-
редати. Саме тому фото, анімаційний 
малюнок або інші візуальні форми по-
дання інформації усе активніше засто-
совуються у комунікаційно-техноло-
гічних сферах реклами, ПР, іміджмей-
кінгу тощо. При цьому значна увага 
приділяється саме тим комунікацій-
ним каналам і платформам, які дозво-
ляють зреалізувати певний промоцій-
ний імпульс у візуальній знаковій фор-
мі. Найширші можливості візуалізації 

наразі надає соціальна мережа Інста-
грам, яка сьогодні активно застосову-
ється у бренд-комунікаціях.

Візуальні коди уформовують цілісні 
комунікаційні повідомлення, що ха-
рактеризуються смисловою компресі-
єю, образністю, емоційністю тощо. 
Саме ці ознаки сприяють їх техноло-
гічній ефективності, дозволяють ство-
рити сталі зв’язки з аудиторією, набу-
ти необхідної резонансності серед по-
тенційних споживачів. Спосіб коду-
вання вербальної інформації у 
візуальних формах, символічно-кому-
нікаційний потенціал зображень тра-
диційно досліджувалися семіотикою – 
наукою про знаки, знакові системи та 

ВІЗУАЛЬНА МОВА СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ІНСТАГРАМ: 
СЕМІОТИЧНІ АСПЕКТИ

Бутиріна М.В.
доктор наук із соціальних комунікацій, професор
Леона О.І.
Магістрант  
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Подана стаття присвячена висвітленню комунікаційних особливостей візу-
альної мови соціальної мережі Інстаграм. Вказано, на передумови застосування 
візуального способу кодифікації повідомлень промо-характеру, які просуваються 
по каналах соціальних мереж і, зокрема, майже повністю складають контент 
Інстаграму. Серед ознак візуальної організації комунікаційного простору, що 
сприяє взаємодії з аудиторією, названо смислову, компресію, образність, емоцій-
ній, низький рівень конвенціональності, універсальність тощо. Обгрунтовано 
продуктивну методологічну роль семіотичного аналізу для висвітлення комуні-
каційних особливостей візуально закодованого контенту, виявлення основних 
підходів до формоутворення промоційного дискурсу у мережі Інстаграм.

Ключові слова: Інстаграм, візуальне середовище, код, знак, семіотика.
Key words: Instagram, visual environment, code, sign, semiotics.
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семіозис (процес означування). Саме 
тому ми вважаємо доцільним розгля-
нути візуально-комунікаційний по-
тенціал мережі Інстаграм у семіотич-
ному ключі. Семіотичний підхід до Ін-
стаграм-контенту дозволить виявити 
ефективні механізми впливу мережі, 
продуктивні моделі промоції, типові 
для візуального середовища, а також 
схарактеризувати ключові закономір-
ності успішного формоутворення по-
відомлень.

Візуальне середовище комунікацій-
них повідомлень досліджувалося Р.
Бартом, у.Еко, Ю.Лотманом, В.Розі-
ним, О.Соколовим, Г.Почепцовим. Фе-
номен семіотичної конвергенції медіа-
контенту на сучасному етапі вивчали 
І.Скріпюк, О.Якунін. Семіотичним ас-
пектам та образним ресурсам фото-
графії присвятили свої роботи мисте-
цтвознавці Л. Дико, Н. Дауговиш. Пи-
тання психології сприйняття комуні-
каційних повідомлень, зокрема й 
візуально закодованих, розробляли Р.
Арнхейм, Л.Виготський. Модель 
сприйняття візуальних медіаповідом-
лень представила М.Кухта, яка висуну-
ла як ключове у системі рецепції по-
няття тезаурусу. На її думку, асиме-
тричність тезаурусів адресата й адре-
санта інспірує процес комунікації, яка 
з кожним актом додає реципієнтові 
візуального дискурсу нових смислових 
одиниць, розширює і поглиблює його 
фонові знання, репрезентовані візу-
альним кодом. Креолізовані тексти з 
позицій семіотики досліджували Г.
Олександрова, М.Ворошилова, В.Віно-
градов. Відомою методологічною роз-

робкою у сфері семіотики промо-ко-
мунікацій, де значну увагу приділено 
структурному аналізу візуального ре-
кламного простору, є праця І.Морозо-
вої «Рекламний сталкер».

Мета дослідження  – шляхом залу-
чення семіотичного підходу схаракте-
ризувати візуальну мову соціальної 
мережі Інстаграм в аспекті її комуніка-
ційних особливостей.

Об’єкт дослідження  – візуальний 
дискурс соціальної мережі Інстаграм.

У нашому дослідженні ми послуго-
вувалися загальнонауковими метода-
ми аналізу, синтезу, узагальнення, аб-
страгування. Візуальний дискурс соці-
альної мережі Інстаграм вивчався за 
допомогою семіотичного аналізу, який 
дозволив виокремити знакові аспекти 
повідомлень, націлених на промоушн. 
Оскільки будь-яка комунікація відбу-
вається завдяки руху закодованих у 
певній знаковій системі повідомлень, 
то вивчення семіотичних особливос-
тей контенту водночас дозволяє зро-
бити висновки про його комунікацій-
ну специфіку. Типологізація знаків у 
візуальному середовищі мережі Інста-
грам дозволила також визначити чин-
ники ефективного формоутворення 
його повідомлень. Соціальна мережа 
Інстаграм є багатофункціональною Ін-
тернет-платформою, яка активно за-
стосовується користувачами для осо-
бистих та бізнес-цілей промоційного 
характеру. Інстаграм застосовується у 
промоушн як канал, що дозволяє ство-
рити візуальну історію бренду. Домі-
нуючою знаковою системою тут є ві-
зуальна, що дозволяє вивчати комуні-
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кацію Інстаграму у контексті законо-
мірностей впливу візуального коду.

Актуалізація семіотичної парадиг-
ми обумовлена широким соціокуль-
турним контекстом побутування дис-
курсів промоційного характеру, її ви-
ходом у візуально-образну площину. 
«Епоха, яка називається цивілізацією 
образу, де на перший план в ЗМК ви-
ходить візуальний спосіб передачі ін-
формації,  – слушно зазначає А.Б.  Фе-
дорова, – висуває вимоги до вивчення 
фотообразів, їх функціонування та 
впливу на людину» [6].

Семіотичний підхід до висвітлення 
промоційних особливостей дискурсу 
соціальної мережі Інстаграм дозволяє 
вказати на різні аспекти, так чи інакше 
пов’язані зі знаками.

Зокрема, з позиції семіотики пости в 
мережі Інстаграм можна схарактеризу-
вати як креолізовані тексти, що дає до-
слідникам уявлення про характер про-
читання різних компонентів промо-по-
відомлення. Як слушно зазначає Г.
Олександрова, «інтерпретація креолі-
зованного утворення являє собою екс-
плікативну категорію, де словесні і ві-
зуальні елементи складають однорідне 
ціле структурних, семантичних і функ-
ціональних конституантів»[1]. Це озна-
чає, що у кожному повідомленні можна 
виокремити два знакові коди – візуаль-
ний та вербальний. Вони можуть бути 
поєднані автосемантичними та синсе-
мантичними зв’язками. У першому ви-
падку зображення та супроводжуючий 
текст виступають окремими смислови-
ми одиницями. Вони можуть прочиту-
ватися реципієнтом відособлено.

У другому випадку зображення та 
текст доповнюють один одного, скла-
дають смислову єдність і не можуть 
сприйматися відокремлено. Зокрема, 
комунікаційний дискурс Інстаграм-
акаунту відомого бренду Тopshop ха-
рактеризується різним рівнем креолі-
зації. Синсемантичні зв’язки найчасті-
ше утворюються між фотографією 
брендованого одягу та вербально 
представленим логотипом, що разом 
утворюють єдиний комунікаційний 
комплекс. Логічно-смислові зв’язки 
наявні і у поєднанні фото як іконічно-
го знаку та супроводжуючого тексту 
як сукупності знаків вербальної при-
роди. Саме вербальні знаки здатні ске-
ровувати варіативність прочитання 
візуального дискурсу у правильне рі-
чище. Натомість візуально-іконічні 
знаки мають значний сугестивний по-
тенціал, володіють імперативністю 
впливу, формують споживацькі пріо-
ритети та прагматичні поведінкові на-
станови. Автосемантичні зв’язки у 
дискурсі Інстаграм-акаунту Тopshop 
представлені іміджевими надписами 
на предметах одягу. Вони можуть про-
читуватися як відокремлений від за-
гальної фотокомпозиції візуальний 
ряд, що також має прагматично-кому-
нікаційне призначення і сприяє про-
моції бренду.

У дискурсивному просторі Інста-
граму образний іконічний макротекст 
може повністю домінувати над вер-
бальним складником, тому інтерпре-
тація реципієнтом таких повідомлень 
може не потребувати жодної мовної 
репрезентації.
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Оперативність сприйняття повідо-
млення промоційного характеру зна-
чною обумовлюється його візуальним 
характером. Найвідоміша модель ре-
кламного впливу AIDA передбачає 
таку послідовність рецептивних ком-
понентів: увага, інтерес, бажання, дія. 
Очевидно, що перший пункт наведе-
ного ланцюжку буде зреалізований як-
найкраще, якщо процес сприйняття 
розпочнеться з візуального складника 
меседжу, наприклад, з фотографії, що є 
айстоперною за характером. Як зазна-
чає дослідник психології реклами О.М. 
Лєбєдєв-Любимов, реципієнти, що 
сприймають один і той самий текст, 
візуалізують його по-різному, що, без-
умовно, є негативним чинником для 
комунікації промоційного характеру. 
Натомість, як пише вчений, фотогра-
фії більшістю людей «прочитуються» 
однаково, що забезпечує контрольова-
ність та технологічну прогнозованість 
процесу комунікації [3]. Саме ця семі-
отична особливість Інстаграму робить 
його ефективним середовищем для 
промокомунікацій.

На думку М.Кухти, процес візуаль-
ної рецепції складається з трьох ком-
понентів: упізнавання, порівняння з 
колишнім візуальним досвідом, діалог 
з адресатом (співтворчість, знаходжен-
ня спільних сенсів) [2]. Цикл візуаль-
ної комунікації закінчується зворот-
ним зв’язком, який залежно від мо-
дальності процесу забезпечує або при-
ріст інформації, або її заперечення й 
несприйняття. Отже, як і при будь-
якій іншій організації комунікаційно-
го простору, для візуально кодифіко-

ваного дискурсу пріоритетними зали-
шаються питання контекстуальної від-
повідності і когнітивної 
конгруентності тезаурусів адресата й 
адресанта.

Якщо звернутися до типології візу-
альних знаків, то тут традиційним є 
виокремлення знаків-індексів, знаків-
символів, знаків-ікон. Наведений під-
хід до типологізації було запропонова-
но Ч.Пірсом і згодом прийнято як най-
більш релевантний у семіотиці спосіб 
диференціації знаків.

Для візуального простору соціаль-
ної мережі Інстаграм характерним є 
застосування переважно іконічних та 
індексальних кодів. Іконічну природу 
мають всі фото-зображення, що дають 
цілісне уявлення про об’єкт промоції. 
І.Морозова у цьому зв’язку вказує та-
кож на те, що в знаках-іконах «форма є 
відображенням фізичних характерис-
тик референта» [4]. Для комунікації з 
цільовою аудиторією іконічні знаки є 
найбільш ефективними через те, що 
мають низький рівень конвенціональ-
ності та високий рівень реалістичнос-
ті. Для їх сприйняття не потрібно ви-
трачати надмірні когнітивні зусилля. 
Іконічні коди є очевидними та універ-
сальними, що уможливлює їх застосу-
вання транснаціональними брендами, 
зокрема такими, як Тopshop.

Індексальні знаки будуються на 
зв’язку за суміжністю, яка має харак-
тер візуальної метонімії. Іншими сло-
вами, коди-індекси демонструють час-
тину образу, яка вказує на нього як 
певну цілість. Інтерпретуючи візуаль-
ні індексальні знаки, реципієнт бере 
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участь у добудовуванні того, чого не 
містить фотографія. Г. Сонессон у сво-
єму дослідженні «Семіотика малюн-
ків» вказує на індексальність двох ви-
дів. Один з них стосується упізнавання 
реципієнтом у певному знакові части-
ни реального об’єкта чи явища і від-
творення тих його частин, які не уві-
йшли до знаку. Другий ґрунтується на 
підсвідомому намаганні людини завер-
шити незавершене: уявно домалювати 
незамкнене коло, додумати незакінче-
ний сюжет візуального повідомлення 
тощо [5].

У візуальному дискурсі бренду 
Тopshop, представленому в мережі Ін-
стаграм, знаки-індекси найчастіше ви-
являють себе у фотозображеннях, які 
деталізують певний продукт за раху-
нок «усікнення» цілісного образу. На-
приклад, подається найбільш виразна 
деталь (елемент декору, малюнок, при-
краса), яка залишає поза полем зору 
решту візуального образу продукту, 
що репрезентується у рекламному по-
відомленні, або людини, що є умовним 
цільовим споживачем. І.Морозова на-
зиває це акцентом на демочастині ре-
кламного повідомлення. Такий спосіб 
формоутворення промоційного пові-
домлення сприяє ідентифікації та 
запам’ятовуванню найбільш важливих 
пропозицій від бренду, забезпечує ай-
стоперність меседжу, скеровує увагу 
реципієнта на головне у бренд-
комунікації.

Знаки-індекси в Інстаграм-дискурсі 
бренду Тopshop також орієнтують ре-
ципієнта на образи типових представ-
ників цільової аудиторії, із якими він 

мусить за технологічним задумом себе 
ототожнювати. За таких умов через 
фото транслюються найбільш типові 
риси (поведінкові маркери, ознаки 
стилю життя, фрагменти соціального 
контексту тощо), які моделюють най-
більш значуще в образі і «опускають» 
другорядні подробиці. Наприклад, зе-
лена травичка, яка доволі часто висту-
пає фоном для демонстрації продуктів 
бренду Тopshop, є індексом дозвілля, 
яке герой проводить у формі пікніку, 
де доречними стають брендовані пред-
мети одягу. Фрагменти офісних спо-
руд, автомобілі є індексами ділового 
стилю життя типових представників 
цільової аудиторії бренду Тopshop, що 
мотивує реципієнтів, які ототожню-
ють себе із діловими персонами, при-
дбати продемонстровані предмети 
одягу чи аксесуари.

Таким чином, для дискурсу соціаль-
ної мережі Інстаграм характерною є се-
міотична полімодальність, що дозволяє 
говорити про креолізованість пред-
ставлених у ній постів. Типи зв’язку, які 
реалізуються у мережі між комуніка-
ційними знаками, ідентифіковано як 
автосемантичні та синсемантичні. Ко-
мунікаційна ефективність креолізова-
них повідомлень з автосемантичними 
зв’язками обумовлена їх айстоперною 
функцією, здатністю прочитуватися од-
нозначно без утворення «плаваючого 
ланцюжка значень». Синсемантичні 
зв’язки у креолізованих текстах перед-
бачають узалежнення фотозображення 
вербальним рядом, який скеровує 
сприйняття реципієнта. Знаки-ікони, 
що застосовуються у мережі Інстаграм 
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є повідомленнями без кодів. Вони ефек-
тивно сприймаються через низький рі-
вень умовності і конвенціональності. 
Знаки-індекси змушують реципієнта 
добудовувати образи продуктів, що 
просуваються; сприяють ототожненню 
адресата з представниками цільової ау-
диторії, що дозволяє брендам формува-
ти потрібні поведінкові настанови.
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В сучасному світі дизайн займає лі-
дируючі позиції, він входить майже усі 
сфери життя людини. Завдяки дизайну 
сьогодні створюється візуальний образ 
предметно-просторового світу, що несе 
в собі концептуальні ідеї та зміст. Кос-
тюм як результат творчості дизайнера-
модельєра, народу або цілої історичної 
епохи представляє історичну, культу-
рологічну, мистецтвознавчу цінність. 
Він володіє потужним комунікаційним 
аспектом, дозволяє скласти загальне 
поняття про соціокультурні особливос-
ті, менталітет, рівень розвитку вироб-
ництва, а також відображає естетичні 
вподобання певної території на задано-
му часовому відрізку.

В контексті вище зазначеного стає 
очевидним перспективи використання 
костюму в якості самостійного або до-
поміжного експонату в аспекті музей-
ної та виставкової діяльності. Останні є 
традиційними складовими рекреацій-
но-туристичної сфери, розвиток якої в 
останні роки набуває колосального зна-
чення для сучасного інформаційного 
суспільства. Виставкова та музейна ді-
яльність в процесах культурної рекреа-
ції відіграє важливу роль: формує 

сприйняття історичних та видатних 
дат, подій, різноманіття традицій тих 
чи інших світових культур, впливає на 
створення естетичного смаку та сприяє 
ознайомчо-освітньому процесу.

Використання костюму в якості екс-
понату в сучасному музеї може розгля-
датися як один із заходів в рекреаційно-
туристичній діяльності, що концепто-
утворений на костюмі, та включатися 
до туристичних програм. На сьогодні 
такий вид рекреації в запропонованому 
контексті залишаться не достатньо роз-
винутим явищем на Україні та потре-
бує систематизації та дослідження до-
свіду інших країн, зокрема с позицій 
визначення концептуально-тематич-
них напрямків презентації костюма. 
Отримана інформація може бути ко-
рисна як дизайнерам-практикам, ре-
конструкторам, художникам з костюму, 
мистецтвознавцям, культурологам 
тощо, а також має перспективи впрова-
дження в освітні та практичні процеси 
щодо організації туристичних атрак-
цій. Про міждисциплінарне значення 
теми свідчить інтерес до неї в різних 
галузях науки. Наприклад з позиції 
культури та культурології питання роз-

КОСТЮМ ЯК ЕКСПОНАТ СУЧАСНОГО МУЗЕЮ: 
КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ

Артеменко М.П.
к.т.н., доцент кафедри дизайну
Серебрякова Є. В.
студент магістратури  
Херсонський національний технічний університет

Ключові слова: костюм, мода, дизайн одягу, музей, атракція, туризм.
Key words: costume, fashion, clothing design, museum, attraction, tourism.
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глядається в роботах С. Г. Дедова та А. 
А. Фокіної [1], Н.А. Валевської [2], Л.С. 
Іл’їчової [3], Краснової Є. Л. [4]; мисте-
цтва та мистецтвознавства – А.М. Упіне 
[5]; історії та історичних наук – Н. І.Та-
расової [6]; народної освіти та педагогі-
ки – О.В. Бобрової [7].

Найпершим музеєм, що став ви-
користовувати костюм як експонат є 
музей Вікторії і Альберта заснований 

у Лондоні в 1852  році. Також музей 
одягу та модного костюму є визна-
чальним для країн та столиць світової 
моди. Сьогодні головними виставко-
вими просторами, де одяг та інші 
предмети моди виступають на постій-
ній основі як експонат є: в Парижі  – 
Музей моди та костюму, а також Музей 
декоративного мистецтва; в Лондоні  – 
вже зазначений Музей Вікторії і Аль-

Рисунок 1. Класифікаційна схема концептуально-тематичних напрямків експозицій 
костюма в музеях світу
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мистецтва культурного центру 
Барбікан  /  

13.10.2016 -05.02.2017 

Виставки 
ексклюзивних 

приватних колекцій 

 
«ПОЕЗІЯ І СПЛІН. 
ЖІНОЧИЙ ОБРАЗ 

ВІКТОРІАНСЬКОЇ ЕПОХИ 
И КОСТЮМИ З КОЛЕКЦІЇ 

ОЛЕКСАНДРА 
ВАСИЛЬЄВА», Таллінн/ 
Художній музей KUMU/  

02.07 -30.10.2016 
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берта, а також Музей моди і текстилю; в 
Нью-Йорку – Інститут костюму в Музеї 
Метрополітен та Музей Технологічного 
інституту моди; у Флоренції  – Галерея 
костюму в Палаці Пітті.

Для кращого поглиблення та ви-
вчення теми було досліджено більше 
200-а джерел та архівних даних, в 
яких одяг або костюм в той чи іншій 
мірі виступає як головний експонат. 
Судячи з запропонованих тем та кон-
цепцій самих виставок прослідкову-
ється певна системність в концепту-
ально-тематичних напрямків, яка на-
ведена на рисунку 1.

Здебільшого костюм презентується 
на статичних манекенах. Демонстрація 
аксесуарів також проводиться статич-
но як артефакт. Якщо це прикраси, то 
найчастіше ювелірні вироби. Проте 
інколи костюм може приймати участь 
в активних діях, наприклад перфор-
менсах та тематичних акціях з елемен-
тами театралізації.

Допоміжним фактором досягнен-
ня рекреаційно-туристичної атракції 
в музеях та на виставках костюму є 
включення інтерактивну в програму 
заходу, наприклад, коли відвідувачі 
можуть приміряти на себе експонати 
або їх копії та сфотографуватися. Та-
кож деякі музеї влаштовують спеці-
альні фотозони з декораціями, в яких 
костюм та його елементі стають клю-
човими ланками. В підсумку можна 
сказати, що в світі користуються по-
пулярністю наступні тематичні на-
прямки демонстрації костюма в екс-
позиціях: історична ретроспектива, 
данина культовій особистості, 

дизайнеру-кутюр’є або модному бу-
динку, ключові події та моменти в іс-
торії моди, незвичайні, ексцентричні 
приклади одягу, кічу, виставки екс-
клюзивних приватних колекцій. 
В Україні в переважній більшості кос-
тюм презентується в рамках етногра-
фічних виставок в краєзнавчих музе-
ях. Історичний костюм як експонат 
лише набуває популярності, яка 
пов’язана з відкриттям у м. Києві му-
зею костюму і стилю «Victoria 
Museum». Однак можна зауважити, 
що залишається без достатньої уваги 
ще деякі концептуальні напрямки 
костюмів (наприклад, одяг спеціаль-
ного призначення для різної профе-
сійної діяльності тощо), які також 
можна позиціонувати як додаткову 
штучну атракцію.
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Стратегії пристрою анаморфної 
перспективи почали інтенсивно вияв-
ляти себе з постренесансного періоду. 
Це пояснюється тим, що мистецтво 
«втомилося» від монотонного насліду-
вання лаконічного, врівноваженого, 
гармонійного Ренесансу і проявило ці-
кавість до меланхолічного, дивакувато-
го, нервового, породжуючи при цьому 
дисгармонію й інтерес до всього, що 
можна класифікувати як нестандартне. 
Цей свого роду контраст між розміре-
ним ідеалом краси Ренесансу та рва-
ною, потворною гримасою маньєризму 
– зародило художню мову анаморфоз.

Анаморфози базуються на доміну-
ванні оптичних зміщень, викривленні 
і деформації форм, що породжувала 
ілюзію простору. Однак досягти ефек-
ту видимості повноти образу можна 
лише за умови однієї точки зору, що її 
художник продумує заздалегідь. Це 
свого роду «гра» не лише форм, а й 
«грайливий» інструментарій, що до-
зволяє глядачеві опинитися неодмін-
ним (хоче він того чи не хоче) співав-
тором живописного твору.

Розглянемо театральність ілюзорно-
го простору маньєризму через призму 
«живописної» архітектури, що створе-
на на фундаменті класичної античності 
і описана в працях майстрів як явище 
квадратури. «Квадратура (quadrature – 
зображення на стінах і плафонах архі-
тектурного декору) заявила про себе, як 
про самостійний живописний жанр» [1, 
с. 147]. Якщо вірити словам Дж. Вазарі, 
«то скрізь, де потрібен циркуль і коси-
нець і є в наявності кути, робота нази-
ватиметься – квадровой». Квадром на-
зивали будь-якого роду речі, де грані і 
ребра прямокутні. У більшості випад-
ків квадратуру позиціонують з архітек-
турою, однак Філіппо Бальдінуччі один 
із перших хто дав визначення квадрату-
рі як живописного жанру, стверджую-
чи, що quadratura походить від терміна 
inquadrare («обрамлювати»), що більш 
характерне для живопису [1]. Омар Ка-
лабрезе, який вивчав розвиток квадра-
тури, описує її як «ілюзорні архітектур-
ні елементи», що їх можна було зустріти 
на фасадах, в садах і двориках. Їхньою 
місією (завданням) було завоювати по-

ЖИВОПИС ЯК АРХІТЕКТУРА В СИСТЕМІ АНАМОРФОЗУ 
(АНДРЕА ПАЛЛАДІО Й ДОНАТО БРАМАНТЕ)

Гордієнко Анна Олександрівна,
аспірантка Інституту мистецтв,  
Київського університету імені Бориса Грінченка

Ключові слова: мистецтво, анаморфоз, квадратура, «ілюзія в ілюзії», Андреа 
Палладио, Донато Браманте.

Keywords: Art, Anamorphos, Quadrature, Perspective, «quadri ripartati», Andrea 
Palladio, Donato Bramante.
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гляд глядача, затягнути його у віртуаль-
ну ілюзію простору. Калабрезе ствер-
джує, що це явище поширилось аж до 
кінця ХVIII ст. не так в Італії, як за її 
межами.

Розглядаючи ілюзорні декорації 
квадратури, можна простежити, що 
для досягнення найкращого ефекту 
ілюзії простору точка зору (споглядан-
ня) має бути одна, і для спотворення 
чи викривлення зображення достат-
ньо найменшого зміщення. Це суттєва 
причина позиціонувати ілюзорні деко-
рації квадратури в архітектурі з яви-
щем анаморфозу.

Проблема точки зору живопису, 
що імітував архітектуру (виступаючі 
колони, балюстради, капітелі) це, 
перш за все, проблема перспективи 
(завдяки використанню перспективи, 
розписи на куполах, стінах і плафо-
нах, що забезпечували ілюзію відкри-
того простору, який співпадав із ре-
альним, отримали самостійний 
жанр – sfondato, – вважається попере-
дником квадратури). «Як відомо, кла-
сична “пряма”, або “лінійна” перспек-
тива, що вважається нормативною 
для європейського живопису після 
Відродження, передбачає єдину і не-
рухому точку зору, тобто строго фік-
совану зорову позицію» [4, с.  6]. Од-
нак, зауважимо, що пряма перспекти-
ва майже ніколи не була репрезенто-
вана абсолютною точкою: відхилення 
від правил прямої перспективи коли-
валося у живописі постренесансного 
періоду. Більше того, такі відхилення 
від абсолютної, єдиної точки зору в 
окремих випадках навіть рекоменду-

вали живописцям, аби досягти біль-
шого ефекту природності зображува-
ного. Такі відхилення Борис Успен-
ський охарактеризував, як множин-
ність зорових точок; з ними зв’язані 
проблема ракурсу, освітлення, а та-
кож проблема поєднання точки зору 
внутрішнього глядача (розміщеного 
всередині зображуваного світу) і гля-
дача поза зображенням (зовнішнього 
спостерігача), який має знайти точку 
зору, кут (часто визначений художни-
ком), аби досягти абсолютного ілю-
зорного ефекту.

Яскравий приклад «живописної» 
архітектури є Вілла Барбаро Андреа 
Палладіо (1508–1580), який відіграв не 
менш важливу роль у житті Паоло Ве-
ронезе (1528–1588), котрий, в свою 
чергу, створив фрески в залі дель Кро-
чьєра (1560–1561) за принципом quadri 
ripartati (ілюзія в ілюзії).

Фрески Веронезе імітують архітек-
туру (виступаючі колони, балюстра-
ди), скульптуру і складні фігури лю-
дей на повний зріст. Однак, точка 
зору тут одна, і ми з впевненістю мо-
жемо віднести такого роду ілюзії до 
явища анаморфозу. За таким саме 
принципом працював і Донато Бра-
манте (1444–1514). В інтер’єрі церкви 
Санта Марія прессо Сан Сатіро 
(1476–1478), що в плані має т-побідну 
конфігурацію, Браманте створив ілю-
зорну перспективу; з ідеальної точки 
зору в центрі нефа можна повною мі-
рою відчути анаморфоз, створений 
архітектором.

Схильність до використання ху-
дожньої мови анаморфоз, прочиту-
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ватиметься і в живописі Арчімболь-
до, і в скульптурі Джамболонья, од-
нак – за іншою типологією та стиліс-
тикою.

Висновки. Ми спробували довес-
ти, що ілюзорні декорації квадрату-
ри підлягають явищу анаморфоз (з 
однією точкою споглядання). Це до-
зволяє розділяти явище анаморфозу 
від феномена обманки (Trompe-
l’oeil), який паралельно розвився і 
трансформувався в мистецтві живо-
пису.
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Постановка проблеми. Апелюючи, 
як до розгалужено-полемічного об-
ґрунтування, так і до редукційних ви-
сновків, абсолютно чітко кристалізу-
ється константа, незмінна складова 
наукових інтенцій  – людина, яка за 
рахунок включення її у загальну фак-
туру культурного простору, розсікаю-
чи його засади і сутність, стає об’єктом 
вивчення, окреслюючи предмет дослі-
дження і формуючи відповідний ін-
струментарій опрацьовування. У 
складному міждисциплінарному діа-
лозі, де методи дослідження зазнають 
перманентної стратифікації, змінюючи 
позицію провідних на другорядні, пе-
реміщуючи фокус дослідження, і ак-
центуючи увагу вчених на різних його 
векторах, незмінним і беззаперечним 
залишається біографізм (біографічний 
метод), який, осягаючи можливі лінії 
перетину соціології, психології, філо-
софії, мистецтвознавства, культуроло-
гії зберігає і локалізує епіцентр всіх 
наукових інтенцій  – творчу особис-
тість.

Аналіз останніх досліджень. Сис-
тема життєвих орієнтацій творчої осо-
бистості, реставрація її мистецьких 
здобутків стає можливою за умови де-
тального і ґрунтовного опрацювання 
численних досліджень у сфері сучасної 
гуманітаристики, серед яких праці І.
Бєлєнького, В.Попика, О.Поповича, 
М.Копиці. Сутність творчої біографії 
кристалізується за умови детального 
опрацювання наукових досліджень Л.
Левчук, Т.Гуменюк, С.Тишка, В.Рожка.

Мета роботи. Дослідження 
біографії в контексті її історичного 
становлення, соціальної адаптації та 
творчого осмислення. Вивчення 
біографії як форми пізнання сутності 
явищ з подальшим закріпленням в 
координати мистецтвознавчого та 
культурологічного дискурсу.

Методологія дослідження полягає 
в застосуванні історичного та 
культурологічного методів, що дає 
можливість аналізу творчої біографії в 
контексті міждисциплінарних зв’язків.

Наукова новизна роботи полягає в 

УДК: 78.07 (092): 316.7
ТВОРЧА БІОГРАФІЯ ЯК ЯВИЩЕ КУЛЬТУРИ

Бондарчук Віктор Олексійович
кандидат мистецтвознавства,доцент 
НМАУ імені П.І. Чайковського

Розкрито сутність творчої біографії як поняття в контексті культурологіч-
ного дискурсу. Сучасний стан дослідження особистості, її творчої, наукової біо-
графії, змушує науковців та дослідників замислитися над проблемою пошуку і ра-
ціонального обґрунтування методологічних підходів, їх синтезу та диференціації 
з єдиною метою – повністю осмислити життєвий і творчий шлях людини, окрес-
лити всі точки її звершення в просторі соціокультурної динаміки дійсності.
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розширенні уявлень щодо становлення 
творчої біографії в координатах 
м и с т е ц т в о з н а в ч о г о  т а 
культурологічного дискурсу. Окремою 
сторінкою дослідження є висвітлення 
етапів становлення вітчизняної 
біографістики, української, зокрема.

Виклад основного матеріалу. У пло-
щині розгалуженої артикуляції сучас-
ного мистецтвознавства, культуроло-
гії, історії, соціології, психології, філо-
софії кристалізується потужна катего-
ріальна одиниця – біографія [13, С.96]. 
Семантичні кордони заявленого по-
няття окреслені, насамперед, пробле-
мою пізнання особистості, досліджен-
ня і вивчення якої направлені на ви-
світлення життєвого і творчого шляху 
людини за умови включення її в кому-
нікативний контекст часу. Як зазначе-
но в енциклопедичному словнику: 
«Біографія (від біо «…» і грецьк. гра-
фо – пишу)» – це життєпис [3, С.179]. 
Тож біографію слід розглядати як іс-
торико-культурне явище, феномен на-
укових теорій. Відтак, сутність «біо-
графістики» об’єднує різні види, роди 
й типи біографічного дослідження, що 
склалися історично, предмет і напрям 
літературної та наукової діяльності, а 
також саме мистецтво створювати 
життєписи [10, С. 8-40].

Засновник російської біографісти-
ки  – І.Бєлєнький, концептуальні по-
гляди якого формувалися на аналізі 
біографії як історико-пізнавального 
явища, дає визначення біографії як 
одного з найважливіших концептів 
особистісної свідомості людини і, вод-
ночас, культурно-історичної свідомос-

ті суспільства, що віддзеркалює: буття 
особистості в річищі історичного часу, 
її життя у відміряних для неї термінах, 
її смисловий зміст; сприйняття і оцін-
ку індивідуальної особистості в соціу-
мі, в культурі і в її пам’яті; численність 
форм опису і розуміння особистісної 
індивідуальності в соціально-комуні-
кативній практиці буденності; образ 
конкретної особистості і її долі в тво-
рах художньої літератури і мистецтва; 
осмислення конкретного індивідуаль-
ного буття в історичному пізнанні [2, 
С.1].

Старший науковий співробітник 
НАН України В.І.  Попик, обґрунтову-
ючи позиціонування біографістики як 
окремої спеціальної історичної дисци-
пліни, сутність якої сформована на-
працюваннями теоретичних проблем 
біографічних досліджень, розглядає 
біографію як: проекцію індивідуально-
го шляху особистості; наративну фор-
му його відображення; літературний 
жанр біографічної творчості; напрям 
дослідницької роботи науковців і його 
осмислення; вивчення в історичній на-
уці; теорію й методику; спрямування 
видавничої та інформаційної діяль-
ності; розділ систематизації друків біо-
графічного змісту в бібліотечній і кни-
готорговельній практиці [10, С.8-40].

У результаті систематизації і уза-
гальнених класифікацій сформовано 
типи біографій, які представлені як: 
літопис життя і діяльності особистос-
ті; енциклопедія життя і творчості 
(хронологія); книги з позначенням 
«Матеріали для біографії»; монографії 
на зразок «Життя і творчість»; наукова 
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біографія; літературна біографія; ху-
дожня біографія; критико-біографіч-
ний опис; науково-популярна біогра-
фія; коротка біографічна довідка.

Формуючи концепцію історичного 
пізнання дійсності крізь призму істо-
ріографічної ситуації та окреслюючи 
стратегії сучасних біографічних дослі-
джень, Т.Попова зазначає, що система 
типів біографічного аналізу має чітку 
власну структуротворчу організова-
ність та пропонує: 1) об’єднувати різні 
типи біографій в єдине тематичне 
поле: людина в просторі об’єктивної 
драми історії; 2) визначати конкрет-
ний ракурс аналізу: «внутрішня біо-
графія», «еволюція душі», «екзистенці-
альна біографія», «приватна біогра-
фія», «зовнішня біографія», «кар’єрна 
біографія», «професійна біографія». 
Вчена стверджує, що за вихідними те-
оретичними позиціями слід орієнту-
ватися на принципово відмінні зразки, 
такі як  – мікроісторію, психоісторію, 
модель раціонального вибору, теорію 
культурної і гендерної ідентичності 
[11, С.15-40].

Усі із запропонованих типів біогра-
фічного аналізу є рівноправними між 
собою, але не рівнозначними, оскільки 
кожний із них має свої особливості, 
цілі, завдання, мету. Константою і 
структурою, яка об’єднує заявлені ка-
тегоріальні одиниці в єдину поняттєву 
площину є їх теоретико-аналітична 
природа, котра в річищі своїх проя-
вів – історико-пізнавальних та літера-
турно-жанрових, науково-дискурсив-
них координат  – кристалізується як 
непорушна самодостатня культурно-

історична форма осягання і трансляції 
особистісного індивідуального досвіду 
людини [2, С.1].

Узагальнююча сутність біографії як 
явища, з’ясовується, що вона знахо-
диться на одному семантичному рівні 
з такими понятійними парами в укра-
їнській та англійських мовах, як: «біо-
графія»  – «biographi», «історія»  – 
«histori» та «література»  – «literature» 
[10, С.8-40]. В контексті наукового роз-
галуження і трансформації поняття, 
утворилися такі семантично-структу-
ровані моделі як: колективна біогра-
фія, прагматична біографія, біографа, 
змістова біографія.

Запропонована диференціація сти-
мулювала стрімкий відхід від анахро-
нічного лінійного соціалізованого 
життєпису і кристалізації нового сві-
тоглядного сутнісного наповнення по-
няття з деталізованим самостійним 
значенням. Зазначена модель динаміч-
но закріпилася у концептах філософії, 
літературознавства, культурології, 
формуючи ядро сучасного бачення 
проблеми [10]. Як зазначає Т.Попова, 
кожна культурно-історична епоха, ло-
гос кожної національної культури 
представлений власним дискурсом бі-
ографічної свідомості і власною типо-
логією біографії, що вимагає свідомого 
врахування специфіки застосування 
відповідного інструментарію їх ви-
вчення [11]. Осмислення біографії як 
форми пізнання сутності явищ в куль-
турному і історичному просторі, крис-
талізувалося саме завдяки біографіч-
ним текстам різних культурних тради-
цій [2]. Культурологічний дискурс дає 



22 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

можливість встановити лінії розвитку 
біографічного тексту як об’єкта інте-
лектуальної та творчої діяльності осо-
бистості.

Досліджуючи наукову біографію в 
контексті російської культурної та ін-
тетелектуальної традиції, історик А.
Петрина зазначає, що історизм розви-
вається у спостереженні за стадіями 
трансформації біографічного тексту, а 
культурологічний сегмент передбачає 
аналіз отриманих результатів на кож-
ному опрацьованому етапі, що дає 
можливість розглядати культурологіч-
ну модель як рефлексію аналізу попе-
редніх аналітичних операцій [9]. Відо-
мий російський культуролог П.Гуре-
вич позиціонує текст біографії у поєд-
нанні з предметом творчості 
особистості, що включає в себе як 
життя конкретного митця, так і при-
свячені йому біографічні твори, що 
породжує культурно-творчий конти-
нуум, даючи можливість дослідження 
особистості в контексті єдиної духо-
вної парадигми [2]. А.Петрина розши-
рює семантичні кордони біографічно-
го тексту і пропонує розглядати його у 
значно ширшому діапазоні, як «своє-
рідний твір мистецтва», що провокує 
та стимулює до формування нових 
підходів до вивчення особистості в 
координатах творчої біографії [2].

Відтак, детермінована світоглядніс-
тю древніх народів, що представлена у 
вигляді надгробних записів, які фіксу-
вали основні події життєвого циклу 
людини: соціальний статус, захоплен-
ня, вподобання тощо.

До прикладу, про значимість ієро-

гліфічних оповідей та життєписів фа-
раонів Давнього Єгипту, а також лю-
дей, які були визнані всіма, можна су-
дити зі слів давньоєгипетського зодчо-
го Інені, що накреслені на стінах 
Карнакському храмі: «…те, що було 
визначено мені виповнити, було 
великим…Я старався для моїх нащад-
ків, це було роботою мого серця… Я 
буду восхвалений у прийдешні роки 
тими, хто буде наслідувати тому, що я 
здійснив» [18, С.1].

Біографія ще за часів Античності 
була окреслена літературними жанро-
вими координатами з чітко визначе-
ним суспільним завданням  – відтво-
рення життєвого циклу людини в кон-
тексті соціокультурної динаміки.

Учень Платона і Аристотеля філо-
соф Теофраст, писав: «Давно вже й не 
раз дивувався я й не перестану дивува-
тися при думці, чому, не дивлячись на 
одноманітність клімату Еллади та схо-
жість виховання всіх еллінів, відрізня-
ються їх характери…» – і далі: «Не на-
зиваючи імен, – звертається він до сво-
го друга Полікла, – я опишу тобі їх ха-
рактери у різних проявах: залишаючи 
своїм нащадкам подібні літературні 
пам’ятники, я впевнений, ми принесе-
мо їм користь, – керуючись ними, вони 
тісніше з’єднаються з людьми найчис-
тішої моралі…» [17].

Кожна характеристика Теофраста 
починається з визначення сутності до-
сліджуваного характеру, за ним слідує 
картина дій та вчинків. Навіть повер-
хове знайомство з цією книгою дозво-
ляє нам говорити про те, що на зміну 
ідеалізованим образам богів та героїв 
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в добу пізньої Античності приходить 
інтерес до живих людей, інтерес до до-
слідження живих людських характерів 
і доль, узятих з різних точок набли-
ження, у різних аспектах й урізних 
властивостях їх проявів.

Цей інтерес до «побудови» людини 
проникає всюди: медики отримують 
офіційне право анатомувати, худож-
ники та скульптури працюють з нату-
рою, оголюючи сутність людини, кон-
центруючи увагу на її внутрішньому, 
інтимному. Наївно було б шукати пря-
мі аналогії цим характеристикам у су-
міжних видах духовної діяльності, 
спрямованих на відтворення особис-
тості. Тим не менше інтерес до вну-
трішньої сутності людини, інтерес до 
того, що виходить зі звичного ряду 
уявлень про людину, інтерес до непо-
вторної та унікальної особистості стає 
повсюдним на величезній території ел-
ліністичних держав.

Відомі в просторі античної думки 
імена Тацита, Светонія, Плутарха, а 
згодом  – давньоримських мислителів: 
від Светонія до Сенеки, заклали осно-
ви розвитку біографіки як науки, яка в 
хронометричному зрізі сформувала 
свої засадничі інтенції і методи дослі-
дження. Як зазначає А.Петрина, харак-
терною ознакою античного біографіз-
му стала установка на візуальну скла-
дову, де предметом біографічного тек-
сту стає реальна особистість з моменту 
народження і до смерті [9].

Торжество біографіки в добу Анти-
чності – від раннього періоду розквіту 
Стародавньої Греції до часів занепаду 
Римської імперії – обумовлено надзви-

чайно загостреним відношенням до 
людини як «міри всіх речей». «Наші 
поля не були виорані биками, що ви-
дихали полум’я з ніздрів,  – говорить 
римський поет Вергілій, – їх ніколи не 
засівали зубами страхітливої гідри, і 
ніколи на нашій землі не проростали 
раптово готові воїни зі шоломами та 
списами» [4].

До життєписів античних героїв та 
видатних особистостей, до мимоволі 
хочеться віднести слова «Наодинці з 
собою», які імператор-філософ Марк 
Аврелій поставив у заголовок своєї 
автобіографічної книги, в якій він, 
розмірковуючи про сутність буття у 
книзі другій, 17-му абзаці зазначає: 
«Час людського життя  – мить; її сут-
ність – вічне спливання; відчуття – ту-
манні, будова всього тіла  – тлінне; 
душа – нестійка; доля – загадкова; сла-
ва – недостовірна…» [1].

Античні мислителі на довгі століття 
зберегли неповторну індивідуальність 
людей цілої епохи й життя людського 
почуття, що примушує нас сприймати 
біографічні чи то автобіографічні опо-
віді як живих людей. Вони лише під-
тверджують життєву силу феномену 
біографіки як мистецтва портретуван-
ня, що, за словами Леона Альберті, ху-
дожника і теоретика Відродження, 
може зробити відсутніх присутніми й 
померлих живими.

Кожна історична епоха у своєму 
часовому вимірі представлена власни-
ми стандартами біографічного опису, 
функція якого направлена на ідентифі-
кацію особистості в перетині соціаль-
ного та культурного контексту. Відтак, 
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Середньовіччя відоме своїми біогра-
фічними постулатами, які описували 
життя святих з їх канонізованою ідео-
логією («Патерик», «Києво-Печер-
ський Патерик»). У Середньовіччі 
формується новий тип описання жит-
тєвого шляху особистості – агіографія, 
контури якої закріплені жанровими 
координатами життєвої літератури [9].

Через символіку християнських 
оповідей формується картина дійснос-
ті, яка вмонтовує людину у річище 
протистояння внутрішнього і зовніш-
нього. «Розум людський – камінь про-
тиріччя, але ні, скоріше, ціла скеля, що 
стоїть перед Душею. Не обійти її, не 
перестрибнути. А вгору збиратися по 
гострому камінню, зриваючи до крові 
нігті, і, падаючи знову вниз зі слизь-
ких, солодкуватих уступів розуму, і 
знову вставати, набравшись сил духо-
вних, знову повзти… Не кожному під 
силу»  – зазначає Рігден Джаппо [7, 
С.4].

У добу Відродження відбувається 
помітна трансформація ставлення до 
особистості – особистість набуває ста-
тусу творця, що вказує на соціальне 
визнання його інтелекту і визнання 
загально-особистісної зрілості [9].

Відродження представлене біогра-
фічними дослідженнями життєвого 
шляху відомих живописців, скульпто-
рів, зодчих (життєпис Дж.Вазарі, Міке-
ланджело Буонарроті, Леонардо да 
Вінчі).

Ренесансна біографіка оспівує кра-
су і велич сущого, створює поетичний 
та одухотворений, олюднений образ 
світу. Цей світ людини великої епохи, 

що переданий нам, як через шедеври 
мистецтва, так і через біографіку їх 
творців, прекрасний своєю реальніс-
тю, конкретністю, але не приземленою, 
а високо поетизованою і людина в цьо-
му віті не протиставлена життю й по-
всякденності. Вона ніби сама підіймає 
повсякденність до себе, возвеличує її у 
своїй власні свідомості, відчуваючи 
себе глибоко їй причетною. Саме в цій 
неподільності й співпричетності своє-
му прекрасному всесвіту людина Від-
родження пізнає й стверджує красу 
реального буття й пізнає саму себе. 
Пізнає й стверджує – і себе, й свої сто-
сунки з світом, й світ свої почуттів й 
думок, зрештою, возвеличує людську 
творчу особистість.

Класицизм орієнтує дослідників 
біографії на позитивістські традиції, 
символізуючи початок нового етапу 
розвитку жанру. В основі досліджен-
ня  – історизм, достовірність і переві-
реність фактів. Прикладом біографій 
класичного періоду є відображення 
життєвого і творчого шляху Ж.Б. Мо-
льєра, Г.Ф.  Генделя, В.А.  Моцарта 
Л.В. Бетховена.

Осягнення закономірностей люд-
ського існування поєднується з безпо-
середнім дослідженням процесу, ходу 
думок, з вивченням людських емоцій.

У роздумах та біографіці ХVІІ сто-
ліття надзвичайно важливо й харак-
терно є дослідження себе самого. Адже 
процес пізнання невід’ємний від про-
цесу самопізнання, від глибокого та 
загостреного самоаналізу. Тож інтерес 
до психології творчої індивідуальнос-
ті – до «анатомії серця», до «Витворів 
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розуму і душі» – притаманний біогра-
фіці людини, що по-новому відчула 
своє існування у просторі і часі. Авто-
біографічні оповіді перетворюються 
на спосіб глибинного самопізнання й 
зворотно впливають на творця [6].

Особистість в біографічних та ав-
тобіографічних оповідях ХVІІ століт-
тя  – це людина складних, суперечли-
вих почуттів, складних переживань 
[8].

Вже у ХVІІІ столітті входить в жит-
тєвий обіг слово, без якого ми вже не 
мислимо нашої мови: індивідуаль-
ність. Адже воно з надзвичайною си-
лою охоплює своєрідність, красоту, 
особливу значущість, своєрідність лю-
дини-особистості. Ідеал цього часу  – 
часу Просвітництва, відтворений в лі-
тературі, мистецтві й зокрема, у твор-
чій біографіці великих сучасників – це 
сильна і владна розумом і духом діяль-
на людина, людина-громадянин, інди-
відуальність, що належить не лише 
собі самій, але своїй епосі, своєму ча-
сові, ідеям та устремлінням свого часу.

У новому зрізі проблема сутності 
людини постає в часи романтизму. Ве-
ликий мислитель Е.Кант словами: «І 
чим більше я думаю, тим більше дві 
речі наповнюють душу мою все нови-
ми подивами і зростаючим умиротво-
ренням: зіркове небо наді мною і мо-
ральний закон в мені»  – чітко окрес-
лює координати нової особистості, 
світогляд якої направлений на пізнан-
ня світу, центом якого є людина і її 
розум [16]. Романтизм формує чітку 
структурованість біографії як жанру і 
виводить чіткий алгоритм її написан-

ня прикладом чого є біографічні описи 
творчого шляху Г. Берліоза, Р. Вагнера, 
П.  Чайковського, М.  Римського-Кор-
сакова, М.Глінки і т.д. Крізь творчу біо-
графію відбувається пізнання, розу-
міння об’єктивної дійсності, процесів, 
які формують структуру мистецького 
простору, його змісту на наповнення.

Мистецтво романтизму сприйма-
ється як засіб перетворення дійсності, 
життєтворчість, в якому людина зна-
ходиться у пошуку того невидимого 
шляху, який виведе її з оточення ре-
альності, безнадії [14]. Дійсність, реф-
лексована особистістю часів роман-
тизму, наповнена вітражами внутріш-
нього страждання, супротиву реаліям 
часу, переживаннями, боязнь оголено-
го і відкритого простору реальності 
графічно маркує смислове наповнення 
творчості митців ХІХ століття.

Романтизм докорінно змінює сталі 
стереотипи співвідношення людини 
зі світом, мистецтвом, дійсністю. Лю-
дина цього часу є найбільшою таєм-
ницею, яка уособлює у собі боротьбу 
внутрішнього із зовнішнім, дійсного з 
ілюзорним, свідомого з позасвідомим, 
відкриваючи нові, невидимі горизон-
ти пізнання творчої особистості та її 
поступів.

Вихід за межі сталих і канонізова-
них стереотипів суспільного світогля-
ду ХІХ століття вказує на значні по-
ступи у підході до творчої особистос-
ті як моделі, вектори якої сформовані 
відчуттям нової віхи у розвитку, розу-
мінні та аналізі її внутрішнього світу, 
її власного «Ego». Стає відчутним різ-
ниця між такими поняттями як осо-
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бистість та індивідуальність, де осо-
бистість розглядається як: «абсолют-
но унікальне поєднання елементів со-
ціального досвіду, специфіка 
композиції якого обумовлена різно-
маніттям умов свого формування та 
творчою спроможністю індивіда до 
інтерпретацій, наділенню об’єктів та 
подій змістами, проектування себе 
назовні» [13]. Індивідуальність, в 
свою чергу, – носій унікального поєд-
нання генів, який має виражені фі-
зичні та психологічні особливості. 
Різниця між заявленими категоріями 
полягає в тому, що особистість здатна 
до творчості, пошуків нового і непо-
вторного, тоді як індивідуальність  – 
лише виконує загально-визначені 
культурні норми [13].

З цього часу динамічно формується 
біографіка як сукупність філософсько-
методологічних, історіографічних, іс-
торико-культурних, рецептурних 
знань і уявлень про окремі біографічні 
жанри, про значення, завдання і мож-
ливості біографічного мислення і піз-
нання, про методи біографічної рекон-
струкції [2].

На зламі світоглядних засад роман-
тизму кристалізується інша особис-
тість з новим відчуттям динаміки часу, 
в якому вона представлена як елемент 
складної системи, сформованої конти-
нуумом творчих пошуків та життєвих 
реалій. Одночасно розвивається і за-
кріплює дисциплінарний статус біо-
графіка, досліджуючи типологічні 
форми прояву особисті в історії, філо-
софії, мистецтві, культурології, психо-
логії» [2]. Проблема творчої особис-

тості стає епіцентром «філософії жит-
тя» А.Шопенгауера, ірраціональний 
вектор якої окреслений скептичним 
ставленням щодо можливостей розу-
му пізнати світ, представлений непо-
дільною цілісністю, що акумулює в 
собі сутність природи, людського жит-
тя та життя окремої особистості [5].

Послідовники А.Шопенгауера  – В.
Дільтей, Ф.Ніцше, А.Бергсон, О.Шпен-
глер – трактують життя вже як катего-
рію первинної реальності, у якій люди-
на представлена елементом складної 
багатовекторної системи і є 
невід’ємною частиною розгалуженої 
діалектичної моделі. Людина прагне 
вивільнення з ланцюгів соціального 
тиску, хоче бути вільною, мати право 
вибору, думки, активно творити свою 
долю, виявляти неповторність. Модер-
нізм формує новий тип особистості зі 
складним внутрішнім світом, який 
охоплює всі сфери її життя: людина 
прагне наблизитися до небес, будуючи 
монументальні хмарочоси; осягає нове 
розуміння швидкості, конструюючи 
літаки та потужні двигуни; відкриває 
радіоактивність й обертальні магнітні 
поля. Людина акумулює в собі темпе-
рамент часу, сутність якого сформова-
на відчуттям історичних зрушень, гло-
бальністю змін і динамічних поступів 
розвитку, потребою самоактуалізації. 
Пізнання особистості, вивчення її вну-
трішнього світу значно розширює свій 
простір. Відображенням життєвого 
шляху особистості, її поступів та звер-
шень доповнюється її творчими досяг-
неннями у мистецтві, архітектурі, пое-
зії. Мистецький простір наповнюється 
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внутрішньою суперечливістю та про-
тистоянням людини часовим реаліям. 
Інтуїтивний спосіб осягнення світу, 
індивідуалізм, зосередження автора на 
особистісному «Я», героя, читача, за-
перечення залежності характеру й 
учинків героя лише від зовнішніх умов 
його життя, посилена увага до психо-
логізму, позасвідомих сфер душі, вну-
трішньої боротьби роздвоєного люд-
ського «Я» – це ті ознаки, які набуває 
особистість в контексті потужного діа-
логу зі світом, дійсністю. «Історія мис-
тецтва, звичайно, набуває великого 
інтересу, дякуючи, механічним змінам 
моди; але ж, якби там не було, не схо-
же, щоб естетики коли-небудь скорили 
індивідуальне «Я вважаю»  – перекон-
ливо зауважує І.Стравінський [15].

Імпульсивна творчість І.Стравін-
ського, А.Шенберга, Д.Шостаковича 
формує новий тип людини, неорди-
нарної особистості, яка гостро відчу-
ває час, його драматичну сутність, обу-
мовлену дискусивним діалогом проти-
стояння людини і часу.

Висновок. Біографія, як опис життя 
окремої індивідуальності, активно і по-
тенційно вкарбовується у контекст іс-
торичної думки, культурологічних та 
мистецтвознавчих концепцій, релігій-
ної фактографії. Її структура значно 
розширює свої координати виокремлю-
ючи із загального тексту особистісне, 
інтимне. Творча особистість знаходить-
ся на перетині різних світоглядних, на-
укових, мистецтвознавчих та культуро-
логічних дискусій, заповнюючи семан-
тичні кордони поняття новими смисла-
ми та тлумаченнями. В наслідок 

потужного наукового дискурсу біогра-
фіка змінює власні ключові орієнтири і 
стимулює до формування семантичних 
структур таких як: «біографічний 
жанр», «біографічна література», «біо-
графічний метод», «мистецтво біогра-
фії», які герметизували багатозначність 
текстуально виражених життєвих опи-
сів, і всі форми їх дослідження.
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Дослідження будь якої наукової 
проблеми неможливо без аналізу її іс-
торіографічного підŕрунття, яке дозво-
ляє виявити не тільки основні масиви 
джерел та фахової літератури, але й 
прояснити для дослідника позиції по-
передників, чиї праці дотичні до про-
блеми.

Сучасний ігровий кінематограф 
Китаю став вельми популярним у світі 
у великій мірі завдяки багатьом факто-
рам як зовнішнього, так і внутрішньо-
го характеру. Оскільки китайська 
культура та мистецтво, історія яких 
складає багато років, вже кілька сто-

літь поспіль «відкривається» західним 
та українським науковим дискурсом, 
важливо виявити основні аспекти, які 
є цікавими для наукових дослідників 
поза ареалом Китаю. Актуальність 
звернення до дослідження зазначеної 
проблеми обумовлена практичною 
відсутністю в українському науковому 
дискурсі праць, присвячених розвитку 
сучасного китайського кінематографу 
на противагу зростаючій популярності 
власне самого кінематографу Китаю.

В українському культурологічному 
та мистецтвознавчому дискурсах ана-
ліз ролі китайського історичного 
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вбрання в сучасному кінематографі 
Китаю є новим. Фактично відсутні ро-
боти українських культурологів та 
мистецтвознавців і щодо репрезента-
ції історичного костюму в сучасному 
китайському кінематографі.

Загалом історіографія проблеми 
поділяється на декілька напрямків, які 
характеризуються, насамперед, 
об¢єктом та предметом дослідження. 
Так, увесь корпус джерел та фахової 
літератури дослідження можна дифе-
ренціювати наступним чином:

• фахова література, присвячена 
загальним проблемам розвитку 
китайського кінематографу;

• історіографія проблеми жанрів 
ігрового кінематографу, в який 
присутній китайський історич-
ний костюм;

• фахова література, присвячена 
загальним проблемам розвитку 
одягу в Китаї;

• фахова література, присвячена 
китайському історичному костю-
му в кіно;

• література, дотична до теми.
В російському науковому дискурсі 

ще наприкінці 1970-х рр. з’явилися до-
слідження розвитку китайського кіне-
матографу. Одними з перших моногра-
фій, в яких аналізувався розвиток ки-
тайського кіно, стали публікації 
С.°Торопцева [14-20], присвячені уза-
гальненню історії китайського кінема-
тографа та аналізу впливу на китай-
ське кіно «культурної революції». Ха-
рактеризуючи вплив С.°Торопцева на 
формування наукового знання про 
китайський кінематограф в Росії, ін-

ший дослідник зазначеної теми Д.° Ка-
раваєв зазначив: «Що торкається мо-
нографії (С.°Торопцева) «Китайське 
кіно в соціальному полі» (1993), яка 
вийшла вже після підняття інформа-
ційної завіси в російсько-китайських 
відносинах, то її головна перевага не 
стільки в насиченості фактичними ві-
домостями про кіно КНР, скільки у 
рівні наукового завдання, яку поста-
вив та успішно вирішив автор ¾ роз-
глянути китайський фільм в контексті 
національної соціокультурної ситуації, 
виявити та проаналізувати ті ради-
кальні зміни, які відбулися в китай-
ському кіномистецтві у 80-ті рр.., тоб-
то у роки кризи «догматичного кіно» 
[10, с. 4]. Ці монографії стали части-
ною майбутнього докторського дослі-
дження цього відомого науковця, яку 
він захистив в 1991 р. Цього ж року у 
фаховій збірці, присвяченій розвитку 
кіно, був опублікований розділ щодо 
китайського кіно за авторством відо-
мого російського теоретика-кінознав-
ця С. °Фрейліха [22].

В 1994 р. російською мовою з про-
блеми розвитку китайського кінемато-
графу захистився молодий китайський 
кінознавець Чжу Дін [29]. Тема його 
дослідження ¾ існування нової, «п’ятої 
генерації» в китайському кінематогра-
фі ¾ виявилися цікавою з позиції до-
несення до росіян автентичного науко-
вого знання про предмет аналізу. На-
даючи періодизацію появи «п’ятої ге-
нерації» в китайському кінематографі, 
Чжу Дін датує її 1976 р.¾ роком смерті 
Мао Цзеду-на. На сьогодні і в китай-
ському, і в російському науковому дис-
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курсі таке датування вже не вважаєть-
ся достовірним, адже основні досяг-
нення «п’ятої генерації» розпочина-
ються з 80-х рр. ХХ ст.

В дисертаційному досліджені, дато-
ваному 1997  р., Д. °Караваєв розглянув 
феномен підйому китайського кінемато-
графу під впливом подій 1984-1996 рр. В 
цьому досліджені Караваєв звернув ува-
гу і на появу багатьох фільмів у жанрі 
«кунг-фу», насамперед у Гонконзі, під 
впливом тенденцій масовізації китай-
ського кінематографу. «…Перехід Гон-
конгу під юрисдикцію КНР з 1  липня 
1997 р., без усілякого сумніву став віхою 
в загально китайській історії, від котрої 
розпочався відлік нового періоду в бага-
тьох сферах політичного, економічного 
та культурного життя, враховуючи й кі-
нематограф»,¾ відзначає в своєму до-
сліджені Д. °Караваєв [10, с.12].

Зазначені дисертаційні досліджен-
ня є вагомим внеском в російську іс-
торіографію проблеми, але все ж недо-
статнім.

Західна фахова література, присвя-
чена загальним проблемам розвитку 
китайського кінематографу презенто-
вана іменами таких дослідників, як 
Р.°Бержерон та Б.°Рейно (Франція), 
П.°Кларк (Нова Зеландія), Т.°Рейнс та 
Д.°Еллі (Велика Британія). Так, в моно-
графії П.°Кларка, виданої в Кембриджі 
в 1987 р., аналізується вплив «культур-
ної революції» на практику китайсько-
го кіно з 1949  р. [3]. Ф.°Даррен та 
Б.°Лонг звертають увагу на роль гон-
конгського сегменту китайської кіно-
галузі на розвиток всього «сіносінема» 
(термін С.°Торопцева) ¾ корпоратив-

ному творчо-виробничому комплексу, 
частини якого знаходяться на усіх 
трьох основних територіях Китаю ( 
континентальному Китаї, Тайвані та 
Гонконзі) і, навіть, за їх межами і заува-
жують на значну роль Гонконгу в по-
пуляризації китайського кінематогра-
фу на Заході [4]. Цю тенденцію під-
тверджують Юанджін Чжан та Пан 
Лейкван в своїх публікаціях початку 
2000-х років [7; 8]. Відомими прикла-
дами такого співробітництва виявили-
ся відомі фільми «Тигр, що крадеться, 
дракон, який ховається» (2000), «Клят-
ва» (2005), «Хо Юаньцзя» (2006), «Гене-
рали» (2007), «Червона скеля» (2008-
09). Дійсно міждисциплінарним дослі-
дженням є колективна монографія 
Ж.°Омона, М.°Мішель, А.°Белла та 
М.°Вільная, перекладена на китайську 
мову Цунь Юнянем «Естетика сучас-
ного кіно (3-видання)» [12], в якій ха-
рактеризуються останні естетичні тео-
рії кіно, враховуючи і матеріал китай-
ського кінематографу.

Серед китайських дослідників істо-
рії та теорії китайського кінематогра-
фа можна назвати Чжа Цзяньін, Ні 
Чжена, Чжена Дунтяня, Пан Лейквана, 
Чжун Дафена  та інших.

Окрему групу праць китайського 
наукового дискурсу з розвитку ігрово-
го кіно становлять праці Чена Бо, Лю 
Чуня, Дай Цзіньхуа та інших. Серед 
останніх досліджень китайських вче-
них цікавою видається монографія 
Чена Бо «Авангард і його контекст: 
стратегії дослідження китайського 
фільму», в якій використовуються такі 
теоретичні концепції розвитку кіно як 
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теорія авангарду, теорія «культурного 
поля» та інші та вивчаються різні ас-
пекти прояву авангардних тенденцій в 
сучасному кінематографі Китаю [31]. В 
монографії Лю Чуня «Світло та тінь в 
китайській емоційній структурі: кіно 
материкового Китаю з 1978 року» роз-
криваються етичні та духовні компо-
ненти сучасного кіномистецтва Ки-
таю, вивчається «емоційні» підвалини 
китайського фільму як такого. В дослі-
джені Лю Чуня звертається увага на 
міжкультурні взаємовпливи на націо-
нальний кінематограф, появу в ньому 
нових, гібридних елементів, які значно 
збагачують його виразні засоби і сю-
жетні лінії. Відомий китайський теоре-
тик-кінознавець Дай Цзіньхуа аналізує 
як різні теоретичні аспекти розвитку 
кіно як такого, так і презентує соціо-
центричний погляд на розвиток націо-
нального кінематографу, який містить-
ся, зокрема, у книзі Дай Цзіньхуа 
«Пейзаж в тумані: культура фільму 
10978-1998» [9]. Сайжень, історик на-
ціонального кінематографу, в своїй 
останній монографії звертає увагу, на-
впаки, на антропоцентричність та 
ментальну унікальність творчості су-
часних китайських кінематографістів. 
Важливим теоретичним джерелом, яке 
використано в процесі підготовки 
статті, стало фундаментальне теоре-
тичне дослідження Чжун Дафена з іс-
торії китайського кінематографа [30]. 
Серед публікацій цього ж напряму 
можна виокремити аналітичну розвід-
ку Хуана Яньбіня, у якій теж характе-
ризується «п’яте покоління» китай-
ських кінорежисерів [23].

Цікавою, на наш погляд, є ще одна з 
останніх кінознавчих публікацій ¾ 
книга Цзя Чжанке, відомого китай-
ського режисера, який описує свою 
кінокар'єру останніх десятиліть [26]. 
Тим не менш, багаточисельні кінознав-
чі публікації китайських вчених прак-
тично не досліджують проблему існу-
вання фільмів з бойових мистецтв, або 
вплив на ці фільми історичного костю-
му. Основними темами китайського 
кінознавчого дискурсу є формування 
стратегії розвитку китайської кіноін-
дустрії в умовах «прозорого Китаю», 
існування естетичних концепцій, які 
пояснюють образну структуру китай-
ського кіно, тощо. Таким чином, мож-
на констатувати, що як в китайському, 
так і іншомовних наукових дискурсах 
відсутні публікації, присвячені зазна-
ченій проблемі.

Історіографію проблеми жанрів 
ігрового кінематографу, в який при-
сутній китайський історичний кос-
тюм, можна поділити на кілька під-
груп: на фахову літературу про фільми 
в жанрі бойових мистецтв; літературу 
про китайський фільмі у жанрі «фен-
тезі»; літературу про історичні фільмі 
та фільми у жанрі «пекінської опери».

Так, у розвідці Ся Яньфаня китай-
ський історичний костюм розгляда-
ється на матеріалі науково-фантас-
тичного кінематографа США [13]. Ав-
тор доводить, що стрімке формуван-
ня китайської діаспори в Сполучених 
Штатах Америки вплинуло на вико-
ристання певних елементів китай-
ської традиційної культури в науко-
во-фантастичних кінофільмах, які ви-
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роблялися в Америці. Ще один китай-
ський автор, Чжан Цзін, звертає увагу 
на використання історичного китай-
ського костюма в екранізаціях тради-
ційної китайської опери. Дійшовши 
висновку, що саме екранізація тради-
ційної опери стала найавтохтоннішим 
кінематографічним жанром, у якому 
використовувався та використовуєть-
ся історичний костюм, Чжан Цзін 
аналізує найпопулярніші екранізації 
таких опер у кіно Китаю [28, с. 28]. Ще 
один китайський науковець, Цзя Лей 
Лей в своїй публікації «Китайська іс-
торія кіно: бойове мистецтво» аналі-
зує репрезентацію китайським кіне-
матографом комплекс традиційних 
бойових мистецтв [25].

Науковий масив публікацій, які 
присвячені ролі одягу в культурі, мож-
на поділити на кілька груп. По-перше, 
це публікації культурологічного та 
мистецтвознавчого характеру, які сто-
суються костюму, його трансформацій 
в контексті культури, впливів, які ді-
ють на історичний костюм з боку су-
часної культури. До групи авторів, які 
вивчали цю проблему можна віднести 
Р.° Барта, І. °Григорьєва, K.° Кантор, Е. 
°Купер, В. °Липську, Г. °Лола, Ю.° Лот-
мана, І. °Манкевич, Л.° Свендсен, та 
інших. Вивченню розвитку форм кос-
тюму були присвячені роботи А.° Дзе-
конської-Козловської, У.°Феліг, 
Л.°Кібалової, В. °Брун, Н. °Камінської, 
М. °Мерцалової.

Увага україномовного наукового 
дискурсу прикута як до європейсько-
го, так і до українського костюму. Пра-
ці А.°Кікоть, Г.°Куц, М.°Кісіль. 

О.°Лагоди ті інших виявились цікави-
ми та дозволили подивитись на про-
блему з боку українських дослідників. 
Мистецтвознавчі концепції формоут-
ворення костюму докладно розгляда-
лися М. Кісіль; гендерні репрезентації 
костюму в українській культурі проа-
налізовані А. Кікоть. Важливою стала 
також докторська дисертація С. °Ри-
балко, присвячена японському одягу 
та японській культурі.

Російські дослідники китайського 
одягу (Л.°Сичов, В.°Сичов, Л.°Фокіна 
та інші) та західні дослідники цієї про-
блеми (Дж. °Уатт, В.°Вільсон, А.°Міллер 
та інші) звертають увагу на різні аспек-
ти формування національного одягу, 
як жіночого, так і чоловічого, поділяю-
чи його на етапи, розглядаючи його 
композиційність, матеріали, аксесуа-
ри, тощо.

Торкаючись проблеми існування іс-
торичного костюму Китаю, можна ска-
зати, що українські культурологи та 
мистецтвознавці практично не вивча-
ли цю проблему.

Одним з найстаріших авторів, в 
праці якого згадується історичний ки-
тайський костюм є китайський пись-
менник, каліграф та музикант періода 
Хань Цай Юн у своїх записах «Дуду-
ань» відзначав: отмечал: «Одяг Сина 
небес – «Ханьфу» прийшов з часів ди-
настії Сун». Китайські автори (Ань 
Міньін, Ван Вейді, Ван Юньін, Дай Пін. 
Мень Хуей, Хуан Ненфу, Тянь Хе та 
інші) звертають увагу на національний 
костюм різних епох та аналізують 
його. Так, розглядаючи еволюцію ки-
тайського традиційного костюму як 
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відображення соціокультурного коду-
вання, кандидат культурології Хе Чжі-
юнь доходить висновку, що «основни-
ми знаками давнього Китаю вияви-
лись чотири сакральні сутності, візе-
рунок з 12 елементів, числова сакральна 
символіка, які виступали як невер-
бальний культурний текст, який збері-
гає та передає соціокультурні цінності 
з опорою на моральне-етичне вчення 
¾ конфуціанство»[24].

Історичний китайський костюм 
розглядають в своїй колективній мо-
нографії Дай Ціньcян,  Лу Цінь та Лі 
Ялінь  . Автори цієї монографії дохо-
дять висновку, що «п›ять тисяч років 
історії китайської цивілізації тради-
ційний одяг постійно розвивається і 
відображає багатство соціальних ко-
нотацій: в тому числі політичних, еко-
номічних, етнічних та культурних в усі 
історичні періоди, підводячи підсумки 
результатів та оцінку рівня цивіліза-
ційного розвитку з точки зору матері-
альної та духовної культури».

В своєму досліджені історичного ки-
тайського костюму Шен Цунвень харак-
теризує його історію від династії Шан до 
початку династії Цинь. Монографія ці-
кава додатковим ілюстративним матері-
алом, адже містить понад 700 зображень 
традиційного китайського одягу. Анало-
гічну структуру мають і праці Хуа Мей, 
Цзан Інчунь, Лю Юаньфен, Цзя Жунлін, 
Ван Цзіньхуа  та інших.

Дотичним комплексом літератури 
китайських авторів є література, при-
свячена макіяжу, зачіскам та іншим 
елементам, які можна вважати цікави-
ми для дослідження китайського істо-

ричного костюму. Серед таких публі-
кацій можна назвати праці Чень Фана 
«Макіяж та розкіш: давня китайська 
мода», словник давніх китайських при-
крас Сунь Чен-ян та Чжан Ке та інші.

Контекстним масивом фахової літе-
ратури можна назвати дослідження 
китайського мистецтва взагалі ( дис-
ертацію Ван Фейя, присвячену сучас-
ному мистецтву Китаю. тощо).

Висновки. Аналіз різних комплексів 
фахової літератури як проблеми розви-
тку китайського кінематографу, так і іс-
торичного китайського костюму свід-
чить про наявність певної кількості до-
сліджень російськомовного, англомов-
ного та китайського походження. Однак, 
комплексного дослідження, присвяче-
ного проблемі існування китайського 
історичного костюму в контексті китай-
ського кінематографу досі не існує.

Перспективи подальших досліджень 
полягають у виявлені фактографічного, 
джерельного матеріалу для аналізу ролі 
історичного костюму в сучасному ки-
тайському кіно різних жанрів.
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Необходимость созыва Поместного 
Собора Русской Православной Церкви 
в условиях синодального периода по-
нималась духовенством уже на протя-
жении длительного времени. Однако, 
сущность сложившейся системы, 
устроенной Петром I и его соратником 
Ф. Прокоповичем, предопределяла ре-
шения по ряду вопросов внутреннего 
устройства Церкви, инициированные 
Св.Синодом, в пользу мнения обер-
прокурора, зачастую расходившегося 
с точкой зрения церковных иерархов. 
Тем не менее, в начале XX в. ситуация 
стремительно меняется. С 1901 года на 
полосах не только церковной, но и 
светской печати начинают появляться 
статьи богословов и религиозных фи-
лософов о необходимости реформиро-
вания церковно-государственных от-
ношений. Возникшая дискуссия при-
влекает все большее количество заин-
тересованных представителей 
духовенства и интеллигенции (Г.В. 
Флоровский, Л.А. Тихомиров и др.). В 
одной из церковных газет «Вера и раз-
ум» появилась статья, в которой заяв-
лялось о недопустимости сохранения 
порядков для РПЦ, установленных Пе-
тром I, т.к. Церковь лишилась своей 

самостоятельности, подчинившись 
воле государства и уже более двух ве-
ков выполняя унизительную для себя 
роль «чего изволите» [2; С.14]. Таким 
образом, необходимость реформиро-
вания церковно-государственных от-
ношений начинает осознаваться уже 
не только церковными кругами, но и 
светской интеллигенцией, что показы-
вает большой прорыв в этом вопросе.

Практическим результатом возрос-
шего интереса о статусе Церкви в Рос-
сийской империи стало учреждение 
религиозно-философских собраний 
(РФС), просуществовавших с 1901  по 
1903  гг. и закрытых обер-прокурором 
в связи с подозрением, что они приоб-
ретают форму политических собра-
ний. Несмотря на короткую продол-
жительность работы, собрания дали 
возможность ведения прямого диалога 
между духовенством и богоискатель-
ски настроенной интеллигенцией, где 
впервые за долгое время открыто вы-
сказывали мнения о необходимости 
скорейшего восстановления канони-
ческого устройства Церкви и других 
реформ в этой области [1]. Итак, РФС 
явились тем катализатором, который 
государство уже не могло не замечать, 
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что привело в итоге к одобрению им-
ператором учреждения Предсоборно-
го Присутствия и начала подготовки к 
Поместному Собору.

Диалог между представителями Св. 
Синода и Императором проходил, как 
правило, посредство обер-прокурора, 
с чем был связан ряд трудностей пред-
ставителей РПЦ на пути к созыву Со-
бора. К примеру, обер-прокурор Сино-
да К.П. Победоносцев пытался сохра-
нить синодальную систему, но, потер-
пев сокрушительное поражение, под 
давлением как общественности, так и 
общецерковного мнения в 1905  году 
был вынужден уйти в отставку[3]. 
Данный факт свидетельствует о том, 
что власть обер-прокурора впервые за 
200  лет существования синодальной 
системы управления пошатнулась.

Важность пересмотра церковно-го-
сударственных отношений в связи с 
тем, что Церковь оказалась в тисках 
государства, теряя свой авторитет в 
глазах революционно-настроенной 
общественности и влияние на массы к 
моменту предстоящих тяжелых вну-
триполитических событий, осознава-
ли не только в церковных кругах, но и 
представители высшей государствен-
ной власти (Н.Х. Бунге, В.К. Плеве, 
С.Ю. Витте), известные юристы (в т.ч. 
А.Ф. Кони), помещики (С.А. Нилус), 
богословы (Н.А. Заозерский) и др. К 
примеру, А.Ф. Кони отмечал, что по-
литика обер-прокурора ведет к тому, 
что в среде духовенства наблюдается 
рост антисветских взглядов, что обяза-
тельно отразится в революционных 
событиях. Также за необходимость 

церковных преобразований выступал 
С.Ю. Витте, сотрудничая на протяже-
нии нескольких лет с первоприсут-
ствующим членом Святейшего Синода 
митрополитом Антонием (Вадков-
ским) [2]. Таким образом, мы наблюда-
ем всестороннюю заинтересованность 
в реформировании церковно-государ-
ственных отношений.

Несмотря на тяжелейшую внутри-
политическую обстановку в стране и 
стремление светской власти не стиму-
лировать обсуждения вопросов, каса-
ющихся церковно-государственных 
отношений, под давлением мнения 
общественности она идет на уступки. 
Начинается подготовка к созыву По-
местного Собора, целью которого яв-
ляется восстановление патриаршества 
и проведение других реформ, затраги-
вающих все сферы церковно-государ-
ственных отношений и внутрицерков-
ной жизни. Были учреждены органы, 
осуществляющие сбор и систематиза-
цию материалов, присланных епархия-
ми, но закрытых преждевременно 
(Предсоборное Присутствие (1906  г.), 
Предсоборное Совещание (1912-
1914 гг.)), в связи с тем, что обществен-
ное сознание было успокоено, а в воз-
духе витал страх возникновения но-
вых полемических дискуссий, след-
ствием которых, по мнению власти, 
вновь могли стать выступления.

Итак, несмотря на все старания 
светской власти вести осторожную 
внутреннюю политику, самодержа-
вие пало, власть оказалась в руках 
Временного правительства, которое 
поручило новому, поставленному ей, 
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обер-прокурору В.Н. Львову реали-
зовать план созыва Поместного 
 Собора.
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Сложная внутренняя и внешняя 
политическая обстановка в Россий-
ской империи накануне 1917 года пре-
допределила характер приближения 
церковно-государственных преобра-
зований: он оставался не только для 
светской, но и для церковной власти 
туманным и неясным. Постоянно от-
кладываемый государством до «более 
спокойного времени», Поместный 
Собор так и не был созван в период 
правления Николая II. Февральская 
революция стала причиной отрече-
ния от Престола русского императо-
ра, который являлся до этого момента 
Верховным Ктитором РПЦ. Десакра-
лизация власти Николая II повлияла 
на снижение авторитета и престижа 
Церкви, которая была тесно связана с 
государственным аппаратом пресло-
вутой синодальной системой. Возник-
шее в результате революции Времен-
ное правительство сохраняет обер-
прокуратуру, подчеркивая, таким об-
разом, свое первенствующее 
положение, что подтверждалось так-
же практически полным обновлени-
ем, считавшегося новой властью ре-
акционным, состава Святейшего Си-
нода.

Тем не менее, октябрист В.Н. Львов – 
новый обер-прокурор, назначенный 
революционным Временным прави-
тельством, был настроен на реформи-
рование церковно-государственных от-
ношений. Под его руководством Синод 
объявил об учреждении Предсоборно-
го Совета, начавшего свою работу 
12  июня 1917  года и, спустя три дня, 
утвердившего созыв Поместного Со-
бора на 15 августа того же года (в празд-
ник Успения Пресвятой Богородицы). 
Участниками будущего Собора стали 
члены Св. Синода, обер-прокурор, выс-
шее духовенство, богословы, историки 
церкви и др. Участников Собора насчи-
тывалось 564  человека (в т. ч. 299  ми-
рян). Председателем был избран митро-
полит Московский Тихон (Белавин). В 
день открытия на торжественном меро-
приятии присутствовали А.Ф. Керен-
ский, М.В. Родзянко, а также многие 
другие высокопоставленные лица[3]. 
Таким образом, мы наблюдаем всесто-
роннее внимание к созыву Поместного 
Собора и весьма широкий резонанс, 
что было вызвано уже давно назревшей 
необходимостью реформирования цер-
ковно-государственных отношений.

Собор включал в себя 22  отдела, 
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сформированных на добровольной ос-
нове, ведавших разными направления-
ми реформ. В дни Октябрьской рево-
люции епископ Астраханский Митро-
фан обратился к участникам Помест-
ного Собора со следующими словами: 
«Россия горит, все гибнет. И разве 
можно теперь долго рассуждать, что 
нам нужно орудие для собирания для 
объединения Руси? Когда идет война, 
нужен единый вождь, без которого во-
инство идет вразброд» [1]. Речь была 
поддержана и вскоре на состоявшемся 
заседании большинство участников 
Собора проголосовали «за» восста-
новление патриаршества. В результате 
5 (18) ноября 1917  года в результате 
нескольких туров голосований Патри-
архом Московским и всея Руси был 
избран митрополит Московский Ти-
хон (Белавин), интронизация которого 
состоялась 21  ноября 4  декабря). Та-
ким образом, Русская Православная 
Церковь обрела своего главу, избран-
ного на основе соборности (выборно-
сти) и в соответствии с каноническим 
правилом, что являлось одной из при-
оритетных целей Поместного Собора. 
Синодальный период был завершен.

Участники Собора решили также и 
ряд других вопросов: о системе нового 
церковного управления, связанного с 
избранием патриарха и реформирова-
нием синодальной системы; о едино-
верцах, которые признавались чадами 
Единой Святой Соборной и Апостоль-
ской Церкви и теперь имели право из-
бирать собственных епископов, что 
давало им право самостоятельно руко-
полагать священников; о православ-

ных приходах, которые в совокупно-
сти с храмом получили статус юриди-
ческого лица; о церковном браке, кото-
рый не мог быть расторгнут 
представителями гражданской власти; 
об охране церковных святынь от ко-
щунственного захвата и поругания; о 
допуске женщин к занятию ими долж-
ностей в учреждениях РПЦ, о времен-
ной автономии Православной Церкви 
на Украине, а также ряд других вопро-
сов [3]. Итак, результат работы По-
местного Собора оказался впечатляю-
щим по масштабам рассмотренных 
вопросов. При этом отметим, что 
большая часть заседаний происходила 
уже при Советской власти, когда на-
чинают проявляться богоборческие 
тенденции Советского правительства.

Поместный Собор продолжал свою 
работу более года, до 7 (20) сентября 
1918  года. На время его деятельности 
пришлись и декрет СНК от 2 февраля 
(20  января) 1918  г. «Об отделении 
церкви от государства и школы от 
церкви», разорвавший многовековую 
связь государства и РПЦ, и расстрел 
царской семьи в ночь с 16 на 17 июля 
1918  г., который был решительно 
осужден большинством членов Собо-
ра. К примеру, будущий обновленец 
Б.В. Титлинов, принимавший участие 
в заседаниях, заявил: «нравственное 
достоинство Собора обязывает его к 
тому, чтобы заклеймить это престу-
пление и соответствующим словом. 
Долг собора пред лицом русского на-
рода и пред лицом всего мира – возвы-
сить голос против этого акта неслы-
ханной жестокости» [Цит. по 2; С.93]. 
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С осуждением поступка большевиков 
выступил и недавно избранный Па-
триарх Тихон. Данные факты свиде-
тельствуют о консолидации мнений 
членов Поместного Собора и их муже-
ственность в отстаивании своего мне-
ния несмотря на начавшиеся репрес-
сии против несогласных с точкой зре-
ния Советского государства.

С событиями Октябрьской револю-
ции и решениями Поместного Собора 
1917-1918  гг. Русская Православная 
Церковь вступила на новый путь исто-
рического развития. Единственно 
важными целями в этот период для 
верующих людей становятся  – выжи-
вание и сохранение наследия РПЦ в 
тяжелейших условиях террора в отно-
шении последователей Православия (в 
соответствии с принципом «воинству-
ющего атеизма», уже в 1918 году было 
расстреляно 3000  представителей ду-
ховенства). А в последующие десяти-
летия Церковь оказалась на грани пол-
нейшего уничтожения [4]. Однако, По-
местный Собор 1917-1918 гг. и приня-
тые на нем решения остались несмотря 
на все трудности в период существова-

ния Советского государства нрав-
ственным маяком, указывающим вер-
ный путь православным христианам в 
годы борьбы светских властей с рели-
гией. Авторитет Поместного Собора, 
благодаря принятым во время его ра-
боты решениям, сильно повлиявшим 
на дальнейшую историю РПЦ, и сегод-
ня остается очень высоким.
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Начало XVIII века для Церкви было 
ознаменовано изменением структуры 
её самоуправления с канонической, 
возглавляемой избранным патриар-
хом, на коллегиальную, руководимой 
фактически светским чиновником, на-
значаемым императором. После смер-
ти патриарха Адриана в 1700 году Петр 
I запретил избрание нового русского 
первосвятителя, учредив Монастыр-
ский приказ для управления Право-
славной Церковью и назначив его на-
чальником боярина И.А. Мусина-
Пушкина. В 1721  году Монастырский 
приказ был заменен Правительствую-
щим Синодом, получившим в 
1726 году приставку «Святейший», де-
ятельность которого была регламенти-
рована Духовным Регламентом 
1721 года Феофана Прокоповича. Дан-
ная система государственного управ-
ления делами РПЦ просуществовала в 
течение двух веков и получила наиме-
нование «Синодальный период», кото-
рый был завершен лишь с падением 
самодержавия в 1917 году [2].

Церковные дела с учреждением Си-
нода становятся государственными, 
как и все другие дела в империи. В 
связи с тем, что высокопоставленные 

места в Синоде и региональных епар-
хиях занимают представители духо-
венства туда назначенные, что проти-
воречит одному из основополагающих 
принципов соборности (выборности), 
снижается авторитет высшего духо-
венства. Устанавливается правило, со-
гласно которому ректором духовно-
учебного заведения, которое было 
«кузницей» женатого духовенства, мог 
стать только монах, по факту не имею-
щий представления о потребностях в 
реальной жизни сельского и городско-
го священников. Достаточно было 
только принять монашество и стреми-
тельная карьера с многочисленными 
лаврами была обеспечена, что негатив-
но сказывалось на личности монаха. 
Снижается так же и авторитет и дове-
рие прихода к сельскому духовенству, 
на которое теперь возлагался ряд по-
лицейских обязанностей: извещение 
государства о численности и именах 
мужчин, в скором времени подлежа-
щих призыву на военную службу; до-
нос о разговорах антиправительствен-
ного характера и т.д. В то же время 
прихожане храма были лишены ряда 
функций, что стало причиной сниже-
ния уровня взаимодействия народа с 
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церковным причтом. Священники со-
держались за счет мизерных поступле-
ний из казны и плат за требы, по пово-
ду которых часто случались трения в 
связи с намеренным повышением цен 
со стороны священника. Реакционная 
политика обер-прокуроров Св. Сино-
да так же оказывала негативное влия-
ние на священство и косвенно влияла 
на приходы. К.П. Победоносцев, руко-
водивший им в течение двадцати пяти 
лет, считал реакционную политику в 
области Церкви наиболее подходящей 
и старался сохранить сложившиеся 
церковно-государственные отноше-
ния [3]. Таким образом, мы наблюдаем 
очевидный кризис в синодальной си-
стеме управления, что является зако-
номерным явлением того, что на про-
тяжении двух веков с изменением по-
литико-экономических и социально-
экономических конъюнктур система 
управления Церковью не была рефор-
мирована, что и привело к застою и 
дисбалансам не только внутри её са-
мой, но и в отношениях с государ-
ством.

На рубеже XIX-XX вв. наблюдался 
рост религиозного индифферентизма 
со стороны православной паствы и по-
явления в Российской империи тече-
ний анархического, социалистическо-
го и др. толка, увеличение террористи-
ческих актов, связанных с идеология-
ми данных течений, противоречивших 
основополагающим догмам Право-
славной Церкви [1]. Основным источ-
ником информации в то время и ме-
стом, где человеку могли объяснить 
пагубность революционных настрое-

ний для всего государства были свя-
щенник и церковь. Это свидетельство-
вало о том, что семинаристы, готовые 
к принятию сана священника, нужда-
лись в твердых знаниях, но К.П. Побе-
доносцев считал иначе. Так, в духов-
ных семинариях перестают делать 
упор на глубокие знания будущих свя-
щенников, опасаясь их чрезмерных 
размышлений, которые представляют 
опасность создания «вредного» свобо-
домыслия для существующего само-
державного строя, делая при этом 
упор на эмоционально-обрядовую сто-
рону Богослужения. Та же политика 
проводилась и в отношении обучаю-
щихся церковно-приходских школ. 
Нужно отметить, что данная политика 
имела и свои положительные стороны: 
к 1917  году практически во всех пра-
вославных храмах, в т.ч. и сельских, 
появилось торжественное хоровое пе-
ние, которое заменило гнусавивших 
дьячков, а по окончании Богослуже-
ния обязательным явлением стала 
проповедь [3]. Таким образом, волюн-
таризм обер-прокуроров Святейшего 
Синода приводил к ухудшению ситуа-
ции в Церкви, который сказывался, в 
первую очередь и на государстве, 
вплотную с неё связанным.

Итак, просчетом светской власти 
стало уменьшение внимания к теоре-
тической составляющей обучения бу-
дущего священства, т.к. связи с попу-
ляризацией социализма, анархизма и 
других политических течений, многие 
священники только что окончившие 
духовно-учебные заведения, не могли 
обличать сущность этих идеологий, 
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упокоить народное брожение, которое 
впоследствии приведет к революцион-
ным событиям 1905-1907 и 1917 гг.
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Стрімкий розвиток інформаційно-
комунікаційних технологій та їх інте-
грація в різні сфери людської діяль-
ності ставить ряд фундаментальних і 
прикладних завдань, пов’язаних із 
прогнозуванням їх подальшого еволю-
ціонування. Це в свою чергу дасть 
змогу ефективніше використовувати 
та впроваджувати такі технології, осо-
бливо, що стосується підготовки нау-
ково-педагогічних кадрів.

Від так, важливим елементом у ви-
рішенні даної проблеми є досліджен-
ня, що висвітлюють тенденції розви-
тку інформаційно-комунікаційних 
технологій на певному етапі.

Серед всього спектру питань які 
охоплюють інформаційно-комуніка-
ційні технології особливе місце нале-
жить розвитку табличних процесорів. 
Це зв’язано з тим, що специфічність 

функцій та сфера застосування цих 
програмних продуктів є досить широ-
кою і різноплановою. Еволюційний 
шлях табличних процесорів, тенденції 
їх розвитку в науковій літературі прак-
тично не розглядаються. Окремі роз-
відки узагальнюючого характеру мож-
на зустріти в науковій літературі при-
свяченій історії розвитку обчислю-
вальної техніки.

З огляду на це метою нашої статті є 
висвітлення основних етапів розвитку 
табличних процесорів, їх особливос-
тей та трансформація функціонально-
го потенціалу цих програмних продук-
тів залежно від умов та сфер викорис-
тання.

Свій еволюційний розвиток та-
бличні процесори розпочинають з 
програми VisiCalc. Вона була створена 
Д.  Брікліном та Б.  Френкстоном у 
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1978  р., коли персональні комп’ютери 
не набули широкого розповсюдження. 
Основні функціональні прийоми 
VisiCalc стали основою для майбутніх 
електронних таблиць. Серед основних 
елементів, що і до сьогодні можна зу-
стріти в програмах такого класу слід 
відзначити структуру у вигляді рядків 
та стовпців, а також синтаксичну по-
будову формул. Такий програмний 
продукт швидко набув популярності в 
різного роду організацій, що викорис-
товували його потенціал для створен-
ня фінансових звітів.

Подальший розвиток комп’ютерної 
техніки привів до появи нових видів об-
числювальної техніки, а разом з тим і 
вдосконалення програмних засобів. 
Варто звернути увагу на створення ком-
панією Sorcim вбудованої операційної 
системи СР/М для портативного 
комп’ютера Osborne 1 у 1981 р. Саме для 
роботи з вказаною операційною систе-
мою і було розроблено табличний про-
цесор SuperCalc [7]. Він був високо оці-
нений закордоном і за версією одного із 
фахових журналів міг стати класичним 
представником своєї категорії [1].

В тому ж 1981 р. фірма IBM випус-
кає на ринок комп’ютерної техніки 
перший масовий персональний 
комп’ютер IBM PC. Він ввібрав у себе 
всі передові концепції і розробки того 
часу. Крім того саме запозичення вже 
напрацьованого досвіду дало змогу 
зменшити як фінансові затрати так і 
час витрачений на створення власних 
компонентів. IBM PC став новою плат-
формою куди компанія VisiCorp пере-
носить VisiCalc. Цим же шляхом пішла 

і компанія Sorcim з версією SuperCalc, 
спеціально створеною для персональ-
ного комп’ютера [3].

Історія появи обох програмних 
продуктів мала на меті спростити ру-
тинну роботу пов’язану з розрахунка-
ми чи веденням бухгалтерського облі-
ку. Передові, на той час, ідеї та їх тех-
нічне втілення знайшли свою нішу і 
були високо оцінені користувачами. 
Хоча з погляду сьогодення вони були 
ще недопрацьованими програмами. 
Прикладом цього є, текст, який при 
введенні в комірку не повинен був ви-
ходити за її межі, тому довгі заголовки 
потрібно було вводити в кілька комі-
рок. Та попри всі недоліки, саме в цих 
табличних процесорах були закладені 
фундаментальні основи, що продо-
вжували вдосконалюватися у подаль-
ших версіях табличних процесорах.

Так уже в 1982 р. Microsoft випусти-
ла програму MultiPlan  – свій перший 
продукт в галузі табличних процесо-
рів. Як і його попередники він був при-
значений для використання на 
комп’ютерах під керуванням операцій-
ної системи СР/М, в подальшому, про-
грама була перенесена на інші плат-
форми, зокрема, Apple II, Apple III, 
XENIX и MS-DOS.

Не врахувавши досвіду своїх попе-
редників розробники MultiPlan проіг-
норували стандарти користувацького 
інтерфейсу для подібних програм. Від 
так, складна для вивчення і викорис-
тання, ця програма так і не здобула 
популярності [8].

В результаті MultiPlan був витісне-
ний з ринку комп’ютерних програм 
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новим перспективним проектом Lotus 
1-2-3. Створенням цього табличного 
процесора займалася невелика компа-
нія Lotus Development Corporation. 
Оцінивши успіх VisiCalc, а також з ме-
тою вдосконалення концепції електро-
нних таблиць Lotus Development 
Corporation, під керівництвом М.  Ка-
пора та Д.  Сакса, створює у 1983  р. 
Lotus 1-2-3. Важливу роль у популяри-
зації та розповсюдженні програми ві-
діграла проведена маркетингова ком-
панія, яка стала першою в світовій іс-
торії рекламою комп’ютерної програ-
ми. Та успіх Lotus 1-2-3, як табличного 
процесора, був забезпечений перш за 
все завдяки безпомилковості та висо-
кій швидкості роботи, що досягалася 
завдяки використанню передових на 
той час рішень в галузі написання про-
грамного коду та способів обробки ін-
формації засобами обчислювальної 
техніки. Так наприклад процесор елек-
тронних таблиць Lotus 1-2-3  не лише 
перевершував VisiCalc і SuperCalc за 
всіма основними параметрами, але і 
став першою програмою, що викорис-
товувала нові унікальні можливості 
потужної 16-розрядної архітектури 
IBM PC АТ. Крім того інноваційним 
став підхід, коли програма Lotus 1-2-
3  ігнорувала повільні запити DOS і 
передавала дані безпосередньо у відео-
память, що створювало враження не-
ймовірної продуктивності, що було 
досить незвичним на той час. Прогре-
сивними і новаторськими ідеями, що 
стали стандартом на багато років була 
інтерактивна довідкова система та ди-
намічні панелі меню [10].

Також саме в Lotus 1-2-3, порівняно 
з рештою тогочасних табличних про-
цесорів, існувала можливість створен-
ня макросів. Це дозволяло користува-
чам записувати виконувані ними опе-
рації і таким чином автоматизовувати 
значну кількість процесів. Коли відбу-
валося виконання записаного макро-
су, записані в ньому операції передава-
лися програмі. Саме ця властивість 
заклала фундамент для всіх наступних 
інструментів запису, що інтегруються 
в усі табличні процесори [5].

Крім того Lotus 1-2-3  – це перший 
успішний інтегрований пакет, в якому 
система продуктивних електронних 
таблиць поєднувалася з елементарною 
графікою і обмеженими, але зручними 
системами управління базами даних.

В подальшому компанія Lotus 
Development Corporation випускає 
нову версію програми Lotus 1-2-3 з ін-
дексом 1А. Вказаний продукт завдяки 
величезному успіху завойовує моно-
полістичне положення серед подібних 
табличних процесорів. В 1985  р. ви-
пуск 1А був замінений випуском 2, а 
вже через рік  – випуском 2.01  з ви-
правленими помилками [10].

Вже з випуском 2 з’явилася можли-
вість встановлення доповнень, що яв-
ляли собою спеціальні програми, що 
дозволяли завдяки інтеграції до Lotus 
1-2-3, розширювати межі його застосу-
вання. Також з цього випуску було 
вдосконалено систему управління 
пам’яттю, було запропоновано більшу 
кількість функцій, зросла в чотири 
рази кількість рядків в електронній 
таблиці, окрім всього, в цій версії було 
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запропоновано математичний співп-
роцесор і містилася вдосконалена ма-
кромова.

Успіх Lotus 1-2-3 сприяв появі цілої 
низки схожих програмних продуктів, 
в яких користувачу пропонувалися до-
даткові можливості в доповнення до 
базових, а також вартість купівлі та-
ких програм була нижчою ніж у все 
того ж Lotus 1-2-3. Найяскравішими 
такими програмами слід відзначити 
Twin компанії Mosaic Software и серію 
VP Planner компанії Paperback Software. 
Проти останньої за порушення автор-
ських прав було відкрито кримінальне 
провадження та проведено судове за-
сідання. Однією з причин було копію-
вання зовнішнього вигляду Lotus 1-2-
3, що і привело до програшу компані-
єю Paperback Software судової справи і 
як факт, до її банкрутства [9].

В контексті розглянутої теми слід 
зауважити, що в цей самий період вели-
ся активні роботи по вдосконаленню 
комп’ютерної техніки та програмних 
засобі до них. З’являлися процесори з 
більшою швидкодією, вдосконалюва-
лися способи передачі оброблюваної 
інформації, все це ставило нову й нові 
задачі перед розробниками програмно-
го забезпечення. Важливим елементом, 
що вплинув на розвиток табличних 
процесорів була наявність кількох 
комп’ютерних платформ, кожна з влас-
ною системою функціонування та від-
повідно, програмним забезпеченням.

Такий еволюційний поштовх 
комп’ютерної техніки сприяв тому, що 
була випущена третя версія Lotus для 
комп’ютерів під керуванням операцій-

ними системами MS-DOS та OS/2. Ця 
версія використовувала звичний ін-
терфейс, що будувався на основі 
стовпців та рядків, а також була засто-
сована ідея по збільшенню числа сто-
рінок в електронній таблиці. Варто за-
значити, що вперше така технологія 
була застосована в маловідомому про-
грамному продукті Boeing Calc, що 
належав Boeing Computer Services. Ця 
компанія була незалежною дочірньою 
структурою авіаційного виробника 
Boeing і створювала для нього про-
грамні продукти для внутрішнього ко-
ристування. Саме як інструмент звіт-
ності авіакомпанії і було розроблено 
Boeing Calc, а вже з 1985 р. цей таблич-
ний процесор почав випускатися як 
комерційний продукт для IBM 
4300  мейнфреймів, що працюють під 
управлінням IBM MVS і IBM PC з MS-
DOS.

Boeing Calc міг читати, а згодом і 
створювати стандартні файли під 
Lotus 1-2-3, підтримував максималь-
ний розмір таблиці, що формувалася з 
16000 стовпців і такої ж кількості ряд-
ків і відзначалася наявністю концепції 
3D таблиць. Суть якої заключалася в 
наявності 16000  сторінок з клітинка-
ми, що мали префікс номера сторінки, 
наприклад верхня ліва клітинка на 
третій сторінці мала координату 3А1. 
Ця концепція стала попередником 
вкладкам аркушів, що застосовували-
ся в Quattro Pro й інших пізніших та-
бличних процесорах [2].

Повертаючись до версії 3  пакету 
Lotus 1-2-3, можемо говорити, що ряд 
користувацьких інструментів, котрі 



 51 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #5  

були реалізовані з рештою стали стан-
дартними і застосовуються і по сьогод-
нішній день. До таких елементів слід 
віднести: багаторівневу систему елек-
тронних таблиць, одночасну роботу з 
великою кількістю файлів та налашту-
вання зв’язків між ними, вдосконален-
ня графіки, прямий доступ до зовніш-
ніх файлів баз даних. Важливим недо-
ліком цієї версії Lotus 1-2-3  була від-
сутність високоякісного виводу 
інформації.

Версія 3  Lotus 1-2-3  попри всі свої 
переваги та новаторські рішення на 
початку своєї появи на ринку таблич-
них процесорів, не набувала популяр-
ності. Причиною стала необхідність у 
потужній, як на свій час, а відповідно і 
дорогій комп’ютерній техніці. Так для 
нормального функціонування новій 
версії Lotus 1-2-3  був необхідний 
комп’ютер на базі процесора 80286. 
Цей 16-розрядний 6 МГц процесор ви-
пускався компанією Intel і використо-
вував 24-розрядну шину даних і містив 
в своєму складі 134000  транзисторів. 
Це був перший процесор, який міг ви-
користовувати будь-які програми, на-
писані для його попередників. Крім 
процесора Lotus 1-2-3 було необхідним 
наявність 1  Мбайта оперативної 
пам’яті, що у сумі робило такий 
комп’ютер дуже дорогою і мало до-
ступною технікою для широкого кола 
користувачів [10].

З огляду на ці факти було випущено 
Lotus 1-2-3  версії 2.01, який не дозво-
лив версії 3 повністю замінити попере-
дню версію, а дав можливість розбити 
ринок табличних процесорів на два 

сегменти  – ті, що працюють на висо-
копродуктивній обчислювальній тех-
ніці і сегмент призначений для бю-
джетного, ширшого кола комп’ютерів, 
а від так і кола користувачів. Lotus 
1-2-3  версії 2.01, а згодом і версія 
2.02 запропонували ширші можливос-
ті для виводу результатів обчислень як 
на екрані монітора так і на паперові 
носії. Було запропоновано додаток 
Allways, який дозволяв створювати та 
оформляти за допомогою широкого 
спектру шрифтів, рамок та заливок 
звіти, що дозволило відійти від ша-
блонності та одноманіття у цій сфері. 
Також для перегляду на екрані моніто-
ра отриманих результатів було засто-
совано режим WYSIWYG (What You 
See Is What You Get)  – дослівно, що 
бачиш те й отримуєш. Недоліком цьо-
го режиму, на той час, стала не можли-
вість керування даними в електронній 
таблиці. Такі нововведення дозволили 
користувачам при створенні докумен-
тів досягати результатів практично ти-
пографської якості.

Ще одним представником таблич-
них процесорів, що розвивався в цей 
період був Quattro Pro від розробни-
ків компанії Borland International. 
Компанія розпочала свою роботу з 
випуску у 1987  р. табличного проце-
сора під назвою Quattro, вихідний код 
програми самі розробники називали 
Buddha, оскільки ця програма позиці-
онувалася як достойний конкурент 
Lotus, що був на той час лідером рин-
ку. Цей табличний процесор мало чим 
відрізнявся від Lotus 1-2-3, хоча і мав 
кілька відмінних характеристик та 
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більш зрозумілу і зручну систему 
меню. Також користувач за власним 
бажанням міг налаштувати інтерфейс 
подібно до Lotus 1-2-3, а також була 
забезпечена можливість сумісності з 
макросами записаними в Lotus. Цей 
програмний продукт продавався по 
значно нижчій ціні в порівнянні з усі-
ма версіями Lotus, а також можли-
вість налаштування інтерфейсу та ви-
користання знайомих команд дозво-
лили Quattro зайняти свою нішу на 
ринку табличних процесорів [6].

Крім того компанія Borland 
International продовжила роботу в цьо-
му напрямку і вже восени 1989  р. ви-
пустила новий програмний продукт під 
назвою Quattro Pro. Цей табличний 
процесор був створений на базі відмін-
ній від Quattro, що дозволило застосу-
вати більш потужні можливості, що 
перевершили буквально в усіх аспектах 
Lotus 1-2-3. Так перша версія Quattro 
Pro дозволяла працювати з більшою 
кількістю робочих листів, що розташо-
вувалися у вікнах які можна було пере-
міщувати і змінювати розміри.

Вагомий внесок у розвиток таблич-
них процесорів був зроблений компані-
єю Microsoft. Розпочавши розробки в 
цій галузі ще на початку 1980-х з про-
дукту під назвою MultiPlan, який відпо-
відав лише мінімальним вимогам і був 
швидко витіснений з ринку й завер-
шивши популярною плеядою таблич-
них процесорів під назвою Excel [9].

Ця програма вперше зарекоменду-
вала себе на платформі Macintosh у 
1985  році. Як і всі додатки цієї плат-
форми, Excel був графічною програ-

мою, на відміну від текстової 
MultiPlan. У 1987 р. компанія Microsoft 
випустила першу версію Excel, при-
значену для Windows, хоча щоб збе-
регти послідовність порядкових но-
мерів версій враховуючи версію для 
Macintosh була названа Excel 2.0. В 
той час операційна система Windows 
не мала широкого розповсюдження, 
то до складу Excel 2.0 ввійшла викону-
вана версія Windows, призначена ви-
ключно для забезпечення роботи 
Excel. Згодом, Microsoft випускає нову 
версію Excel  – 2.1  Excel Version 2.1). 
Особливістю Excel була наявність 
вбудованої макромови XML, який 
складався із функцій, що обробляли-
ся одна за іншою. Ця мова мала зна-
чний функціонал, але була складною 
для вивчення і використання. Слід 
також зауважити, що саме на заміну 
XML в подальшому буде застосовано 
VBA, хоча і сьогодні Excel підтримує 
макроси XML.

Разом з тим, компанія Microsoft 
розробила версію Excel 2.20  для 
OS/2 Presentation Manager. Випущена в 
1989  р., вже через декілька місяців 
вона отримала оновлення до версії 
2.21. Але не зважаючи на всі зусилля 
ІВМ, операційна система OS/2 так і не 
стала популярною, а від так і всі роз-
робки програмних продуктів для цієї 
операційної системи були згорнуті.

Особливістю перших версій Excel 
для всіх операційних систем була мож-
ливість змінювати зовнішній вигляд 
таблиць на екрані – шрифти, символи, 
зовнішній вигляд комірок. Також було 
реалізовано інтелектуальний перера-
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хунок значень комірок, тобто обновля-
лися лише комірки, що були залежни-
ми від комірок в яких змінювалися 
дані. Всі попередні табличні процесо-
ри перерахунок здійснювали в усіх ко-
мірках, що потребувало додаткового 
часу. Загалом, принципи функціону-
вання Excel від решти програмних 
продуктів цієї галузі практично не від-
різнялися, ґрунтуючись на базових 
основах побудови електронних та-
блиць та загальних правилах прове-
дення розрахунків [4].

В подальшому розвиток табличних 
процесорів буде йти по шляху вдоско-
налення існуючих напрацювань та за-
міною застарілих елементів більш су-
часними, що відповідали б реаліям 
розвитку комп’ютерної техніки.

На основі проведеної роботи можна 
зробити висновок, що зародження та 
розвиток фундаментальних основ по-
будови та функціонування табличних 
процесорів було результатом тісної вза-
ємодії між еволюцією обчислювальної 
техніки та програмного забезпечення 
для неї і відбувалося у період з 70-х  – 
80-х рр. ХХ ст. Важливу роль відіграва-
ло поширення комп’ютерної техніки 
серед значної кількості населення, а від 
так і розширення спектру завдань, що 
ставилися перед такою технікою, осо-
бливо, що стосувалося обробки зна-
чних масивів числової інформації та 
необхідністю створення програмних 
продуктів, що дозволяли користувачу 
автоматизувати такі процеси.
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The general prevalence of gout is 1–4% of 
the general population. In western coun-
tries, it occurs in 3–6% in men and 1–2% 
in women. In some countries, prevalence 
may increase up to 10%. Prevalence rises 
up to 10% in men and 6% in women more 
than 80  years old. Annual incidence of 
gout is 2.68 per 1000 persons. It occurs in 
men 2–6 folds more than women [1].

In Ukraine, the prevalence of gout is 
5-28  cases per 1000  men and 6.1  per 
1,000  women. In general prevalence of 
gout is 0.4% and hyperuricemia – 15-20% 
of adult population.

In modern time special attention of 
scientists focused on the problem of co-
morbid conditions that are common in 
patients with gout. The growth of poly-

morbidity is noted with an increase in 
age, duration and severity of gout [3].

According to the 2007–2008 National 
Health and Nutrition Examination Sur-
vey data, 74% of participants with gout 
also had hypertension, 71% had stage II 
or greater chronic kidney disease, 53% 
were obese, 26% had diabetes, 14% had a 
history of myocardial infarction, and 10% 
had a history of stroke [3].

All of this diseases leading to compli-
cations of the gout, require the appoint-
ment of additional medications. Accord-
ing to the results of large prospective 
studies found a close relationship between 
hyperuricemia, gout and the risk of car-
diovascular disease and these risks in-
crease with rising uric acid concentra-
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ANTIHOMOTOXIC THERAPY IN PATIENTS WITH GOUT 
IN CONDITIONS OF COMORBIDITY

Glubochenko O.V.
M.D., Ph.D., Associate Professor,  
Department of Propedeutics of Internal Medicine, Higher State Educational 
Establishment of Ukraine “Bukovinian State Medical University”,  
Chernivtsу, Ukraine
Glubochenko V. G.
M.D., Ph.D., Associate Professor,  
Department of Internal Medicine, Higher State Educational Establishment of Ukraine 
“Bukovinian State Medical University”,  
Chernivtsу, Ukraine

Abstract. The article discussed the types of comorbidity in patients with gout and ef-
ficiency of phyto-antihomotoxic remedy in complex treatment of these patients. The au-
thor accentuated on positive effects of using adjuvant therapy on the dynamics of joints 
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Gout is one of the most common diseases among the group of rheumatic diseases. 
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tions [4, 5].
Many of anti-inflammatory cytokines, 

which are involved in the development of 
gouty arthritis are essential in the patho-
genesis of atherosclerotic vascular lesions 
and its complications. Experimental data 
obtained from animal models and the 
analysis of atherosclerosis in humans con-
vincingly prove the pathogenic role of 
type I cytokines (IFN-γ and TNF-α). It 
has been demonstrated that interleu-
kin-4 and interleukin-5 participate in ath-
erosclerosis progression by regulating an-
tibody production by B cells [6]. There-
fore, the effective reduction of inflamma-
tory activity and level of uric acid prevents 
further progression of comorbid cardio-
vascular problem.

Adjuvant using of homeopathic medi-
cines with basis treatment can help in this 
case. This group of remedies has a wide 
range of actions, adequate safety profile, 
the possibility of long-term using, which 
is important in terms of comorbidity in 
older patients. This group of medicines 
can help improve the treatment of gout 
and comorbid diseases, prevent possible 
complications and side effects of basis 
therapy.

“RESTRUCTA PRO INJECTIONE S” 
(Heel GmbH, Germany) refers to a com-
plex antihomotoxic remedy, which con-
tains plant, animal and mineral compo-
nents. It has been provided anti-inflam-
matory, analgesic, diuretic action, nor-
malize purine metabolism, relieve gouty 
manifestations, has immunocorrective 
and drainage effect with having of syner-
getic regulatory influence. Liquid dilution 
for injection contains Salix alba, Colchi-

cum autumnale, Bryonia cretica, Berberis 
vulgaris, which have pronounced anti-in-
flammatory, analgesic and antispasmodic 
effects on the smooth muscles of the uri-
nary tract. Other components are Solida-
go virgaurea (has a diuretic effect), Echi-
nacea (has analgesic and immune correct-
ing action), Toxicodendron quercifolium 
(relieves pain and muscle spasm manifes-
tations), Sarsaparilla (acts as an antispas-
modic remedy, reduces symptoms of 
urine acid diathesis), Cinchona succiru-
bra (increases vitality in fatigue, relieves 
painful symptoms). Among the mineral 
substances of remedies are calcium hypo-
phosphorosum, ferrum phosphoricatn, 
lithium chloratum, acidum silicicum 
which exhibit anti-inflammatory effect, 
normalizes purine metabolism, improves 
the condition of the connective tissue.

The treatment of 25  patients with 
chronic gouty arthritis with polyarticular 
or oligoarticular damages and 9  patients 
with acute gouty arthritis were provided. 
The diagnosis of gout established on the 
basis of the ACR/EULAR gout classifica-
tion criteria (2015) [7]. Сomorbid pathol-
ogy was presented by coronary artery 
disease, I-II degree arterial hypertension, 
excessive weight or obesity I-II degree, 
urine acid diathesis, chronic gastroduo-
denitis, chronic noncalculous cholecysti-
tis. The results of treatment are compared 
with 10  control individuals, representa-
tive for nosology, disease duration and 
age with a similar scheme of basis treat-
ment without using homeopathic remedy.

The age of patients ranged from 35 to 
60  years. In patients prevalence lesions 
predominantly of small joints of the feet, 
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ankle and knee joints, The inflammation 
of elbow, radial joints and small joints of 
wrist observed in seven patients. X-ray 
changes correspond to I-II radiological 
stages and, dysfunction of joints was I-II 
stages. In six patients was marked synovi-
tis, in all patients hyperuricemia has been 
registered.

«Restructa” was administered three 
times a week for 2.2 ml intramuscularly at 
in-patient stage of treatment and then at 
the outpatient stage for four weeks with 
anti-goat standard therapy (diet with low 
content of purines, tablets Allopurinol 
100-200mg/day, nonsteroidal anti-in-
flammatory drugs (NSAIDs)). The effec-
tiveness of treatments was estimated by 
standard clinical criteria such as: the level 
of pain at rest, during movement and at 
night; visual analog scale for pain in 
joints, number of painful joints, number 
of swollen joints, range of movements in 
the affected joints. To assess the severity 
of inflammation used laboratory param-
eters such as erythrocyte sedimentation 
rate level, the level of white blood cells, 
leukocyte formula, C-reactive protein, 
uric acid, seromucoid.

Results of the study show that used of 
«Restructa» with basic treatment in 80-
90% of cases (depending on the stage of 
the disease), provide significant relief of 
clinical symptoms (reducing pain, swell-
ing and tenderness in the joints), more 
rapid positive dynamics of laboratory and 
instrumental data. The combination of 
primary and adjuvant treatment has re-
duced average daily doses of NSAIDs 
compared to the control group.

Continuation of application “Restruc-

ta” at outpatient clinical stage contributed 
to the further improvement in the thera-
peutic effect, the prolongation of remis-
sion, reduce the frequency of repeating 
hospitalizations, improved overall out-
comes. In the control group was observed 
less pronounced positive dynamics of 
clinical and laboratory parameters.

So, natural homeopathic remedy «Re-
structa» as adjuvant therapy with basis 
treatment provides positive effects on the 
dynamics of joints pain and inflamma-
tion, reactive synovitis, promotes normal-
ization of biochemical blood parameters 
and reduce the high uric acid levels by 
elimination and preventing accumulation 
of its. Good therapeutic effect of homeo-
pathic medicine improves the near and 
long-term outcomes of patients with gout 
and also can help to reduce the possibility 
of further episodes of diseases.

References:
1. Kuo CF, Grainge MJ, Zhang W, Doherty 

M. Global epidemiology of gout: preva-
lence, incidence and risk factors. Nat Rev 
Rheumatol. 2015; 11(11):649–662. Avail-
able from: https://www.nature.com/arti-
cles/ nrrheum.2015.91  Дата звернення 
17.05.2018).

2. Voloshyn OI, Doholich OI, Voloshyna LO. 
Vikovi ta henderni aspekty formuvannia 
komorbidnosti ta suputnoi patolohii u 
khvorykh na podahru (prospektyvne 
doslidzhennia). Ukrainskyi revmatolo-
hichnyi zhurnal. 2014; 2(56): 1-6.

3. Zhu Y, Pandya B, Choi H. Comorbidities 
of gout and hyperuricemia in the US gen-
eral population: NHANES 2007–2008. 
Am J Med 2012; 125: 679–687. Available 
from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/22626509  Дата звернення 
17.05.2018).

4. Stack AG, Hanley A, Casserly LF, Cronin 



 57 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #5  

C J, Abdalla AA, Kiernan T J et al Inde-
pendent and conjoint associations of gout 
and hyperuricaemia with total and cardio-
vascular mortality. QJM. 2013 Jul; 106(7): 
647–658. Published online 2013  Apr 5. 
Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/23564632/. DOI: 10.1093/
qjmed/ hct083  Дата звернення 
18.05.2018).

5. Bardin T, Richette P. Impact of comorbidi-
ties on gout and hyperuricaemia: an up-
date on prevalence and treatment options. 
BMC Medicine. 2017; 15:123. Available 
from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/ PMC5494879/. DOI: 10.1186/
s12916-017-0890-9. (Дата звернення 
18.05.2018).

6. Fatkhullina AR, Peshkova IO, Koltsova 
EK. The Role of Cytokines in the Develop-

ment of Atherosclerosis.Biochemistry Bio-
khimiia. 2016;81(11):1358-1370. Available 
from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
pmc/articles/PMC5471837/. DOI: 
10.1134/S0006297916110134. (Дата 
звернення 18.05.2018).

7. Neogi T, Jansen TL, Dalbeth N, Fransen J, 
Schumacher HR, Berendsen D et al. 
2015 Gout classification criteria: an Amer-
ican College of Rheumatology. European 
League Against Rheumatism collaborative 
initiative Ann. Rheum. Dis. 2015.74:1789-
1798  Available from: https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/ pmc/articles/ PMC4602275/. 
(Дата звернення 17.05.2018).



58 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

В умовах сьогодення перед педаго-
гами, психологами постає завдання 
сформувати гармонійно розвинену, 
активну особистість, яка б поєднувала 
в собі духовне багатство, моральну 
чистоту та етичні устої. Сутність інно-
ваційних процесів у сучасній освіті 
полягає у пошуку таких форм і методів 
педагогічного впливу, які б повною 
мірою сприяли реалізації права дити-
ни на всебічний розвиток, забезпечу-
вали виявлення здібностей і потенцій-
них можливостей особистості.

Казкотерапія – метод, що викорис-
товує казкову форму для інтеграції 
особистості, для розширення свідо-
мості й удосконалення взаємодії з на-
вколишнім середовищем. 

Казка – це один з перших видів ху-
дожньої творчості, з яким знайомить-
ся дитина. Напевно, немає жодного 
малюка, який був би байдужий до каз-
ки. Адже казки сповнені народної му-
дрості, вони допомагають навчитися 
слухати іншу людину, вчать бачити 
добро і зло. Казка допомагає дитині 
вчитися справлятися з труднощами і 

вчить знаходити різні способи виходу 
із складних ситуацій. Вчасно розказа-
на казка може допомогти малюкові 
вирішити свою дитячу проблему, на-
бути впевненості в собі, вилікувати 
дитячі страхи. Зрештою, казки можуть 
спрямувати енергію дитини в правиль-
не русло  – русло самопізнання і без-
межної творчості.

Відомий український педагог Ва-
силь Сухомлинський вважав, що каз-
ки, прочитані в дитинстві, назавжди 
відкладають у серці «зернятка людя-
ності, з яких складається совість». 
Казки не лише приносять естетичне 
задоволення, а й змушують нас за-
мислитися над проблемами реально-
го життя  – вибором друзів, поведін-
ки, правильного рішення. Люди інту-
їтивно тягнуться до казки, шукають у 
ній прихований зміст, щоб заново 
відкрити в собі те, що сховано в гли-
бині серця.

Тому можна з впевненістю сказати, 
що казка є ефективним засобом вихо-
вання і навчання дітей, а також одним 
з ефективних методів роботи з дітьми, 
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що мають певні емоційні і поведінкові 
проблеми. Казкотерапія – є інновацій-
ним методом в роботі з дітьми, який, 
дозволяє м’яко і ненав’язливо вплива-
ти на дитину за допомогою казки, ви-
рішуючи при цьому найрізноманітні-
ші завдання.

На теперішній час слово «казкоте-
рапія» знайоме й часто вживане. «Каз-
котерапію» використовують у дитячих 
садочках, школах, кризових центрах, 
лікарнях  – скрізь, де люди можуть 
отримати допомогу.

Сьогодні казкотерапія – це:
• лікування казкою;
• процес пошуку сенсу буття;
• процес покращення внутрішнього 

та навколишнього світу;
• можливість доторкнутись до таєм-

ниці, реалізувати власну мрію, відчути 
душевний комфорт та захищеність;

• зрештою, отримання естетичної та 
емоційної насолоди від спілкування з 
чарівним та дивовижним світом казок.

Цікавим є те, що, з одного боку, 
«казкотерапія»  – це найдавніший в 
людській цивілізації метод практичної 
психології, а з іншого, – один з наймо-
лодших методів в сучасній науковій 
практиці. Важливою рисою казок є те, 
що в їх ході відбувається певна транс-
формація – слабкий герой перетворю-
ється на мужнього, сильного, недо-
свідчений  – в мудрого, лякливий  – у 
сміливого тощо. Таким чином, казка 
чудово сприяє розвитку дитини. Жит-
тєвий вибір, відповідальність, взаємо-
підтримка, вирішення проблем, друж-
ба та любов – все це може стати влас-
ним переживанням молодої людини та 

навчить її бачити ситуації, до яких 
вона звикла в повсякденному житті, 
дещо по-іншому, діяти так, як учить 
казка, адже на прикладі казкових геро-
їв можна побачити наслідки правиль-
ного чи неправильного вибору героїв. 
Казки  – це дивосвіт, який не повчає 
дітей, не спонукає чи заохочує їх, а 
просто йде поруч, інколи ще й десь за 
ними, радіючи разом з ними кожному 
новому відкриттю.

Про те, що казкою можна плекати 
дитячі душі, говорив український пе-
дагог, письменник В.О. Сухо млин-
ський. Він стверджував: «Казка – бла-
городне і нічим не замінне джерело 
виховання любові до Вітчизни. Казка 
виховує любов до рідної землі вже 
тому, що вона – творіння народу. Ство-
рені народом казкові образи, що жи-
вуть тисячоліттями, доносять до серця 
і розуму людини могутній творчий дух 
народу» [2, с. 177]. Казкові образи, на 
думку В.О.  Сухомлинського, допома-
гають дітям та підліткам зрозуміти 
красу рідної землі. «Краса рідного 
краю, що відкривається завдяки казці, 
фантазії, творчості,  – це джерело лю-
бові до Батьківщини. Розуміння й від-
чування її величі, могутності, прихо-
дять до людини поступово і мають 
своїм джерелом красу» [2, с. 195]. Каз-
ка допомагає у створенні образів і 
символів вірності, мужності, грома-
дянського обов’язку.

Всі твори Василя Олександровича 
випромінюють доброту, адже він сам 
був доброю людиною і прагнув через 
героїв своїх казок і оповідань донести 
до читачів такі поняття як чуйність, 
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любов до близьких,  до рідного дому, до 
Батьківщини, щоб діти з малих років 
вчилися відповідальності, справедли-
вості, милосердю, здатності прийти на 
допомогу іншим. Його казки непомітно 
зовні, але активно й ефективно вихову-
ють у дітей найкращі людські почуття 
щиросердності й любові до всього пре-
красного, формують перші навички лю-
дяності у взаєминах між ними самими.

В.О.  Сухомлинський зазначав, що 
чутливість до радощів і горя інших 
виховується тільки у дитинстві, бо у 
цьому віці серце особливо відкрито 
до людських страждань, горя, туги, 
самотності. Дитина легко уявляє себе 
на місці іншої людини і черпає перші 
уявлення про справедливість і не-
справедливість. Він наголошував, що 
саме завдяки казці дитина пізнає світ 
не лише розумом, а й серцем, і радив 
дорослим у роботі з дітьми та підліт-
ками використовувати казку, як важ-
ливий засіб розумового, морального, 
трудового та естетичного розвитку. 

Пропонував облаштовувати у вихов-
них закладах кімнати казок, але про-
водити роботу не тільки в цій кімнаті, 
а й на природі, поєднуючи спостере-
ження явищ реального довкілля з 
фантазуванням.

Отже, застосування казкотерапії, 
особливо у поєднанні з іншими тради-
ційними і нетрадиційними методами 
виховання, суттєво впливає на форму-
вання духовного, морально-естетич-
ного здоров’я дітей. А використання 
казок Василя Сухомлинського при 
проведенні занять з казкотерапії допо-
може педагогу вирішувати різноманіт-
ні завдання навчання і виховання ді-
тей будь-якого віку. 
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Память является лишь маленькой 
частичкой в безграничном мозге, но 
эта частичка представляет важную 
роль в жизни человека. Благодаря ей 
мы всесторонне развиваемся, стано-
вимся неким объектом, стремящимся 
к познанию всего нового. Память фор-
мирует из нас человека. Она начинает 
работать с самых ранних лет, давая 
возможность каждый день познавать 
мир и всю его многогранность.

Проявление памяти прослежива-
ется у ребенка с рождения, о чем сви-
детельствует возможность выработки 
условных рефлексов. Блонский П.П. 
высказал и обосновал мысль, что ра-
нее других появляется такой вид па-
мяти, как двигательная (моторная). 
Следом за ней, около шести месяцев 
от роду начинает проявлять себя аф-
фективная память. В конце первого 
полугодия узнавания распространя-
ется на всё окружение и дополняется 
воспроизведением образа предмета. 
Начало формирования образной па-
мяти связывают со вторым годом 
жизни. Позже других, у ребёнка трёх-
четырёх, лет складывается логическая 
память, также её называют «память-
рассказ». Образная и логическая па-
мять достигают своего нормального 

развития в подростковом и юноше-
ском возрасте [2, c. 244].

У младших дошкольников непро-
извольное запоминание и непроиз-
вольное воспроизведение  – един-
ственная форма работы памяти. Ре-
бенок еще не может поставить перед 
собой цель запомнить или припом-
нить что-нибудь и не применяет для 
этого специальных приемов. Ребенок 
запоминает то, на что было обраще-
но его внимание в деятельности, что 
произвело на него впечатление, что 
было интересно. На сколько каче-
ственно происходит непроизвольное 
запоминание, можно понять по взаи-
модействию ребёнка с тем или иным 
предметом или словом, в какой мере 
происходит его восприятие. Чем бо-
лее осмысленный материал запоми-
нает ребёнок, тем непроизвольное 
запоминание лучше [2, c. 205-206].

Непроизвольная и произвольная 
память развиваются с помощью игро-
вой деятельность, но на первый план в 
обучении выступает произвольная па-
мять, так как именно она у детей этого 
возраста недостаточно развита. В 
среднем дошкольном возрасте память 
включается в процесс формирования 
личности. Третий и четвёртый годы 
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жизни становятся годами первых дет-
ских воспоминаний.

Несмотря на существенные дости-
жения в овладении произвольным за-
поминанием, господствующим видом 
памяти даже к концу дошкольного 
возраста, остается память непроиз-
вольная [1, c. 203-205].

Дошкольному возрасту принадле-
жит важная роль в общем развитии 
памяти человека. Уже при простом на-
блюдении за дошкольниками обнару-
живается бурное развитие  их памяти. 
Активный образ жизни, хождение, ус-
воения языка в раннем детстве расши-
ряет возможности познавательной де-
ятельности, способствует развитию 
памяти. «Ребенок относительно легко 
запоминает большое количество сти-
хотворений, сказок и т. д.   – пишет Д. 
Б. Эльконин.  – Запоминание часто 
происходит без заметных усилий, а 
объем запоминаемого увеличивается 
настолько, что некоторые исследовате-
ли считают, будто именно в дошколь-
ном возрасте память достигает куль-
минационного пункта своего развития 
и в дальнейшем лишь деградирует» [3, 
с. 250-251].

Несомненно необходимо уделять 
внимание развитию детской памяти. 
Ребёнок должен быть не только хоро-
шо воспитан, но и достаточно смыш-
лёным, умным, образованным. Разви-
тие памяти поможет добиться хоро-
ших результатов в дальнейшем обуче-
нии и облегчить его.

Системно-векторная психология 
Бурлана Ю. объясняет, что дети, в за-
висимости от того, каким набором 

свойств психики (называемых векто-
рами) они обладают, на такие же свой-
ства памяти могут и рассчитывать. 
Чтобы развивать ребенка правильно, 
важно понимать и определять его 
врожденные свойства. 

Например, дети со зрительным век-
тором  обладают фотографической па-
мятью, с легкостью запоминают схемы 
и рисунки в учебнике, как бы фотогра-
фируя их. Кроме того, очень хорошо 
запоминают эмоционально окрашен-
ные события, моменты. Поэтому основ-
ными методами развития памяти у де-
тей со зрительным вектором будет при-
витие любви к чтению, развитие чув-
ственности через литературу, театр, 
умение сопереживать героям. В играх 
для развития памяти детей следует так-
же использовать различные оттенки 
цветов и яркие картинки. Напоминайте 
ребенку образы в виде фотографий.

Дети со звуковым вектором акцент 
делают на звуки. Звуковики могут в 
упор вас не видеть, но запомнят голос 
с точностью до мелодики и тембра. 
При правильном развитии звуковых 
детей, они способны запоминать на 
слух музыкальные произведения, ус-
ваивать иностранный язык. Как тре-
нировать память у детей со звуковым 
вектором: прежде всего нужно огоро-
дить ребенка с самых малых лет от 
громких звуковых раздражителей, 
ухо – это очень чувствительный орган 
звукового ребенка, который требует 
бережного обращения в виде тишины 
и покоя. Лучше всего звуковое ухо вос-
принимает негромкую классическую 
музыку и спокойную тихую речь.
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Причиной плохой памяти у ребен-
ка может быть как его питание, образ 
жизни, перегрузки, плохой сон, так и 
наследственность. Развитию памяти 
ребёнка поспособствует хорошее вос-
питание, правильное питание, здоро-
вый сон и умеренная физическая ак-
тивность. Всё это необходимо для 
полноценного развития малыша и 
преуспевания за сверстниками.

Таким образом, получая новые зна-
ния ребёнок должен легко их запоми-
нать, без трудностей. Чтобы так про-
исходило необходимо развивать па-
мять малыша, тем самым помогая ему 
облегчить обучение. Выбор развития 
памяти зависит от особенностей её 

формирования в разном воздасте. Раз-
витие памяти с детства, чтение книг и 
решение математических задач обра-
зуют задатки к дальнейшему всесто-
роннему развитию, что является зало-
гом успеха в жизни.
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Проблема понимания сущности 
терроризма может быть рассмотрена 
через рассмотрение личностных осо-
бенностей террористов, так как терро-
ристическую деятельность осущест-
вляют отдельные люди. В связи с этим, 
на наш взгляд, необходимым пред-
ставляется более подробное исследо-
вание психологических особенностей 
личности террориста.

Терроризм и экстремизм связаны 
между собой. Предположительно экс-
тремизм во всем своем проявлении 
является неким идеологическим ис-
точником терроризма, обуславливая 
выдвижение идей, их эмоциональную 
подпитку, оправдывая подобные тер-
рористические акты [3, c. 88].

Раскрывая обозначенную тему, ви-
дится необходимым установить ряд 
качеств, которые присущи террори-
стам-экстремистам.

Так, одним из первых и более значи-
мых выступает качество, которое за-
ключается в непримиримом и некон-
тролируемом желании лица противо-
стоять существующему режиму или же 
какой-либо нации, группе или конфес-

сии. Данный критерий подкрепляется 
вторым качеством, выраженным через 
появление уверенности лица в соб-
ственной исключительности или же ис-
ключительности нации, к которой он 
принадлежит [1, c. 52].

В купе, указанные критерии стано-
вятся основанием развития мессиан-
ского мировоззрения, то есть такого 
мироощущения, при котором лицо 
стремится в осуществлению идеи о 
«спасения мира». Причем реальная 
возможность претворения такой мис-
сии принадлежит и доступна лишь 
определенной нации, группе, предста-
вителям той или иной религии.

В связи с чем проистекает появле-
ние такого качества, которое заставля-
ет лицо делить всех живущих людей на 
две полярные категории: плохих и хо-
роших. Причем, экстремисты относят 
себя, безусловно, ко второй группе. 
Считая себя порядочными, честными, 
живущими в мире зла, они ощущают 
видят спасение в том, что принадлежат 
к «праведной» расе, религии [1, c. 53].

Кроме того, как и для лиц, склон-
ных к терроризму, так и для тех, кто 
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уже совершил преступное деяние, 
присуще ощущение того, что гибель 
такого лица – высшая награда, так как 
именно ему предстала возможность 
выступить защитником нации, рели-
гии в целом.

Иным качеством является относи-
тельно осознанное стремление к раз-
рушению всего чуждого мировоззре-
нию и инородного. При этом, оправда-
ние жажды разрушения и сами нега-
тивные проявление таких позывов 
обуславливается также защитой свя-
щенных ценностей.

Также, особое место при характе-
ристике личности преступника  – тер-
рориста  – является фанатизм. В дан-
ном случае, лицо формирует в своем 
сознании образ беспощадного, ковар-
ного врага (например, иноверец). Вви-
ду чего развивается сильная привер-
женность идеалам и идеям в сочета-
нии с агрессией.

Более того, значимыми факторами, 
влияющими на формирование лич-
ностных качеств экстремиста, являют-
ся исторические события, о которых 
указанное лицо осведомлено (война, 
конфликты на религиозной почве), и 
что оно не может внутренне простить.

По мнению С.Е. Рязанцева, такое 
качество следует «душевным мазохиз-
мом», что постоянно сопровождается 
непрекращающимся внутренним диа-
логом, самоанализом, включая прояв-
ления резкой эмпатии с проекцией на 
свою личность такого рода обид, 
оскорблений чувств религиозного или 
национального характера [2, c. 39].

Таким образом, подводя итог, от-
метим, что подобные качества, прису-
щие террористам, могут наблюдаться 
и в отношении лиц, еще не преступив-
ших закон, ввиду чего своевременное 
выявление указанных склонностей по-
может уберечь человека, в том числе и 
с психологической точки зрения, от 
желания проявить себя именно как 
террориста-экстремиста, тем самым, 
сокращая количество преступлений.
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Питання духовного розвитку сту-
дентів завжди викликало інтерес сус-
пільства. В умовах утвердження укра-
їнської державності на засадах націо-
нальної культури народу особливо ак-
туальним стає пошук шляхів виходу із 
духовної кризи, усвідомлення цілей 
виховання і освітніх завдань. Духо-
вний розвиток кожної особистості є 
умовою для самоорганізації соціуму, 
самовиховання і нарощування твор-
чих сил суспільства. У нормативних 
документах України визначається не-
обхідність актуалізації розвитку духо-
вного потенціалу як суспільства, так і 
кожного його члена, пріоритетність 
розвитку духовної культури україн-
ського народу. У державній національ-
ній програмі «Освіта: Україна ХХІ сто-
ліття» наголошується, зокрема, що го-
ловною метою національного вихован-
ня освітянської молоді на сучасному 
етапі стає формування громадянина 

України зі сформованою національ-
ною самосвідомістю, розвиненою ду-
ховністю, високою морально-естетич-
ною культурою, творчим підходом до 
професійної діяльності.

Майбутні психологи крім засвоєн-
ня системи знань і уявлень про вну-
трішній світ людини, повинні володіти 
певними власними особистісними 
якостями, які сприятимуть успішній 
взаємодії з людьми. Відтак важливого 
значення набуває цілеспрямований 
розвиток ціннісно-смислової сфери 
особистості психолога; актуалізація і 
розвиток якостей, які створюють їх 
професійно-особистісну готовність до 
роботи з людьми; орієнтація на осо-
бистісну індивідуальність кожної лю-
дини, зосередженість на морально зна-
чущих подіях, створення відповідних 
умов, що спонукають до моральної 
рефлексії, милосердя, емпатії, толе-
рантності, оптимізму, високого рівня 
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самоконтролю і саморегуляції [1, 62].
Як зазначає І.  Г.  Тимощук, серед 

студентів і психологів-практиків часто 
домінує викривлене ставлення до пси-
хології, з установкою на миттєве до-
сягнення результатів. Підготовка май-
бутніх психологів не завжди супрово-
джується психологічним контролем за 
розвитком професійної відповідаль-
ності, глибоким і різнобічним аналі-
зом етичної, ціннісно-мотиваційної, 
сенсо-смислової сфер особистості 
майбутнього фахівця. В умовах сучас-
ного гіпертехнологічного процесу на-
вчання саме цей фундаментальний ас-
пект психічного життя людини зали-
шився забутим, що призводить до зни-
ження, а іноді й до нівелювання 
духовності як основи людських сто-
сунків [3, 38].

Юнацький вік є періодом самовиз-
начення, саморозвитку та самовдоско-
налення. Це сенситивний період засво-
єння духовних цінностей. Особистість 
в даний період ухвалює відповідальні 
рішення, пов’язані з вибором життє-
вого шляху, можливостями професій-
ної та особистісної самореалізації. 
Аналізуючи погляди провідних вчених 
на проблему духовності людини, варто 
зазначити, що всі вони єдині в тому, 
що духовність  – це внутрішній духо-
вний стрижень людини, його мораль-
ний абсолют.

Слід розрізняти зміст становлення 
духовно-моральної культури особис-
тості студента і зміст педагогічного 
забезпечення даного процесу. Зміст 
становлення духовно-моральної куль-
тури особистості студента складають 

вкорінені у світській і релігійній куль-
турі, виражені у різних її формах на-
ціональні і загальнолюдські духовно-
моральні цінності і їх особистісні 
смисли. Зміст процесу педагогічного 
забезпечення становлення духовно-
моральної культури особистості сту-
дента складається з освітніх ситуацій, 
в яких студенти здійснюють суб’єктну 
діяльність щодо осмислення і вибору 
цінностей особистісно-професійної 
самореалізації в контексті національ-
ної і загальнолюдської культури.

Проаналізувавши проблеми ста-
новлення духовно-моральної культу-
ри особистості можна зробити висно-
вок, що даний процес може здійснюва-
тися тільки за умови активної участі в 
ньому самої особистості. Суб’єктна 
природа даного процесу, а також його 
складний характер вимагають істотно-
го коректування ролі освітянина в 
ньому. Ця роль не може бути сформо-
вана в традиційному вигляді як орга-
нізація відповідного освітнього про-
цесу і управління ним, але, виражена в 
більш адекватній формі як забезпечен-
ня процесу становлення духовно-мо-
ральної культури особистості студен-
та-психолога, інтегрованого з його 
професійною підготовкою. Відповідно, 
метою є підготовка фахівця, який во-
лодіє духовно-моральними якостями 
та компетенціями, необхідними для 
кваліфікованої професійної діяльнос-
ті. Ці компетенції є основою для свідо-
мого саморозвитку майбутнім фахів-
цем свого духовно-морального потен-
ціалу в напрямку особистісно-профе-
сійної самореалізації [4].
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Духовні цінності і культура допома-
гають перетворити знання на особис-
тісне утворення, внутрішнє прийняття 
особистістю духовно-моральних норм, 
забезпечують їх особистісний зміст 
(обов’язкова норма для себе). Це пере-
творення означає виникнення у свідо-
мості моральних орієнтирів – норм, які 
вказують шлях особистого морального 
розв’язання повсякденних проблем і 
межі, які особистість не може пересту-
пити. Вони стають критеріями у 
розв’язанні питань справедливості, на-
лежного, припустимого і забороненого, 
породжують бажання і прагнення реа-
лізувати духовно-культурний потенці-
ал особистості у своїх справах [5, 39].

Процес духовного розвитку студен-
та-психолога слід розуміти як такий, 
що відбувається шляхом пізнання са-
мого себе, своїх потенціалів, відкриття 
можливостей для їх реалізації, досяг-
нення результатів, осягнення навко-
лишнього світу та свого зв’язку з ним, 
а отже – як процес самотворення своєї 
духовної сутності в гармонійній єд-
ності із Всесвітом. Для сприяння тако-
му процесові вищий заклад освіти має 
створити відповідні умови. Однією з 
найважливіших з них є створення осо-
бливого культурно-освітнього просто-
ру навчального закладу. Це, зокрема, 
середовище, яке уможливлює задово-
лення особистісної потреби у повазі, 
любові, співчутті, милосерді, толе-
рантності, у забезпеченні спілкування, 
наповненості красою та духовним 
змістом. Важливим є завдання ство-
рення у ВЗО умов для переживання 
духовних станів  – своєрідного духо-

вного піднесення внаслідок прийняття 
єдності з людьми і Всесвітом, бажання 
творити добро, що виявляється у ду-
ховних почуттях (совісті, віри, надії, 
любові) і надає моральної доверше-
ності ставленню особистості до інших 
і до себе. Ці стани акумулюються в 
емпатії  – найістотнішій ознаці людя-
ності, своєрідній здатності людини до 
осягнення внутрішнього світу іншої 
людини, до співпереживання разом з 
нею її почуттів, до визнання її цінності 
та неповторності.

Аналіз психологічної літератури 
дозволив виокремити такі показника-
ми духовності психолога як: а) стійка 
потреба і здатність слухати і чути ін-
шого, щира зацікавленість питаннями, 
які хвилюють людину, такт у спілку-
ванні з нею; б) готовність безкорисли-
во допомагати іншим, схильність до 
доброчинності; в) чуйне, турботливе 
ставлення до слабких, незахищених 
людей із фізичними вадами, повага до 
їх людської гідності, бажання й уміння 
бачити в іншій людині позитивні риси 
її особистості; г) конкретні дії, спрямо-
вані на самовдосконалення як умову 
самореалізації; д) здатність визнавати 
власні помилки, переживати почуття 
провини за свої негідні вчинки; е) по-
чуття відповідальності за власні вчин-
ки, слова, дієва настроєність на реаль-
ні справи; є) переконаність у святості 
сімейних і турбота, реальна допомога 
батькам; ж) яскраво виражена, при-
страсна потреба у справедливості, ре-
альні дії з метою утвердження правди 
як стосовно інших, так і самого себе; з) 
толерантність і водночас засудження 
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таких рис як підлабузництво, хитрість, 
брехня, лестощі, лінощі, байдужість, 
споживацтво, пихатість; і) усвідомлен-
ня сенсу життя, віра у Бога, вищу ідею, 
намагання жити за заповідями Божи-
ми з метою самовдосконалення і до-
сягнення відчуття задоволеності жит-
тям, повноти щастя та ін. [2, 478].

Культурно-освітній простір забез-
печує особистості багатство духовних 
інтересів, розкриття творчих здібнос-
тей, прояви найбільш важливих люд-
ських якостей. Духовне становлення, 
яке ґрунтується на ціннісно-орієнто-
ваному погляді на життя (творчість, 
самобутність, самостійність, відкри-
тість, терпимість до інших поглядів і 
думок), передбачає актуалізацію духо-
вного потенціалу суспільства і можли-
востей самої людини. Культурно-освіт-
ній простір вищого закладу освіти – це 
особливий тип локального хронотопу, 
який виник внаслідок діяльності інди-
відуальних і колективних суб’єктів з 
освоєння ціннісно зорієнтованої при-
кладної та символічно-знакової про-
фесійно-освітньої дійсності.

Духовної домінанти у освітньому 
процесі можна досягти за умови шир-
шого використання методів суб’єк-
тивації знань, стимулювання і мотива-
ції навчально-пізнавальної діяльності 
через створення ситуацій новизни, 
опори на життєвий досвід, ситуацій 
морального вибору, методів стимулю-
вання обов’язку й відповідальності, 
інтерактивних та евристичних методів 
навчання. Вони уможливлюють діало-
гічну взаємодію всіх учасників освіт-
нього процесу, позбавляють від при-

мусу, сприяють усвідомленню студен-
тами справжньої сутності професійної 
підготовки та самоусвідомленню себе 
як майбутнього професіонала, активі-
зують їх творчу діяльність. Завдання 
щодо духовного розвитку студентів-
психологів можна реалізувати тільки 
за умови реального зміщення акцентів 
освітньої діяльності в бік гуманізації 
навчально-виховного процесу вищого 
навчального закладу. Для цього необ-
хідно, як зазначає А.В. Фурман, зміна 
домінуючої орієнтації учасників освіт-
нього процесу на розкриття їх духо-
вно-психологічних переживань [4].

Таким чином, формування та роз-
виток духовних цінностей майбутньо-
го професіонала – це важливий напря-
мок вдосконалення освітнього проце-
су, що передбачає умови для того, щоб 
кожен фахівець мав активну життєву 
позицію, урівноваженість, професійне 
товариство, відповідальність, найвище 
розуміння соціальної значущості своєї 
діяльності на шляху розбудови нашої 
Батьківщини.
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Стресс – это эмоциональное состо-
яние, обусловленное неожиданной и 
напряженной ситуацией [1]. Стресс 
является естественным побочным 
продуктом любой деятельности, по-
скольку отражает общую потребность 
человека в адаптации, приспособле-
нии к меняющимся условиям жизни. 
Много приятных и неприятных собы-
тий вызывают у нас стрессоподобные 
физиологические реакции. Стрессо-
вые состояния возникают, когда необ-
ходимо самостоятельно быстро при-
нять решение, мгновенно отреагиро-
вать на опасность или действовать в 
ситуации, которая неожиданно изме-
нилась. Стресс содержит в себе боль-
шую разрушительную силу; он может 
уничтожить успех, любовь или даже 
саму жизнь.

Причин возникновения стрессов 
много, но если их обобщить, то можно 
выделить три главные: Чувство вины. 
Чувство вины перед собой или перед 
окружающими вызывает сверхмощной 
стресс, который опасен для здоровья.

Потеря ценностей. Окончательная 
потеря, которую невозможно ни воз-
местить, ни компенсировать  – потеря 
любимых, близких, банкротство, неза-

страхованные убытки, потеря репута-
ции  – является сильным стрессоген-
ным фактором.

Ненависть к работе. Многие люди 
ненавидят работу. Выбранная ими 
профессия, карьера, к которой они 
долгие годы готовились и которую еще 
длительное время реализовывали, мо-
гут стать теперь серьезными, вызыва-
ющими стресс, факторами [1].

В настоящее время стрессы, как и 
болезни, легче предотвратить, чем 
впоследствии заниматься их лечением. 
Психологами и медиками разработаны 
ряд способов и методов профилактики 
стресса.

Важнейшим путем профилактики 
эмоционального стресса является не-
обходимость перестройки отношения 
человека к психотравмирующей ситуа-
ции, переориентации личности на си-
стему новых ценностей взамен утра-
ченных, формировании новых интере-
сов, которые не противоречат основ-
ной жизненной установке человека и 
соответствуют его возможностям. По-
нимание ценностей обеспечивает эмо-
циональные границы и помогает из-
беганию тревожности, страха, неуве-
ренности и сомнений.

СТРЕСС В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА: ПРЕОДОЛЕНИЕ 
И ПРОФИЛАКТИКА СТРЕССОВЫХ СОСТОЯНИЙ

Сиренок К
Студент гр. ПЦБ-16-1
Марченко В. А.
к.и.н., доцент кафедры философии и политологии  
ГВУЗ «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры»
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Почти невозможно контролиро-
вать каждую стрессовую ситуацию в 
нашей жизни, но можно контролиро-
вать большинство наших реакций на 
стресс. Конечно, это все очень трудно, 
но возможно. Существует много мето-
дов преодоления психоэмоционально-
го стресса, и задача состоит в том, 
чтобы выбрать те из них, которые от-
вечали бы, с одной стороны, индиви-
дуальным особенностям конкретной 
личности, а с другой – реальным усло-
виям, существующим в данном месте и 
в данное время.

К индивидуальным методам можно 
отнести:

· регулярный активный отдых;
· релаксация (занятия йогой, меди-

тация, аутотренинг);
· тренинг навыков самоконтроля 

поведения;
· планирование собственного вре-

мени;
· когнитивная терапия;
· обеспечение достаточной продол-

жительности сна [4, c.5].
Одним из самых распространенных 

методов преодоления стрессов являет-
ся копинг. Копинг исследователи рас-
сматривают как деятельность лично-
сти, направленную на поддержку или 
сохранение баланса между требовани-
ями среды и ресурсами, соответствую-
щими этим требованиям. Карвер C. и 
его коллеги считают, что психологиче-
ское назначение копинга заключается 
в том, чтобы человек смог лучше адап-
тироваться к требованиям ситуации, 
овладеть, ослабить или смягчить ее 
требования. Поэтому главная задача 

копинга  – обеспечение и поддержка 
благополучия человека, его физиче-
ского и психического здоровья и до-
стижения удовлетворенности соци-
альными отношениями.

Копинг-процесс имеет определен-
ную последовательность: начинается 
он с восприятия стресса, дальше идет 
его когнитивное оценивание, выра-
ботка стратегии по преодолению и, 
наконец, оценка результата действий 
[3, с.291].

Наиболее простыми будут физиче-
ские методы уменьшения стресса – воз-
действие высокими или низкими темпе-
ратурами, светом различного спек-
трального состава и интенсивности и т. 
д. Многочисленные наблюдения доказы-
вают, что закаливание, сауна и русская 
парная баня являются прекрасными ан-
тистрессорными методами. Следующая 
группа биохимических методов снятия 
стресса включает в себя различные фар-
макологические препараты, лекарствен-
ные растения, ароматерапию. При ис-
пользовании ароматерапии следует учи-
тывать индивидуальную переносимость 
запахов и сформированные ранее обо-
нятельные ассоциации. Физиологиче-
ские методы регуляции стресса заклю-
чаются в непосредственном воздействии 
на физиологические процессы в орга-
низме, в частности, на сердечно-сосуди-
стую, дыхательную и мышечную систе-
мы. Они включают в себя массаж, аку-
пунктуру, физические упражнения, мы-
шечную релаксацию и дыхательные 
техники.

Эффективным методом преодоле-
ния стресса является внешний – с уча-
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стием психолога, психиатра или любо-
го другого позитивно настроенного 
человека. Сюда относятся все виды 
психотерапии, эмоциональное участие 
близкого человека, компетентный со-
вет знающего человека, спортивные 
игры, массаж и т. д. В некоторых ситу-
ациях вышеназванный способ преодо-
ления стресса невозможен  – при от-
сутствии специалиста или нежелании 
человека делиться своими проблемами 
с посторонними. В этом случае при-
менимы разнообразные методы пси-
хологической самопомощи  – аутоген-
ная тренировка, медитация, дыхатель-
ные техники, специальные физические 
упражнения и т. д. [5, c.95-96].

Таким образом, человек в своей 
жизни постоянно поддается воздей-
ствию стрессов. Профилактика стрес-
са позволит предотвратить его еще на 
стадии возникновения. Если же на 
стадии возникновения стресса не было 
предпринято никаких мер, ученые 
предлагают различные методы борьбы 
со стрессом, такие как физические, 

физиологические, психологические, 
внешние (вмешательство специали-
стов), и в первую очередь самопомощь. 
Каждый человек из всех может вы-
брать индивидуально свой, который 
ему больше подходит.
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Чувства человека играют большую 
роль в принятии решений и выборе 
линии поведения в той или иной ситуа-
ции. Чувство человека заостряет своё 
внимание на разнообразных мелочах 
больше, чем мышление. Таким образом, 
интеллект оказывается бесполезным, 
когда человека охватывают эмоции.

Необходимо понимать отличие 
эмоционального интеллекта от обыч-
ного интеллекта. На протяжении жиз-
ни человеку нужно много учиться, 
чтобы он смог получить желаемую 
профессию, а для этого понадобится 
высокий коэффициент интеллекта, на-
зываемый IQ. Но человек не сможет 
хорошо себя реализовать в выбранной 
профессии без высокого эмоциональ-
ного интеллекта  – EQ. Именно он 
определяет то, насколько больше чело-
век может достичь, по сравнению с 
людьми, которые имеют когнитивные 
навыки того же уровня. Таким обра-
зом, эмоциональный интеллект  – это 
способность эффективно маневриро-
вать в различных социальных ситуа-
циях, считывать эмоциональные от-
тенки поведения коллег, клиентов и 
начальства и не сдаваться перед лицом 
эмоциональных неудач; это способ-

ность понимать, распознавать, регули-
ровать и оценивать эмоции [3].

В то время как IQ может принести 
1-20% успеха в некоторой работе, EQ 
ответственен за 27-45% успеха. По ре-
зультатам опроса 733  мультимиллио-
неров США, когда их попросили оце-
нить факторы, которые обеспечили им 
успех, в числе первых пяти были: чест-
ность перед всеми, дисциплина, уме-
ние ладить с людьми, поддержка су-
пруга/супруги, высокая трудоспособ-
ность. Все пять  – отражения эмоцио-
нальных способностей [1].

В эмоциональный интеллект вхо-
дят четыре основных навыка:

1) способность распознавать эмо-
циональные состояния как свои соб-
ственные, так и других людей;

2) понимание эмоций – построение 
фраз, осознание смысла, другими сло-
вами  – понимание причин возникно-
вения эмоций;

3) способность регулировать эмо-
ции, удерживать эмоциональное воз-
буждение на среднем уровне и не реа-
гировать на провокации;

4) использование эмоций как ре-
сурсов для достижения целей, увели-
чения результативности [3].

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, ЕГО ОТЛИЧИЕ 
И СПЕЦИФИКА
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Каждый из навыков эмоционально-
го интеллекта можно тренировать. К 
примеру, для регуляции своих эмоций 
можно использовать несколько мето-
дик. Методика сдерживания проявля-
ется в устранении внешних признаков 
нежелательных эмоций путём наме-
ренного и сознательного усилия. Вто-
рая методика  – когнитивный пере-
смотр. Она предполагает изменение 
ситуации в уме, что влечет за собой 
достижение желаемого человеком со-
стояния. Третьим способом является 
смещение внимания  – переключение 
внимания с неприятных событий на 
приятные человеку, или на нейтраль-
ные. Четвертым способом является 
привлечение помощи в виде эмоцио-
нальной поддержки. [3]

Необходимо понимать, что EQ не 
определяет способности человека 
справляться с какой-либо интеллекту-
альной деятельностью, не выявляет 
интерес к какой-либо профессии и 
профессиональные способности чело-
века. Эмоциональный интеллект не яв-
ляется характеристикой личности. С 
помощью личностных тестов возмож-
но распределить людей по следующим 
категориям: авантюрист, воспитатель, 
впечатлительный, и т.д. Как следствие, 
люди начинают относить себя к опре-
делённым категориям и считать, что 
они лишены возможности изменять 
себя в лучшую сторону. К счастью, 
каждый человек имеет свои эмоцио-
нальные способности. И они состоят 
не из статических, фиксированных, а 
из динамичных и переходящих навы-
ков, умений, которые могут быть при-

ведены в действие по ситуации. От-
дельные составляющие эмоциональ-
ных способностей, так называемые 
строительные блоки, могут быть улуч-
шены и изменены в ходе обучения, 
опыта и различных тренировок.

Израильский психолог Реувен Бар-
Он, один из ведущих новаторов кон-
цепции эмоционального интеллекта, 
выделил 5 строительных блоков EQ:

1) внутриличностная сфера, кото-
рая касается нашей способности по-
нимать себя и управлять собой, откры-
то выражать свои мысли и чувства, 
направлять и контролировать себя, 
признавать свои сильные и слабые 
стороны, реализовать свой потенциал;

2) межличностная сфера, которая 
касается способности взаимодейство-
вать и ладить с другими;

3) сфера приспособляемости, кото-
рая включает в себя способность быть 
гибким и реалистичным, решать ряд 
проблем по мере их возникновения, 
согласовывать свои чувства с изменя-
ющимся условиями;

4) сфера умения справиться со 
стрессом, которая касается способно-
стей выдерживать стресс и контроли-
ровать свои импульсы, оставаться спо-
койным и сосредоточенным, сопро-
тивляться искушению;

5) сфера общего настроения, кото-
рая выражается в способности поддер-
живать реалистичную положительную 
установку и способности быть доволь-
ным жизнью[1].

Не так давно появилась научная мо-
дель эмоционального ума [2]. Она объ-
ясняет, почему многие действия могут 
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делаться под влиянием эмоций. Эмоци-
ональный ум гораздо быстрее, чем ра-
циональный, бросается действовать, не 
думая о самом смысле действия. Эмо-
циональный ум имеет своё преимуще-
ство – он позволяет выносить простые 
интуитивные суждения. Эти суждения 
помогают людям определять, к кому 
как относиться, кому верить. Эмоцио-
нальный ум может обнаружить и пре-
дотвратить различные опасности. Од-
нако все эти интуитивные суждения 
могут оказаться ошибочными и ввести 
человека в заблуждение. Американский 
психолог Пол Экман полагает, что эмо-
ции мобилизуют нас для реагирования 
на требующие ответных действий со-
бытия без потери времени на обдумы-
вание. Если какая-то эмоция надолго 
завладевает мозгом человека независи-
мо от изменения обстоятельств, то та-
кое состояние определяется как плохая 
адаптация. Эмоциональному уму при-
суща ассоциативная логика. Если 
какая-то особенность события кажется 
похожей на эмоционально окрашенное 
воспоминание о прошлом, эмоцио-
нальный ум откликается на это включе-
нием чувств, которые возникали вместе 
с воскресшим в памяти событием. Эмо-
циональный ум реагирует на настоящее 
так, как если бы это было прошлое [2].

Таким образом, значение эмоцио-
нального интеллекта заключается в 
том, что кем бы мы ни были в интел-
лектуальном спектре, EQ может сти-
мулировать нас и дать нам возмож-
ность воспользоваться всеми преи-
муществами нашего потенциала. Без 
достаточно хорошо развитого эмо-
ционального интеллекта человек в 
прямом смысле страдает от проблем 
во всех важных сферах. Такому чело-
веку не просто тяжело реализовать 
себя в профессиональной деятельно-
сти, но даже тяжело удержаться на 
определенной должности. Ему так же 
сложно построить дружеские отно-
шения с друзьями, коллегами, а са-
мое главное – создать теплую семей-
ную атмосферу и воспитать эмоцио-
нально здоровое поколение.
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Важливим завданням підготовки 
майбутніх фахових психологів у наш 
час є надання їм знань з історії розви-
тку психологічної науки, як у світі вза-
галі, так і в нашому краї зокрема. Відо-
мо, що розвиток психології у Галичині 
пов’язаний з діяльністю Львівського 
університету (1661); оскільки в різний 
час у ньому працювали відомі науков-
ці, проте на сьогодні про їхню діяль-
ність відомо не багато. Серед тих, хто 
заклав основи наукової психології у 
нашому краї, слід назвати польського 
вченого Казимира Твардовського 
(1866-1938). З’ясування обставин поя-
ви і подальшого розвитку наукової 
психології у нашому краї зумовлює 
актуальність даного дослідження.

Мета роботи: знайти відомості про 
наукову та викладацьку діяльність Ка-
зимира Твардовського, що мала відно-
шення до становлення психологічної 
науки у Львові, а також розглянути 
перспективи подальших досліджень.

Становлення наукової психології у 
Львові пов’язане з іменем польського 
вченого Казимира Твардовського. 
Основні події з його особистого і нау-
кового життя неодноразово досліджу-

валися, як польськими, так і вітчизня-
ними вченими [1  – 4]. Вищу освіту 
вчений здобув у Віденському універси-
теті, де навчався на філософському 
факультеті, зокрема, слухав лекції 
Ф.  Брентано та поділяв його наукові 
погляди. Під його керівництвом напи-
сав дисертацію на тему: «Ідея і перцеп-
ція. З епістеміологічних досліджень 
над Декартом», яку захистив у 
1892 році. Після цього продовжив на-
вчання у Лейпцігу і в Мюнхені, переду-
сім у галузі психології. У 1894 році за-
хистив ґабілітаційну працю на тему 
«Про зміст та предмет уявлень».

З 1894 року Твардовський починає 
викладати на посаді приват-доцента у 
Віденському університеті, а з вересня 
1895 отримує посаду професора філо-
софії Львівського університеті. З цього 
часу успішно розвивається його ви-
кладацька, наукова й організаторська 
діяльність, з якою пов’язані виникнен-
ня та розвиток його наукової школи. З 
цього часу розвиток наукової психоло-
гії у нашому краї пов’язаний з його 
іменем, а згодом і його учнів; відтоді 
постала найпотужніша наукова фор-
мація, яка будь-коли існувала на цих 
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землях, і згодом отримала назву Львів-
сько-Варшавська філософська школа 
(ЛВШ).

Посада Твардовського у Львівсько-
му університеті називалася “професор 
філософії і психології”; тут він викла-
дав ряд курсів з психології, серед його 
наукових зацікавлень – філософія пси-
хології мислення. З 1901 року К. Твар-
довський читав лекції з експеримен-
тальної психології; у цьому ж році він 
заснував при Львівському університе-
ті першу психологічну лабораторію, 
яка спочатку не мала офіційного стату-
су, але отримала його у 1907 році.

Як відзначає дослідник ЛВШ М. М. 
Верніков, «Коло наукових інтересів 
членів школи досить широке, значною 
мірою визначене у працях К. Твардов-
ського. Але об’єднує їх критичне став-
лення до ірраціоналізму і метафізич-
них спекуляцій, пошуки наукового 
методу в філософії на ґрунті логіки та 
емпіризму, праця в ім’я реформування 
філософії на наукових засадах, ідеї, за-
позичені від Арістотеля і схоластики: 
дистикціоналізм (строге уточнення 
змісту понять, що зумовило аналітич-
ність філософствування в школі), 
зверненість до психології як основи 
філософії на ґрунті ідеї інтенціональ-
ності психічних явищ, пов’язані з цим 
розвиток теорії предмету як різновиду 
онтології, а також описової емпіричної 
і експериментальної психології. Осно-
вні ідеї програми філософських дослі-
джень були висловлені К. Твардов-
ським у його першій лекції у Львів-
ському університеті як програми «про-
педевтичної філософії».

Особливістю підходу до філософії 
у К. Твардовського було те, що в її 
розумінні він значну ролі відводив 
психології. Від Ф. Бретнано він сприй-
няв позитивістську ідею наукового 
реформування філософії і бачення 
змісту цього реформування, тому 
його філософську роль цілком об-
ґрунтовано характеризували як пере-
несення брентанізму на польський 
грунт. Він переймає і продовжує роз-
вивати у своїй науковій діяльності 
ідею стоврення наукової філософії. 
М. Верніков пише з цього приводу на-
ступне: “Висловлюючи думку про те, 
що філософія не є єдиною, а склада-
ється з окремих наук, професор вва-
жав, що через реформування ці науки 
повинні зайняти своє місце серед 
конкретних наук, запозичивши від 
них методи наукового дослідження. 
Згідно міркувань К.  Твардовського, 
методом дедуктивних наук філософію 
озброює логіка, методом наук досвід-
них  – психологія... Як і його попере-
дники, він вважав, що психологія ви-
тісняє з філософії апріоризм, а по 
суті, за його словами, довільність, і 
залучає до теоретичних досліджень 
досвідну основу. Професор трактував 
психологію як базову для філософії 
науку”. Таким підходом було зумовле-
но те, що психологія як у наукових 
поглядах засновника Львівсько-Вар-
шавської філософської школи, а та-
кож у працях його послідовників за-
йняла провідне місце. Виникає питан-
ня про те, чим було виправдане цен-
тральне і головуюче становище 
психології в згаданих наукових систе-
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мах. На думку дослідників, пріоритет-
не становище психології в системі на-
укових поглядів як Брентано, так і 
його послідовників мало належне по-
яснення. Зокрема, К.  Твардовський 
виходить із розуміння філософії як 
групи наук, спорідненість яких поля-
гає в тому, що “всі предмети філософ-
ських досліджень можна до певного 
ступеню звести до явищ розумового 
життя”. Все, що може взагалі станови-
ти філософську проблему, на його 
думку, є психічними витворами у різ-
них формах. Психологія як “наука про 
явища розумового життя або про 
явища (духовні)” вивчає, на думку 
К. Твардовського, психічні явища, що 
лежать в основі індивідуального піз-
нання, в основі формування етичних і 
естетичних понять. Тому психологія 
дає філософії не тільки метод, а також 
предмети дослідження.

У 1918  році Твардовському запро-
понували очолити кафедру психології 
у Варшавському університеті, проте 
він відмовився від цієї пропозиції і за-
лишився у Львові. У 1920 році на базі 
психологічної лабораторії було створе-
но Інститут психології.

У 1927  році у Львівському універ-
ситеті було створено кафедру психоло-
гії, яку очолив учень К. Твардовського 

Мечислав Кройц (1893-1971); з 1928 по 
1939 рік він очолював Інститут психо-
логії Львівського університету.

Висновок. Казимир Твардовський 
фактично був першим, кому вдалося 
закласти основи наукової психології у 
Львові. Незважаючи на брак дослі-
джень його життя та діяльності, у 
львівський період його життя зокрема, 
наявних відомостей достатньо для 
того, щоб належним чином оцінити 
його внесок у розвиток психології у на-
шому краї. Проте ще багато питань, 
пов’язаних з його діяльністю, залиша-
ються нез’ясованими, що потребує по-
дальших досліджень.
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Формування психологічних основ 
професійної культури фахівців право-
охоронної діяльності, курсантів та 
слухачів вищих навчальних закладів 
МВС України як складова професійної 
підготовки працівників є однією з ак-
туальних проблем у сучасній психоло-
гічній та правовій науках.

При побудові власної концептуаль-
ної моделі дослідження психологічних 
основ професійної культури фахівців 
правоохоронної галузі, ми спиралися 
на такі принципи: принцип систем-
ності, цілісності, діяльності, наступ-
ності, компетентності, індивідуальної 
спрямованості. Крім того, ми врахува-
ли найбільш поширені загальні психо-
логічні теорії, які торкаються діяль-
ності і спілкування [1,4,5,7].

Концептуальну модель психологіч-
них основ професійної культури фа-
хівців правоохоронної галузі форму-
ють наступні базові компоненти:

1. когнітивний компонент  – інте-
лектуально-професійні якості, це ха-
рактеристики професійних знань, 

умінь, навичок, професійного досвіду 
працівника, його кваліфікації, резуль-
татів праці тощо;

2. комунікативний компонент  – це 
здатність проявляти ефективність ко-
мунікацій як з колегами, так і з гро-
мадськістю;

3  емоційно-вольовий компонент  – 
це якості, які відповідають за саморе-
гуляцію, емоційну витримку і стій-
кість;

4. поведінково-діяльнісний компо-
нент  – якості, які характеризують ор-
ганізованість, відповідальність, ініціа-
тивність, дотримання субординації, 
вміння працювати в команді, ефектив-
ність діяльності та ін.;

5. особистісно-характерологічний 
компонент  – особистісні якості, які 
розкривають такі особливості праців-
ника, як здатність до самооцінки, чес-
ність, справедливість, принциповість, 
загальну культуру, культуру мислення, 
мови.

Зміст кожної групи критеріїв якос-
тей залежить від займаної посади пра-

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСНОВ 
ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

І.М. Хоржевська
Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Чорноморського 
національного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв

Ключові слова/Key words: психологічні основи професійної культури, когні-
тивний, комунікативний, емоційно-вольовий, поведінково-діяльнісний, особис-
тісно-характерологічний компонент/ psychological foundations of professional 
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цівника, і кожна з них може мати свій 
набір критеріїв, які слід встановлюва-
ти та оцінювати в залежності від спеці-
алізації, стажу, посади, тощо. Ми роз-
криємо і проаналізуємо структуру 
кожного з п’яти базових елементів 
психологічних основ професійної 
культури фахівців правоохоронної га-
лузі. Структуру визначаємо як спіль-
ність тривалих і міцних взаємозв’язків 
між численними компонентами яви-
ща, предмета, що забезпечує його стій-
кість і цілісність.

Когнітивний компонент. Ознаками 
даного компоненту виступає, в першу 
чергу, сформованість професійних 
знань. Базою досліджуваного компо-
ненту є загальний інтелектуальний рі-
вень і спеціальні професійні характе-
ристики. До структури входить психо-
логічна надійність сформованих нави-
чок та вмінь. Особливостями 
когнітивного компоненту є професій-
не мислення, пам’ять, спрямованість 
уваги, уяви, сприймання; здатність 
адаптуватися до нових умов; розвине-
ність уміння долати перешкоди; наяв-
ність дій та операцій, необхідних для 
успішного здійснення професійної ді-
яльності. Наявність сформованого да-
ного компоненту забезпечує відхід від 
сталих стереотипів правоохоронної ді-
яльності й оволодіння новими спосо-
бами професійної самореалізації. Він 
характеризується наступними крите-
ріями: наявність актуальних інтегро-
ваних знань, здатність до їхнього по-
стійного вдосконалювання, творча ак-
тивність, гнучкість і критичність мис-
лення, здатність до аналізу професійної 

ситуації й рефлексії. Також містить 
широку ерудицію у науково-предмет-
них галузях, позитивну спрямованість 
на професію.

Комунікативний компонент. Даний 
компонент формує, в першу чергу, 
уміння передавати і адекватно сприй-
мати інформацію,уміння спілкуватися, 
налагоджуватим контактну функцію 
під час взаємодії з іншими. Головними 
критеріями є володіння вербальними 
та невербальними засобами спілку-
вання, здатність до кооперації, комуні-
кація як засіб інтеріоризації. Показни-
ки наявності сформованого компонен-
ту  – це тактовність, ввічливість, до-
брозичливість, порядність, щирість, 
чесність, активне слухання, вміння ке-
рувати комунікативним процесом, 
уміння встановлювати контакт, від-
критість до спілкування, рефлексія.

Емоційно-вольовий компонент 
особистості фахівця. Даний компо-
нент містить сформованість вольових 
та емоційних процесів, що забезпечить 
емоційну сприйнятливість, цілеспря-
мованість, самовладання, наполегли-
вість, самостійність, самокритичність, 
самоконтроль і результативність ді-
яльності правоохоронця; здатність 
вільно керувати своєю поведінкою і 
поведінкою іншого; професійну пра-
цездатність, врівноваженість і витрим-
ку.

Емоційно-вольова стійкість може 
розглядатися як один з найважливі-
ших показників психологічної підго-
товленості співробітників до профе-
сійної діяльності. Ми говоримо про 
здатність зберігати в складних умовах 
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сприятливий для успішної роботи 
психічний стан.

Поведінково-діяльнісний компо-
нент представлений мірою ціннісного 
ставлення до соціуму, своєї професії 
через поведінку та діяльність. Його 
формують якості, які характеризують 
організованість, відповідальність, іні-
ціативність, дотримання субординації, 
вміння працювати в команді, ефектив-
ність діяльності та ін.

Поведінково-діяльнісний компо-
нент професійної компетентності ха-
рактеризує особистість поліцейського, 
якому притаманні риси характеру, що 
відображають ставлення до діяльності 
(працездатність, добросовісність, пра-
целюбність, наполегливість, витрива-
лість, цілеспрямованість) та ставлення 
до себе (вимогливість, впевненість, са-
мокритичність); риси, що визначають 
спрямованість особистості (колекти-
візм, суспільна спрямованість, безко-
рисливість, скромність, наполегли-
вість), інтелектуальні риси характеру 
(спостережливість, практична спрямо-
ваність розуму, зацікавленість, вміння 
використовувати знання на практиці), 
деякі вольові риси характеру (впевне-
ність, дисциплінованість, організова-
ність, ініціативність, самостійність, зі-
браність, самовладання, самоконтроль, 
наполегливість, сміливість, актив-
ність) та наявність лідерських якостей 
(сила волі, наполегливість, схильність 
до розумного ризику, незалежність, 
критичність та самокритичність).

Особистісно-характерологічний 
компонент  – особистісні якості, які 
розкривають такі особливості праців-

ника, як здатність до самооцінки, до 
співробітництва і взаємодії, толерант-
ність, чесність, справедливість, прин-
циповість, загальну культуру, культу-
ру мислення, мови.

Проявляється у глибокому розу-
мінні універсальних людських ціннос-
тей. Цей компонент відображає систе-
му мотивів, спонукальних ідей до са-
мовдосконалення у професійному та 
особистісному житті в цілому. Відзна-
чаючи такі якості, як впевненість в 
собі, прагнення до успіху в структурі 
особистості поліцейського, не можна 
не сказати про раціональність мислен-
ня у професійних ситуаціях. Адже до-
сягти високих результатів у професії 
неможливо без наявності певних реф-
лексивних здатностей.

Проведений аналіз науково-педа-
гогічної літератури свідчить, що до 
розуміння побудови моделі психоло-
гічних основ професійної культури 
існують різні підходи. Професійна 
культура, як частина загальної куль-
тури, розглядається не тільки як фор-
ма людської діяльності, але і як най-
важливіший аспект життєдіяльності 
особистості, як соціальна діяльність, 
яка не зводяться лише до певного 
комплексу знань, умінь і навичок. У 
сучасних глобалізаційних умовах роз-
витку суспільства надзвичайно акту-
альною виступає проблема форму-
вання професійної культури різних 
фахівців, у тому числі спеціалістів 
правоохоронних органів.
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У XXI столітті людство активно ви-
користовує медіа як засіб впливу на 
суспільство. Медійне середовище пе-
реповнене розвагами на телебаченні, 
популізмом в Інтернеті та псевдопро-
тестами в соціальних мережах. Сього-
дення характеризується становленням 
і розвитком відкритого демократично-
го суспільства. У ньому з’являються 

нові форми комунікації, засновані на 
соціальному й особистому партнер-
стві, рівності всіх громадян суспіль-
ства. Засобів комунікації стає все біль-
ше, що відкриває нові можливості і 
звільняє людей від усіляких обмежень 
[2].

У межах інформаційно-технологіч-
ного підходу розкриваються основні 
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засоби та способи трансляції комуні-
кацій як провідної рушійної сили сус-
пільного прогресу. З розвитком мере-
жі Інтернет та засобів комунікації 
зростають і способи впливу на сус-
пільство. Безперечно електронна ко-
мунікація є важливим елементом фор-
мування національної свідомості, на-
ціональної ідеології та національного 
самовизначення [10]. Така комунікація 
надає рівні можливості усім членам 
суспільства в інформуванні та само-
розвитку, але не захищає від вторгнен-
ня шкідливої інформації, яка може 
становити загрозу інформаційного об-
ману як для окремого індивіда так і 
для нації в цілому.

Через сучасні ЗМІ та мережу Інтер-
нет люди інформаційного суспільства 
здійснюють обмін соціальними смис-
лами у соціальному часі та просторі, 
зорієнтовані на підтримку соціальної 
єдності [3]. Але сучасне суспільство не 
завжди фільтрує отримувану інформа-
цію, а як наслідок – маємо відсутність 
власної думки.

Медіакультура в інформаційному 
суспільстві сьогодні посідає панівне 
місце саме тому, що визначає комуні-
каційний компонент кожного явища, 
яке вона транслює суспільству. У ре-
зультаті цих процесів, під впливом 
технологічних змін трансформується 
ціла низка аспектів: ідеологія,цінності, 
уявлення, політика, смаки, поняття ес-
тетичного й культурного [6].

Медіакультура як культура переда-
чі змістів, як культура посередник сто-
сується всіх сторін комунікації. Медіа-
культура  – це метакультура інформа-

ційного суспільства, організована як 
модель масової продукції для масової 
публіки. Тут образи, звуки, зображен-
ня передаються через технічні засоби, 
створюючи віртуальні цінності і смис-
ли, пов’язує культуру і технологію, 
транслює змісти на масову аудиторію. 
Вона спрямована на посилення усіх 
сфер життя людини [8].

Сутністю сучасного суспільства є 
не стільки інформацією, скільки кому-
нікацією, а оскільки комунікація в су-
часному суспільстві – це передусім ма-
сова комунікація, що здійснюється че-
рез канал медіа, то відповідно панів-
ним засобом упливу на суспільство 
стає культура цих медіа або медіа-
культура. Тому соціальна комунікація 
є базовим фактором досягнення своєї 
цілі. Метою комунікації в інформацій-
ному суспільстві є поширення соціаль-
ної інформації, ціллю якої є форму-
вання суспільної свідомості суб’єктів 
та об’єктів суспільної сфери і відповід-
не спрямування їхньої дільності [2].

За допомогою соціальних комуніка-
цій в інформаційному суспільстві на-
лагоджується мораль, відносини між 
різними соціальними інститутами.
Отже, з вищесказаного випливає, що 
соціальні комунікації налаштовані на 
управління соціальними системами.

Як визначає Є.Силко: «Людина 
21  століття живе в медіатизованому 
просторі інформаційного суспільства, 
що складає її нове середовище буття, 
реальність сучасної культури. Засоби 
масової комунікації, нові технології 
проникли в усі сфери життя. Медіа 
стали основним засобом виробництва 
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культури сьогодення, а не тільки кому-
нікативним механізмом. Медіатизація 
стала визначати багато параметрів ес-
тетики соціуму, освіти, індустрії, полі-
тики тощо» [4, с.32 ].

За допомогою цього й здійснюється 
вплив на суспільство. Більша частина 
спілкування сучасної молоді припадає 
на соціальні мережі, вони ж і задають 
сучасні стандарти краси, моди, політи-
ки та освіти. Тому через канали кому-
нікації соціальних мереж дуже легко 
маніпулювати свідомістю нації і спря-
мовувати потік її думок у потрібне 
русло.

Найпопулярнішим засобом для 
впливу в сучасній масовій комунікації 
є медіа-текст, де значна увага тут на-
лежить образотворчій складовій при 
оформленні інформаційного потоку. 
Тестова складова є лаконічною та міст-
кою: чим менше слів, тим експресивні-
ше кожне з них. Так, реклама у соціаль-
них мережах, зважаючи на її соціальну 
складову, стала фокусувати увагу на 
особистості приймача. Сучасна ре-
кламна комунікація використовує усі 
здобутки психології для виконання 
своєї базової функції – просування то-
вару або послуги, естетичні і рекреа-
тивні чинники [9].

Медіа створюють нове середовище 
проживання, нову реальну дійсність. 
Все це зумовлює утворення нових 
форм життєдіяльності людини, новий 
досвід спілкування і співіснування. А 
соціальні мережі є безконтрольним за-
собом впливу на свідомість людини. 
Адже саме медіа та, зокрема, соціальні 
мережі, задають настрій людини на 

весь день, а може й рік. Ці характерис-
тики закладають нові смислові кон-
структи в організації комунікативного 
простору сучасного суспільства, зо-
крема – у культурному просторі.

На сьогодні мережа Інтернет є 
окремим видом засобів масової інфор-
мації. Телебачення, радіо, газети, жур-
нали відходять на другий план, адже в 
соціальних мережах з’являються так 
звані лідери думок – блогери, до порад 
та слів яких дослухаються мільйони і 
мільярди людей. Серед них є відомі 
психологи, діячі культури, філософи, 
медики, вчителі, студенти, моделі, кі-
ноактори, співаки та навіть матусі в 
декреті. Саме через них соціальні ко-
мунікації й стають засобом впливу. 
Зокрема у соціальних мережах в остан-
ній час стає популярною реклама та 
новини, яку користувач бачить неза-
лежно від свого бажання. І ця реклама 
подається користувачам за автоматич-
ним підбором, через аналіз публікацій 
та новин, які більше всього перегляда-
ються користувачем.

Унаслідок цього сьогодні стає попу-
лярним термін «інформаційні війні»  – 
психологічні обробка населення в ін-
тересах створення тієї громадської дум-
ки, яка потрібна [2]. Якщо раніше осно-
вним середовищем ведення цих війн 
було телебачення, яке можна контро-
лювати, то зараз це Інтернет. Потік но-
вин і публікацій є неконтрольованим, а 
отже населення не можна захистити від 
некерованого впливу. Думки населення 
стають комп’ютерізованими або зомбо-
ваними, а проявом цього є втрата здат-
ності діалектично сприймати світ, зни-
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ження інтуїтивних та творчих здібнос-
тей людини. Таку проблему слід вирі-
шувати протидією маніпулюванню.

Методи захисту від інформаційно-
го впливу сьогодні відсутні. Для того, 
щоб уникнути інформаційної сугестії 
пропонуємо:

• аналізувати усю прочитану в Інтер-
неті інформацію, оцінювати її 
об’єктивно, з усіх боків, порівнюючи 
декілька різних джерел інформації;

• уважно слідкувати за оновленням 
новин з окремої теми та порівнювати 
якомога більше публікацій за даною 
темою;

• спрощувати та стискати усю отри-
мувану інформацію до найголовнішо-
го в ній, виокремлювати саму суть;

• під час порівняння інформації на-
магатись виявляти дезінформацію та 
викреслювати зі своєї стрічки джере-
ла, що дезінформують населення;

• робити оцінку інформації на по-
вноту, перевіряти чи немає там спро-
щення. Адже дуже часто для інформа-
ційного впливу використовуються 
прості слова та речення;

• уникати масштабних блогів різно-
манітних психологів, що практикують 
НЛП та тих, які роблять акцент на не-
гативних наслідках;

• уважно слідкувати за тим чи не стає 
окремий факт закономірністю, осо-
бливу увагу для аналізу приділяти тим 
ситуаціям, що чітко виокремлюються 
як негативні;

• аналізувати усі рекламні повідо-
млення на факт кодування в них ін-
формації, що має на меті психологічну 
обробку з негативними наслідками.

Спираючись на сучасні дослідження, 
можемо структурувати процес 
реалізації інформаційного впливу та 
зомбування населення так [5]:

• розслабити суспільство  – вселяти 
через засоби масової інформації, що 
ворогів немає, при цьому обговорювати 
окремі історичні періоди і інтереси 
окремих народностей (мета  – 
суспільство як ціле має зникнути як 
об’єкт свідомості суспільства);

• змусити суспільство слухати тільки 
противника, не звертаючи уваги на 
якість іншої думки або відчуття ( 
мета  – процес навантажування свідо-
мості);

• запропонувати суспільству не 
розмірковувати над тим, що говорить 
супротивник, і для цього виключити із 
засобів масової інформації результати 
досліджень серйозних аналітичних 
проблем. ( мета – сприяти гальмуванню 
безперервного потоку думок);

• зосередити увагу суспільства на 
певному предметі, окрім вхідного 
інформаційного потоку, наприклад, 
внутрішні катаклізми, війни, 
терористичні атаки ( мета – підсистема 
захисту, відповідна за обробку вхідної 
інформації, виявляється не в змозі 
виконувати свою функцію і як би 
розбудовується);

• навіювати, що суспільство стає 
кращим ( мета  – подібне навіювання 
послаблює історичну пам’ять і почуття 
само ототожнення) [5].

Отже, стає зрозумілим що інфор-
маційно-аналітична діяльність насе-
лення може стати рушійною силою в 
протидії інформаційним війнам, наві-
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юванню й упливу через мережу Інтер-
нет. Можливо, через декілька років 
розробки сучасної науки дозволять 
нам перевіряти публікації користува-
чів на наявність в них тексту, що міс-
тить конструкції з маніпулюванням.

Якщо в країнах Заходу інформацій-
на аналітика вже давно активно розви-
вається та використовується для за-
хисту населення, то в Україні вона 
знаходиться на початковому етапі роз-
витку. Доречним було б запроваджен-
ня в закладах вищої освіти спеціаль-
ності, що передбачатиме окреме на-
вчання інформаційних-аналітиків, які 
були б фахівцями з соціальних мереж. 
Адже зараз саме соціальні мережі є 
найпопулярнішим місцем комунікації.

Інформаційний аналітик соціаль-
них мереж – це професія, що може за-
безпечити інформаційну безпеку дер-
жави, тому, на нашу думку, є необхід-
ною для запровадження в освіті. Ана-
лізуючи останні десятиліття можна 
помітити, що популярність соціальних 
мереж зросла дуже швидко, деяких, 
навіть, за декілька років. Передбачити 
створення нових мереж соціальної ко-
мунікації неможливо, але безперечно 
вони будуть виникати і набирати по-
пулярності. З боку економіки – це спо-
сіб заробітку, з боку політики – це за-
сіб впливу на населення не тільки влас-
ної країни, а й країн усього світу, з со-
ціальної сторони  – це безоплатний 
засіб зв’язку та місце де можна поді-
литися своїми думками з іншими 
людьми, довідатись думку про будь-
що та отримати коментарі з будь-якої 
ситуації в світі. Ми не можемо ствер-

джувати, що соціальні мережі можна 
буде контролювати на предмет маніпу-
лювання, сугестії та такого іншого, але 
засоби протидії розробити можливо. 
Дуже важливим є обізнаність населен-
ня з цієї теми.

Соціальні комунікації в інформа-
ційному суспільстві є невід’ємною час-
тиною сьогодення та майбутнього. Це 
є не тільки засобом впливу, але й сер-
йозною зброєю масового ураження. 
Винайдення нових професій на фунда-
менті соціальних комунікацій та роз-
роблення заходів, щодо інформаційної 
безпеки населення є необхідністю. Су-
часна наука в співпраці з державою 
повинна закрити прогалину в цій но-
вій сфері життєдіяльності людини. Все 
це становить зовсім нову погано до-
сліджену соціальну конструкцію, яка 
потребує ретельного аналізу. Віртуаль-
на реальність, яка будується у нас на 
очах, додає нового рівня соціальним 
відносинам, на якому межі між людь-
ми стають прозорішими. Внаслідок 
анонімності та видозмінності особис-
тості стається зміна уявлення про ха-
рактеристику реципієнта та комуні 
канта та комунікативний процес. А 
сам процес віртуального суспільства 
видозмінює існуючі соціальні практи-
ки та засоби, сприяючи виникненню 
нових алгоритмів поведінки та соці-
альності населення.
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Зарубіжне українство є невід’ємною 
частиною світової української спільно-
ти, тому співпраця з українцями, що 
проживають за кордоном  – важлива 
складова державної політики України. 
Наша держава взяла на себе 
зобов’язання підтримувати закордон-
них українців, водночас співпраця з 
ними повинна сприяти консолідації 
української нації, утверджувати пози-
тивний імідж України на міжнародній 
арені. Як відомо, зарубіжне україн-
ство, переважно Канади, США, країн 
Західної Європи та Австралії, до 
1991  р. вело активну боротьбу проти 
колоніального становища України, ви-
кривало політичні репресії радянської 
влади, інформувало міжнародну спіль-
ноту про багатовікову історію україн-
ської державності. А після здобуття 
Україною незалежності українці зару-
біжжя спрямовували свої зусилля на 
допомогу у становленні України як су-
веренної незалежної держави та по-
вноцінного члена світового співтова-
риства. Для розбудови української 
держави і утвердження в ній демокра-
тичних ідеалів вони здійснювали зна-

чні фінансові пожертвування, спонсо-
рували культурні проекти і програми, 
лобіювали національні інтереси Украї-
ни перед урядами країн проживання. 
Все це сприяло консолідації світового 
українства.

Водночас українці, які після прого-
лошення незалежності України зали-
шились на територіях колишніх респу-
блік СРСР, стали іноземцями в цих 
новостворених державах. «З розпадом 
СРСР і утворенням на його просторах 
нових суверенних держав українські 
меншини в цих країнах перейшли на 
становище закордонних. Виникло, по 
суті, нове соціальне явище – так звана 
східна українська діаспора» [1, с. 2]. 
Процес адаптації українців у нове со-
ціокультурне середовище проходив 
болісно, супроводжувався соціальним 
дискомфортом і невизначеністю соці-
альних, економічних та культурних 
перспектив у нових суверенних націо-
нальних державах. Особливо гострим 
процес самоідентифікації українців 
був і залишається в Росії, де уряд заці-
кавлений в асиміляції українців і де 
антиукраїнська риторика офіційної 
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Москви активно підсилюється пропа-
гандистськими кампаніями. Нині в Ро-
сії за офіційною статистикою прожи-
ває 1,93  млн. осіб, які ідентифікують 
себе як етнічні українці, а за неофіцій-
ною  – понад 10  млн. осіб [2]. Тому 
утворення українських діаспор у по-
страдянському просторі дало можли-
вість українцям існувати в двох серед-
овищах  – новоутворених державах і 
традиційному українському середови-
щі, що відкрило перспективи націо-
нального самоствердження українців у 
цих пострадянських державах і консо-
лідації українства в цілому.

Нині зарубіжне українство в сучас-
них умовах російської агресії проти 
України активно відстоює інтереси на-
шої держави. Найефективніше цю ді-
яльність, як і в минулі часи, здійсню-
ють діаспори Канади та США, які є 
одними з самих чисельних (за винят-
ком Російської Федерації), а головне – 
найбільш організовані та мають зна-
чну кількість громадсько-політичних, 
культурно-освітніх, мистецьких і нау-
кових організацій. Так, у Канаді про-
живає 1  млн. 209  тисяч осіб україн-
ського походження; в США – 893 тися-
чі (за даними офіційної статистики), за 
неофіційною – понад 1,5 млн. осіб [2]. 
Для України дуже важливо, що україн-
ські діаспори Канади та США доносять 
до влади і суспільства цих країн реаль-
ну та складну ситуацію, яка відбува-
ється в нинішній Україні; вони чинять 
тиск на уряди Канади і США щодо на-
дання нашій державі політичної, фі-
нансової і військової допомоги.

Цілеспрямовані зусилля зарубіж-

ного українства призвели до налаго-
дження діалогу між нашою державою 
та Канадою і США. Оскільки україн-
ська діаспора в Канаді глибше інтегро-
вана в державну владу, то Канада рі-
шуче захищає Україну та лобіює її ін-
тереси на міжнародній арені. Стівен 
Харпер, будучи прем’єр-міністром Ка-
нади, у вересні 2014 р. пояснив потуж-
ну політичну, військову і фінансову 
підтримку українській державі: «Дехто 
може запитати, чому Канада так багато 
вкладає в українську справу. Відпо-
відь – у поколіннях українців, які при-
їхали до Канади, які допомогли збуду-
вати цю прекрасну країну. Сини й до-
чки українців дали нашій країні двох 
генерал-губернаторів, чотирьох 
прем’єрів провінцій і численну кіль-
кість підприємців, митців, науковців, 
професіоналів. У Канаді проживає по-
над один мільйон та двісті тисяч укра-
їнців за походженням. Допомогти 
Україні – це особиста і сімейна справа 
Канади» [4].

США відкрито декларують у світі 
заходи, які сприяють відновленню те-
риторіальної цілісності України, део-
купації Криму та Донбасу. Суттєвою 
допомогою Україні у протидії росій-
ській агресії став тиск США на Росію, 
який здійснюється і через політичних 
партнерів США, і через міжнародні 
організації. Надзвичайно важливою і 
необхідною є практична допомога на-
шій державі з боку США у військово-
технічних і фінансових питаннях. 
Джейсон Смарт, американський політ-
технолог, політичний експерт і дирек-
тор неурядової організації «For a free 
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Ukraine» («За вільну Україну»), яка 
покликана допомагати у боротьбі за 
територіальну цілісність України та 
сприяти викоріненню корупції у нашій 
державі, стверджує, що українська діа-
спора в США потужно лобіює інтереси 
України у Вашингтоні, з чим рахується 
американський президент Дональд 
Трамп [6].

Українська діаспора США і Канади 
паралельно з відстоюванням націо-
нальних інтересів України на політич-
ній арені долучилась до волонтерсько-
го руху на підтримку нашої держави. 
Волонтерська діяльність української 
діаспори, «спрямована на підтримку 
історичної батьківщини, відбувається 
на кількох рівнях  – робота спеціаль-
них організацій, церков, ситуативні 
волонтерські акції на місцевому рівні, 
приватна ініціатива. В сукупності це є 
суттєвою фінансовою, військово-тех-
нічною, гуманітарною допомогою 
Україні, а також прикладом дієвої під-
тримки свого народу для всього зару-
біжного українства» [5, с. 146]. Такі 
акції зі сторони української діаспори 
щодо проведення зборів коштів, меди-
каментів, гуманітарної та військової 
допомоги засвідчують прагнення за-
рубіжного українства не лише матері-
ально допомогти своїй історичній 
Батьківщині, а й бачити її незалежною 
та нескореною в умовах зовнішніх за-
гроз.

Оскільки міжнародною координа-
ційною надбудовою українських гро-
мад у діаспорі є Світовий конгрес 
українців, то саме він постійно стиму-
лює міжнародну спільноту, зокрема 

ООН, НАТО, ОБСЄ, ЄС до конкрет-
них дій на підтримку України, а саме – 
до введення та продовження цільових 
санкцій проти Російської Федерації, до 
захисту людських прав і свобод укра-
їнців на окупованих територіях Криму 
і Сходу України, до протидії російській 
дезінформаційній кампанії [3]. На сьо-
годні серед осередків Світового кон-
гресу українців є і українські громади 
у пострадянських державах. Вони, зо-
крема, і Світовий конгрес українців, у 
цілому, сприяли захисту прав дирек-
торки Бібліотеки української літерату-
ри у Москві та керівників українських 
громад у Російській Федерації, що ак-
тивізувало та консолідувало світове 
українство.

Отже, зарубіжне українство надає 
потужну і конкретну підтримку нашій 
державі, допомагає відстоювати націо-
нальні інтереси України, ефективно 
протидіє антиукраїнській пропаганді, 
що лунає зі сторони Російської Феде-
рації, формує позитивний імідж Укра-
їни, що сприяє консолідації україн-
ства. В свою чергу, Україна, щоб не 
втратити потужну закордонну допо-
могу у вигляді зарубіжного українства, 
має надавати фінансову підтримку 
громадам зарубіжних українців для за-
безпечення випуску періодичних і на-
укових видань, надавати фінансову 
підтримку у проведенні за кордоном 
культурно-мистецьких заходів, при-
свячених українській культурі та мис-
тецтву; сприяти проведенню в Україні 
культурно-мистецьких і науково-
освітніх заходів, форумів, конферен-
цій, семінарів за участю представників 



 93 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #5  

української діаспори; організовувати 
та проводити заходи щодо ознайом-
лення молоді зарубіжного українства з 
українськими національними традиці-
ями, мовою, історією, культурою, 
тощо. Щоб українська держава і надалі 
використовувала на свою користь на-
бутий зарубіжним українством куль-
турний та інтелектуальний потенціал, 
потрібно ретельно вивчати діаспору – 
від різнобічних аспектів її історичного 
життя, специфіки проживання в краї-
нах до розуміння мотивацій певних 
дій у тих чи інших ситуаціях та ідейні 
засади розбудови системи громад-
ських організацій.
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Останнім часом термін «віртуаль-
на реальність» досить поширений у 
різних сферах буття. Розгляд техноло-
гії віртуальної реальності з філософ-
ської позиції допоможе внести корек-
тиви у рішення проблем, частину 
яких породив стрімкий розквіт новіт-
ніх технологій, що не могло не відзна-
читись на взаємодії віртуальної ре-
альності з дійсністю. Досліджуючи 
внутрішній, формальний та 
комп’ютерний аспекти віртуальної 
проблематики спробуємо показати її 
можливості та перспективи.

Стрімке використання поняття 
«віртуальний» винятково обумовлю-
ється розвитком технологій віртуаль-
ної реальності, за допомогою яких 
людина може одержати відчуття псев-
дореальності штучно створеного се-
редовища.

В ХХ столітті термін «віртуальний» 
стає досить розширеним в різних сфе-
рах буття, до того ж зміст його значно 
розширюється. Наприклад, у кванто-
вій механіці відоме поняття віртуаль-
ної частки, яка є невід’ємною і необхід-
ною частиною дійсності, реальності, 
представленої як потенціальна можли-
вість. Віртуальні частки також свід-
чать про кризовість і неприйнятність 

опозиції «модель  – реальність» для 
опису феноменів, що існують частково 
і мають лише ситуативну актуальність.

Щоб показати наше розуміння цьо-
го непростого відмінного в своїх зна-
ченнях терміну, необхідно зрозуміти 
які фактори об’єднують сутності вір-
туальної реальності.

Кожна окрема наука не може існу-
вати сама по собі без тісної взаємодії з 
іншими науками. Необхідно не забува-
ти про те, що хоча поняття «віртуальна 
реальність» відбиває цілісне явище, 
але все ж таки воно складається із вза-
ємодії двох слів віртуальності та ре-
альності. Тому і визначаючи «віртуаль-
ну реальність» нам необхідно визна-
читись яку реальність ми маємо на 
увазі. Якщо розглядається реальність у 
сфері інформаційних технологій, то ми 
маємо справу з комп’ютерною вірту-
альною реальністю. Коли ж ми сприй-
маємо реальність за допомогою від-
чуттів, то в даному випадку під вірту-
альною реальністю ми будемо розумі-
ти певні стани свідомості.

Перш ніж давати визначення вірту-
альній реальності необхідно навчи-
тись розрізняти поняття реальності та 
дійсності. Так, реальність є буття – в – 
собі, це те що існує, є перехідним, 
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може виникнути. Така ж категорія як 
«дійсність» відображає непереривний 
рух, непереривні зміни. Тобто дій-
сність це буття сущого в дії. Адже, як 
відомо є реальне буття, тобто світ іс-
нування, та ідеальне буття, тобто світ 
сутностей.

Так, Афанасьєва В. В. відмічає необ-
хідність розгляду віртуальності як ба-
гаторівневої системи. Необхідно під-
креслити, що «віртуальність нікуди не 
приведе, якщо реальність не підготу-
вала нового стійкого стану. Віртуаль-
ність – лише дорога до нової реальнос-
ті. І це вселяє надію, що розвиток 
більшою мірою визначається вже відо-
мими нам законами. Проте будь-який 
стан рано чи пізно стає нестійким, і 
будь-яка система знову потрапляє не 
перехідні віртуальні шляхи» [1, с. 52].

У науковій літературі можна зустрі-
ти різні інтерпретації терміну «вірту-
альний». Так, В. С. Бабенко поняття 
«віртуальний» розуміє як «щось, яке 
хоча і має усі характеристики конкрет-
ної речі, але не може бути визначене як 
ця річ, тобто не є дійсним» [2, с. 107]. 
Дане визначення доповнює В. І. Шере-
веров стверджуючи, що «прикметник 
«віртуальний» у своєму первинному 
значенні означає, що будучи прикладе-
ним до окремого об’єкту, воно пере-
творить його в ранг суб’єкта, наділено-
го особливими досконалими якостя-
ми, природженою енергією, що дозво-
ляє цьому суб’єктові брати активну 
участь в перетвореннях і взаємодії з 
іншими об’єктами буття» [8, с. 57], ін-
шими словами віртуальний – це актив-
ний суб’єкт якому притаманна власна 

воля, що в даному контексті відповідає 
області квантової електродинаміки, де 
віртуальним називають фотон який 
існує протягом дуже короткого про-
міжку часу та не фіксується засобами 
спостерігача, на відміну від вільного 
фотона, якого можна зафіксувати. 
Дана інтерпретація поняття «віртуаль-
ного» наведена В. І. Шереверовим на 
наш погляд більш вдала, поскільки 
чітко розкриває всі сторони такого не-
простого поняття як «віртуальне», на 
відміну від попереднього дослідника.

На відміну від опозиції віртуаль-
не  – реальне, враховуючи інтерпрета-
цію віртуального як суб’єктивного має 
сенс розгляд опозиції віртуальне  – 
об’єктивне. Подібну точку зору розді-
ляє Ю. Шадських, виокремлюючи ідеї 
віртуальності «в трьох сенсах: 1) вірту-
альність, властива неживим об’єктам, 
створеним природою; 2) віртуальність, 
властива неживим об’єктам, створе-
ним людиною; 3) віртуальність, влас-
тива самій людині як форма особливо-
го стану психіки» [6, с.76].

На основі даної класифікації можна 
виділити два основних типи «вірту-
альної реальності», а саме природну та 
штучну.

Щоб розібратись з проблемою кла-
сифікації віртуальної реальності необ-
хідно чітко уявляти межу між штучни-
ми та природними її типами. Розгляне-
мо співвідношення індивідуального та 
загального рівнів людського буття по 
відношенню до природнього та штуч-
ного на прикладі суспільство  – люди-
на. Так, до природної реальності буде 
відноситись суспільство, поскільки 
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життя суспільства є продовженням 
природної взаємодії людства, адже 
коли особистість формує себе сама  – 
це не є природно. Отже, особистісне 
буття людини «феноменологічне», то і 
відноситись воно буде до штучної ре-
альності.

Природна віртуальна реальна реаль-
ність виникає в свідомості людини, але 
не залежить від неї. Даний тип віртуаль-
ної реальності може створюватись як 
напів усвідомлено так і спонтанно.

Природні віртуальні технології 
принципово відрізняються від штуч-
них віртуальних технологій, адже пер-
ші ми одержуємо безпосередньо з на-
родження, а от останні створені вже 
безпосередньо за допомогою людини. 
Природні віртуальні технології зазви-
чай розглядають як такі, що не зале-
жать від людини, та здійснюються за-
вдяки п’яти органам відчуттів та без-
посередньо мозку особистості. Вико-
ристовуючи дані технології людина 
впливає на своє життя завдяки збли-
женню з природою, шляхом прояву 
своїх творчих здібностей. Саме прояв 
творчих можливостей і є спільним як 
для природних так і штучних вірту-
альних технологій.

Можна говорити іще про один тип 
віртуальних реальностей  – штучну 
віртуальну реальність. У штучній вір-
туальній реальності віртуальні події 
виділяються своєю правдоподібністю, 
даний тип розглядається як результат 
діяльності людини. Важливо не те, чи 
співпадає готовий проект з задумами 
людини, а те щоб вона була створена за 
допомогою людини у вигляді певної 

форми. Наприклад, віртуальна реаль-
ність утворена за допомогою інформа-
ційно-телекомунікаційних засобів вті-
лює уявні фантастичні світи моделюю-
чи реальний предметний світ. Зокре-
ма, штучна віртуальна реальність 
може бути створена за допомогою теа-
трального дійства тощо.

Штучний світ створений людиною 
в предметній формі як міф, роман, по-
езія, театр, рекламний плакат тощо. 
Все це може служити засобом для реа-
лізації смислових можливостей у вір-
туальному просторі. Як за допомогою 
художнього тексту, так і використову-
ючи сучасні досягнення комп’ютерної 
техніки, завдяки творчим можливос-
тям перед людиною відкриваються 
нові особливі органів відчуттів, а пере-
міщення в просторі та часі набувають 
некласичної форми. Дані зміни не мо-
гли не вплинути на розвиток суспіль-
ства. Так, відкриття Інтернету та 
комп’ютерних віртуальних технологій 
стає першим кроком для створення 
мережного (віртуального) соціуму.

На сьогоднішній день віртуальна 
реальність є невід’ємним компонен-
том майже кожної науки. Для нас за-
вжди було інтуїтивно зрозуміло, що 
саме постнекласика відкрила нам нові 
грані в дослідженні віртуальної реаль-
ності. Так, сучасну інтерпретацію вір-
туальної реальності необхідно розгля-
дати враховуючи не лише сучасні про-
гресивні зміни в науці, а й наприклад, 
крізь призму переосмисленого плато-
нівського «печери» міфа.

Зокрема, розгляд міфу як продукту 
культури надасть можливість перео-
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смислення ролі міфу у сучасному філо-
софському знанні. Розглядаючи сучас-
ний міф як форму віртуальної реаль-
ності у соціокультурному вимірі набу-
ває доцільності розгляд міфу у зв’язку 
з мистецтвом, художньою культурою 
тощо. Як зазначає О. В. Калашнік «одна 
з важливих функцій міфу як культур-
ної форми віртуальної реальності – до-
помога людині у пошуку свого місця в 
світі, формування його шляхом мо-
ментального схоплення, розуміння 
себе в світі. Міф – це спосіб вписуван-
ня себе у світ. Функція міфу в побудові 
реальності через процес ототожнення 
людини зі світом дає змогу приписати 
міфу статус структури глибинного ме-
ханізму створення уявного образу ре-
альності» [3, с. 145].

Віртуальність намагається розши-
рити межі реального, шляхом пере-
творення фантастичних образів у ре-
альний об’єкт. Так, об’єкт створений 
в просторі віртуальності за допомо-
гою уяви, може в подальшому відпо-
відати дійсності, а саме реальному 
об’єкту, якщо звісно ж це не супере-
чить здоровому глузду. Наприклад, 
кожна річ яку ми використовуємо в 
повсякденному житті спочатку була 
створена за допомогою нашої уяви, і 
лише завдяки творчим можливос-
тям, людина під впливом навколиш-
нього середовища створює продукт 
своєї уяви.

Ми не ставимо собі за мету побуду-
вати одне єдине правильне визначення 
концепту «віртуальної реальності». 
Більш доцільно було б сформулювати 
поняття яке ми використовуємо. 

Оскільки віртуальна реальність є 
складною, нелінійною, плинною сут-
ністю, то є неможливим формулюван-
ня єдиного визначення даного концеп-
ту, адже його значення змінюється в 
залежності від вибору певного на-
прямку застосування.

В контексті даної статті під «вірту-
альною реальністю» ми будемо розумі-
ти таку взаємодію між різнорідними 
об’єктами які знаходяться на різних 
ієрархічних рівнях, яка при певних 
умовах може проявитись та розшири-
ти свої межі. Створюється вона за до-
помогою творчої сили особистості та 
означає можливість існування світів 
створених людиною чи то за допомо-
гою відчуттів, чи то з використанням 
інформаційних та інших технологій. 
Тим самим концепт «віртуальна реаль-
ність» розуміється нами як складка 
взаємодії світу дійсного, світу 
об’єктивного та світу думки людини та 
поділяється на природну і штучну. У 
цьому розумінні ми намагалися дати 
широке розуміння даного концепту, 
об’єднавши вужчі його значення.

Так, Г. П. Мєнчіков характеризує 
віртуальну реальність як різновид 
складного сучасного конструкта. «Вір-
туальна реальність  – це різновид ре-
альності, проміжний, штучно скон-
струйований у свідомості людини, 
який виникає, існує і сприймається 
нашими органами чуття як природний 
в сам момент його співконструюван-
ня» [4, с. 8].

В науковій літературі можна зустрі-
ти розуміння віртуальної реальності у 
досить вузькому смислі. Наприклад, 
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тільки в контексті сучасних інформа-
ційних технологій, де комп’ютерні вір-
туальні світи є основним чинником 
даного напрямку. Д. І Шапіро розуміє 
під сутністю віртуальної реальності 
«комп’ютерне відображення з ураху-
ванням особливостей мозку в кіберне-
тичний простір як загальної картини, 
представленої по усіх сенсорних кана-
лах, як і будь-яких деталей і їх комбі-
націй (у тому числі «погляд зсереди-
ни») з аналізом варіантів динаміки і 
ухваленням рішень» [7, с. 32]. Створи-
ти такий віртуальний світ стає можли-
вим завдяки побудовам певних фор-
мальних моделей, які відображають 
процеси що відбуваються в цьому світі 
та використовуються як багатовимірні 
просторові представлення.

Для кожної конкретної проблеми в 
системах віртуальної реальності від-
повідно використовуються різні рівні 
занурення в неї. Р. А. Нуруллін виділяє 
два підходи до віртуальності, де пер-
ший розглядає людину в якості центра 
всіх буттєвих горизонтів; другий до-
зволяє моделювання визначеності 
нижче розміщеного рівня віртуально-
го буття, та визначає віртуальність як 
«визначеність можливої події, яка 
може за певних реальних умов актуа-
лізуватися в реальну подію» [5, с. 5]. 
При використанні комп’ютерних вір-
туальних технологій стає можливим 
не лише розширення кількості корис-
тувачів віртуального простору, а й 
впливу на фізичну реальність. Напри-
клад, завдяки використанню 
комп’ютерних віртуальних технологій 
можна здійснити хірургічну операцію 

при взаємодії людини та робота шля-
хом повторення ним її рухів.

Філософський аналіз віртуальної 
реальності дає нам можливість визна-
чити її місце в постнекласичній пара-
дигмі. Воно вбачається у індивідуаль-
них чи колективних утвореннях, але в 
індивідуальному сприйнятті віртуаль-
них світів. З позиції сьогодення віртуа-
лістику можна розглядати як напрямок 
філософії постнекласики, що займаєть-
ся створенням теоретичного знання на 
межі антропоцентричної і космоцен-
тричних перспектив, вирішуючи акту-
альну проблему їх відмінності, що 
пов’язана з включенням суб’єкта діяль-
ності в сферу раціональності і створен-
ня теоретичного знання.

Таким чином, віртуальна реаль-
ність дає змогу краще зрозуміти вну-
трішній світ людини, дослідити її різ-
номанітні здібності, що тим самим до-
поможе їй у самовдосконаленні. Мож-
ливо, дійшовши до певного стадії 
розвитку віртуологія відокремиться в 
новий науковий напрямок.
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вернути увагу реципієнтів до тради-
ційних рекламних звернень. Останнім 
часом можна побачити тенденцію пе-
ренасичення рекламними звернення-
ми, що призводить до труднощів сто-
відсоткового донесення рекламної ін-
формації.

Звернення до РР як одного з видів 
прихованої реклами зумовлено багать-
ма чинниками, до яких можна відне-
сти: небажання реципієнтів сприйма-
ти традиційну рекламу; величезна 
кількість реклами, яка стає фоновою і, 
як правило, залишається поза увагою 
аудиторії; негативне ставлення до тра-
диційних способів подачі реклами. Та-

ким чином, можемо стверджувати про 
необхідність вдосконалення техноло-
гій та способів просування тієї чи ін-
шої торгової марки.

Що стосується дефініції концепту 
«Product Placement», то РР частіше за 
все сприймають безпосередньо як 
будь-який вид комерційних аудіовізу-
альних комунікацій, який представляє 
собою розміщення продукту, послуги 
чи ТМ, або посилання на них для відо-
браження в телеконтенті в обмін на 
оплату, або за аналогічний показ. 
Product Placement, на відміну від спон-
сорських включень, змонтований в дію 
програми, в той час як посилання на 
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Сьогодні, коли ринок реклами стрімко розвивається та спостерігається бурх-
ливий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, усе важче стає при-
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спонсорство може бути відображене 
під час програми, яке вже вважається 
частиною сюжету.

Зосередимо увагу на трьох осно-
вних видах Product Placement [4]:

1) Візуальний продакт плейсмент 
(visual product placement) – показ про-
дукту або послуги таким чином, щоб 
глядач мав змогу побачити логотип, 
або прочитати назву [4]. Прикладом 
може бути серіал «Школа», головна ге-
роїня – Білозерська Катерина Анатолі-
ївна, вчитель економіки, в.о. директо-
ра, користується автомобілем Mazda 
CX-5. Проте це авто не викликає асоці-
ацій з героїнею, воно просто неодно-
разово потрапляє в кадр.

2) Вербальний (spoken product 
placement)  – згадка назви торгової 
марки вголос[4]. Прикладом цього різ-
новиду РР може слугувати: кінофільм 
«1+1 дома», головна героїня – Софія в 
будиночку Санти розповідає про мрії 
своєї родини: «Мне – Iphone 5, а папе – 
BMW Х5».

Так само до вербального виду 
Product Placement відносять мелодію 

або звук, які стають невід’ємною влас-
тивістю, а іноді  – УТП. Такий спосіб 
використовується рідко, але, напри-
клад, в серіалі «Київ вдень та вночі» 
іноді звучить фірмова мелодія дзвінка 
«IPhone».

3) Кінестетичний – будь-яка взаємо-
дія героя (персонажа) з товаром[4]. Як 
приклад – кінофільм «DZIDZIO Контр-
абас», головний герой – Dzidzio корис-
тується автомобілем Volkswagen Passat.

Потрібно зауважити, що Product 
Placement в українській телеіндустрії 
з’явився не так давно. Та, новий напря-
мок у вітчизняній рекламній сфері 
стрімко набирає оберти. Якщо у 
2005  році на Product Placement, за да-
ними експертів, було витрачено близь-
ко 1  мільйона доларів, то сьогодні  – 
розміщення Product Placement в одній 
кінострічці приносить продюсерам 
близько 2 млн. гривень [5].

За результатами дослідження 
Broadcasting & Cable  – більше 80 % 
Product Placement припадає на теле-
шоу та кінофільми. Такий спосіб вва-
жається найбільш ефективним. Одним 

«Кількісний розподіл Product Placement за видами на українському телебаченні» 
Рисунок 1 
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з вдалих прикладів цього прийому 
можна назвати візуальну рекламу в по-
пулярних кінострічках відомого брен-
ду Apple. Одразу можна пригадати епі-
зоди з популярних кінострічок, де 
влучно демонструється техніка фірми 
Apple.

Product Placement крім власне роз-
міщення товарів в кіно та телешоу 
включає в себе такі види маркетинго-
вих комунікацій, як крос-промоушн 
(проведення кампаній, які просувають 
і фільм або серіал, і розміщений в них 
товар або бренд), виробництво това-
рів-персонажів, залучення акторів в 
рекламні кампанії.

Для дослідження було обрані кіно-
стрічки, телепередачі та серіали вироб-
ництва чотирьох найпопулярніших 
всеукраїнських телеканалів, за даними 
дослідження Nielsen Україна: СТБ, 1+1, 
ICTV, Новий канал. Зокрема – 7 теле-
передач, 5 серіалів та 3 кінофільми.

В ході дослідження було з’ясовано, 
що в телеконтенті переважає візуаль-
ний вид Product Placement та стано-
вить  – 57 %, кінестетичний  – 33 %, а 
вербальний – 10 %.(рис. 1)

На продакт плейсмент в телешоу, 
які призначені для жіночої аудиторії,

зосереджують увагу переважно ре-
кламодавці побутової техніки та хімії, 
продуктів харчування та косметичних 
засобів.

В телепередачах для чоловіків часто 
рекламують автомобілі, пальне, міцні 
алкогольні напої, знаряддя для рибал-
ки та охоти.

В телешоу та серіалах для підлітків 
нерідко можна побачити рекламу но-
вих «трендових» гаджетів, модного 
одягу та взуття.

Групою, яка найчастіше з’являється 
на українському телебаченні виявила-
ся група «Автомобілі»  – це 30  відсо-
тків всіх розміщень, 17 % припадає на 

«Розподіл товарів, що рекламуються в Product Placement за категоріями»
Рисунок 2
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одяг та взуття, 15 % – на техніку та 15 
% – на напої та продукти харчування, 
4 % – на магазини (шоу-руми) та ТЦ, 
2 %  – на побутову хімію, та 17 %  – 
інше (рис.2)

На українському телебаченні 
Product Placement рідко є дійсно при-
хованою рекламою. Героїв фільму, те-
лесеріалу або передачі змушують ви-
мовляти слогани рекламованого това-
ру, товар або бренд показується круп-
ним планом.

За результатами власного досліджен-
ня було зроблено висновок: 85 % брендів 
(компаній, товарів, корпорацій, послуг)
рекламують в кінофільмах (серіалах)  – 
головні герої (приміром в телесеріалі «За 
три дні до кохання» Range Rover рекла-
мує головний герой Борис),а в телешоу – 
ведучими (в телепередачі «Все буде до-
бре!» від 03.09.13 Надія Матвєєва рекла-
мує шоколадну пасту «Nutella» ).

За думкою, що найкраще 
запам’ятовується перше і останнє «пра-

Часові межі появи Product Placement на телебаченні  
Рисунок 3 
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цює» й Product Placement. Проаналізу-
вавши 4  всеукраїнські телеканали, мо-
жемо зробити висновок, що найбільшу 
кількість часу на PP одного товару від-
водиться на початку випуску(серії) та 
наприкінці (рис. 3).
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1. Вступ
Постановка проблеми. У сьогоденні 

ніхто з нас вже не може уявити своє 
життя без сучасного зв’язку та 
комунікацій. Інтернет став 
найпопулярнішим способом передачі 
інформації. Так як стрімкий розвиток 
та темп життя людей збільшується, 
часу на зустрічі та спілкування з 
близькими та друзями все частіше 
бракує, такий метод комунікації як 
інтернет допомагає завжди залишатись 
у мережі на зв’язку та бути 
усвідомленим про всі події. Зрозуміло, 
що пряма реклама викликає негативні 
емоції у аудиторії, споживач нині став 
більш вимогливим та дратівливим, 
тому рекламодавці залучаються до 
цікавих та креативних технологій, що 
впливають та формують зацікавлення 
потенційного споживача до своєї 
продукції. Саме такою технологією 
рroduct рlacement, яку використовують 
в усіх мас-медіа, а найпопулярнішими 
є соціальні мережі. Рекламодавці 
звертаються до відомих блогерів, щоб 
зробити приховану рекламу своєї про-
дукції, нібито «зірка» дійсно користу-
ється товаром цього бренду, який, 

начебто випадково, з’являється на 
фото, якщо це інстаграм або фейсбук, 
або на відео, якщо це ютуб. Вважається, 
що частіше за все, до блогерів у 
аудиторії вже існує довіра. Блогери 
завжди інформацію подають як 
рекомендацію, а не рекламу або просто 
можуть бути одягнені у якісь речі 
якого-небудь бренду та зовсім про 
нього нічого не сказати, але глядач все 
одно зверне увагу на те, як блогер 
одягнений та навіть у коментарях 
може запитати, де можна придбати 
цей одяг, така прихована реклама 
більш ефективна. Але, варто зазначити, 
що в соціальних мережах, частіше за 
все, перебувають люди віком від 12 до 
45 років, тому рекламодавцям потрібно 
правильно створювати рекламну 
кампанію, сегментувати ринок, щоб 
досягти своєї мети та бажаного 
результату.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Оснoву тeoрeтичнoї бaзи дaної 
рoбoти склaлa, в пeршу чeргу, тeoрія 
маркетингу Фiлiпa Кoтлeрa, в якiй 
рoзглядаються рiзнi мaркeтингoві 
iнструмeнти, в тoму числi i прoдaкт 
плeйсмeнт. Дaлi пoтрiбнo зaзнaчити 
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теoрію кoмунiкaцiй Гaрoльдa Лaссуела i 
тeoрiя нaукової прoпaганди У. Ліппмaн i 
Дж. Дьюї, Г. Лaссуeлла, теорiю брeнду i 
брeндингу як дiяльнoстi пo фoрмувaнню 
успiшнoгo брeнду i прoсувaння йoгo нa 
ринку. У своїх роботах професори Стен-
фордської бізнес-школи Дженніфер Аа-
кер і Енді Сміт, розповідають усе про 
ринок реклами та маркетингу, діляться 
своїм вражаючим досвідом, який вряту-
вав не одну рекламну кампанію від кра-
ху. Приводять приклади вдалого та при-
буткового використання соціальних ме-
реж в маркетингу та рекламі.

Мета статті – аналізувати та науково 
обґрунтувати частоту та нав’язливість 
використання прихованої реклами у со-
ціальних мережах.

2. Результати і обговорення
Дослідження дало такі результати: 

спеціальні технічні методи виявляють 
усю інформацію, якою зацікавлюється 
користувач, що лайкає, передивляється 
та визначає його геолокацію, знайом він 
з цим товаром або послугою чи ні. Ця 
технологія дістала назву таргетинг. Вда-
лим прикладом може послужити така 
ситуація, коли дівчат запрошують в гру-
пи з такою назвою «Найкрасивіша ді-
вчина у Фейсбуці». Назва нібито не 
викликає жодних питань та підозр, але 
дівчата вважають за потрібним туди 
зайти та продивитися інформацію, яка 
там розміщується. В таких групах, які 
створюються для потенційних дівчат, 
які будуть шукати цікаву для себе 
інформацію, рекламодавці вдало 
впроваджують свою продукцію. 
Прикладом може бути просування 

відомого бренду Victoria Secret в одній з 
груп на Фейсбуці. На сторінках цих груп 
можна побачити відгуки та опис товару, 
який було придбано відомими блогерами 
нібито для себе. Також виставлені 
фотокартки дівчат з гарною фігурою у 
чарівних купальниках цього бренду з 
посиланням на сайт, де можна придбати 
товар. На наш погляд, такого роду 
прихована реклама цілком успішно 
може впливати на вдячну публіку. Адже 
все розраховано на жінок, які з великим 
задоволенням дають себе переконати в 
якості і неповторності продукції, яку їм 
демонструють. [6, c. 57]. 

Також слід привести приклад, ви-
користання даної технології популяр-
ним брендом Apple. Ця кампанія за-
вжди дуже вдало просуває свої товари 
в інтернеті. У співтоваривство під на-
звою “Музика” було просування iPod 
Touch. У цій групі є форум, де обгово-
рюється про всі новинки у музиці та 
взагалі про все, що пов’язано з музи-
кою. Ця група є ідеальною для впрова-
дження та просування плеєра. У цій 
групі можна побачити відгуки від різ-
них людей такого характеру: “Друзі, 
купив нарешті собі новий iPod Touch! 
Він просто вніс фарби у моє життя. 
Дуже классний та зручний, всім ра-
джу!” Або щось таке: “Нещодавно май-
же не проїхав свою зупинку, iPod Touch 
так звучно грає, що коли слухаєш, то 
забуваєш про все на світі. Таке вражен-
ня, що грає щось дивовижне, я щасли-
вий мати таку річ, Apple найкращий 
бренд, просто молодці, я шанувальник 
їх назавжди”. Виходячи з цього, можно 
зробити висновок, що відгуки та реко-
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мендації iPod Touch було ефективним. 
Реклама була дійсно прихована, нікто 
навіть не здогадався, що ці слова мо-
жуть бути рекламою, бо чоловік так 
просто й з емоціями, захопленням це 
говорив. Наврядчи, багато хто пішов 
та купив цей плеєр через велику вар-
тісь, але те, що він став мрією для бага-
тьох це точно та опинившись у магази-
ні багато хто захочуть роздивитися 
його та накопити кошти й купити собі 
мрію. На каналі Youtube із самого по-
чатку було розділення реклами на два 
підрозділи: product placement та зви-
чайна реклама. Прихована реклама до-
помагає використоввати товар у своє-
му відео не привертаючи головної ува-
ги, при цьому товар залишається у 
полі зору. Можна розповідати у відео 
про свої якісь життєві обставини, при 
цьому пити сік “Сандора”. Ця ТМ фі-
нансує перебування своєї продукції на 
відео. При цьому звичайному глядачу 
не стає зрозуміло, що це не його кумир 
п’є свій улюблений сік, а, що це зви-
чайна прихована реклама.

3. Висновки
Отже, потрібно зрозуміти, що коли 

фінансується звичайна реклама, тоді 
блогер розповідає про те, як він обо-
жнює рекламований товар, його ко-
ристь, зручність, ефективність та час-
то залишає посилання, де можна при-
дбати продукцію. Але, таким чином, 
глядач розуміє, що це реклама і може 
звинуватити зірку у продажності. Але 
зрозуміло, що реклама завжди була, є 
та буде, прибуток від реклами це і є 
основний прибуток блогера, якщо не 

буде реклами, блогер не буде заробля-
ти кошти, для нього це така ж звичай-
на робота як і для вчителя вчити дітей. 
Без грошей блогери не будуть знімати 
відео, виставляти фото, писати статті, 
розвиватися, так як на розвиток за-
вжди потрібні кошти. За даними ре-
зультатами можна зробити висновок, 
що прихована реклама в Інтернеті має 
набагато вище попит на товар серед 
споживачів, ніж застосування даної 
технології на інших медіа-платформах. 
Успіх досягається за рахунок постійно 
зростаючої аудиторії віртуальної мере-
жі, а так само за рахунок незвичайних, 
креативних і цікавих для аудиторії ме-
тодах впровадження продукції.
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Вступ
Постановка проблеми. В межах су-

часного, інформаційного суспільства 
доцільно використовувати всі можливі 
ресурси, для досягнення маркетинго-
вих цілей. Це пов’язано з тим, що пере-
важна більшість цільової аудиторії 
критично сприймає звичну інформа-
цію про діяльність компанії, її продук-
цію, або ж взагалі ігнорує її (особливо 
коли ми говоримо про вже звичну ре-
кламу).

Одним із потенційних інструмен-
тів, який надає змогу створити потріб-
ний позитивний досвід роботи з ком-
панією є event.

Використання спеціального заходу 
може покращити особистий досвід ро-
боти з товаром чи брендом за рахунок 
отримання фізичного досвіду роботи з 
ним  – побачити, спробувати та проа-

налізувати власні враження від нього. 
Це пов’язано з тим, що:

Споживач краще запам’ятає влас-
ний досвід, свої відчуття про товар;

Особи, які відвідали спеціальний 
захід, отримують позитивний досвід 
роботи з ним, і в подальшому викорис-
тання продукції даного бренду буде 
ототожнюватися з цим позитивним 
досвідом.

Перевагою event-проектів є не на в’яз-
ливе пропонування власного товару.

А це в свою чергу сприяє форму-
вання враження про особистий вибір 
у споживача, та дозволяє порівняно 
добровільно обирати товар.

Саме тому доцільно розглядати 
event як важливий інструмент у роботі 
фахівців в галузі.

Аналіз останніх досліджень та пу-
блікацій. Проаналізувавши наявні пу-

ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ТА ВТІЛЕННЯ EVENT-
ПРОЕКТУ
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Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
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блікації, присвячені тематиці аналізу 
event як багатовимірного явища від-
значимо, що вітчизняна традиція про-
тягом останніх кількох років поступо-
во набирає обертів у вивченні спеці-
альних заходів. У вітчизняних вишах 
вивчаються дисципліни, такі як, на-
приклад, «Основи організації спеці-
альних подій», що в свою чергу сприяє 
появі великої кількості нових публіка-
ції. Але, в переважній більшості вони 
представлені поодинокими статтями 
вчених та рекомендаціями практиків 
сфери послуг, які базуються на зару-
біжній та власній практичній діяль-
ності. Серд українських дослідників 
виокремимо роботи Сєвонькаєвої 
О.О., Радіонової О.М., та Ткачук О.В., 
які розглядають спеціальні заходи в 
розрізі маркетингової діяльності. Се-
ред зарубіжних дослідників хочемо 
виокремити роботи авторів як Аллена 
Дж., Козлової О. А., У. Хольцбаура та 
О. Шумовича, в яких здійснюється як і 
теоретичне обґрунтування засад поді-
євого марктетингу, так надаються 
практичні поради для їх втілення.

Мета статті полягає в проведенні 
аналізу подієвого маркетингу як засо-
бу впливу на потенційну споживчу ау-
диторію

Об’єкт дослідження  – event-
маркетинг як засіб просування торго-
вельної марки на ринку.

Методи дослідження. Методоло-
гічною основою є системний підхід, 
емпіричні методи спостереження та 
порівняння, а також такі загальні ме-
тоди наукового пізнання, як структур-
ний аналіз і синтез.

Результати і обговорення
Event (з англ. – «подія») у вітчизня-

ній практиці має досить широке ви-
значення, однак в переважній біль-
шості випадків цю назву застосовують 
для розважальних або рекламних про-
ектів, які реалізуються як соціально-
суспільні події чи заходи, що прово-
дяться на театральних сценах, спор-
тивних чи циркових аренах, кіно- або 
телеекранах, з поєднанням різних сю-
жетних ліній, мистецьких прийомів, 
технічного забезпечення (освітлення, 
комп’ютерних технологій, аудіо- та ві-
део техніки), і відбуваються з певною 
метою.

У вітчизняній практиці «івентами» 
досить часто називають порівняно вели-
кі заходи, які можуть бути представлені 
музичними, театральними, мистецьки-
ми фестивалями, концертами та ін.

Як форма комунікації event  – про-
екти мають надзвичайно важливе зна-
чення. Нерідко такі заходи розгляда-
ються як складова PR-комунікації, що 
широко відома на світовому ринку і 
використовується в різних видах ді-
яльності – як і комерційній, так і в не-
комерційній.

За допомогою івентів компанії мо-
жуть акцентувати увагу на певному 
товарі чи послузі, а також мають по-
вноцінну можливість налагодити ка-
нали комунікації з потенційною ауди-
торією, інформувати суспільство про 
діяльність компанії.

Event – проекти це специфічне по-
єднання ATL, BTL і PR, що надає змогу 
впливати відразу за допомогою декіль-
кох комунікаційних каналів. Завдяки 
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тому, що event – проекти передбачають 
високий рівень креативності та гнуч-
кості, ми маємо підстави говорити про 
те, що фахівці в даній галузі мають всі 
підстави для створення оригінальних 
програм в різних сферах діяльності, і з 
розрахунком на різні обсяги бюджету 
для проведення спеціальних заходів.

Практика використання event  – 
проектів для компаній має надзвичай-
но важливе значення, і слугує кільком 
цілям. Однак необхідно дотримувати-
ся певних існуючих правил формуван-
ня та втілення event–проекту, адже за 
умови порушення їх в результаті захід 
може мати негативний ефект і сприяти 
порушенню налагодженої системи ко-
мунікації з аудиторією.

Організація event  – проекту має 
бути проведена з врахуванням постав-
лених цілей перед компанією, а також 
враховувати інформацію про учасни-
ків, їх кількість, віковий склад, співвід-
ношення чоловіків та жінок. Ця інфор-
мація є основою для розробки концеп-
ції event – проекту.

Спеціальні заходи  – це дієвий ін-
струмент для просування товарів чи 
послуг на ринок, однак при викорис-
танні event–проектів потрібно дотри-
муватись певних правил:

1) Необхідно чітко визначити мету 
спеціального заходу. Більшість заходів 
в сфері подієвого маркетингу мають на 
меті підвищити лояльність до компа-
нії, зміцнити ділові зв’язки з клієнта-
ми, позиціонувати бренд. При цьому 
на другий план відходять підсумкові, 
так звані командні цілі, які знаходять-
ся в компетенції відділу кадрів, який 

також проводить корпоративні заходи 
для співробітників компанії. Основна 
мета  –налагодження міжособистісної 
комунікації, так як в невимушеній об-
становці легше зняти напругу, що ви-
никає в колективі через якийсь про-
блеми.

2) Правильно визначити цільову ау-
диторію, так як вона безпосередньо 
впливає на всі складові елементи прове-
деного івент-заходу (місце проведення, 
програма, бюджет заходу). При цьому 
якщо проводиться такий захід, як день 
народження фірми із запрошенням іно-
городніх гостей, то пред’являються під-
вищені вимоги до програми заходу та 
заключного банкету.

Слід зазначити, що бюджет спеці-
ального заходу строго фіксований, а 
сама подія фінансується замовником.

3) Створити сценарій для спеціаль-
ного заходу. Це не менш відповідаль-
ний етап, що вимагає від упорядника 
наявності творчого мислення, грамот-
ної мови, відчуття міри і такту, так як 
сам сценарій спеціального заходу в 
більшій мірі нагадує театральну п’єсу, 
яка містить зав’язку, розвиток, кульмі-
націю і фінал. Єдина відмінність по-
лягає лише в тому, що відсутні репети-
ції. Тому в день проведення заходу 
важливий технічний сценарій, в якому 
щохвилини розписується весь графік 
проведення всього заходу.

4) Правильний відбір місця прове-
дення спеціального заходу. Важливо 
підібрати вдале місце для проведення 
івент-заходу, яке повністю відповідає 
вимогам організаторів заходу. При 
цьому на вибір впливають такі факто-
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ри, як кількість гостей, територіальне 
розташування і сама концепція заходу. 
Увага також приділяється наявності 
місць для парковки.

5) Запрошення артистів і зірок шоу-
бізнесу. При цьому необхідно скласти 
договір на виступ, технічний і побуто-
вий райдер.

6) Відбір найбільш оптимальних 
варіантів роботи з фотографами і опе-
раторами. Вони мають знати сценарій 
заходу, вони повинні володіти інфор-
мацією про те, що на виході бажає 
отримати замовник: фотогалерею, ре-
портажну зйомку, хронологію свята 
для складання в подальшому відеоро-
лика з заходу. При цьому допускається 
робота виїзного фотоательє, коли фо-
тографії з заходу можна отримати вже 
в кінці дня.

7) Забезпечити безпеку учасників 
заходу. Як правило, якщо захід прохо-
дить на великих майданчиках, то влас-
ники самі надають інформацію проте, 
куди треба звертатися для підтримки 
безпеки. Якщо захід має відношення 
до активних видів спорту з підвище-
ною ймовірністю травм, то поруч з 
майданчиком повинна чергувати ма-
шина швидкої допомоги або як міні-
мум лікар з аптечкою.

8) Забезпечити переміщення гостей 
та учасників заходу, причому транс-
фер залежить від територіальної від-
даленості місця проведення заходу та 
кількості запрошених гостей. В якості 
засобів трансферу можуть виступати 
автобуси, лімузини, човни, вертольо-
ти, кортежі з машин співробітників 
ДАІ тощо.

Дотримання цих правил, або їх 
адаптація під певний спеціальний за-
хід дає змогу створити унікальний спе-
ціальний захід, який досить позитивно 
буде оцінений відвідувачами і потен-
ційною аудиторією. Це, в свою чергу, 
сприятиме не лише успішній марке-
тинговій діяльності компанії, але й за-
безпечить позитивне враження у ці-
льової аудиторії та партнерів заходу.

3. Висновки
Розробка та реалізація event – про-

екту в межах маркетингової діяльності 
має надзвичайно важливе значення. За 
допомогою івентів компанія має змогу 
не лише привернути увагу до певного 
продукту, товару чи послуги, але й на-
лагодити канали комунікації з потен-
ційною аудиторією, інформувати сус-
пільство про діяльність компанії.

На даний момент в Україні існують 
значні перспективи розвитку ринку 
івент-послуг, як складової системи 
маркетингових комунікацій. В той же 
час зазначимо, що спеціальні заходи 
також досить активно застосовуються 
на практиці.

Основні проблеми, які постають 
перед українською event-індустрією це 
відсутність єдиної комунікаційної сис-
теми для взаємодії агентств (напри-
клад асоціації чи галузевого 
об’єднання), непідготовленість вітчиз-
няної аудиторії до креативних рішень 
та нестача кваліфікованих кадрів. В 
Україні проводиться щорічна премія 
Ukrainian Event Awards, і формуються 
«локальні» рейтинги event-компаній 
(регіональні)
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1. Вступ
Постановка проблеми. Зараз такі 

явища як благодійність та спонсорство 
набувають все більшої популярності у 
сферах сучасного бізнесу. Майже кож-
на банківська структура на Україні за-
ймається спонсорством та регулярно 
проводить благодійні акції, залучаючи 
своїх клієнтів до них. Популяризація 
такої діяльності обумовлена тим, що, 
по-перше, у спонсорства більші пере-
ваги, в порівнянні із прямою рекла-
мою, по-друге – це позитивна репута-
ція для будь-якої установи, підвищує 
його імідж, статус також це істотна 
перевага серед конкурентів. Для по-
чатку, необхідно надати визначення 
спонсорській діяльності та обґрунту-
вати його відмінності із благодійністю. 
Спонсорство  – це присвоєння коштів 
організації-спонсора до будь-якої акції 
або заходу з метою отримання потріб-
ного рекламного результату. Як прави-

ло, укладається договір між двома ор-
ганізаціями на взаємовигідних умовах, 
від яких обидві сторони отримують 
бажаний результат. Благодійність – це 
жертвування на певні соціальні цілі 
різноманітні ресурси, починаючи від 
грошей та закінчуючи медикаментами 
та речами. Головною відмінністю цих 
двох понять є те, що метою благодій-
ності є спрямованість на соціальні цілі 
та безкорисливість, а спонсорство – це 
вигідна пропозиція для обох сторін. Ці 
явища вже дуже багато років викорис-
товуються різними банківськими 
структурами по всьому світу. UBS 
Group AG  – найбільший швейцар-
ський фінансовий холдинг  – один із 
найперших фінансових установ почав 
використовувати спочатку спонсор-
ську діяльність на початку XX ст., а 
згодом активно пропагував благодій-
ність.

Аналіз останніх досліджень та пу-

РОЛЬ БЛАГОДІЙНОСТІ ТА СПОНСОРСТВА У ДІЯЛЬНОСТІ 
СУЧАСНИХ БАНКІВ

О. С. Забіяка, А. В. Лященко
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Досліджено походження таких явищ, як благодійність та спонсорство. Ви-
значена їх роль у діяльності сучасних банківських установ. Банківським струк-
турам, в порівнянні зі звичайними організаціями, найлегше використовувати 
свої бізнес – можливості з метою благодійності. Вони створюють різноманітні 
сервіси, технології та соціальні продукти для клієнтів, які допомагають їм бра-
ти участь у добродійній справі. Ці технології полягають у збиранні коштів на 
користь різноманітних фондів або конкретної благодійної організації.

Ключові слова: спонсорство; благодійність; благодійний фонд; соціально-
відповідальна організація; імідж; банківська діяльність.
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блікацій. Питання ролі сучасних PR-
технологій у системі соціокультурних 
основ благодійної діяльності різнома-
нітних установ зображаються у робо-
тах відомих дослідників, таких як Ке-
ролайн Блек. Там вона надає практичні 
поради та конкретні пропозиції, які 
допоможуть не тільки тим, хто почи-
нає свою кар’єру в PR, але й досвідче-
ним професіоналам, які напевно вияв-
лять в ній резерви для посилення кре-
ативної складової й результативності 
своєї будь-якої діяльності [1,с. 272]. 
Історія та дослідження розвитку соці-
альної діяльності висвітлює А. І. Коче-
това у своїй праці «Благодійність і со-
ціальний захист: історична спадкоєм-
ність». М.Терещенко у своїй роботі 
«Спонсорство і комунікація або як 
правильно вибрати спонсорський па-
кет» чітко розділяє звичайну комуні-
кацію (рекламу, PR-заходи) від благо-
дійних, спонсорських акцій та надає 
поради у правильному використанні 
PR-технологій [2,с. 116]. С. Туркін у 
своїй роботі «Як вигідно бути добрим. 
Зробіть свій бізнес соціально – відпо-
відальним» описує секрети успіху 
будь-якої організації, яка будує свій 
імідж через соціально – відповідальну 
діяльність [3,c. 34].

Мета статті  – дослідження 
благодійності та спонсорства у сфері 
сучасних банківських структур, та 
висвітлення позитивного ефекту такої 
діяльності на конкретному прикладі.

Об’єкт дослідження – благодійність 
та спонсорство.

Методи дослідження. Для дослі-
дження обраний метод аналізу та син-

тезу, який дозволяє розділити дослі-
джуваний об’єкт, та таким чином, 
з’ясувати, з яких частин він складаєть-
ся, які його властивості та ознаки. 
Метод індукції та дедукції, дозволяє 
при мисленні від загального до кон-
кретного, робити загальний висновок 
про дослідницький об’єкт. Зроблені 
висновки про роль спонсорських за-
ходів та благодійних акцій у сфері бан-
ківських послуг.

2. Результати і обговорення
У наш час майже неможливо зна-

йти фінансову установу, яка не піклу-
ється за свій імідж та не прагне його 
поліпшити. Створення позитивної ре-
путації – це важкий і багатоступінчас-
тий процес. Одним із найважливіших 
його компонентів є формування імі-
джу, яке здійснюється завдяки соці-
альним PR-технологіям, які називають 
благодійність та спонсорство. Відомо, 
що сучасний банківський ринок наси-
чений різними пропозиціями для по-
тенційних та чинних клієнтів, щоб ви-
ділятись серед конкурентів необхідні 
нові, вигідні, унікальні пропозиції. 
Крім того, для загальної поваги банк 
повинен обов’язково займатись соці-
ально-відповідальною роботою.

У XXI ст. майже кожен банк в країні 
позиціює себе соціально-відповідаль-
ною установою. Наприклад, Райффай-
зен Банк Аваль понад 16 років активно 
займається соціальною діяльністю. З 
2001  року банк є спонсором Націо-
нального академічного драматичного 
театру ім. Івана Франка. У цьому році 
надавав підтримку відомому сучасно-
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му фестивалю «Країна мрій» у Києві. 
Працівники Центрального офісу від-
мовились від святкування корпора-
тивної вечірки та замість цього пода-
рували 146 тис. грн на купівлю медика-
ментів для дітей хворих на рак. Ще 
один відомий український банк ПАО 
Укрсоцбанк є спонсором багатьох 
спортивних заходів. Він входить у 
склад UniCredit  – офіційний спонсор 
UEFA Champions League. Крім того, 
банк регулярно підтримує дитячі при-
тулки, даруючи їм одежу, ліки та ін. 
ІндустріалБанк  – комерційний банк, 
який робить значний внесок у вирі-
шенні важливих соціальних завдань. 
Підтримує благодійний фонд «Центр 
соціальних проектів майбутнього». Та-
кож є спонсором багатьох дитячих за-
ходів та концертів.

Одним із найвідоміших банків в 
Україні, який від початку свого станов-
лення почав займатися соціально-від-
повідальною діяльністю є ПриватБанк. 
На сайті банку навіть є окрема сторін-
ка, на якій розписані усі благодійні 
акції, у яких він брав та бере участь. 
Там вказано, що 58742526 грн банк та 
його клієнти пожертвували на благо-
дійність. Ця цифра кожен день збіль-
шується. На цій сторінці відвідувач 
може подати запит, якщо йому потріб-
на соціальна допомога. ПриватБанк  – 
зелений банк. Він щорічно здійснює 
низку програм на допомогу соціально-
му середовищу. Майже усі документи у 
банку виключно електронні із 
2014  року. Папір практично не вико-
ристовується. Працює екологічна тех-
нологія інкасації. Кожного року про-

водиться «суботник», у якому беруть 
участь працівники банку із всієї краї-
ни. Приєднатись може будь-який охо-
чий. Протягом тривалого часу Приват-
Банк стійко підтримує свою позицію 
соціально-відповідальної організації. 
Остання відома акція «Звичайне 
диво», її мета – це допомога тяжкохво-
рим дітям зібрати кошти на лікування 
та привітати їх зі святом 1 січня. Необ-
хідно тільки зареєструватись, це мож-
на зробити на сайті банку та продо-
вжувати користуватись картою, здій-
снюючи покупки. Приєднатись може 
будь-який клієнт або працівник банку. 
Головна умова – наявність карти.  Най-
відоміші соціальні заходи банку: 
Адресна допомога тяжкохворим, зара-
ди життя – допомога дітям, хворим на 
рак, допомога дітям з вадами серця, 
допомога дитячим будинкам України, 
підтримка армії та ін. [4]. У попере-
дньому році ПриватБанку вдалось зі-
брати 192 491 грн на придбання медич-
ного обладнання для дітей з вадами 
серця. Таким чином, декілька разів на 
рік, клієнти та працівники банку ро-
блять свій соціальний внесок. Спон-
сорською діяльністю банк також ак-
тивно займається. Він є офіційним 
спонсором багатьох відомих заходів на 
Україні. Насправді, це дуже вдалий PR-
хід для фінансової установи, який 
сприяє збільшенню клієнтів. У фінан-
совій звітності було виявлено дослі-
дження, що з початком останньої но-
ворічної акції кількість відвідувачів 
офіційного сайту збільшилась. Інфор-
мація про дану акцію заповнила всі 
новини в інтернеті та соціальні мере-
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жі, і тим самим отримала багато пози-
тивних відгуків від теперішніх та по-
тенційних клієнтів.

Соціальна позиція корпоративної 
культури також відіграє істотну роль у 
сучасній банківській сфері. Приват-
Банк приймає на роботу людей з об-
меженими можливостями (4% інвалі-
дів із загального персоналу). Щорічно 
банк надає своїм співробітникам кор-
поративні заходи, безкоштовний 
спортзал, пільгові відпустки, подарун-
ки для дітей, безкоштовні семінари та 
тренінги. Крім того, вже тривалий час 
Приватбанк навчає дітей фінансовій 
грамотності та програмуванню. У до-
бровольця є можливість працювати 
протягом дня у відділенні банку, до 
цього звичайно необхідно пройти на-
вчання. Після такої практики у дитини 
є можливість оцінити цей процес зсе-
редини та обрати для себе відповідну 
професію.

3. Висновки
Таким чином, на прикладах ми поба-

чили, що благодійність та спонсорство 
відіграють переважну роль у діяльності 
сучасних банківських установах та до-
зволяють помітно покращити їх імідж. 
Сучасний фінансовий ринок активно 
бере участь у благодійних та меценат-
ських акціях і надає приклад усім іншим 
організаціям. Варто зазначити, що через 
надлишок нав›язливої реклами, ефек-
тивність прямої істотно падає. Часто 
вона взагалі викликає негативну реак-
цію у глядачів. Спонсорська реклама  – 
це вже новітня форма передачі реклам-

ного повідомлення, яка стрімко розви-
вається та вдосконалюється.

Серед сучасних різноманітних PR-
технологій, благодійність та спонсор-
ство є найефективнішими інструмен-
тами, які надають фінансовій структу-
рі безліч можливостей. Сфери даної 
діяльності розширюються кожен день, 
з’являються нові програми та проекти, 
які допомагають людству і одночасно 
покращують імідж установи, яка про-
водить ці програми. Отже, можна із 
впевненістю сказати, що вірне застосу-
вання благодійності та спонсорства у 
банківській справі, може принести до-
сить високі результати та вирішити 
будь-які поставлені задачі.
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На сучасному етапі розвитку соціу-
му ми маємо всі підстави стверджува-
ти, що соціальні мережі охоплюють 
майже всі аспекти життя людини. Со-
ціальні медіа зараз перетворюються на 
універсальний інструмент, який охо-
плює як і особисті, так і професійні 
аспекти життя особистості. У зв’язку з 
цим, ми можемо говорити про те, що 
використання соціальних мереж надає 
змогу сучасним компаніям розширити 
коло цільової аудиторії, залучити яко-
мога велику кількість пасивного ре-
кламування бренду за рахунок спожи-
вачів – прихильників бренду. Для цьо-
го компанії можуть не лише викорис-
товувати звичний інструментарій 
маркетингової діяльності, а й залучати 
нові площі для просування власного 
продукту, залучаючи при цьому мере-
жу інтернет в її багатогранності.

Головною метою даної публікації є 
потреба актуалізувати вітчизняну тра-

дицію досліджень в аспектах аналізу 
використання складових комунікацій-
них стратегій в нових медіа, адже зараз 
це невід’ємна складова взаємодії ком-
панії чи бренду з цільовою аудиторією. 
Однак також потрібно враховувати 
найефективніші можливості для про-
сування бренду при використання но-
вих медіа.

Сучасні комунікаційні стратегії на-
дають змогу компаніям чітко сформу-
лювати завдання, які потрібно викона-
ти, допомагають налагодити канали 
комунікації як і в межах самої компа-
нії, так і з цільовою аудиторією, фак-
тично налаштовуючи при цьому діа-
лог. Саме налагоджена комунікація до-
зволяє бренду якомога швидко і якісно 
реагувати на потреби ринку, при цьо-
му оптимізуючи всі ресурси компанії.

Результати даного дослідження ма-
ють цінність під час формулювання та 
реалізації комунікаційних стратегій та 

КОМУНІКАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ У ПРОСУВАННІ БРЕНДУ
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їх складових на платформах нових ме-
діа, а також для аналізу можливостей 
налагодження каналів комунікації між 
брендом та цільовою аудиторією, до-
помагаючи розширити її

Вступ
Постановка проблеми. Характер-

ною особливістю останніх десятиліть є 
надзвичайна популяризація соціаль-
них мереж серед різноманітних груп 
населення. В той же час, ми маємо всі 
підстави говорити про існування пев-
них проблем у споживачів, які 
пов’язанні з ігноруванням звичних ін-
струментів маркетингової діяльності, 
таких, наприклад, як реклама. Окрім 
того, у сучасних підлітків, які є найак-
тивнішими користувачами соціальних 
мереж, формується автоматичне ігно-
рування рекламних блоків під час ви-
користання мережі інтернет. Саме 
тому перед сучасними фахівцями в га-
лузі реклами та зв’язків з громадськіс-
тю постає завдання якісно вибудувати 
стратегію комунікації в межах компа-
нії, яка дозволить налагодити постій-
ний зв’язок для комунікаційної моделі 
бренд – споживач. Окрім того, належ-
ним чином вибудована комунікаційна 
стратегія буде виконувати різноманіт-
ні завдання, які постають перед сучас-
ними компаніями. До таких завдань 
можна віднести налагодження збуту 
продукції, підтримка постійного 
зв’язку з медіа різних рівнів – як і галу-
зевих, так і широкого профілю, нала-
годити канали для підтримки соціаль-
ної відповідальності бізнесу, налашту-
вання якісного зв’язку зі споживачами 

для прискореної реакції на світові рин-
кові тенденції.

Наукова доцільність розгляду даної 
теми базується на потребі здійснення 
аналізу та систематизації теоретико-
методологічних засад існування явища 
комунікаційних стратегій в межах 
маркетингової діяльності комерційних 
організацій, та необхідності здійснен-
ня аналізу існуючих комунікаційних 
стратегій, в тому числі і в галузі 
fashion-індустрії, як складових комуні-
каційної політики компанії.

Аналіз останніх досліджень та пу-
блікацій. Дослідження тематики кому-
нікаційних стратегій відбувалося в тео-
ретичному та практичному розрізі до-
сліджень з реклами, зв’язків з громад-
ськістю, маркетингу та навіть у 
філологічному розрізах. В теоретико-
методологічному розрізі в межах дослі-
дження реклами аналіз явища комуні-
каційної стратегії здійснювали такі за-
хідні дослідники Д. Аакер, Д. Норріс [1], 
К. Путо, Д. Уеллс [3], та Дж. Бернет [2].

Вітчизняна традиція дослідження 
комунікаційних стратегій представле-
на окремими статтями, присвяченими 
даній проблематиці, та загальними ро-
ботами з теорії рекламної та маркетин-
гової діяльності. Серед вітчизняних 
науковців хочемо виокремити роботи 
Є.В. Ромата [8], Т.О. Примака[6] та 
Н.В. Куденко [3], які системно розгля-
дають явище комунікаційних страте-
гій в сферах рекламної та маркетинго-
вої діяльності. Однак відзначимо пев-
ний брак спеціалізованих вітчизняних 
досліджень даної теми.

Мета статті полягає в проведенні 
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аналізу явища комунікаційних страте-
гій та його складових в нових медіа, та 
розкритті їх специфічних рис та харак-
терних особливостей.

Об’єкт дослідження –комунікацій-
ні стратегії як інструмент маркетинго-
вої діяльності в галузі fashion-індустрії.

Методи дослідження. Для дослі-
дження комунікаційних стратегій в 
межах маркетингової діяльності було 
використано загально-наукові мето-
ди – спостереження, порівняння, аналіз 
і синтез. Це надало змогу провести по-
вноцінний аналіз теоретико-методоло-
гічних засад комунікаційних стратегій. 
Зазначимо, що комунікаційні стратегії 
можливо аналізувати і як комплексну 
складову маркетингових комунікацій, і 
як унікальний та самостійний засіб ко-
мунікації в межах просування продук-
ції, а також можливо здійснювати ана-
ліз явища комунікаційних стратегії, 
аналізуючи його складові. Було прове-
дено спостереження та порівняльний 
аналіз комунікаційних стратегій у галу-
зі fashion – індустрії, порівнюючи існу-
ючі складові комунікаційної стратегії та 
їх доцільності використання. Для цього 
ми здійснили аналіз просування таких 
брендів як Longchamp та Louis Vuitton, 
використання ними іміджу селебріті, 
які були залучені до рекламних кампа-
нії даних брендів, та здійснили корот-
кий аналіз представлення даних компа-
ній в соцмережах Facebook та Instagram.

Результати і обговорення
Сучасні комунікаційні стратегії  – 

це універсальна система, яка комплек-
сно поєднує різноманітні інструменти 

та заходи маркетингової діяльності з 
метою налагодження каналів комуні-
кації бренду зі споживачами, а також 
підтримка постійного, двосторонньо-
го зв’язку між ними. Використання 
інструментарію комунікаційної стра-
тегії дозволяє інформувати широкі 
кола соціуму про різноманітні аспекти 
діяльності компанії, що в свою чергу 
позитивно впливає на формування по-
зитивного іміджу бренду. Саме завдя-
ки використанню маркетингового ін-
струментарію з врахуванням існуючої 
комунікаційної стратегії компанії ма-
ють потенціал до збільшення продажів 
продукції, при цьому враховуючи по-
тужності виробництва.

Комунікаційні стратегії передбача-
ють комплексне використання осно-
вних елементів системи маркетингових 
комунікацій, до яких відносяться ре-
клама,  комерційна пропаганда, спон-
сорство, стимулювання збуту, вистав-
кова діяльність, персональний продаж.

Дослідники Д. Аакер і Д. Норріс [1. 
с. 61-70] виділяють два основні підхо-
ди до класифікації типів комунікацій-
них стратегій:

• раціоналістичний (інформацій-
ний, когнітивний);

• проекційний (емоційний, чуттє-
вий).

В той же час К. Путо і Д. Уеллс гово-
рять про те, що і раціоналістична і 
проекційна комунікаційна стратегія  – 
самобутні, і можуть застосовуватися 
як і окремо, так і в поєднанні. Це так 
званий «змішаний вид комунікаційної 
стратегії», адже він поєднує характерні 
особливості обох типів [3 с. 638].
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Комунікаційні творчі стратегії ви-
значають яку інформацію та доводи 
надавати комунікаційному повідо-
мленні, і, відповідно, яку емоційну 
налаштованість формувати у аудито-
рії  – раціональну або емоційну. Слід 
вести пошук або організацію інфор-
маційних і новинних приводів, а та-
кож використовувати ретельно виві-
рені мову і образи як засоби впливу 
на вибір споживача.

Особливості раціоналістичних та 
проекційних комунікаційних страте-
гій залежить від того, чи акцентування 
зосереджується на властивостях про-
дукції та її перевагах, або ж на виді-
ленні психологічно значущих власти-
востей продукції [1. с. 61-70].

Раціоналістична комунікаційна 
стратегія передбачає підтримку міц-
них зв’язків з компанією та послугами, 
та повну інформаційну насиченістю. ЇЇ 
головне завдання полягає у пошуку 
основних характеристик, які мають за-
довольняти потреби споживачів, і що 
також сприятиме запам’ятовуваності 
бренду.

Проекційна комунікаційна страте-
гія передбачає емоційний вплив на 
споживачів для створення бажаного 
для них образу, який має тісно 
пов’язуватися з компанією. Такий під-
хід дозволяє залучити цільову аудито-
рію за рахунок емоційної участі. Про-
екційна комунікація має створювати 
позитивну емоцію, в той же час 
пов’язувати цю емоцію з потрібним 
для компанії образом, що демонструє 
імідж компанії, та його репутації. Це 
дозволяє створити саме позитивні по-

чуття саме до суб’єкта іміджу і репута-
ції, вона допомагає диференціації ор-
ганізацій.

Однак потрібно враховувати, що 
комунікація з формування іміджу 
бренду – це більшою мірою емоційний 
вплив на споживачів, а комунікація з 
розвитку і підтримці репутації – вплив 
на свідомість людини.

Fashion-індустрія використовує ін-
струментарій у повному обсязі. Для 
просування fashion-брендів викорис-
товують модульну рекламу (рекламні 
макети в різних ЗМІ), advertorials 
(статті на правах реклами в глянцевих 
журналах і розважальних ЗМІ), PR-
публікації (використовують різні візу-
альні та текстові вказування в ЗМІ). 
Використання друкованих матеріалів 
різних видів (плакати, календарі, лис-
тівки, брошури та ін.) дає змогу ілю-
струвати інформацію, надавши їй ві-
зуально привабливу форму протягом 
відносно тривалого часу, однак має 
певні недоліки, такі як географічну об-
меженість, незначні інформаційні 
об’єми, значну вартість (в залежності 
від видового призначення).

Друк розгорнутих статей в періо-
дичних виданнях показує інформацію 
детально і аргументовано для широко-
го кола, однак потребує налагодження 
каналів комунікації зі ЗМІ, адже зміна 
інформаційного наповнення може 
привести до негативних результатів.

Використання промо-продукції на-
дає змогу «візуалізувати», ознайомити 
цільову аудиторію з продукцією та 
може виконувати роль пасивної рекла-
ми, однак потребує значних фінансо-
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вих витрат, і визначення географічно-
го поширення. (футболки, сумки, бей-
сболки)

Візуалізація інформації за рахунок 
створення фільмів, фото, відеокліпів 
та використання соціальних мереж на 
даному етапі надзвичайно популярні 
інструменти завдяки значній кількості 
цільової аудиторії, однак потребують 
спеціальних навичок.

В межах аналізу існуючих комуні-
каційних стратегій відзначимо, що 
такі бренди, як Longchamp та Louis 
Vuitton якісно використовують скла-
дові комунікаційної стратегії, однак 
на різноманітних рівнях. Незважаючи 
на безпосередню конкуренцію в роз-
різі елітних товарів, географічну єд-
ність виникнення даних брендів рі-
вень налагодження комунікації зі спо-
живачами значно різниться. Це 
пов’язано з тим, що Louis Vuitton як 
бренд розпочинає свою діяльність 
майже на сто років раніше, ніж його 
сучасний безпосередній конкурент 
Longchamp. Окрім того, Louis Vuitton 
в якості рекламних комунікантів за-
вжди використовує відомих широко-
му загалу селебріті. Однак відзначи-
мо, що Longchamp здійснив якісно 
новий ривок, залучивши до рекламної 
кампанії 2018  року одну з найвідомі-
ших моделей світу – Кендалл Дженер. 
На нашу думку це якісний крок, адже 
особа, яка втілюватиме образ реклам-
ної кампанії є вихідцем з кола так 
званих Instagram – моделей, з надзви-
чайно великою кількістю підписни-
ків, та з високою вартістю рекламних 
повідомлень в соціальних мережах.

Таким чином, ми можемо говорити 
про доцільність використання складо-
вих комунікаційної стратегії fashion 
брендами. На даному етапі доцільно 
використовувати потенціал нових ме-
діа, які, на нашу думку надають змогу 
якомога якісно репрезентувати по-
трібний бренд для різноманітних ці-
льових аудиторії.

Однак відзначимо, що при вико-
ристанні сучасних комунікаційних 
стратегій у галузі fashion-індустрії 
для просування товарів, послуг і тор-
гових марок потрібно звертати увагу 
на комплексне використання інстру-
ментарію маркетингових комуніка-
цій, поєднувати офлайн і онлайн, 
поєднуючи аудиторію та переводячи 
її з «віртуального» простору в реаль-
ний і навпаки

3. Висновки
В сучасній практиці комунікаційні 

стратегії  – це універсальний інстру-
мент, який дозволяє системно та логіч-
но використовувати засоби маркетин-
гової діяльності для просування та 
реалізації продукції компаній. Налаго-
дження каналів комунікації, з залучен-
ням та трансформацією класичних ме-
тодів маркетингової діяльності надає 
змогу сучасним брендам реалізовувати 
власні цілі у повній мірі, постійно пе-
ребуваючи у тісній взаємодії зі спожи-
вачами. Адже сучасні технології нада-
ють можливість проводити аналіз 
успішності діяльності компанії за різ-
ними розрізами, чітко та швидко реа-
гувати на зміни ринку, підлаштовую-
чись під потреби цільової аудиторії.
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