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ПОД- СЕКЦИЯ 3. История.
Кузнецова І.О.
д. мистецтвознавства, професор
Зобіна О. С.
студент
Національний авіаційний університет,
м. Київ, Україна
ФОРМОТВОРНІ ЧИННИКИ ДЛЯ СВІТИЛЬНИКІВ
В КОНТЕКСТІ ЇХ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ
Анотація. Проведено аналіз історичного розвитку освітлювальних приладів.
Виявлено закономірності формоутворення освітлювальних приладів впродовж європейського історичного розвитку. Виявлено які фактори визначали формоутворення
світильників в процесі їх історичного розвитку.
Ключові слова: освітлення, світильник, освітлювальний прилад, інтер’єр.
Постановка проблеми. Зі зміною джерела освітлення змінюються його вимоги або можливості формоутворення. Розвиток технологій потребує вміння враховувати особливості нововведеного засобу або способу освітлення. Важливо створювати відштовхуватись від створення комфортних умов для людини. Узгоджувати
технічні вимоги виробу з естетичними, функціональними, ергономічними та іншими
показниками якості.
Питання правильного освітлення завжди є важливим при вирішенні оздоблення інтер’єрів. Від цього залежить самопочуття користувача освітлювальними
приладами. Тому дослідження історичного аналізу розвитку освітлювальних приладів є необхідним і важливим.
Аналіз попередніх досліджень. Тема проектування аеропортів на основі використання різних структурних зв’язків залишається недостатньо вивченою і
потребує впровадження досліджень природничих наук у теорію та практику проектування інтер’єрів. Історичний аналіз освітлювальних приладів був досліджений
Погорельчуком В. А. [7]. Коваль Л. М. було розглянуто особливості LED-технологій
в формуванні сучасного інтер’єру без історичного опису формоутворення світильників [4]. Сучасний світлодіодний засіб освітлення було розглянуто Д. Вейнертом та Ч.
Сполдінгом [3] та у статтях Кузнецової І. О та Лукашенко А. В. [5, 6]. Чичьовим А.А.
проаналізований ринок освітлювальних приладів за останні роки та дані рекомендації по використанню певнихгруп матеріалів на даному етапі з акцентом на LEDтехнології [8]. Бессарабова Е. В. окремо проводить дослідження по освітленню і його
характеристикам: яскравості, тону в [1], окремо характеризує сприйняття об’єктів за
їх параметрами геометрії, кольору і матеріалу в [2]. Комплексне дослідження формотворчих чинників для світильників в контексті їх історичного розвитку проведено
не в достатній мірі.
Мета: Визначити формотворні чинники для світильників в контексті їх іс-
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торичного розвитку.
Основна частина. Освітленість приміщення завжди відігравала важливу роль
для загального сприйняття інтер’єра. Основні типи освітлювальних приладів склалися
ще в стародавні часи. В подальшому їх основна структура незначно змінювалася. Особливості форми і декоративних елементів залежали від стилю оточуючої архітектури та
інтер’єрів, також вплинуло освоєння нових матеріалів і технологій виготовлення.
На протязі історичного розвитку людство шукало кращі способи штучного
освітлення. Спочатку, в період давньокам’яного віку це було звичайне вогнище. З появою більш постійного житла вогнище почали оздоблювати. Вогонь для приміщення
розпалювали в керамічних або кам’яних посудинах. При розташуванні вогнища на
підвищенні освітлювалась більша площа приміщення, тому їх почали підіймати за
допомогою насипів землі. Згодом з’явились перші переносні освітлювальні прилади:
лучина і смолоскип. Окрім основних функцій вогонь мав також ритуальне значення.
З освоєнням нових матеріалів з’явилися більш зручні форми і види світильників. В Стародавньому Єгипті поширеним матеріалом для освітлювальних приладів
був алебастр. З нього робили чаші та вази, їх наповнювали олією та декорували. В
Передній Азії відомий золотий олійний світильник [7].
Давньогрецькі керамічні лампи вже були більш продуманими. Вони являли
собою округлий сосуд для олії з отворами для усунення диму. Такі лампи вішались
на стіну. Їх могли переносити як ліхтар. Декорувалися вони відповідно стилістичним
особливостям періодів давньогрецької культури.
В цей час намічується основна група конструкційних матеріалів, що використовувалась у світильниках і до сьогоднішнього часу: кераміка, метал, скло деревина.
Давньоримські світильники були досконалішими за формою, ніж давньогрецькі. Вони щільно декорувалися рельєфами. Їх робили і з кераміки, і з благородних металів. Відомі бронзові римські триніжки VII ст. до н. е. Формоутворюючий
фактор визначався призначенням світильника також.
За часів Римської імперії з’явилося остаточне розподілення світильників на
три основні групи: настінні, високі стоячі канделябри та переносні лампи. Найбільшого
поширення набули канделябри. Такі світильники мали складні декоративні форми,
схожі на гілки дерев. Це було зумовлено потребою в одночасному використанні
великої кількості свічок. Канделябри багато декорували скульптурними елементами.
Підвісні керамічні та бронзові світильники запозичили у римлян ранні
християни з метою ритуального освітлення катакомб. Пізніше такі лампи стали
освітлювати храми. Вони стали більш пласкими за формою вмістилища для олії.
Згодом у Візантії сформувався ще один тип ритуальних світильників, який називався
лампадофор. Він мав вигляд каскаду обручів з отворами для сосудів з олією.
В епоху раннього та високого середньовіччя особлива увага приділялася
храмовим світильникам. Храмова люстра мала пишний вигляд і великі розміри. Її
конструкція уособлювала небесний храм. Лампади робилися без декоративного
оздоблення. В період високого середньовіччя візантійські храми прикрашали
панікадила. Пізніше в європейських церквах з’являються цілі ансамблі вівтарних
свічників. Їх робили з дорогоцінних металів й інкрустували коштовним камінням.
З ХІІ ст. свічники у вигляді скульптури на релігійну тематику почали
з’являтись і у світських інтер’єрах. На відміну від храмових свічників вони стають
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більш витонченими. Але основним замовником в епоху Середньовіччя залишається
церква. Форма світильників була підпорядкована художньому образу релігійної
тематики, романської та готичної стилістики та ергономічним особливостям
свічкових та олійних світильників. Яскравим прикладом є свічник значних розмірів,
розповсюджений в Західній Європі декорований пасхальними сюжетами. За формою
він відтворював Менору.
Основний матеріал для виготовлення світильників середньовіччя – метал:
латунь, мідь, бронза, золото, коване залізо.
В період пізнього середньовіччя окрім повсякденних свічників з’являються
парадні світильники городян. Для більш дешевого освітлення застосовували глиняні
лампи, які були схожі на античні, але вони давали менше світла. Також досить
поширеними були олійні світильники зі скла. Досить зручними для щоденного
використання були металеві підвісні світильники на 6 свічок з пересувною основою
на ланцюгу. В Німеччині розповсюдженим матеріалом для освітлювальних приладів
був оленячий ріг.
З приходом періоду Відродження між світильниками для храмів та світських
інтер’єрів з’являється чітка різниця. Останнім приділяється набагато більше уваги,
ніж у добу середньовіччя. Зовнішній вигляд освітлювальних приладів стає більш
різноманітним. Основний мотив декорування – зображення античних персонажів.
Це зумовлюється зміною поглядів на життя людей епохи Ренесансу, піднесенням
економіки, розвитком виробничої діяльності тощо.
Матеріали для виготовлення світильників також стають більш різноманітними.
Для основної конструкції застосовуються різні благородний метал, скло, фаянс. Для
декору – метал, мармур, дерево, дорогоцінне каміння, штучний кришталь.
З’являються нові технології і відкриття, що розширюють можливості
освітлювальних приладів. Визначним винаходом стали рефлектори, які підсилювали
ступінь яскравості освітлювального виробу і підвищували його естетичні якості.
Кожна країна виробляла світильники зі своїми стилістичними особливостями
і привносила певні видозміни у форми, що склалися за багато століть.
В епоху бароко було зроблено багато нових відкриттів. Вони сприяли
покращенню якостей освітлювальних приладів. Форми конструкції і декору
світильників стали більш гнучкими. Суворість форм минулих років змінилася
нарядними криволінійними мотивами рослинності.
Люстра в інтер’єрах бароко знаходилась в центрі уваги. Всі освітлювальні
прилади чітко слідували канонам стилю, всі пропорції були гармонійними і
виваженими. Варіація форм здійснювалась в рамках стилю. Виділялися наступні групи
освітлення за призначенням: стоячі (підлогові, настільні і переносні), підвісні люстри
і навісні. Формоутворення конструкції освітлювальних приладів зумовлювалось
наступними чинниками: кількістю свічок; місцем розташування; потребою чаші
для збирання воску від свічок; зручністю їх пересування; стійкістю виробів та їх
рівновагою для пожежної безпеки; врахуванням вимог до декоративності виробів.
В стилі рококо широко використовувались жирандолі. Їх особливістю було
декорування основи підсвічника кришталевими підвісками. Таке декорування було
зумовлено потребою стилю в приховуванні конструкції, привнесення предметам
інтер’єра відчуття легкості. Іншим популярними освітлювальними приладами були
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бра. Їх розміщували по периметру стін приміщень. Вони були створені на основі
рефлекторів, тому перші бра в своїй конструкції мали дзеркала.
Звичайні підвісні люстри найчастіше оздоблювались склом або кришталем.
Ці матеріали підсилювали естетичність конструкції люстр і якість освітлення.
З приходом стилю класицизм в декоративне оздоблення освітлювальних
приладів знов повертаються античні мотиви. Робиться акцент на центральній вісі. Їй
підпорядковуються всі декоративні елементи. Часто в основі конструкції знаходяться
античні колони.
З’являється можливість масового виробництва світильників. Однак
мануфактурне продукування погіршило якість і художню виразність виробів.
З ХІХ ст. розпочалась активна винахідницька діяльність з метою
вдосконалення освітлення. Чільне місце у виборі освітлювальних приладів посідають
нові гасові лампи. Такі лампи мали обмежену яскравість, тому вони переважно були
настільними. Це зумовило їх конструкційну розробку бути подібною до олійної.
Сформовані за численну кількість століть традиційні форми освітлювальних
приладів заважали створенню абсолютно нових виробів. Найчастіше майстри робили
спроби імітувати той чи інший стиль попередніх століть з тридцятих років впродовж
практично всього ХІХ сторіччя.
З винаходом електричної лампи розжарювання повністю змінюється уявлення
про освітлення. Перші конструкції електричних світильників були пристосовані до
традиційних форм олійних ламп та свічкових освітлювальних приладів.
В самому кінці ХІХ ст. стиль модерн змінив підхід до формоутворення
світильників. З’явилась нова пластика ліній, вигадливі форми, зумовлені винаходом
нових технологій. В декорі активізувались складні орнаменти зі стилізованих рослин.
Широко використовувалось кольорове скло.
На початку ХХ ст. актуальними стають логічні, прості і довершені форми
конструктивізму. Декоративне оздоблення світильників зводиться до мінімуму. Більш
поширеним стає масове виробництво. Освітлювальні прилади набувають вигляд
простих геометричних форм. Увага приділяється утилітарності, ергономічності,
художній виразності.
Війни на протязі розвитку призупиняли розвиток форми, а іноді сприяли
зміні стилю, і, відповідно, зміні концепції стилеформування.
В середині ХХ ст. у повоєнний період Другої світової війни задачею дизайнерів
було створення естетично привабливих світильників з недорогих матеріалів.
Економічні умови спричинили подальший розвиток дизайну
освітлювальних приладів в Італії. Нові можливості формоутворення і застосування
широкого спектру палітри кольорів були зумовлені використанням пластмас. Поява
нових можливостей використання машинного виробництва і застосування нових
матеріалів зумовило пожвавлення зміни стилів. Проектування форми світильників
стало більше відштовхуватись від художнього образу. Їх завданням став вплив
на емоційні відчуття людини, функціональність, зручність, раціональність,
естетичність. В залежності від призначення інтер’єру освітлювальні прилади почали
надавати йому ті чи інші якості. Погорельчук В. та інші автори вважають, що на
дизайн освітлювальних виробів ХХ ст. значною мірою вплинули проектувальники
Італії та Німеччині. В Італії основними вимогами до формоутворення стала
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емоційність і експресивна виразність виробів, а в Німеччині робився акцент на
функціональність і утилітарність.
Наприкінці ХХ ст. джерелом світла стають світлодіоди, що визначає ще не
сформовані до кінця естетичні принципи використання таких джерел
З кінця ХХ ст. освітлення стало необхідним для більш широкого спектру
людської діяльності. Винайдення нових джерел освітлення розширило розуміння
про штучне світло. Стало важливим врахування більшого спектру вимог в залежності від призначення приміщення.
Висновки. Формоутворення світильників в процесі їх історичного розвитку
визначали наступні фактори: особливості матеріалу, з якого вони були створені, що
були задані на ранніх етапах розвитку особливостями природних даних досліджуваного регіону; функціональна направленість освітлення; технологічні фактори, що
були характерні для певного часу розвитку суспільства; історичний розвиток стилів
ї їх стилеформуючі фактори згідно з історико-соціальним розвитком даного регіону;
поступовим збільшенням врахування ергономічності світлоформуючого фактору.
Подальший напрямок досліджень. Вивчення закономірностей впливу сучасних технологій освітлення на дизайн інтер’єрів. Дослідження доцільності та найбільшої виразності поєднання форм світильників до нових джерел освітлення.
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Кузнецова И. А., Зобина А. С. Формообразующие факторы для светильников в контексте их исторического развития.
Проведен анализ исторического развития осветительных приборов. Выявлено
закономерности формообразования осветительных приборов на протяжении европейского исторического развития. Выявлено какие факторы определяли формообразование светильников в процессе исторического развития.
Ключевые слова: освещение, светильник, осветительный прибор, интерьер.
Annotation.
Kuznetsova I.O., Zobina O. S. Formative factors of luminaires in the context of
their historical development.
The analysis of the historical development of lighting products. The regularities of
formation of lighting devices during the European historical development. It revealed what
factors determined the shaping of luminaires in the process of historical development.
Key words: illumination, lamp, lighting fixture, interior.
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Based on preliminary research conducted theoretical and practical experience of
the symbolic approach to architecture and urban planning, as well as the formation of the
basis of common processes, principles, methods and idealized structural logic model of
the artistic image of the urban environment [1-3], the article proposed technique ensure
principles and methods of symbolization in theoretical and practical project activity. The
fundamental basis for the development of design methods serve to fine three-stage model
of the design proposed and widely considered the engineer theorist Jones [4], according to
which the design process involves three main stages: analysis, synthesis and evaluation. In
other words, these three stages can be defined as "partition the problem into parts", "parts of
a combination of a fresh" and "study the effects of the practical implementation of the new
mechanism".
These design stage – a category of modern design theory that try and get a single
universal symbolic strategy of building and development of architectural and artistic image
and provide for the further crushing components integrated system images. These three
degrees, according to Jones, called divergence, convergence and transformation that match
new theoretical tasks of creating harmonious system. The primary isolation and gradual
examining each of these stages of the process of imaginative creation, revealing the methodological principles of symbolization in the final metamorfizatsiyi project content and meaning. Away developing and refining ideas proposed by Jones, in the context of symbolization
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architectural and artistic image, it is proposed to add a fourth degree combining synthesis
and the formation of urban images, namely the stage of integration. Integration involves the
reunion of all previous stages of the components in a single system the formation of the artistic image in accordance with that four-stage development is a symbol of integrity dynamic
processes, thus completing the integration stage of formation symbolizing the creation of
image and opens transition to a new qualitative changes in the urban environment.
From this perspective, the first step methodological algorithm operations and
transformations that reveal the means of creation and the emergence of symbolization architectural and artistic image of the urban environment, made the concept of divergence. The
term divergence indicates expanding the boundaries of design situations to ensure broad
and fruitful enough space to find the artistic image in the project design. Among the common and widely used methods in the design of divergence is the method of study design
situations, visual method of identifying inconsistencies and methods of finding ideas.
The primary objective of divergence as the first link mechanism methodology of
architectural and artistic images made search needed to meet project objectives “discrepancies” in the totality of the surrounding matter of scientific knowledge and related architecture theoretical and practical fields of study to obtain options and alternatives for further
transformations and modeling end character image.
Search divergence has the following common features: the goals are unstable and
contingencies; limits task unstable and uncertain; overall postponed to a further stage, accepted and taken into account all information-matter, even opposite meaning; preformed
target image as job creation process is taken as a starting point for research, but that may
take changes and further development during the divergence of search; designer task consists in increasing conscious of their own insecurity, exclusion of stereotyped decisions to
change the strategy of intellectual activity based on solid data relative to the solution of the
problem; shift goals and boundaries of the problem in different ways.
Search divergence may be viewed as checking the stability of the whole that is relevant
to the decision making process of symbolization as an attempt to determine what the hierarchy
philosophical, cultural, social, political, aesthetic and artistic and other values of objects and
items is subject to change, and it is possible to consider and accept a fixed reference point.
Stable and unstable point can occur equally often in a search at lower levels which
the relevant individual objects and elements, and at higher levels of project objectives and individual value judgments; at the first stage of artistic and imaginative creation can not expect
to see an orderly and final picture. The designer should, if possible, refrain from attempts to
make its preliminary conclusions on the basis of material obtained immature scheme. The
decision should be postponed to the next stage of forming the image when the accumulated
knowledge and experience in relation to the set of project tasks will be enough, and amid
this knowledge may have projections foresee consequences in the process of combinations
of data in different ways. Also it should be noted again that the work at this stage of forming
the image includes both logical and intuitive search activities that require less reflection and
study, but first need to collect further evidence for making the right decision. The degree
of divergence in the construction of symbolic architectural and artistic image of the urban environment of methodologically reflects the similarities and communicative with the
principle, as a result of coherent action which formed characters, relationships which work
continues on the next stage of the artistic image.
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Thus, it can be argued that the purpose of divergent finding is the volume to rebuild
or destroy, extend or change the version prior and original “technical” problem-image for
the chosen architectural and artistic content, displaying those new aspects of the situation
design (communications), which will provide a valuable and qualitative philosophical and
cultural and artistic and expressive implications stages of creating a symbolic architectural
and artistic image of the city.
The next stage of the process for the formation symbolizing the architectural and
artistic image – a stage of transformation. The transformation in relation to the symbolization architectural and artistic image of the urban environment – a process of conversion,
structures and forms collected during the previous divergence original material data to direct modeling target and the end result aimed at finding symbolic image.
This stage involves the implementation of the principle transformatyvnosti in the
overall system and symbolization of the content and the corresponding explanatory concepts (symbols-values) in the creative process of inspiration and insight guesses – entire
spectrum of means and results of creative design. But the phase transformation is both a
creative and responsible – the risk of design errors – is the main problem that accompanies
this phase Search symbolic artistic image.
This stage involves the combination and coordination judgments about the value
and technical capabilities combined in the decisions that reflect and take into account the
existing social and political, economic and operational, philosophical and cultural, aesthetic and artistic aspects of the image. From this perspective, a transitional obtained overall
conceptual framework project architectural and artistic image that is successful impression,
though this is impossible to prove. Thus, according to Mannheim, the optimal solution can
not be achieved – may only carry out optimal search.
For transformation that can happen is not expected, at any time of the initial visual
search, but you should take and use only after the divergence will largely completed, what
characterized by the following common features:
1. The main goal is to make the results of prior divergence Search to put an abstract conceptual scheme, quite clearly formed for further convergence on the overall level
of image formation, after the circuit-transformation Favorites adopt the best solution that
should work out all the details. The above transformation scheme should reflect and be
relevant principles of the same principle symbolizing the transformation process for the selected project sites in the context of specific surrounding conditions. Creating a conceptual
scheme, in this case, represents a creative act of transforming a simple challenger by changing its shape and volume of a decision what to emphasize and what disguise.
2. This step fixed objectives, technical requirements and limits design tasks are
most important variable elements are recognized and defined limits; submitted prior value
judgments.
3. Project task in finding an artistic image rozchlenuyetsya the components that
may solve simultaneously or sequentially and largely independently of each other. The tools
for this important stage of the creation of architectural and artistic image of the city are
special words and symbols, meaning you need to develop to refer to individual parts of the
problem, ie the principles of symbolization work gets “consequences” as a combination of
meaningful ties in the values thus making “language problem”, further work on which characters can get content.
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4. An important condition for successful transformation serves, first change components of freedom of the problem, thus avoiding serious loss of quality, and, secondly, the
rate of assessment capabilities and the effects of dear specific sequence component problems. The second condition is difficult implemented, as it requires analytical interference
Research of alternative solutions for the implementation of this goal – finding architectural
and artistic image, but it is solved through scientific forecasting evaluation.
5. At this stage, the creation of architectural and artistic image of the urban environment, brighter than other search stages manifested personality of the creator, the design collective – the more contrasting his imaginary world view – existing or potential, – the more critical
it will show intolerance to all other transformation than the one that it seems true. In this case,
when the creation of an artistic image symbolic and creative working group should be put to a
vote every single transformation entirely without "mixing" of competing options.
The latter stages of the proposed creation Jones – stage convergence occurs when
the project task defined variable components are found, and the whole set. Convergence – a
general process of approximation and convergence initially unrelated subjects, objects or
phenomena of the material and spiritual worlds as a result of its existence and development
in time and space.
At the stage of convergence designer should be step by step to resolve minor conflicts as long as with many alternative designs will remain – a final decision and is entitled
to further implementation in the architectural and artistic image of the urban environment.
Resolving this issue at the stage of convergence may spread between individuals, each of
which is capable of independently and autonomously prove meaningful and sharpen the
overall concept. General characteristics of convergence include:
1. Persistence, rigidity of thought and clear following methods provide a positive
and holistic, systemic outcome. The main goal at this stage – as soon as possible to reduce
uncertainty as necessary critical in addressing and filtering options (leave only quality options). The most important decision you need to take is setting decision making that reduce
diversity. If possible, this procedure should be the reverse order of total logical dependencies, providing scrutiny linear, not cyclical policies forming the image.
2. One of the difficulties of convergence stage is the fact that some of the components are not expected tasks take special importance since they can not be solved without
changing the design decisions earlier, resulting in unwanted cycling. In this case, the aim
of "magical" transformation phase was to in some way provide a form of the problem, the
problem that the components have been provided for or excluded actions at a more general
level abstracted fine.
3. Models used to demonstrate the range of alternatives that remain in the further
course of convergence have become less abstract and more detailed. In the early convergence
of these models can be, for example, mathematical or schematic and abstract images. In
the final phase of the search, united as a result of the principle of commutativity (effectscontent), symbolic images should be presented more clearly model or layout.
4. To make convergence possible two diametrically opposite strategy of forming the
image. One study aimed at finding an image of a pre-approved outer space solutions-image
expression and its coordination with internal content-image. Another approach involves the
preliminary formation and a clear formulation of the final internal concept art image and its
subsequent expression in the outer three-dimensional "body".
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Summarizing the above, it can be argued that the purpose of convergence – cut
in the alehoryzatsiyi and using the principle of commutativity limits options to a single
selected range of symbolic images, while minimizing the time and costs without making
contingency or unimportant deviations. This latter aspect of fine design, which perhaps by
the end analytical and logically analyze and expose algorithmic order.
Stage integration summarizes and “squeezes” the character, the mark achieved preliminary stages of divergence, transformation and convergence results forming an artistic image, thereby combining the gradual process of analogies from different scientific fields and
related life accompanying spheres of the material world, further schematic as manifestation of
the transformation modeling in search of a unifying value between individual effects, due to
the different industries in the previous close of content. Finally, combining these groups into a
single value-chain related range of meanings and symbols is in the stage of integration.
Last concentrated narrowing and filtering ties, values and meanings into a single
symbol, sign, and its figurative-expressive reflected in the architectural and artistic image
of the urban environment as a shell-skin that covers and protects the internal philosophical
content object – a goal and the task of the final degree of
Stages of creating architectural and artistic image of the urban environment integration methods of constructing architectural and artistic image of the urban environment.
Thus, in the present summary, the method of symbolization in searching for a philosophical and cultural, aesthetic and artistic, systematic and harmonious architectural and
artistic image of the urban environment reflected and described a consistent model and algorithm of actions, which included a preliminary analysis and diagnosis of the existing historical
and contemporary urban context search-rounded information sources inspiration from the
material and spiritual spheres of environment, further synthesis and transformations in the
circuit-value evaluation and refinement of the selected project option and a final filter saturation concentration and the gradual imposition of stratification and all the results.
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ПОД- СЕКЦИЯ 5. Социальная география.
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ І ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ
КІНЕМАТОГРАФІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Стаття присвячена розгляду сучасного стану функціонування кінематографії
у Хмельницькій області, зокрема особливостей її територіальної організації. Проаналізовано динаміку розвитку галузі у 1990-2013 рр., стан інфраструктури, кадровий склад
та територіальну диференціацію основних суб’єктів кінематографії в реґіоні.
Ключові слова: кінематографія, територіальна організація, реґіон, демонстратор фільмів, культурно-мистецька сфера.
Key words: сinematography, territorial organization, regions, demonstrator films,
сultural and art sphere.
Актуальність проблеми. Кризові явища, які охопили третинний сектор економіки України, в тому числі й культурно-мистецьку сферу, актуалізують важливість
дослідження даної проблематики. З метою вивчення потреб населення в окремих видах соціокультурних послуг, варто проводити реґіональні суспільно-географічні дослідження.
Аналіз попередніх досліджень засвідчив відсутність комплексних праць,
які були б присвячені вивченню кінематографії в реґіональному вимірі. Загальні ж
теоретико-методичні засади дослідження кінематографії, як складової частини сфери культури і мистецтва висвітлено у працях О. Заячук, О. Любіцевої, Н. Моштакової, Н. Флінти, О. Шаблія та ін.
Мета статті полягає у аналізі сучасного стану розвитку та територіальної організації кінематографії обласного реґіону на прикладі Хмельницької області.
Виклад основного матеріалу. Кінематографія об’єднує комплекс видів професійної діяльності, пов’язаної з виробництвом, розповсюдженням, зберіганням, демонструванням фільмів та навчально-науковою роботою у цій галузі [1]. Основний
вид професійної кінематографічної діяльності у Хмельницькій області – це демонстрування фільмів, що являє собою показ фільму глядачам у призначених для цього
приміщеннях, на відеоустановках, а також каналами мовлення телебачення. Суб’єкти
кінематографії в області представлені демонстраторами фільмів (кінотеатри, міські
та сільські кіноустановки, відеозали та відеоустановки) [2].
В області налічується 210 демонстраторів фільмів, найбільше у Волочиському (23) і Деражнянському (18) районах. Відсутні демонстратори в Ізяславському і Полонському районах. Із загальної кількості фактично діючі 158 демонстраторів: 22 у
міських поселеннях, 136 – у сільській місцевості. Кількість місць для глядачів у залах
в розрахунку на 100 осіб по області – 4 місця. Ці показники найвищі у Старокостянтинівському (20), Теофіпольському і Шепетівському районах (16). Динаміка кількості
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Рис. 1. Кількість демонстраторів фільмів у 1990-2013 рр. [2]

Рис. 2. Забезпеченість місцями у залах для демонстрування фільмів у 1990-2013 рр.
(на 100 осіб населення) [2]

Рис. 3. Кількість глядачів на сеансах у 1990-2013 рр. (на 100 осіб населення) [2]

демонстраторів фільмів, забезпеченості місцями у залах для демонстрування, а також
кількості глядачів у період 1990-2013 рр. (рис.1, 2, 3.) свідчить про стабілізацію негативних тенденцій у кінематографічній галузі.
Хмельницька область – один із небагатьох реґіонів України, де збереглася
кіномережа, навіть у сільській місцевості із наявною матеріально-технічною базою.
У м. Хмельницькому функціонує обласна фірма «Кіновідеопрокат», яка опікується
державними демонстраторами фільмів. Районні дирекції кіновідеомереж діють у
Кам’янці-Подільському і Шепетівці. Державний сектор кіномережі у своєму штаті
нараховує 25 працівників, із яких вищу освіту за фахом має 21 особа.
Розташування кінотеатрів, особливо багатозальних, в першу чергу, орієнтовано на масового споживача, а це в основному діти і молодь. Тому провідні демонстратори сконцентровані в обласному центрі та великих міських поселеннях (рис.4).
У Хмельницькому функціонує 3 кінотеатри: «Планета» – трьохзальний
кінотеатр на 270 місць; ім. Т.Г. Шевченка із кінозалом на 500 місць; чотирьохзальний Multiplex «Sinema Сiti» на 534 місць. Два демонстратори діють у Кам’янціПодільському: «Сінема» – двохзальний кінотеатр на –185 місць, який розміщується у Молодіжному центрі «Юність»; «Дружба» – двозальний кінотеатр на 319 місць.
Великі кінотеатри теж діють у Шепетівці, Старокостянтинові, Славуті, Волочиську,
Дунаївцях, Красилові та ін. У селах розвиток кінематографії наразі знаходиться у
кризовому стані.
Більшість кінотеатрів влаштовують тематичні кіносеанси, кіномистецькі події, демонструють фільми під відкритим небом, проводять різноманітні культурномистецькі заходи. Репертуар становлять прем’єрні покази, блокбастери, сімейне кіно,
молодіжні комедії, мультфільми та ін.
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Рис.4. Територіальна диференціація кінематографії у Хмельницькій області

Висновки. Аналіз сучасного стану розвитку та територіальної організації кінематографії у Хмельницькій області засвідчив про необхідність підвищення рівня
обслуговування населення в сільській місцевості та у малих міських поселеннях.
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Полеміка як складова публіцистичного видання: поняття,
характеристика та особливості
У статті досліджуються особливості полеміки як складової публіцистичного друкованого видання. Розкриваються поняття полеміки та полемічної літератури, особливості та загальна характеристика полемічних творів.
Ключові поняття: полеміка, публіцистичне видання, полемічні тексти, полемісти.
The article analyzes the basic notion of polemic as a part of publicistic printed
edition. The article reveals the concept of polemics and polemic literature, features and general
characteristics of polemical works.
Keywords: polemics, publicistic editions, polemical texts, polemicists.
Актуальність теми. Сучасне інформаційне суспільство та сучасна людина
загалом, характеризується наявністю різноманітних протиріч, суперечностей та розбіжностей у поглядах та ідеях, які базуються на інформації, що функціонує у суспільстві. Відповідно, сучасний інформаційний соціум є більш полемічним, ніж будь-коли
раніше. Отже, і майбутнє людства значною мірою залежить від того, чи зуміє вона –
людина – створити, організувати та здійснювати ефективне спілкування (адже, саме
воно складає сутність процесів комунікації) у найрізноманітніших сферах людської
життєдіяльності в політиці, освіті, діловому середовищі, між поколіннями, представниками різних культур і т.д.
Полеміка є багатоаспектним об’єктом дослідження в історичних, літературознавчих, філологічних і філософських науках, проте і донині його проблемне поле
не вичерпане. Особливо заслуговує на увагу трактування понять полеміки, що є менш
дослідженим, але не менш актуальним у царині наукового пошуку та викликає інтерес дослідників і фахівців фундаментальних й гуманітарних наук.
Полемічний дискурс, окрім тематичної своєрідності, відзначається жанровою
мозаїчністю та неповторністю. Лінгвальні аналітичні дослідження та стилістичножанрові особливості полемічних пам’яток вивчаються у філологічній сфері, пошук
антропологічних начал на базі полемічних творів в поєднанні з українознавчим фольклором у культурологічно-філософських студіях, а також дослідження оригінальних
фактів з історії України в цілому, та історії розвитку Української церкви, зокрема, в
поглядах полемістів, зробили полемічну літературу одним з важливих джерел наукових досліджень.
Аналіз останніх наукових досліджень. Проблеми розгляду полеміки широко
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висвітлюються у наукових розвідках зарубіжних авторів та вітчизняних дослідників. В
російській та українській науці феномени полеміки стали досить популярним предметом уваги та вивчення для таких науковців як С. Савченко, С. Маслов, В. Перетц, П. Попов, В. Микитась, Я. Запаско, А. Зернова, Я. Головацький, І. Огієнко, Н. Поплавська,
С. Бабич, Я. Бондарчук, П. Кралюк, І. Пасічник, Г. Охріменко, Л. Квасюк, М. Ковальський, М. Мицько. Однак, більшість наукових розвідок та досліджень, присвячених
полеміці, полемічним текстам, документам та творам, зосереджують свою увагу на технологічних аспектах використання такого виду документаційної діяльності, підкреслюють особливу функціональність такого жанру прози чи їх значення у історичних,
літературознавчих, філологічних, філософських та культурологічних науках.
Мета і завдання дослідження. Проаналізувати особливості та характеристику явища полеміки як складової частини публіцистичного видання. Для висвітлення мети необхідним є вирішення таких завдань: 1) дослідити дефініцію поняття
«полеміка» як складову публіцистичного друкованого видання; 2) охарактеризувати
специфіку і особливості полеміки у друкованих виданнях та виокремити загальну
характеристику полемічних прийомів.
Методи дослідження. Під час написання статті було використано такі методи
як: аналіз (виокремлення інформації про полеміку та полемічну літературу серед масиву інших видів суперечки зі співрозмовником зокрема – диспут, дискусія, дебати);
синтез (об’єднання суттєвих ознак притаманних явищу полеміки, як складовій частині публіцистичного видання); аналогія (подібність трактувань поняття полеміка
залежно від галузі використання терміна); порівняння (основних полемічних прийомів, що використовуються в публіцистичних текстах); узагальнення (написання
висновків проведеного дослідження); абстрагування (подальші перспективи використання полемічних прийомів у інформаційному житті українського соціуму через
засоби масової комунікації).
Результати і обговорення. На сьогодні полеміка займає особливе місце в
структурі друкованих публіцистичних видань та відрізняється від неполемічних публікацій за декількома істотним ознаками, вона формує відмінні текстові структури,
активно, однак по-різному, проявляється в друкованих засобах масової інформації
різних типологічних груп, і ефективним чином впливає на реципієнта.
Становлення та розвиток полемічно-публіцистичної прози припадає на період загострення соціально-релігійних конфліктів того часу. Незважаючи на ідейнохудожню різноплановість, полеміка відігравала значну роль у політичному, культурному та духовному житті України кін. XVI – поч. XVII ст. Особливо цей вплив
відзначився у пробудженні соціальної і національної свідомості народу, оскільки
саме полемічна проза внесла виразні риси народності й виявляла щораз міцніші реалістичні тенденції.
Важливе місце серед прийомів та методів комунікації з аудиторією посідає полеміка як одна з ефективних форм впливу на реципієнта, важливий засіб їх переконання. Термін «полеміка» походить від давньогрецького слова «полемікос» – войовничий
або ворожий. Більш чітке визначення поняття можна знайти, наприклад, в українському енциклопедичному словнику, за редакцією М. П. Бажана, де вказується, що «полеміка – гостра дискусія стосовно будь-якого спірного питання» [1, с. 844]. Полеміка – це не
звична суперечка, а відкрите публічне обговорення, у якому обов’язково наявні конф-
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ронтація, протистояння, протиборство сторін, ідей і поглядів.
Найчастіше термін полеміка трактують як вид суперечки, для з’ясування
проблем у політичній, філософській, літературній чи художній сферах. Тому, досить
часто полеміку ототожнюють з дискусією, хоча між ними є суттєві відмінності. Мета
дискусії – це пошук істини, шляхом зіставлення різних поглядів та аргументів, до яких
учасники суперечки мають ставитися зі взаємною повагою. Мета полеміки – це не досягнення згоди, а ствердження власної думки, перемога над опонентом [2, с. 180]. Полеміка розрахована на захист, відстоювання власної точки зору і спростування думки опонента. Тобто, вміння полемізувати означає не лише доказ істинності власних
суджень, але й уміння спростовувати думку опонента, виявити хибні твердження.
Варто також додати, що як і будь-яка інша форма суперечки, полеміка можлива лише
за наявності двох умов – проблеми і, хоча б, одного варіанту її вирішення.
Згідно із вищезазначеним, полеміку можна визначити як протистояння принципово протилежних точок зору щодо певної проблеми, тобто як відкриту публічну
суперечку з метою аргументувати свою точку зору і спростувати, думку опонента.
Класично спростування у полеміці здійснюється трьома основними способами [3, с. 62]:
1) спростування тези;
2) критика доказів;
3) спростування демонстрації.
Зокрема, неефективним методом спростування вважається критика аргументів або відкидання доказів опонента. Спростування демонстрації ж дозволяє виявити, що доказ протилежної сторони логічно не випливає із аргументів. Завдання
полеміста полягає в тому, щоб проаналізувати хід доказів опонента і показати відсутність у викладі дійсного логічного зв’язку.
Ефективним прийомом у полеміці вважається застосування гумору, іронії та
сарказму. Вони посилюють емоційний вплив на читачів, створюють конструктивний
діалогічний ритм при обговоренні гострих питань [3, с. 67].
Ефективними прийомами, що притаманні полеміці є також прийоми, що
здійснюються за допомогою використання певної тактики при написанні полемічних
текстів. Ці прийоми ще називають тактичними прийомами, і до них відносять: зворотний удар, контрзапитання, прийом «відтягування заперечення», «ставка на хибний сором», а також прийоми, призначені для виведення співрозмовника з рівноваги,
та прийоми призначені для відволікання уваги опонента [4, с. 159].
Наприклад, у ситуації, коли опонент наводить аргумент, проти якого не відразу можна знайти заперечення, доцільно використати полемічний прийом «відтягування заперечення». Суть такого прийому співвідноситься із його назвою –
співрозмовник намагається по можливості непомітно для опонента «відтягнути
заперечення», тобто, ставляться запитання у зв’язку з наведеним аргументом, неначе
для з’ясування окремих деталей, а відповідь на довід починають із загального, що хоч
і має відношення до даного питання, однак прямо з ним не пов’язане. Водночас, співрозмовнику потрібно віднайти потрібне заперечення на аргумент, до якого відразу
ж перейти. Прийом відтягування заперечення є коректним прийомом, а в окремих
випадках, його застосування в суперечці чи полеміці є необхідним [5, c. 86].
Проте частіше прийом «відтягування заперечення» застосовують у некорек-
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тному вигляді. Це стосується ситуацій, коли опонент висуває певний аргумент, який
співрозмовник вважає правильним, однак погоджуватися з ним не бажає. В такому
випадку, співрозмовник намагається такий аргумент знівелювати: відхиляється від
заперечення аргументу, замовчує його або переводить полеміку/суперечку на іншу
тему, однак це трапляється рідше.
Для відповіді на застосовані некоректні прийоми опонента використовують
так звані, захисні прийоми. Існує два основні типи захисту характерні для захисних
прийомів [6, c. 23].
1. Провести аргументи для підтвердження/спростування положення таким
чином, щоб опонент не помітив, що вони призначені саме для цієї мети. В такому
випадку, співрозмовник не опиратиметься і зможе їх прийняти. Для того, щоб застосувати цей прийом, потрібен високий рівень полемічної майстерності, вміння володіти суперечкою, вести її відповідно до заданого плану, що в наш час зустрічається
не часто.
2. Якщо полеміст заперечує кожен аргумент, що висувається, можна підготувати йому психологічну пастку. Аргумент, який буде доводитись не озвучується,
а замість нього висуваються твердження, що, навпаки, йому суперечать. Опонент у
запалі заперечення доводів може заперечити і аргумент, що суперечить наведеному
твердженню, і тим самим прийнявши той аргумент, який спочатку був запланований.
Такий прийом є значно простішим у застосуванні, тому частіше використовується у
полеміка та суперечках.
«Зворотний удар» – це прийом, завдяки якому аргумент повертається проти
того, хто його висловив [5, c. 87]. Такий прийом теж є некоректним у використанні,
оскільки суть його полягає в тому, що для того, щоб не аргументувати озвучену тезу,
або тезу, що дискредитує опонента, він вдається до критики особистості співрозмовника щодо заданого запитання.
Одним із найефективніших прийомів нейтралізації опонента є прийом
контрзапитання. Специфіка цього прийому полягає в тому, що у разі, коли опонент
не надає чіткої та ясної відповіді на поставлене запитання, то він переадресує його
тому, хто це запитання поставив [5, с. 88]. Особливість прийому в тому, що він не
руйнує тезу співрозмовника, однак перешкоджає розвитку полеміки/суперечки у небажаному напрямку, зменшує можливість критики.
Прийоми, призначені для виведення співрозмовника з рівноваги є одним
з найнекоректніших полемічних прийомів та застосовуються найчастіше у гострих
суперечках із актуальної проблематики. У такому випадку застосовують грубі прийоми, переходять на особистості, кривдять, зневажаючи співрозмовника чи не справедливо звинувачують. Суть прийомів полягає в тому, що опонент починає швидко
озвучувати заготовлені аргументи, навмисно формулюючи їх у формі складній для
розуміння, і таким чином, намагається вивести співрозмовника з рівноваги, ввести
його у стресовий стан. Та, не вислухавши аргументів у відповідь, робить висновок,
який йому потрібен, і виходить з суперечки переможцем [7, с. 48].
Найчастіше такі прийоми використовуються у полеміці перед слухачами, які
не є достатньо обізнаними в темі суперечки, та роблять висновок про успіх або поразку полемістів лише за зовнішніми факторами.
Одним із видів прийомів, що найбільш характерні для полеміки є прийоми,
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призначені для відволікання уваги опонента [7, c. 51]. Для прикладу, у випадку, коли
полемісту необхідно навести аргумент без критичних зауважень опонента. Для цього
необхідно, насамперед, відволікти його увагу від запланованого аргументу. Це можна
зробити двома способами: або взагалі не наводити аргумент, а лише мати її на увазі,
або аргументувати, проте стисло та у непримітній, звичайній формі. Однак, перед
запланованим аргументом варто навести довід, що мимоволі змістом або формою
привернув би особливу увагу опонента.
Інколи прийом, призначений для відволікання уваги опонента набуває форми прийому «наведення на хибний слід». Особливість якого полягає в тому, що перед
запланованим аргументом, що проводитиметься без критики, наводять довід, який
повинен бути явно сумнівним або навіть помилковим. Оскільки, полеміст завжди
намагається знайти у опонента слабке місце, то без особливої уваги спростовуватиме
наведений довід, пропускаючи запланований аргумент, що наводиться за ним.
Існує безліч різноманітних видів прийому «наведення на хибний слід». Для
прикладу, в промовах одним з найсильніших засобів, за допомогою яких відволікають увагу від думок та логічного зв’язку між ними, це пафос чи вираження сильного
емоційного піднесення [8, с. 47].
Одним із прийомів, призначених для відволікання уваги опонента є прийом
«ставка на хибний сором». Доволі часто в процесі полеміки користуються слабкою
рисою співрозмовника – бажанням «здаватися кращим, ніж є насправді, не показати
опоненту свою необізнаність, тобто «не впасти в очах співрозмовника».
Тому, коли співрозмовник помічає, що опонент не надто розуміється, наприклад, у науці, то існує можливість навести вигідний аргумент, спираючись на прийом
«хибний сором». Зазвичай наведення аргументу при використанні цього прийому
розпочинають із слів: «вам, звичайно відомо, що…», «релігійно обґрунтовано...», «загальновідомим фактом є...» [7, с. 53]. У випадку, коли опонент боїться визнати, що він
дійсно цього не знає – він опиниться в пастці.
Інколи при використанні прийому залучають певних авторитетів відповідної сфери діяльності чи галузі знань. Наприклад, у полеміці між філософами як
аргумент використовують «відомий вислів Канта», між філологами – «цікавий лист
Достоєвського», а між полемістами – «Символ Віри» або «Євангеліє». Як правило,
опонент рідко зізнається в своїй необізнаності, що дозволяє співрозмовнику активно
застосовувати прийом «ставка на хибний сором».
Найвідомішим прикладом ефективного використання полемічних прийомів є полемічна література, що отримала бурхливий розвиток наприкінці XVI ст. на
Україні. Українські полемісти вступали в словесний та ідеологічний бій з католиками
та протестантами, наступ котрих на український народ, його релігію, права й мову
особливо активізувався після Люблінської унії, а в часи запровадження Брестської
церковної унії – досяг кульмінації.
Полемічна проза кінця XVI – початку XVII ст. займає вагоме місце в історії
української літератури та писемності. На її основі сформувалися провідні ідеї того
часу та виробилася особлива наративна стратегія [9, с. 51]. Тут уперше спостерігаємо
поєднання «високого» й «народного» способів висловлювання, що робить цю прозу
унікальним явищем. Водночас літературність полемічних творів, покликаних відстоювати ідеологічні, політичні, релігійні інтереси, часто губилася за гостротою пору-
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шених проблем.
Існує велика кількість прийомів, пов’язаних зі значеннями лінгвістичних
висловів, які застосовуються у полемічних текстах для того, щоб представити певну
інформацію про реальні факти та події у вигідному світлі, відповідно до інтересів
певної особи, соціальної або політичної групи. До таких прийомів належать прийоми
«плавної зміни смислового значення вислову», «розмивання смислового значення»,
«синтаксичне перетворення» «емоційний вплив», евфемізмів, пейоративних висловів [10, с. 143], а також тактичні прийоми, які охарактеризовані вище. Саме тому,
полемічну літературу класифікують за різними типами та видами залежно від часу
написання, призначення твору та основних полемічних методик, що у ньому використовуються.
Полеміка кінця XІV – початку XVI століття характеризувалась, діалогічністю та спрямованістю до широкого кола читачів. Можливість всебічного обговорення проблеми, багатоаспектного розкриття теми, поєднання протилежних тверджень
привертала гуманістів до діалогу, де істина виступає як правило, не в чітко сформованому висновку, а в самій діалектиці суперечки, у зіткненні ідей, в діалектичному
розгляді реальних протиріч [11, с. 36].
Саме полемічна писемність кінця XVI – першої половини XVII ст., не зважаючи на критику окремих дослідників за стилістичний примітивізм, повторюваність
та односторонність в аргументації [12, с. 207], стала своєрідною основою для побудови та формування національно-релігійної свідомості і виховання патріотичних почуттів. Значний вплив полемічної літератури на формування національно-релігійної
свідомості, ставить її на одне з перших місць в загальному процесі боротьби українського народу за національну і релігійну незалежність.
Висновки. Отже, полеміка є однією з найдавніших та традиційних, і тому,
найбільш конкретизованих форм комунікації між опонентами. Полеміка (від давньогрецького «polemikos» – войовничий, ворожий) – це метод суперечки, в якій
обов’язково наявні конфронтація, протистояння, протиборство сторін, ідей, концепцій, позицій. Особливість полеміки серед інших методів суперечки – це, насамперед,
гостра боротьба принципово протилежних думок з того чи іншого питання. Основною метою полеміки є не досягнення згоди, а ствердження власної думки, перемога
над опонентом.
Прийомами, що найчастіше використовуються у полеміці є тактичні прийоми – прийоми, які здійснюються за допомогою використання певної тактики в
текстах, що створюються з різною метою, зокрема і маніпулятивною. До найбільш
поширених тактичних прийомів відносять такі прийоми, як зворотний удар, контрзапитання, прийом «відтягування заперечення», прийоми призначені для виведення
співрозмовника з рівноваги, а також відволікання його уваги.
Найвідомішим прикладом ефективного використання полемічних прийомів
є полемічна література – підбірка текстів різних авторів, у яких обговорюються проблемні питання релігійної дискусії між католицькою та православною церквами з
метою їх об’єднання. Полемічну літературу поділяють на різні типи та види залежно
від часу написання, призначення твору та основних маніпулятивних методик, що у
ньому використовуються.
Варто також зазначити, що полеміка в публіцистичних виданнях має свою
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специфіку та особливості. У виданнях полеміка, визначається як конфронтація, протистояння двох або більше учасників суперечки, в ході якої кожна із сторін намагається не тільки довести, за допомогою логічно вибудуваної системи аргументації,
істинність своєї точки зору на ту чи іншу проблему і необґрунтованість поглядів супротивника, але й отримати над ним психологічну перемогу, а в кінцевому підсумку – привернути на свою сторону широкі верстви аудиторії, сформувавши відповідним чином громадську думку.
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ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОГО
АНАЛІЗУ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ
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Удосконалення виховного потенціалу уроків музичного мистецтва,
поглиблення їх впливу на розвиток особистості учнів в значній мірі зумовлене
підготовкою педагогічних кадрів. У зв’язку з цим, зростає значення дослідження
проблеми сприймання, художньо-педагогічного аналізу та інтерпретації музики,
що представляється досить важливим чинником процесу професійної підготовки
майбутнього вчителя.
У сучасній музичній педагогіці проблема інтерпретації музичних творів
пов’язана з формуванням та розвитком комплексу професійно-особистісних властивостей музично обдарованого студента: музичних та творчих здібностей, музичного
мислення, уяви, звукотворчої волі, емоційності тощо. Тому, формування в обдарованих студентів уміння інтерпретувати музичний твір є необхідною складовою їх професійної підготовки, що допоможе оптимізувати цю підготовку.
Серед якостей, котрі визначають готовність студентів до професійної діяльності, значне місце належить умінням інтерпретувати музичні твори. В теорії інтерпретації такий процес розглядається як система, що складається з двох підсистем:
осягнення, результатом якого є розуміння предмету інтерпретації; матеріалізації розуміння в певних формах виконання (у виконавських видах мистецтва) і роз’яснення
(за необхідності словесного тлумачення у вигляді суджень, оцінки), інших формах –
малюнку, пластиці рухів тощо [1,189].
Педагогічні дослідження з проблеми навчання розумінню музики
(Г.М.Падалка, О.Я.Ростовський, О.П.Рудницька та ін.), спираються на двоступінчасту структуру процесу осягнення творів.
На першому ступені передбачається безпосереднє емоційне сприймання
твору, на другому – детальний аналітичний розбір із залученням культурологічних,
соціально-історичних й інших даних, що пов’язані з епохою, автором твору. В результаті, емоційно-образні уявлення, які отримані на першому ступені осягнення, та
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об’єктивні дані, отримані на другому, водночас із соціально-історичними відомостями про створення й побутування твору, дають цілісне художньо-образне уявлення,
що адекватне авторському задуму [4, 91].
З метою управління означеними процесами у навчанні розумінню музики
на першому ступені осягнення (емоційно-образне сприймання) використовуються
педагогічні засоби і методи опосередкованого впливу – через актуалізацію життєвого і художнього досвіду, створення художнього фонду, використання методів порівняння і співставлення цілісних образів в музиці й інших видах мистецтва, методу
наведення тощо.
На другому ступені (аналітичний розбір) використовуються методи, що стимулюють дослідницьку діяльність: методи, які пов’язані з формуванням умінь здійснення власне аналізу; методи, котрі стимулюють актуалізацію знань й пізнавальний
інтерес тощо [3, 99].
В дослідженні ми виходили із особливостей психологічних механізмів
реального процесу сприймання музики, в структуру якого входять: розпізнавання
змістовно-смислових компонентів, емоційно-образні уявлення, логіка розгортання
змістовних процесів[2, 144].
Виділення чіткої структури механізмів сприймання надає можливості цілеспрямованого педагогічного управління формуванням умінь інтерпретації музики
згідно цієї структури.
Основними умовами навчання розумінню музики при такому підході будуть:
цілеспрямоване навчання осягненню музичних творів у процесі безпосереднього
сприймання; установка на змістовно-смисловий аналіз інтонаційно-драматургічної
форми; навчання узагальненим способам дій осягнення при дотриманні поетапності
формування розумових дій.
В методиці навчання розумінню художніх творів виділяються три етапи:
формування узагальнених способів дій із розуміння художніх творів у розгорнутому
вигляді згідно структурних рівнів сприймання; цілеспрямоване управління скороченням виконуваних дій (переведення у внутрішній план); застосування умінь у змінених умовах сприймання.
Метою першого етапу є навчання узагальненим способам дій з розуміння
музичних творів. На цьому етапі всі дії здійснюються студентами самостійно, в матеріальній (матеріалізованій) формі, в розгорнутому вигляді.
Спочатку складається та фіксується у вигляді схеми узагальнена модель осягнення музичних творів, яка включає два структурних рівні: розуміння
відносно-закінченого смислового епізоду; розуміння логіки розгортання змістовних процесів твору [4].
Розуміння відносно-закінченого смислового епізоду охоплює два рівні
сприймання і включає такі дії: виділення відносно-закінченого смислового епізоду;
виділення і розпізнавання сутнісних ознак, що визначають емоційно-образні уявлення; синтезування змістовно-смислових компонентів в емоційно-образні уявлення.
Основним орієнтиром для виділення відносно-закінченого смислового епізоду слугує логіка закінченості думки, яка характеризується єдиним станом, дією, висловлюванням.
Орієнтирами із виділення сутнісних ознак слугують їх типи: конкретно-
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почуттєві (інтонаційно-мовні, рухово-динамічні, просторові); узагальнено-типові (жанрові, стильові, мовні – з історично усталеними значеннями); предметно-образотворчі
(звуконаслідувальні, звукові образотворчі, різного роду звукові ефекти).
Орієнтирами по синтезуванню змістовно-смислових компонентів у емоційнообразні уявлення слугує побудова предикативної структури виділюваних ознак, яка
включає такі дії: виділення домінантної ознаки (суб’єкт відображення та супутніх
ознак (предикації); визначення контекстних значень виділюваних ознак в структурі
предикацій; вербалізацію емоційно-образних уявлень [6].
Для розуміння логіки розгортання змістовних процесів у творі необхідно виконати наступні дії: визначити логічний смисл кожного відносно закінченого смислового епізоду, що входить у структуру твору; встановити тип організації твору і
прослідкувати логіку розгортання змістовних процесів.
Визначення належності твору до типу родової організації дозволяє прослідкувати логіку розгортання змістовних процесів, що притаманні кожній з них, побудувати драматургію, відтворити цілісне художньо-образне уявлення твору, зрозуміти
його. Така складена узагальнена модель осягнення музичних творів використовується в процесі роботи з конкретними творами.
Наступним кроком першого етапу навчання розумінню музичних творів повинно стати освоєння студентами способів дій. Всі дії на цьому етапі виконуються
самостійно, в розгорнутому вигляді, з обов’язковою вербалізацією отримуваних результатів та коментарієм самих дій [5].
Спочатку робота, на нашу думку, повинна бути повністю спрямованою на
розуміння твору, що вивчається, а починати вирішення виконавських завдань передбачається тільки після того, як викладач упевниться в повному й глибокому розумінні твору студентом.
Другий етап характеризується як цілеспрямоване педагогічне управління
згортанням дій. Розгорнуті дії та операції починають “заважати” сприйманню, і скорочення дій спонтанно починає здійснюватися студентами вже наприкінці першого
етапу. Про це свідчать “пропуски” деяких дій та операцій, і студенти прагнуть одразу
продемонструвати їх результати. Ці показники слугують сигналом переходу до другого етапу навчання.
Для систематизації скорочення і можливості управління такими процесами необхідно виділити три структурних рівні скорочення: скорочення дій на рівні
розпізнавання ознак, що характеризують емоційні стани, дії, явища; скорочення дій
на рівні розуміння відносно закінчених смислових епізодів (структура емоційнообразних уявлень); скорочення дій на рівні розуміння всього твору (структура ідеї,
концепції).
Управління процесами скорочення має здійснюватися послідовно, в такому
викладеному порядку: спочатку підлягають скороченню дії та операції, що здійснюються всередині кожної з груп, а в подальшому скорочуються самі групи, послідовно
піднімаючись до найвищого рівню сприймання – розуміння музичного твору.
Уміння розуміти твори музичного мистецтва було б неповним без умінь розуміння музики при сприйманні творів на слух. У зв’язку з цим, третій етап формування умінь складається із навчання розумінню творів у зміненій формі сприймання.
Тимчасовий характер музики, її безперервний рух й стрімкість розвитку подій, не
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дозволяють здійснювати всі необхідні дії при виконанні їх у розгорнутому виді, що
потребує значно більших витрат часу, аніж на це відпускається розвитком музичного
процесу [6].
Як показало дослідження, якісний рівень сприймання музики на слух студентами експериментальної групи значно зростає порівняно із студентами, котрі не
залучалися до запропонованої методики. В той же час, рівень розуміння творів при
сприйманні на слух у студентів експериментальної групи дещо поступається рівню
розуміння творів при роботі з текстом. Враховуючи, що процес переносу умінь на
змінену форму сприймання можливо вважати результативним, доведення означених
умінь до необхідного рівня потребує цілеспрямованого педагогічного управління
цими процесами.
Слід зазначити, що при такому підході:
• студенти оволодівають узагальненою моделлю осягнення творів, яка може
бути застосованою в будь-яких окремих випадках;
• забезпечується повна самостійність в осягненні змістовної сутності музичних творів;
• розуміння творів поєднується із безпосереднім сприйманням в одночасний процес, що забезпечує адекватне розуміння творів не тільки в процесі
роботи з текстом, але й у сприйманні на слух.
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Періодичні видання минулого століття є важливим документальним
джерелом для краєзнавчих досліджень. Насиченість періодики різноплановими
рубриками дає можливість дослідникам простежити розвиток важливих суспільнополітичних та національно-культурних процесів. Вітчизняними науковцями
охоплено багато аспектів при вивченні українських періодичних видань, окрім
того, є поодинокі спроби галузевих досліджень, зокрема, в працях істориків
О. Дроздовського, А. Животка висвітлюється історіографія періодичних видань
Західної України; періодичні видання, звіти “Просвіти” та їх вплив на формування
свідомості українства у міжвоєнний період досліджує І. Зуляк; зміст гумористичних
пластових часописів Галичини 20-х років ХХ ст. висвітлює А. Буда; процес розвитку
спортивної періодики та книговидання від часу їх започаткування у 20-ті рр.
ХХ століття до 30-х рр. аналізує І. Свістельник тощо.
Найповніші відомості про українську пресу Тернопільщини подано
у бібліографічних матеріалах І.Кревецького за 1882-1927 рр., а також статтях
В.Окаринського, Л.Бойцун, Т.Решетухи та ін. Ґрунтовним дослідженням україномовних
видань є праця М.Галушко “Українські часописи Тернополя і Тернопільщини (18861944 рр.)” [1], де періодичні видання виокремлюються як самостійне явище Західної
України цього періоду. Аналізуються складні процеси становлення та розвитку
української преси та її вплив на суспільно-політичне та культурно-освітнє життя
Тернопільщини.
Важливою сторінкою життя тернопільської громади були культурномитецькі заходи, що отримали своє відображення на сторінка періодичних видань.
Такого роду публікації створили на сторінках періодики своєрідний літопис музичнокультурного життя регіону.
Україномовні часописи на Тернопільщині з’явилися у 1880-1890-х рр.
спочатку у Бережанах, а згодом – у Тернополі та Бучачі, з 1906 року до вересня
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1939 р. – у Збаражі, Борщові, Кременці, Зборові, Чорткові, Зарваниці. Окремого
галузевого мистецького видання, у першій половині ХХ ст. не було, однак, події
музичного життя висвітлювались через окремі рубрики переважної більшості
періодики [6; 7; 8].
Авторами перших публікацій були анонімні дописувачі, тому часто повідомлення підписувались “Глядач”, “Учасник”, “Свідок подій”, “Селянин” тощо. Проте, з
часом до публіцистичної діяльності стали активно залучатися відомі науковці, історики, письменники та музикознавці Тернопільщини.
На сторінка обласної газети “Вільне життя” [4] знаходимо оголошення в якому повідомлялось, що “в музичному інституті ім. М Лисенка від 15 жовтня проходить
прийом учнів”. Протягом 15 днів “вже прийнято 196 учнів. В порівнянні в попередніми роками, коли в інституті вчилося не більше 60-70 учнів – це великий зріст”. В навчальному закладі діяли класи: фортепіано, скрипки, солоспіву, віолончелі, камерної
музики, хорового співу, духових інструментів та ритміки.
Із публікації, автором якої є Юрій Крих – викладач музичного інституту по
класу скрипки, дізнаємось що до 1939 року у Тернополі було три приватні музичні
школи “навчатися в них мали право лише діти заможних міщан, інші – не могли навіть і мріяти про музичну освіту <…> оскільки за навчання брали велику суму”. З
утворенням у 4 грудня 1939 року Тернопільської області всі приватні школи були закриті, натомість відкривалися державні з безкоштовним навчанням. “Усі діти мали
змогу вчитися <…> які чудові таланти криються у гущі народних мас”, – зазначає
дописувач [5].
Окрім повідомлень про мистецькі події регіону на шпальтах газет були, також, статті культурно-просвітницького характеру. Наприклад, публікація із рубрики
“На музичні теми” під назвою “Музична культура”, де звертається увага на той факт,
що “майже кожне третє-четверте село має у нас хор <…> я позволяю собі сказати, що
їх забагато як на наші сили. А хоча є їх так багато, то нема у них того найважливішого
моменту, який творить із хорів культурну велич і силу: провід до спільної мети”. На
думку автора, відсутність виконавської дисципліни “розкладає тяжку роботу диригента. Так от число хорів збільшилось, а вартість або дрібна або ніяка” [2].
У іншій статті цієї рубрики під назвою “Вчіться співати” автор д-р Ю. Стецюк звертає увагу на виконавську культуру артиста хору, роз’яснює будову голосових
зв’язок та правильного звуковидобування і, водночас, схвально ставиться до великої
кількості хорів в окрузі. “У нас вкорінилась думка, що співу може вчитись лишень
той, хоче “йти на сцену” <…> кожен хто любить співати повинен учитися співу” [3].
Таким чином, аналіз ряду статей в періодичних виданнях досліджуваного
періоду дав можливість простежити динаміку культурно життя регіону. Як бачимо,
мистецькі події висвітлювалися не лише у регіональній періодиці, але і у виданнях сусідніх регіонів. Дана проблематика не вичерпує себе даною публікацією та потребує
подальший ґрунтовних досліджень.
Список використаної літератури.
1. Галушко М. Українські часописи Тернополя і Тернопільщини (1886-1944 рр.):
іст.-бібліогр. дослідження / Марія Галушко; НАН України, Львівська наукова
бібліотека ім. В.Стефаника. Відділення “Науково-дослідний центр періодики”. –

33

Zbiór artykułów naukowych.
Львів . – 2008 . – 350 с.
Діло. – 19 листопада 1924 року. – Ч.258. – С.3
Діло. – 17 вересня 1924 року. – Ч.206. – С.4
Вільне життя. – 30 жовтня 1939 року. –№ 24. – С.5
Вільне життя. – 11 грудня 1939 року. –№ 56. – С.4
Новий український часопис в Тернополі // Подільський голос . – 1930 . – Ч.1 . – С.1
Проців М. Періодика Бережанщини / М. Проців // Вітражі. Храм книги. – Тернопіль: Джура, 1999. – С.189-196
8. Ханас В. Початки преси на Тернопільщині / В.Ханас // Тернопілля’97. Регіональний річник . – Тернопіль: Збруч, 1997 . – Кн.3 . – С.465-468.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

34

Współczesne problemy i perspektywy rozwoju.
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За последние годы в научных исследованиях все больше внимания уделяется
изучению глубинных истоков духовности украинского народа. Это становится особенно важным и остро звучащим на современном этапе развития общества, когда все
направления социальной жизни испытывают сильное влияние массовой культуры и
умаление значения духовной составляющей, некоторое ее «затемнение» и уход на задний план в деле воспитания молодого поколения.
В связи с таким положением дел обращение к художественному прошлому
может внести струю свежих идей и начинаний в области образования, искусства и
культуры. Поэтому актуальными сейчас остаются вопросы изучения творческого
наследия выдающихся деятелей музыкально-театрального и сценического искусства.
Анализ и освещение художественно-педагогических принципов и хореографических
методов известного во всем мире балетмейстера-новатора М. Фокина на современном
этапе может активизировать интерес к классическому музыкально-сценическому искусству, оказать влияние на воспитание эстетических чувств, духовных потребностей и общей культуры студенческой молодежи и общества в целом.
Цель данной работы – систематизация художественно-педагогических методов М. Фокина. Задачами исследования являются: выявление преемственности
театрально-сценических традиций как основы художественно-педагогических взглядов М. Фокина; анализ методов художественного воспитания М. Фокина на примере
его балетных постановок.
Интересная, насыщенная неординарными событиями, интенсивная творческая жизнь М. Фокина была неотделима от его педагогической деятельности. Исполнительская карьера, т.е. выступления в качестве солиста балета, исполнителя главных
ролей классических балетных спектаклей, осуществлялась параллельно с преподавательской работой. Молодой хореограф начал работать в Петербургском театральном
училище в 1901 г. (до 1911 г.). Большая активность преподавательской деятельности
характерна для зрелого периода творческой жизни балетмейстера. М. Фокин претворял в жизнь свои творческие замыслы через педагогическое воздействие на других
артистов в процессе неутомимых поисков, художественных находок, реализации
смелых экспериментаторских и режиссерских решений.
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Показательно, что педагогическая работа М. Фокина определенным образом повлияла на его решение стать балетмейстером-постановщиком. Молодому
начинающему преподавателю театрального училища для того, чтобы показать результаты обучения и выяснить способности и успехи учащихся, надо было поставить небольшой балет с их участием. М. Фокин увлекся этой интересной задачей.
Именно с первой, еще не совсем профессиональной пробы в качестве постановщика, проявлялись не только личностные качества М. Фокина, но особенности и
методы работы над будущим спектаклем. Все, за что он брался, он делал с неимоверным усердием и рвением. Так было и в случае создания постановки небольшого
выступления для своих учениц в первые годы педагогической работы. Он с головой
окунулся в изучение искусства и танца древней Греции. Первый опыт балетмейстерской работы М. Фокина определил его отношение и творческое кредо на всю
жизнь – он все делал по-настоящему углубленно, тщательно, досконально и даже
фанатично.
Педагогические принципы М. Фокина (применяемые в условиях учебного
процесса в Петербургском театральном училище и в открытых им в дальнейшем
хореографических школах за рубежом) базировались на традициях академической
балетной школы. Эти принципы являлись частью общих художественных устремлений балетмейстера. Предположительно, что сам М. Фокин не стремился к точной
формулировке собственных педагогических и методов в силу того, что педагогика,
как наука, не очень его притягивала. Однако художественные принципы М. Фокина,
включающие пять основополагающих позиций развития нового балета, полностью
выражали сущность творческих устремлений балетмейстера. Педагогические принципы М. Фокина не могли не отражать его новаторских исканий и, таким образом,
предполагали свободу творческого выражения каждого индивидуума при подчиненности реализации художественного замысла балетмейстера, т. е. были нацелены на
единый художественный результат – на воплощение художественной идеи балетной
постановки.
При рассмотрении художественно-педагогических принципов и методов
М. Фокина необходимо сделать соединительную арку и обратиться к характеристике
общепедагогических методов обучения в современных условиях. Сложность понятия
«метод обучения» определяется неоднозначностью и многосторонностью отношений
субъектных отношений учебного процесса. Классификацию общих методов обучения и их содержание предложил Г. Ващенко, который определил метод обучения как
способ или систему способов, сознательно употребляемых для осуществления специальных задач учебного процесса [9]. В. Ягупов дал такое определение методов обучения: «… це способи та прийоми спільної впорядкованої, взаємозв’язаної діяльності
вчителів та учнів, спрямовані на оволодіння знаннями, навичками та вміннями,
різнобічний розвиток розумових і фізичних здібностей, формування рис, необхідних
для повноцінного життя та майбутньої професійної діяльності» [9, с. 318].
Проблема разработки современнх методов обучения и ныне продолжает
оставаться актуальной и открытой для развития. На сегодяшний день существует
много подходов классификации методов обучения. В современной отечественной педагогической науке наиболее основательной считается классификация А. Алексюка и
В. Онищука. В условиях художественной деятельности наиболее точно соответству-
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ют творческой позиции балетмейстера М. Фокина методы художественного воспитания, предложенные современной исследовательницей Г. Падалкой.
Современные исследователи выделяют традиционные методы (используемы в продолжение многих столетий) и методы активизации учебно-познавательных
действий (так называемые нетрадиционные).
К традиционным методам относят такие, как словесные, наочные, практические, контрольные, самостоятельные.
К нетрадиционным методам, соответственно, относят такие: анализ конкретной ситуации, интеллектуальная разминка, сократовский метод, «мозговой штурм»,
дискуссия, деловая игра, профессиональная игра и др.
Методы обучения искусству, рассмотренные Г. Падалкой [5], в основном соответствуют общепедагогическим методам. Отличие составляют лишь художественнотворческие методы, имеющие свою специфику.
Такой специфичностью применения методов художественного воспитания
отличался и творческий подход М. Фокина. Продемонстрируем это на таких методах,
как метод показа, метод контрапункта, метод унисона, ретроспективный метод, метод, обращенный в будущее, метод соответствия пластики и образного смысла, метод
отказа от пантомимы.
Метод показа применялся М. Фокиным и во время работы его в театральном училище, и в болем поздний период создания и подготовки балетных постановок, а также концертных номеров. М. Фокин, например, иллюстрировал танец «Чардаш» для Марии Петипа, которая была уже знаменитой артисткой балета [8, с. 91].
Кроме этого, молодой балетмейстер работал со зрелыми мастерам балета, в прошлом
своими учителям ‑ А. Бекефи, А. Гердтом, Э. Чекетти. На начальном этапе реализации предложенной балетмейстером постановки М. Фокина несколько смущало, что
«… они (бывшие учителя. – В. М.) были уже старики, когда я маленьким мальчиком
вступил в школу» [8, с. 91]. Но в ситуации общения по поводу подготовки балетного спектакля социальный статус и разница в возрасте бывших учителей и их ученика нисколько не отражались на совместной творческой работе: «…их (А. Бекефи,
А. Гердта, Э. Чекетти. – В. М.) корректное отношение, их точное исполнение моих
указаний с самого же начала репетиции обычно успокаивало меня и я не чувствовал
никакой неловкости после нескольких минут работы» [8, с. 91].
Своеобразное применение метод контрапункта получил в балетных постановках М. Фокина. Термин «контрапункт» употребляется в музыкальном искусстве. В
энциклопедической литературе дается несколько значений этого понятия. В данном
случае наиболее уместным является то, в соответствии с которым контрапункт – это
«…одновременное сочетание двух и более самостоятельных мелодических линий в
разных голосах» [4, с. 268]. Под термином «контрапунктическое соединение» в музыкальном произведении понимается взаимодействие развитых и автономно движущихся мелодий. Специфичность характеристики контрапункта – это наличие противопоставления голосов, в котором имеет место несовпадение ритмических длительностей,
акцентов, кульминаций, вступлений и каденций, индивидуализация тембров.
В ситуации балетной постановки под контрапунктом, скорее, понимается
относительно самостоятельное сочетание музыкального и хореографического начал, в результате чего музыкальный образ обогащается пластическим и становился
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рельефнее. М. Фокин, применяя метод контрапункта в народных сценах 1-го акта
балета «Петрушка» (музыка И. Стравинского), не стремился ритмически связать
всех действующих лиц с оркестровой музыкой и этим ограничить движении толпы
действующих лиц. Наоборот, постановщик-экспериментатор «…стремился… к тому,
чтобы все на сцене жили различной индивидуальной жизнью… Больше ста человек,
в разных костюмах, разных социальных положений и характеров. Как же и во имя
чего объединять их одной музыкальной фразой?» [8, с. 155]. Балетмейстер «… сделал
толпу в «Петрушке» живою, многоликою, объединил ее движение с музыкой, но не
ограничил ее ритмом музыки (курсив мой. – В. М.)» [8, с. 156], что свидетельствует об
одновременном сочетании и относительно самостоятельном развитии двух драматургических пластов – хореографического и музыкального. В результате такого взаимодействия пластическое решение значительно дополняет и обогащает музыкальную
драматургию: «Ни достаточного количества голосов, ни достаточного разнообразия
не было и не могло быть в музыке для того, чтобы ею ограничить движения более
сотни людей» [8, с. 156]. В результате применения метода контрапункта, позаимствованного из музыкального искусства, балетмейстером создан законченный художественный образ веселого разгула живой многоликой толпы.
Примером использования метода образно-пластического контрапункта является также и балет «Эльфы» (музыка Ф. Мендельсона), полностью построенный на
ассиметрии и противопоставлении двух драматургических начал – музыкального и
хореографического в разворачивании цельного образно-сюжетного действа.
Применение метода унисона характерно для многих балетных постановок
М. Фокина. Под музыкальным термином «унисон» понимается синхронное исполнение
музыкального и хореографического текстов. М. Фокин, используя этот художественный
метод, «… старался найти драматическое оправдание каждой музыкальной фразы» в постановке балета «Петрушка» [8, с. 140]. Воплощение данного метода нацелено на воплощение художественного образа в одновременном, параллельном и как бы равноправном
использовании музыкальных и хореографических средств выразительности.
Применение метода унисона характерно для постановки «Умирающего лебедя». В музыке К. Сен-Санса М. Фокиным тонко подмечены ритм и внутреннее дыхание музыкального развития, которые нашли воплощение в танцевальной пластике в
изображении умирающей птицы. Балетмейстер, воплощая хореографический образ,
чутко реагировал на мельчайшие оттенки движения музыкальной фразы. Благодаря
удачному использованию метода унисона в «Умирающем лебеде» автору постановки
удалось добиться идеального сочетания танцевальной техники и пластической выразительности, а также передачи глубокого эмоционального состояния.
Ретроспективный метод применен М. Фокиным в балетах «Эвника» (музыка Н. Щербачева), «Египетские ночи» (музыка А. Аренского). При использовании
ретроспективного метода балетмейстер-постановщик обращался к искусству прошлого, воскрешая эстетические идеалы ушедших культур. Для передачи особого настроения и характера персонажей древнего Египта были использованы профильные
позы исполнителей, поворот туловища в три четверти, плоские ладони – по аналогии
с изображениями на античных вазах.
Метод, обращенный в будущее – предвосхищение нового художественного
течения неоклассицизма – воплощен в балете «Шопениана». М. Фокин продемон-
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стрировал собственное понимание классического балета, имея основательную балетную классическую школу. Он пришел к осознанию необходимости воссоздания
романтического классического танца первой половины ХІХ в. Балетмейстер отказался от демонстрации мускульной силы и повышенной виртуозности, преследуя цель –
показать в танце чистую поэзию, легкость и красоту: «… не удивлять новизной, а
вернуть условный балетный танец к моменту его высочайшго развития» [8, с. 114].
Метод соответствия пластики и образного смысла применен в балете
«Жар-птица» (музыка И. Стравинского) при постановке танцев, характеризующих
поганое царство и чудищ, М. Фокин сознательно использовал гротескные, угловатые,
иногда уродливые и смешные движения: ползание на четвереньках, прыгание лягушками, движение ногами сидя и лежа на полу и т. д. Танцевальные движения царевен
отличались грациозностью, мягкостью, с оттенком русской народной пляски. Танцы
Жар-птицы основывались на виртуозных прыжках и на пальцевой технике без выворотности, с восточным элементом в движениях рук [8, с. 143].
Метод отказа от пантомимы (условного розговора руками) соответствует фокинскому принципу обновления балета. Согласно этому принципу в балетных
спектаклях ограничивалось применение условных и символических жестов. М. Фокин в своих хореографической постановках отказался от балетной жестикуляции,
останавливающей ход развития сюжета, стремился выразить смысл происходящего
в динамике, т. е. в самом разворачивании музыкально-хореографического действия
и в динамике танцев.
Бытует мнение, что предлагаемые новации, чаще всего, маскируют отсутствие настоящего профессионализма и знание основ свого дела. Для создания ярких
в художественном отношении произведений эксперимнтатор вынужден прибегать к
таким уловкам, как гимнастические трюки, неоправданные сложные движения. В ситуации с М. Фокиным дело обстояло по-иному. В совершенстве овладев вершинами
академического танца и став в ряд ведущих солистов-хореографов России и Западной Европы начала ХХ в., М. Фокин прочно находился на фундаменте предыдущих
достижений балетного искусства. Не отрицая академических достижений балетного
искусства, он осознавал свои возможности в этом направлении, воспользовался ими
в полной мере и сделал новый смелый шаг в эволюции балета.
Таким образом, методы художественного воспитания М. Фокина были в
русле его новаторских исканий, но при этом оставалась незыблемой самая основа
хореграфического искусства – сохранялась верность традициям старой академической балетной школы. Эффективность используемых М. Фокиным художественных
методов проявились в сценических успехах его воспитанников. Среди его воспитанников – Е. Гердт, Л. Лопухова, Е. Люком, Е. Смирнова, Л. Чернышева, П. Владимиров,
Н. Ивановский, А. Лопухов и др.
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1 Ники де Сен-Фалль (1930 - 2002 гг.) — французская театральная художница и скульптор,
представительница нового реализма. Жена скульптора Ж. Тэнгли.
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ЕТАЛОННИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ХВИЛИННОГО ОБ’ЄМУ СЕРЦЯ
Ключові слова: хвилинний об’єм, термодилюція, метод Фіка, реокардіографія.
Keywords: (ENG) cardiac output, thermodilution, Fick method, rheocardiography.
Мета. Порівняння різних методів виміру хвилинного об’єму серця (далі –
ХОС) та вибір найоптимальнішого метода.
Матеріали і методи. Знання принципів, властивостей та характеристик найпопулярніших методів обчислення ХОС (як інвазивних, так і неінвазивних) в порівнянні з термодилюцією.
Результати. Вивчення функціонального стану серцево-судинної системи дозволяє найбільш об’єктивно оцінювати ефективність медикаментозної терапії, яка
використовується в периопераційному періоді. Діапазон способів моніторингу достатньо великий: від визначення пульсу та артеріального тиску до оцінки параметрів
центральної гемодинаміки з використанням як інвазивних та і неінвазивних методів
[1]. Якщо розглядати найкращі з методів знаходження ХОС, то можна сказати наступне:
В класичному методі Фіка індикаторною речовиною в судинному руслі є кисень, який вдихається легенями за одиницю часу (VO2, мл / хв). На ділі, цей показник
найчастіше розраховується за емпіричними формулами в залежності від площі поверхні тіла, статі і віку пацієнта. Такий аналіз виконується теж з певною похибкою
яка складає не більше 10%. [2] Для такого визначення, кров повинна бути взята з
легеневої артерії та з артерії великого кола кровообігу.[3]
Недоліки:
• Не застосовується при важких формах легеневих захворювань.
• Нестабільний стан дихання і кровообігу в момент дослідження.
• Трудомістке дослідження.
Переваги:
• Метод Фіка найбільш точний при низькому хвилинному обсязі і великій
артеріовенозній різниці по кисню.[2]
• Показники фіксуються протягом тривалого часу, потім розраховується середнє значення для 1 хв. [3]
Реокардіографія є непрямим неінвазивним методом вимірювання ХОС, заснований на реєстрації змін біоелектричного опору в грудях. Ударний об’єм розраховують просто за рівнем амплітуди реографічної кривої, за часом вигнання крові з
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серця, за відстанню між електродами і за основним опором[3]. Похибка при вимірюванні цим методом не перевищує 9%.
Недоліки:
• Для абсолютного визначення ударного і хвилинного обсягу серця в стані
шоку застосовна вельми умовно.
• Неправильне розташування електродів, положення хворого, цикл дихання можуть значно зменшити точність виміру.
Переваги:
• Неінвазивний метод.
• Вимірювання великої кількості показників.
ЕХО кардіографія відноситься до ультразвукового методу (застосування звукових хвиль високої частоти).[4]
Переваги:
• Сучасність;
• Безпека;
• Безболісність;
• Висока інформативність.
Недоліки:
• Велика похибка при дослідженні на пацієнтах з гострим інфарктом міокарда, вроджених вадах серця, постінфарктним кардіосклерозом, з набутими
вадами (особливо мітральною та аортальною недостатністю).
• Вимір ударного об’єму серця не має явних переваг перед іншими неінвазивними методами.
В основі методу термодилюції також лежить принцип Фіка. Тільки роль індикатора в цьому випадку виконує не кисень, а охолоджений нижче температури тіла
ізотонічний розчин натрію хлориду або 5% розчин глюкози, який вводять у верхню порожнисту вену або в праве передсердя і реєструють викликану ним зміну температури
крові в легеневій артерії. Деякі моделі катетерів Сван-Ганца оснащені термістором з
малою сталою часу, що дає можливість додатково визначати такий важливий показник
функціонального стану серця, як фракція викиду. Похибка може становить 5.9%.
Недоліки:
• Нерівномірне введення індикатора може привести до нерівномірного перемішування з кров’ю в правому передсерді і правому шлуночку серця.
• Екстрасистолія в процесі вимірювання.
Переваги:
• Дає найточніший результат при великому хвилинному об’ємі крові
(>3,5 л / хв).
• Не потребує складних розрахунків.
• Швидко вимірює ХОС
• Високоточний
Висновок. Часто науковці використовують термодилюцію як зразок, в порівнянні з іншими існуючими та розроблюваними методами виміру ХОС. Говорити
про «золотий стандарт» виміру ХОС важко, коли нам так мало відомо про точність
методу термодилюції. В своїх експериментах я намагатимусь представити достовірні
дані про точність термодилюції та довести право її вважатись еталонним методом.
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Проведу багаторазовий експеримент, при різних об’ємах ізотонічного розчину, але
при однаковому хвилинному об’ємі, який буде підтримувати апарат штучного кровообігу. Обчислю точність термодилюційного методу та зроблю обґрунтований висновок щодо права вважатись «еталонним методом».
1. Celotto S., Nesci M., Lucchini A. et al. Vital signs of hemodynamic monitoring //
Minerva Anestesiol. – 2003.-Vol. 15(8). – P. 812-822.
2. Кардіокод [електронний ресурс]//Сравнительные испытания – Режим доступу:
http://www.cardiocode.ru/test/comparative/
3. Справочник врача [електронний ресурс]/ Минутный объем сердца – Режим доступу: http://spravr.ru/minutnyy-obem-serdca.html
4. FivoBio [електронний ресурс]// Ехокардіографія (УЗД серця): показання, види,
проведення, розшифровка– Режим доступу: http://fivobio.com/krovoobig/4291ehokardiografija-uzd-sercja-pokazannja-vidi.html
5. Определение объема и фракции выброса правого желудочка при помощи
эхокардиографии.// Тер. архив, N2, 1988, с. 101-103. Соболь Ю.С., Атьков О.Ю.,
Самко А.Н.

47

Zbiór artykułów naukowych.
ПОД- СЕКЦИЯ 7. Клиническая медицина.
Тимченко Наталія Вікторівна
ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії
ім. В.Т. Зайцева НАМН України» м. Харків
Профілактика та лікування парезів шлунково кишкового
тракту після операЦІЙ на товстому кишечнику
Ключові слова: операції на товстому кишечнику, парез кишечника, профілактика, лікування.
Keywords: surgery on the colon, intestinal paresis, prevention and treatment.
Однією з проблем в лікуванні пацієнтів після хірургічного втручання на
органах черевної порожнини є профілактика та відновлення порушень моторноевакуаторної функції шлунку та кишечника.
Найбільш часто зустрічаються функціональні розлади в ранньому післяопераційному періоді. Одним з них є парез кишечника, який клінічно проявляється метеоризмом, здуттям живота та затримкою відходження газів.
Різного ступеня тяжкості порушення моторно-евакуаторної функції кишечника зустрічаються не тільки після екстрених, але і після планових та навіть невеликих
за обсягом абдомінальних втручань, виконаних лапароскопічним доступом [1, 12, 14].
У літературі немає єдиного терміну для позначення стану, що виникає в результаті порушення моторної діяльності кишечника в післяопераційному періоді.
Цей стан називають післяопераційним метеоризмом, динамічною кишкової непрохідністю, функціональним стазом кишечника, післяопераційною функціональною
кишковою непрохідністю. Однак в даний час все частіше використовується термін
«післяопераційний парез кишечника» (ППК), який відображає, що провідним є порушення рухової функції кишечника, що з’явилося в післяопераційному періоді.
Про післяопераційний парез слід говорити, коли в результаті пригнічення
рухової активності шлунково-кишкового тракту (ШКТ) виникають порушення евакуації його вмісту, що об’єктивно проявляється ослабленням кишкових шумів, затримкою відходження газів, більш-менш вираженим здуттям живота в перші 48 години після виконання оперативного втручання [1-3, 6, 11].
Незадовільні результати в профілактиці та лікуванні післяопераційних парезів, клініцисти пов’язують з двома основними причинами. По-перше, в широкій
клінічній практиці домінує традиційно стандартний підхід лікарів до вибору лікувальних заходів без урахування патогенезу захворювання [1, 6, 9]. По-друге, практичний досвід лікування післяопераційних парезів свідчить про те, що боротьба з ними
починається лише тоді, коли вони вже розвиваються, в той час як заходи з лікування
парезів повинні проводитися в ранньому післяопераційному періоді до появи клінічних ознак [5, 6, 13].
Патогенез парезу шлунково-кишкового тракту досить складний і, мабуть, має
не одну, а кілька причин розвитку [1, 3, 6, 13]. Найчастіше парез шлунково-кишкового
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тракту зустрічається після великих за обсягом абдомінальних операцій [3, 10].
Багато авторів пояснюють це тим, що при подібних оперативних втручаннях травмується багата рецепторами очеревина, внаслідок чого розвиваються циркуляторні розлади в стінці органів шлунково-кишкового тракту, підвищується тонус
симпатичної нервової системи з викидом в кров великої кількості катехоламінів [1-3,
9-11]. У зв’язку з цим багато авторів оцінюють розвиток післяопераційного парезу
шлунково-кишкового тракту як захисну реакцію на операційну травму в найближчі
2-3 дні після операції [6, 13].
Інші дослідники [7, 9, 11] вважають, що одним з факторів розвитку післяопераційного парезу є важкі водно-електролітні порушення в до операційному періоді,
особливо калієва недостатність [6].
Нерідко причиною пригнічення перистальтики виявляються порушення мікроциркуляції в кишковій стінці, зумовлені розладами гемодинаміки [4, 5, 12]. Циркуляторна гіпоксія, що є головною ланкою цих змін, порушує діяльність інтрамурального нервового апарату, в результаті чого втрачається здатність передачі імпульсів.
Глибокі метаболічні та внутрішньоклітинні електролітні порушення роблять клітини
гладких м’язів нездатними до сприйняття імпульсів на скорочення. Подальшим етапом патогенезу стає ендогенна інтоксикація, яка замикає порочне коло, посилюючи
тканинну гіпоксію [4, 6, 10, 13].
Матеріали і методи. Дослідження проведені у 59 хворих обох статей у віці
від 34 до 76 років, яких оперували в клініці за останній рік. Всім хворим в умовах
тотальної внутрішньовенної анестезії з інтубацією трахеї та штучною вентиляцією
легень проведені оперативні втручання на товстій кишці з приводу як доброякісних
так і злоякісних уражень.
Виходячи з методики профілактики парезу кишечника хворі були розділені
на 2 групи. Хворим 1-ї групи (24) проводилася традиційна аналгетична, інфузійна та
прокінетична терапія під час операції та в найближчому післяопераційному періоді.
Хворим 2-ї групи (35) в якості компонента нейровегетативної блокади на
операційному столі (через 10-15 хв після вступної анестезії) застосовували бензогексоній в дозі 0,12 мг / кг внутрішньовенно методом тахіфілаксії, а після операції по
0,12 – 0,15 мг / кг через 6 годин внутрішньом’язово з наркотичними та ненаркотичними анальгетиками.
У хворих 2-ї групи обов’язково під час операції виконувалася декомпресія
шлунку через зонд, який видаляли перед екстубацією, а після операції з метою декомпресії шлунку та кишечника призначали еспумізан 120 мг кожні 8 год всередину
(по 3 капсули або по 75 крапель).
Інфузійна терапія у хворих досліджуваної групи проводилася розчином Рінгера з додаванням через 6 годин після операції розчинів, що містять сорбіт або ксиліт
(сорбілакт, реосорбілакт, глюксил, ксилат).
Прокинетики (2 мл метоклопраміду або церукалу) хворим 1-ї групи призначали відразу після операції з інтервалом 6 годин, а хворим 2-ї групи – через 8 годин
після операції 2-3 рази на добу в/м або в/в.
Для оцінки гемодинамічного ефекту бензогексонію на етапах анестезіологічного забезпечення операції та в післяопераційному періоді у хворих обох груп оцінювали систолічний та діастолічний артеріальний тиск (АТс та АТд), частоту серцевих
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скорочень (ЧСС) на наступних етапах: I – за 10 хв до вступної анестезії; II – через
30 хв після вступної анестезії (в цей час у хворих 2-ї групи розвивався гангліонарний
блок); III – через годину після операції; IV – о 18.00; V – о 24.00; VI – о 7.00.
Результати та їх обговорення. Достовірно значущих відмінностей за віком,
масою тіла, супутньою патологією, тривалістю операції, величиною крововтрати та
обсягом інфузійної терапії між групами хворих не було.
При аналізі даних клінічних результатів виявлено, що відновлення моторноевакуаторної функції шлунково-кишкового тракту у 2 групі хворих відбувалося в середньому через 12 – 18 годин після операції, а в 1 групі – через 20 – 26 годин.
У деяких хворих 2-ї групи виразні хвилі перистальтики кишечника спостерігалися навіть в кінці оперативного втручання. Початкова декомпресія шлунку через
зонд c подальшим застосуванням еспумізану у хворих досліджуваної групи поряд з
симпатолітичним ефектом бензогексонію та відстроченим застосуванням прокінетиків сприяли виключенню епізодів нудоти та блювоти в післяопераційному періоді. Якщо при введенні бензогексонію відзначалося зниження артеріального тиску, то
проводилася корекція темпу, обсягу та складу інфузійної терапії.
Відзначалася статистично значуща відмінність в показниках АТс, АТд та ЧСС
між групами хворих (р <0,05) на етапах дослідження. Включення бензогексонію в програму профілактики післяопераційних парезів має патогенетичне обґрунтування його
багатогранного механізму дії, оскільки в сучасній вітчизняній анестезіології недостатньо засобів, що забезпечують такий важливий компонент анестезії, як нейровегетативна блокада, а наркотичні анальгетики в чистому вигляді пригнічують моторику кишечника. Крім того, бензогексоній пролонгує дію м’язових релаксантів, знижує тонус
симпатичної нервової системи та викид в кров великої кількості катехоламінів, зменшує секрецію залоз шлунково-кишкового тракту, блокує утворення антидіуретичного
гормону, покращує мікроциркуляцію та функціонування ентероцитів.
Важлива роль у нашій програмі профілактики парезів кишечника відводився інфузійній терапії оскільки використання полііонних розчинів не порушує водноелектролітний баланс організму. Полііонні середовища на основі багатоатомних
спиртів (реосорбілакт, сорбілакт, глюксил, ксилат) включені в програму на підставі
поліпатогенетичної дії. Вони є донаторами електролітів та енергії; підтримують об’єм
циркулюючої крові і покращують мікроциркуляцію, особливо в спланхнічній зоні;
зменшують набряк стінки кишечника; в дозі 0,5 – 1 мг/кг мають прокінетичну дію на
кишечник.
При аналізі отриманих результатів нами виявлено ще одна істотна відмінність в групах. При ідентичних обсягах крововтрати та інфузійної терапії темп сечовиділення в перерахунку на 1 кг маси тіла у хворих 2-ї групи був вище на 0,27 ±
0,08 мл/кг/год (р <0,05), або 518 ± 153 мл на добу, що, на нашу думку, становить добовий потенційний обсяг що секретується в «третій простір» при прогресуванні клініки парезу кишечника.
Бензогексоній та інфузія в післяопераційному періоді реосорбілакту, сорбілакту, ксилату або глюксилу блокують патогенетичний механізм секвестрації рідини
при парезі кишечника. Всі хворі, як правило, при неускладненій течії післяопераційного періоду на другу добу переводилися в профільне відділення, і там тривала
профілактика парезів кишечника призначенням по можливості ректальних свічок
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(бісакодил 10 мг, 2 – 3 рази на добу), що володіють b-адренолітичною дією, що стимулює моторику товстого кишечника, що дозволило нам відмовитися від традиційного
призначення прозерину.
Висновки. Програма профілактики та лікування парезів шлунковокишкового тракту включає компоненти, кожен з яких виконує завдання кількох лікувальних напрямків: зниження тонусу симпатичної нервової системи бензогексонієм;
декомпресія шлунку та кишечника за допомогою зонда та еспумізану; інфузія полііонних розчинів на основі багатоатомних спиртів; раціональне застосування прокінетиків та b-адренолітиків.
Попереджувальний характер запропонованої патогенетично обґрунтованої
програми профілактики та лікування парезів кишечника сприяє ранньому відновленню функцій шлунково-кишкового тракту та попереджає розвиток ускладнень в
оперативній колопроктології.
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SEKCJA 15. Nauk psychologicznych. (Психологические науки)
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ
В МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
Ключові слова: емоційний інтелект, раціональний інтелект, невербальний
потік інформації, психологічна проблема клієнта, емоційна стійкість, інтроверсія – екстраверсія, невербальні сигнали, тренінгові робота.
Keywords: emotional intelligence, rational intelligence, non-verbal flow of
information, psychological problem of the client, emotional stability, introversion –
extraversion, nonverbal cues, training work.
Теоретичний аналіз проблеми застосування емоційного інтелекту в практичній діяльності психологів, емпіричне дослідження варіації вмінь психологічного
взаємосприйняття і взаємодії в ході психолого-консультативної роботи визначили
ключові області можливого вдосконалення застосування окремих аспектів емоційного інтелекту та дозволили розробити принципи, методи, засоби здійснення спеціальної психологічної підготовки.
Ключові концептуальні ідеї і напрями тренінгової роботи з розвитку емоційного інтелекту в майбутніх психологів в умовах вузу полягають у наступному:
• розвиток вмінь усвідомлення невербальної інформації від клієнта та раціонального підтвердження її невипадковості, зв’язку з вирішуваними психологічними
проблемами;
• розвиток вміння динамічно-ситуативно використовувати невербальну інформацію для посилення чи зміни напрямку впливу, деталізації чи узагальнення змісту
взаємодії, побудови моделі типажів і стереотипів реагування особистості клієнта та ін.;
• розвиток вміння співвідносити невербальний потік від клієнта з типовими відомими класами проблем особистості;
• розвиток вмінь свідомої генерації невербальних сигналів для впливу на особистість клієнта (модуляція мови, змісту тощо);
• розвиток вміння концентруватись на окремих субпотоках невербальної
інформації (екстралінгвістичний, паралінгвістичний, просторовий, часовий, жести,
міміка, пантоміміка тощо);
• розвиток вміння розпізнання базової моделі співвідношення в клієнта інтенсивності функціонування за аудіальним, візуальним і кінестетичним каналами
та застосування такої інформації за психотерапевтичними моделями впливу, наприклад, за концепцією нейролінгвістичного програмування [1];
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• розвиток вміння синтетичного образного сприйняття всієї невербальної
інформації від клієнта і запам’ятання її як цілісного асоціативного образу людини;
• розвиток вміння розпізнання за групами невербальних сигналів типових
патологічних, проблемних, акцентуйованих і нормальних стратегій особистісного
функціонування та, після виявлення їх на рівні емоційного інтелекту, через вербальну взаємодію досягнення їх раціонального підтвердження чи спростування;
• розвиток на основі невербальної інформації та інших засобів емоційного
інтелекту вміння розпізнавати базові риси особистості (нейротизм – емоційна стійкість; інтроверсія – екстраверсія, кортикальний контроль, психотизм, депресивність,
чутливість, конформізм, нормативність та ін.) та їх типову область інтенсивності у
клієнта (за стобальною шкалою);
• розвиток вмінь на основі інформаційних каналів за моделлю емоційного інтелекту аналогового мислення – використання образів як для відображення цілісного функціонування особистості клієнта, так і для опосередкованого образного, метафоричного, символічного впливу на клієнта з метою посилення запам’ятовування
психологічних рекомендацій, передачі йому відповідальності за свій психологічний
стан та для задіяння підсвідомих механізмів керування психофізіологічним станом,
самомотивування особистісних змін і подальшого прогресивного еволюціонування
особистості клієнта [2];
• розвиток вміння розпізнання окремих емоцій і почуттів у клієнта, а також
їх типових сполучень з подальшою раціональною перевіркою на вербальному рівні;
• розвиток вміння розпізнання невербальних сигналів, що «вмикають» в клієнта переживання окремих емоцій і почуттів у собі та навичок «увімкнення» переживань за сигналом, як засобу надання клієнту досвіду цілеспрямованого виклику і
оволодіння своїми почуттями;
• розвиток вміння на основі невербального потоку розпізнавати типові
дисфункції психофізичних процесів клієнта та надання йому досвіду компенсаторних
моделей невербальної поведінки (тілесного тренінгу), практикування яких знижує
ймовірність розладів через несумісність дисфункціональних і запропонованих моделей і способів тілесної поведінки та підтримки конструктивного психічного стану і
способу мислення;
• розвиток дидактичних вмінь психолога з надання інформації і тренінгової
роботи з клієнтом для передачі йому знань і розвитку вмінь використовувати власний емоційний інтелект при розпізнанні проблемних психологічних станів та термінової тілесної і психологічної самокорекції клієнтом власного стану;
• розвиток раціонального інтелекту психолога як засобу урівноваження
можливостей емоційного інтелекту, дисбаланс між якими породжує недопустимі
для професіонала тенденції до містичного, релігійного, магічного, екстрасенсорного
та інших моделей погляду на психічну реальність і життя людини;
• розвиток в психолога на основі емоційного і раціонального інтелекту вміння здійснювати цілісне системне сприйняття особистості клієнта реалізації стратегії ефективної психотерапевтичної взаємодії на основі системоутворюючих факторів,
що детермінують поведінку і проблеми особистості. За цією моделлю першочерговими об’єктами впливу є модифікація або контроль клієнтом базових стратегій власної
особистості як раціонально так і на рівні емоційного самосприйняття, що дозволяє
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знизити інтенсивність поверхневих проявів, пов’язаних з системоутворюючими факторами особистості;
• розвиток вмінь пропагування і надання психологічних знань з проблем
раціонального та емоційного інтелекту у площині проблеми їх протилежності за
рівнем розвитку даних якостей в чоловіків і жінок, а також вмінь адаптивно змінювати стратегію психотерапевтичної взаємодії і психологічного консультування з
клієнтами-чоловіками (потребують розвитку чутливості до емоційних процесів та
зниження гіперраціоналістичності) та клієнтами-жінками (потребують навичок відстороненого усвідомлення і гальмування потоків власних емоцій і почуттів);
• розвиток вмінь психолога з надання клієнтам усвідомлення і використання переваг їх особистості, які зумовлені конфігурацією їх емоційних процесів, балансом емоцій і почуттів, а також засобів уникання крайніх станів акцентуацій і патологій, до яких призводить неконтрольованість емоційно-чуттєвої сфери [3];
• розвиток в психологів вмінь емоційного і раціонального розпізнавання
і долання переважно неусвідомлюваних маніпулятивних схем клієнта у взаємодії з
психологом та іншими людьми. Сутність проблем у тому, що клієнт, маніпулюючи
власними переживаннями, ситуацією і почуттями іншої людини для досягнення якихось цілей, в дійсності породжує нові міжособистісні проблеми, які створюють усе
нові цикли приводів для переживань, стресів, психологічних і соматичних розладів.
Таким чином, підготовка психолога має містити як коливання між раціональним та ірраціональним способами сприйняття, так і істотне посилення саме
раціональної сфери для компенсаторного збалансування можливостей обох способів світосприйняття і здійснення професійних дій. На підтвердження необхідності
даного підходу важливо додати, що більшість психічних розладів є дисбалансом саме
у ірраціональне світосприйняття, а психотерапевтична допомога полягає у посиленні саме раціонального інтелекту до досягнення збалансованості або переважання
останнього.
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За сучасних умов особистісного і професійного становлення молодих людей, які визначаються високим рівнем інформаційного навантаження, відсутністю
загальновизнаних суспільством ціннісних пріоритетів, часових перспектив, кризовими явищами в економіці, особливої актуальності набувають проблеми кар’єрного
розвитку майбутніх фахівців.
У визначенні умов успішного професійного становлення фахівця протягом
всього професійного шляху особливу увагу привертає етап професійного навчання, на
якому від майбутнього фахівця вимагається вміння розробляти варіанти свого професійного шляху, планувати його етапи, зіставляти професійні вимоги та свої здібності,
ставити мету професійної кар’єри та визначати засоби її досягнення [3].
Проблемі кар’єрного розвитку у вітчизняній науці приділяється велика увага,
а саме проводилися психологічні дослідження щодо: механізмів кар’єрного процесу
(Д. Холл, О.С. Гусєв та ін.), управління кар’єрою персоналу в організації (Д. Холл, Е.
Шейн, А.Я. Кибанов та ін.), факторів, що сприяють розвитку персональної кар’єри
(А.О. Деркач, Є.О. Могильовкін, М.В. Сафонова та ін.), розвитку особистості у процесі кар’єри (А.О. Деркач, А.К. Маркова, Д.Е. Сьюпер та ін.), кар’єрних цілей (О.С.
Гусєв, К.В. Кисельова), гендерні аспекти у побудові кар’єри (М.В. Сафонова, О.Л.
Поминова).
Період навчання у вищому навчальному закладі – це етап життєвого циклу,
що завершує перехід до дорослості. На цьому етапі особистість приймає низку важливих рішень, які стосуються вибору місця професійної діяльності та створення сім’ї,
стилю життя та конкретних завдань на майбутнє, корегування ціннісних орієнтацій
у співвідношенні з новим дорослим статусом та новими життєвими планами. Вибір
власної життєвої стратегії є необхідною складовою розвитку кар’єри. Тому молодій
людині необхідно саме під час навчання у виші визначити власні пріоритети [1].
Кар’єрне становлення особистості на етапі професійної підготовки майбутнього педагога здійснюється як процес, що дає можливість вибудувати свою
особистість, до якої людина буде прагнути, визначається також домінуюча роль
суб’єктивного фактора, тобто усвідомленої цілеспрямованої діяльності людини, що
спирається на здатність обирати, визначати орієнтири свого розвитку та шляхи досягнення своїх цілей. У зв’язку з цим студенту педагогічного навчального закладу від
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самого вступу та до його закінчення необхідна професійна підтримка у підготовці до
кар’єрного зростання, враховуючи всі особливості майбутньої професії й готовність
особистості до професійної діяльності [2].
Активне управління кар’єрним розвитком студента у процесі навчання як
одна з головних умов його професійного та життєвого успіху передбачає [4; 5]:
• формування готовності починати професійну кар’єру з початкових ступенів, пройти увесь шлях професійного та посадового зростання;
• врахування очікувань й установок самих студентів – майбутніх молодих
фахівців;
• активне включення студентів у проектну діяльність;
• навчання технологіям самооцінки та реалізації ділового й особистісного
потенціалу;
• психологічний супровід адаптації молоді, яка навчається;
• здійснення систематичного моніторингу врахування очікувань та установок якісних змін особистості;
• організація підтримки кар’єрних прагнень студентів, як з боку вищого навчального закладу, так і з боку майбутнього роботодавця;
• сприяння максимально повному використанню можливостей щодо набуття власного професійного, особистісного та кар’єрного потенціалу;
• залучення студентів до участі в суспільних заходах, акціях, що проводяться на різних рівнях.
Готовність студентів до побудови успішної професійної кар’єри складається
із пізнавального, мотиваційного, емоційного та вольового компонентів. Виходячи з
цього, якщо майбутня професійна діяльність за своїми характеристиками співпадає
з мотиваційними, емоційними, комунікативними особливостями молодої людини, то
вона зможе побудувати успішну траєкторію кар’єрного росту.
Таким чином, управління розвитком кар’єри студентів є важливою умовою
досягнення професіоналізму. Кар’єрний розвиток виступає як максимальне розкриття і реалізація професійного потенціалу особистості в процесі проходження різних
рівнів організаційної структури.
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Перебудова вищої освіти України згідно з європейськими стандартами висуває нові вимоги до студентів, які ґрунтуються на позитивній внутрішній мотивації.
Мотивація є провідною складовою діяльності, тому дослідження мотивації навчання студентів в нових освітніх умовах останнім часом стають все більш актуальними.
Врахування особливостей навчальних мотивів для студентів різних курсів, спеціальностей та форм навчання сприяють підвищенню ефективності навчального процесу.
За даними досліджень українських вчених Г.О.Балла, М.Й.Боришевського,
Ю.З.Гільбуха, О.К.Дусавицького, С.Д.Максименко, Ю.І.Машбиця, В.О.Моляко,
В.Ф.Моргуна, С.Г.Москвичова, В.В.Рибалка, О.В.Скрипченка, В.А.Семиченко,
Ю.М.Швалба навчальна діяльність, як провідний компонент навчальної діяльності
студентів, відрізняється як від шкільного навчання, (головним завданням якого є
опанування знаннями), так і від професійної діяльності (завданням якої є практичне
виконання певних ділових функцій). Навчальна діяльність стає професійне спрямованою, саме професійне-навчальною діяльністю. У структурі мотивації відбувається
істотне підсилення ролі професійних мотивів самоосвіти та самовиховання, що виступають як умова професійного розвитку особистості студента.
На думку О.М.Леонтьєва, Л.І.Божович, В.К.Вілюнаса, І.В.Імедадзе,
В.І.Ковальова, Є.П.Ільїна навчальна діяльність полімотивованою, тому що складні
форми поведінки і діяльності спонукаються одразу кількома мотивами. Моргун В.Ф
вважає, що справжня полімотивація має місце при досягненні людиною віддаленої
мети, яка спрямовується довгочасною мотиваційною установкою [2].
Навчальна діяльність студента є проміжною ланкою між шкільним навчанням
та виробничою діяльністю. Вона відрізняється як від шкільної навчальної діяльності,
метою якої є опанування сумою знань, так і від професійної діяльності, метою якої є
практичне виконання певних ділових функцій. До особливостей навчальної діяльності
студентів варто віднести: своєрідність цілей і результатів, особливий характер об’єкта
вивчення, заплановані умови виконання діяльності, особливі засоби діяльності [3].
Дослідники мотивації навчальної діяльності студентів виділяють три типи
ставлення до навчання – негативне, нейтральне, позитивне; декілька груп мотивів –
вузькі особистісні, широкі соціальні, творчі, а також фактори формування позитивної мотивації – усвідомлення цілей навчання, теоретичної і практичної значущості
знань, емоційність викладу навчального матеріалу, професійна спрямованість навчальної діяльності, проблемні навчальні ситуації, психологічний пізнавальний клімат навчання [6].
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Мотиви вступу до вузу залежать від соціально-економічних і політичних змін
у суспільстві. Найчастіше серед них виділяються такі: бажання знаходитися у колі
студентської молоді; велике суспільне значення професії; широка сфера працевлаштування; відповідність професії інтересам; можливість творчої праці. Прагматичні
мотиви найчастіше представлені необхідністю отримання диплому про вищу освіту.
Виявлено відмінності в структурі мотивації залежно від форми навчання: студенти,
що навчаються безкоштовно в цілому мають більш традиційні установки (отримати
диплом, здобути професію, вести наукові дослідження, пожити студентським життям), у комерційних студенів домінує прагнення досягти матеріального благополуччя, вільно володіти іноземною мовою, отримати можливість навчання за кордоном
тощо [1].
Ю.М.Орлов виявив, що серед соціогенних потреб студентів найбільш впливає
на ефективність навчальної діяльності потреба в досягненні. Незадоволення її змушує
більше концентруватися на навчанні та підвищує їх соціальну активність [3].
Виявлено динаміку зміни від першого до четвертого курсу таких мотивів:
творчих досягнень; формально-академічного; потреби у досягненні. Результати дослідження виявили, що творчій мотив та потреба у досягненні зростають від третього до четвертого курсу, а формально-академічний мотив з другого до четвертого
курсів. Виявлені також відмінності у значущості мотивів навчання у юнаків і дівчат:
юнаки частіше відзначають, що обрана професія відповідає інтересам і схильностям,
сімейній традиції, а дівчата частіше відзначають суспільну значущість професії, широку сферу її застосування, можливість працевлаштування у великих містах та високу зарплату [5].
За даними досліджень А.Н.Пєчнікова та Г.О.Мухіної на першому курсі
провідним є професійний мотив, на другому – мотив особистого престижу, на
третьому – обидва цих мотивів, на четвертому – прагматичний. На успішність навчання
великою мірою впливають професійний і пізнавальний мотиви. Прагматичні мотиви
в основному характерні для слабких студентів [4].
У дослідженнях Ф.М.Рахматулліної виявлено провідну роль «професійного»
мотиву на всіх курсах, «утилітарний» (прагматичний) мотив на всіх курсах займав
четверте місце; характерно, що від молодших до старших курсів його рейтинг падав,
у той час як рейтинг «професійного» мотиву зростав [5].
Таким чином, психологічні дослідження підтверджують значення позитивної
мотивації навчання у забезпеченні успішного оволодіння професійними знаннями,
уміннями та навичками. Високий рівень мотивації може грати роль компенсаторного
фактору у випадку невисоких здібностей, але високий рівень здібностей не може
компенсувати відсутність навчальної мотивації, не може призвести до значних
успіхів у навчанні. Розглянуті компоненти мотиваційної сфери суб’єкта навчальної
діяльності можуть знаходитися в складній ієрархії та здійснювати різний вплив на
навчання.
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Серед труднощів, що постають перед вчителями загальноосвітніх шкіл в
їхній повсякденній діяльності, є чимало таких, що потребують допомоги фахівців з
психології. Це зумовлює необхідність залучення до діяльності шкільних психологів,
які б займалися вирішенням завдань, що є важливими з огляду на оптимізацію
педагогічного процесу. У зв’язку з цим виникає необхідність налагодження
максимально ефективної діяльності психолога в школі, що вимагає створення
відповідної програми для психологічної служби. Слід відзначити, що дане питання не
є новим, і подібні програми створювалися в минулому; а тому доречно ознайомитися
з баченням проблеми визначного українсько-польського вченого, психолога і педагога
С. Балея.
Мета роботи: з’ясувати бачення проблеми і завдань діяльності шкільних
психологів у висвітленні С. Балея, а також сучасний стан їх вирішення.
Дану проблему автор розглянув у статті “Нотатки з питань програми діяльності
шкільних психологів” (1930) [1]. Як відзначає C. Балей: “У даний час ця справа стає
актуальною у зв’язку з тим, що ряд шкіл, дбаючи про найкращі умови шкільної опіки
і припускаючи, що введення функції шкільного психолога на теренах школи могло би
з цього огляду мати велике значення, докладає посильних старань, щоб віднайти для
себе такого психолога і доручити йому співпрацю з учительським колом для блага
молоді” [1, c. 170-171]. Автор так пояснює мету своєї статті: “Тому було би добре,
якби могло виникнути щось таке, що я назвав би мінімальною програмою шкільного
психолога і до чого кожний шкільний психолог був би у певній мірі зобов’язаний. Я
хотів би, щоб програма, про яку маю говорити, брала до уваги, насамперед, те, що може
причинитись до кращого пізнання учня на терені шкіл з різних сторін, а контакт між
учнем і вихователями поглибити та зробити продуктивнішим з виховного огляду” [1,
c. 171-172]. Вчений вважає, що така програма повинна містити три основні пункти,
які вказують пріоритетні напрямки діяльності шкільних психологів.
Перший з них охоплює психологічне обстеження тих, хто поступає до школи.
Всіх тих учнів психолог повинен ґрунтовно пізнати не тільки через певні психологічні
досліди, застосовані колективно, але також через особистий індивідуальній контакт.
Ближче вивчення їх створить підставу для належного трактування їх школою, за-
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лучення і відшукання тих всіх можливостей, які має кожна дитина [1, c. 172]. Другий
напрям – да думку Балея – це був би тісніший зв’язок з учнями, які залишають заклад.
Їх пізнання могло би мати вихідним пунктом надання їм порад у справі вибору фаху
відповідно до напрямку подальшого навчання після виходу зі закладу. Третій напрям
стосується всіх учнів і класів, які не були охоплені попередньо названими пунктами
програми. Не маючи можливості охопити всього, шкільний психолог міг би багато
допомогти вчителям, зайнявшись безпосереднім дослідженням і опікою у так званих
важких випадках. Балей відзначає, що на цьому шляху психолог міг би стати не раз
жаданим посередником між учнем і лікарем, учнем і вчителем, учнем і батьками та
крім цього міг би допомогти учневі самому багато речей з’ясувати й усунути штучні
перешкоди [1, c. 173-174]. Вчений також відзначає, що дана програма не охополює
всіх можливих напрямків роботи шкільних психологів, і перелічує також деякі інші.
Вказні завдання не втратили своєї актуальності й у наш час, однак далеко
не у всіх сучасних школах є посада шкільного психолога. Вітчизняні педагоги, що
змушені працювати у вкрай складних умовах реалій сьогодення, далеко не завжди і не
найкращим чином здатні вирішувати численні завдання, що стоять перед ними. Однак
дуже рідко у своїй нелегкій роботі вони можуть сподіватися на підтримку фахових
психологів. Це, своєю чергою, не тільки зумовлює труднощі перебігу навчальновиховного процесу, але й ускладнює впровадження необхідних змін, що утруднює
впровадження реформи системи освіти взагалі. Відтак, проблема налагодження
співпраці педагогів і шкільних психологів ще двого не втрачатиме свого значення, а
від її вирішення залежатиме ефективність вітчизняної системи освіти, а в кінцевому
результаті і стан справ у нашому суспільстві загалом.
Проведене дослідження дає підстави зробити наступні висновки.
Запропонована Балеєм програма діяльності шкільних психологів охоплює
найважливіші ділянки роботи, які першочергово повинен виконувати психолог
у загальноосвітньому навчальному закладі, з огляду на найбільшу потребу в ній
і максимальну користь від його діяльності. Однак запропоновані ним пріоритетні
напрямки роботи до сьогодні не впроваджені в практику повсякденної діяльності
шкільних психологів, через що далеко не завжди вдається спрямувати процес
психолого-педагогічної взаємодії педагогів з тими, кого вони навчають і виховують,
в оптимальне русло.
Відповідно, вивчення і впровадження в практику здобутків психологічної
науки слід віднести до подальших важливих завдань, без чого не можливий
подальший поступальний розвиток ні вітчизняної психології, ні педагогіки, як і
суспільства загалом.
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Постановка проблеми. Реклама на сьогоднішній день оточує нас усюди. «Четверта влада» – так називають засоби масової інформації, адже вони впливають на
стиль життя та поведінку людини. За допомогою формування поведінкових установок реклама здійснює вплив на свідомість людини, підштовхуючи її до певних дій чи
реакцій. Найкраще це працює на телебаченні. Адже воно має синтетичний характер,
тобто поєднує в собі як звуковий так і візуальний канали впливу. На сьогоднішній
день цей аспект залишається актуальним для дослідження, адже комерційна телевізійна реклама з елементами просоціальної поведінки має на меті привернути увагу
споживача на товар чи послугу, а з іншого боку – підштовхнути до просоціальної поведінки, тобто мімікрувати під соціальну рекламу.
Мета дослідження – аналіз зразків комерційної телевізійної реклами з елементами просоціальної поведінки як різновиду аудіовізуальної інформації за допомогою контент-аналізу. Вибір матеріалів для дослідження було відібрано на сайті
YouTube. Усі рекламні ролики належать компанії «Київстар» – національній компанії мобільного зв’язку, яка постійно втілює системні програмні соціальні ініціативи,
спрямовані на формування культури користування мобільним зв’язком, пропагує
принципи знання та любові.
Споживання інформації відеоканалу YouTube має свої особливості: споживач сам обирає що переглядати, користувачі можуть додавати, ділитися з друзями і коментувати відеозаписи. Основною відмінністю телебачення від сервісу
YouTube є наявність зворотного зв’язку, що представлений у вигляді коментарів та
«лайк»/«дизлайк», які дають можливість визначити, чи є отриманий «feedback» позитивним або негативним.
В ході розроблення дослідження, було створено робочі гіпотези:
1) «Більшість рекламних роликів, в яких апелюють до просоціальної поведінки, присвячені сімейним відносинам»;
2) «Серед рекламних роликів більшість побудовано у вигляді «стиль життя»,
аніж «жанрова сценка»»;
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Результати дослідження відеороликів за категоріальною схемою Ф. Керлінгера та
К. Кріппендорфа

Назва рекламного
ролика

Дата виходу

«Спілкування заради
2008 рік
майбутнього»
вересень
«Діліться почуттями»
2011 рік
«Єдина країна»
2012 рік

Тривалість
45 сек
46 сек
45 сек

Формат
стиль життя,
жанрова сценка
стиль життя,
жанрова сценка
жанрова сценка

За рівнем
За маніпулятивним
сприйнятаспектом
тя
емоційна
емоційна
емоційна

сентиментальна
сентиментальна, ностальгічна, романтична
сентиментальна

3) «Головні ролі у більшості рекламних роликів виконують відомі актори».
У досліджені для обробки рекламних роликів було обрано категоріальну
схему, розроблену Ф. Керлінгером та К. Кріппендорфом [1].
Перший досліджуваний рекламний ролик «Спілкування заради майбутнього» вийшов 16 серпня 2008 року. Основна тема ролика – діти наше майбутнє, тому
потрібно робити усе, щоб вони зростали щасливими. Основна мета – налагодити повноцінне спілкування між батьками та дітьми. Станом на 14 березня 2016 року на
сайті YouTube це відео проглянули 16424 користувачів, з яких 12 залишили коментар,
58 поставили «лайк».
Наступний досліджуваний рекламний ролик «Діліться почуттями» розповідає про відносини між чоловіком та жінкою, вічні людські цінності – сім’я, кохання, дружба. Станом на 14 березня 2016 року на сайті YouTube це відео проглянули
6930 користувачів, з яких 12 поставили «лайк» і 5 – «дизлайк».
Рекламний ролик «Єдина країна» розповідає про вічні цінності: чуйність,
дружню допомогу та відданість. У головних ролях знялись відомі актори театру та
кіно Павло Баршак, Ольга Волкова. Станом на 14 березня 2016 року на сайті YouTube
Розкадровка рекламного ролика «Спілкування заради майбутнього»

Дівчинка приходить до «Мамо, а чому трава
мами
зелена?»

«Угу»
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«Доню, мама занята»

«Тату, а правда що ви
мене в магазині купили?»

«А чому ви мене купили, Батько прийшов до
Спілкуйтесь більше зі
якщо ви зі мною не роз- тями і звернув увагу на своїми дітьми
мовляєте?»
доньку
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Розкадровка рекламного ролика «Діліться почуттями»

«Юра, бутерброди на
столі»

Вчителька веде урок

«Слухай, я зовсім
забула...»

«Любий, ти мамі дзвонив?»

«Юр, ні-ні, все добре. Читає вірш. Обоє згаду- Ми потурбувалися, щоб Чоловік зустрічає свою
Послухай. Пригадаєш?» ють про їх шкільні роки, ви могли ділитися по- дружину, як колись в
коли закохалися
чуттями
шкільні роки
Розкадровка рекламного ролика «Діліться почуттями»

– Миколаївна, а що за – Пацієнтів питали?
собака біля входу?
– Кого змогла, Саша.
– Тиждень вже сидить.

Останній дзвінок

– В мене на всіх ні часу, Лікар телефонує пані грошей немає.
цієнтам в надії знайти
господаря тварини

Собака з усіх сил мчить Знайшовши, собака
Ми потурбувалися,
в палату, де дзвонить доторкується руки своєї щоб ви могли дзвонити
телефон
господарки
скільки завгодно незважаючи на мережі

це відео проглянули 30314 користувачів, з яких 24 залишили коментар, 112 поставили «лайк» і 4 – «дизлайк».
Аналізуючи дані, отримані з сайту YouTube, було спростовано гіпотезу про
переважання рекламних роликів типу «стиль життя», а не «жанрова сценка» та отримані наступні результати:
1)	Найбільшого перегляду і активності користувачів має рекламний ролик
під назвою «Єдина країна», найменше – «Діліться почуттями». Це свідчить про те, що
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сьогоднішній телеглядач найбільш емоційно сприймає проблему бездомних тварин.
Інші рекламні ролики належить до тематики сімейних відносин.
2) 2 з 3 рекламних роликів типу «стиль життя», а 3 – «жанрова сценка».
«Жанрова сценка» відрізняється від «стилю життя» тим, що в ній зображується вирішення певної проблеми.
3)	У 1 з 3 рекламних роликів знялися відомі актори кіно і театру Росії Павло
Баршак та Ольга Волкова з метою підняття довіри споживачів до реклами. Адже відомо, що споживачі краще сприймають інформацію, яка подається відомими людьми,
експертами в певній галузі або просто задоволеними покупцями.
Висновки. За результатами дослідження було виявлено, що компаніям, які
спрямовують свої зусилля на просування товару в «емоційне русло», тобто намагаються впливати на почуття потенційних споживачів, вдається більш точно передати
свої переваги, виглядати більш переконливими, краще запам’ятатися, швидше розкрутитися і домогтися більшого ефекту від вдалого розміщення товару або використання знаменитості в рекламних цілях.
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ПОД- СЕКЦИЯ 4. Социальные структуры и социальные отношения.
Коновалов А. Е.
аспирант кафедры медиа-коммуникаций
социологического факультета
Харьковского национального университета
имени В. Н. Каразина
СОЦИАЛЬНО-СТРУКТУРНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
Ключевые слова: кинематограф, культурный капитал, стратификация,
социальный класс.
Key words: cinema, culture capital, stratification, social class.
Ряд исследователей социальной стратификации отмечают наличие достаточно тесной связи между различными показателями социального статуса и культурным
потреблением [2, 17; 5, 905; 8, 633]. Согласно П. Бурдье, кинопотребление и кинопредпочтение являются скорее итогом диалектического отношения между действием и
структурой, а не объективно обусловленными процессами и не результатом свободного выбора, а результатом такого диалектического дискурса становится «габитус»
[3, 17]. Бурдье определяет «габитус» как понятие, означающее соотношение ресурсов
и капитала, полученных благодаря социализации индивида в обществе [3, 18]. Габитус включает в себя персональный культурный опыт и предпочтения индивида в таких вещах, как музыка и кино, что в свою очередь отражает объективное разделение
в классовой структуре.
Основываясь на исследованиях П. Бурдье [3], Лопес-Синтаса и ГарсиаАльвареса [9], посвященных изучению связи между социальными классами и способами аудиовизуального потребления, можно сделать вывод о том, что сосредоточение
поклонников кинематографа и аудиовизуального продукта в целом располагается в
более высоких социальных классах. Хотя большинство междисциплинарных исследований кинематографа носит в основном дискриптивный характер, связь между
классовым статусом и культурной иерархией имеет место в целом ряде эмпирических
исследований. В совокупности, эти исследования установили четкую и глубокую
связь между уровнем образования и культурными предпочтениями [6, 143; 7, 125].
П. Бурдье в своем исследовании предположил, что просмотр артхаусных фильмов, в
отличие от мейнстримовских, обусловлен более высоким уровнем образования индивида [2, 14].
Прослеживается значительное влияние, которое оказывают интересы индивида, обусловленные его уровнем образования, на создание кумулятивного паттерна
кинопотребления (запроса на определенный тип кинематографа) [1, 151; 5, 921]. Как
отмечает П. Бурдье, произведение искусства имеет смысл и представляет интерес
только для того, кто обладает культурной компетентностью для декодирования кодов [2, 2]. Таким образом, высокий уровень образования увеличивает культурный
капитал, отождествляемый с культурной компетентностью, которая позволяет в полной мере оценить любые произведения искусства.
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В ряде исследований была отмечена связь между уровнем дохода и уровнем
образования человека [1, 151], что в свою очередь определяет более высокую вероятность возможности посещения кинотеатра при более высоком уровне дохода, что,
однако, противоречит теории эскапизма для масс [4, 321].
Устойчивая социологическая традиция подчеркивает связь между классовым
положением индивида и его культурным образом жизни. Представители более высоких
социальных классов имеют особую поведенческую модель, регулирующую склонность
к предпочтению конкретных культурных объектов, возможность осознания и понимания которых помогает установить классовые различия. Представители более высоких
социальных слоев отдают предпочтение высокой культуре, тогда как индивиды из более
низких – массовой или низкой культуре. П. Бурдье отмечает, что и в случае с кинематографом прослеживается подобная оппозиция [3, 21]. Однако она основана на профессиональной занятости человека: представители профессий, требующих большего культурного
капитала, нежели экономического, отдают предпочтение артхаусному кино, которое предусматривает большие культурные инвестиции. В то же время представители коммерческих
профессий, обладающие большим экономическим, чем культурным капиталом, как правило, предпочитают мейнстримовский кинематограф, предназначенный для развлечения.
Следует отметить, что в рамках профессиональных страт существуют общности интересов, привычек и предпочтений, значительно отличающиеся от
подобных общностей других классов [8, 641], а потребление кинопродукта служит
показателем классовой структуры и одновременно воспроизводит ее [2, 15].
В нашей концептуализации спроса на кинематограф, мы основываемся на
предположении о том, что потребители, обладающие низким культурным капиталом предпочитают мейнстримовский кинематограф, направленный на развлечение
своей аудитории и являющийся более простым с позиции его восприятия, тогда как
предпочтения потребителей, обладающих более высоким культурным капиталом,
тяготеют к сложным артхаусным фильмам, требующим высоких интеллектуальных
способностей для своего понимания.
Такие социально-структурные факторы, как уровень дохода, образования
и сфера деятельности являются важными предикторами спроса на конкретный тип
кинофильмов, а именно мейнстрим и артхаус.
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ПОД- СЕКЦИЯ 4. Социальные структуры и социальные отношения
Гудкова О.А.
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факультету політико-інформаційного менеджменту
спеціальності
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ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ГОЛОВНИЙ ЧИННИК УСПІШНОГО
ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МОЛОДІ
Ключові слова: випускник середньої школи, джерела інформації, категорії
джерел інформації.
Keywords: graduate from high school, sources of information, categories of sources
of information.
Постановка проблеми. В сучасному динамічному, швидкозмінному світі
професійне самовизначення людини ускладнюється появою нових технологій, а як
наслідок, і нових ВНЗ, професій і спеціальностей. Усвідомлення свого призначення,
сенсу життя та вибір професії спрямовують процес розвитку учнів старших класів на
їх майбутнє. Учні, випускники шкіл, після отримання диплому про середню освіту
стають перед вибором освітньої установи і напрямку навчання. Більшість з них обирають вищі навчальні заклади. Ці учні різняться між собою мотивами вступу в конкретний ВНЗ і способами використання джерел інформації для пошуку інформації
про вступну кампанію.
Метою статті є виявлення впливу джерел інформації про ВНЗ на майбутнє
місце навчання.
Nicholas Foskett та Jane Hemsley-Brown виділяють чотири категорії джерел інформації, які важливі для потенційних кандидатів ВНЗ:
1) основні публікації (інформаційні буклети і плакати створені ВНЗ);
2) безпосередній контакт (зустрічі з представниками ВНЗ, на території
ВНЗ, освітні ярмарки);
3) вторинні публікації (інформація опублікована в ЗМІ, рейтинги ВНЗ);
4) інформаційно-комунікаційні технології (інформація на інтернетсторінках – сайт ВНЗ, Інтернет портали про ВНЗ тощо) [1].
Для дослідження даного питання було використано анкетування студентів
1-2 курсів, які навчаються в Сілезькому університеті в Катовіце (Польща). Об’єкт
дослідження – студенти 1-2 курсів. Предмет – рівень використання різних джерел
інформації випускниками середніх шкіл, при пошуку інформації про ВНЗ. Мета – визначення рівня використання респондентами різних джерел інформації про ВНЗ.
Завдання дослідження:
1) визначити найчастіше використовувані джерела інформації;
2) виявити види медіа, якими користуються респонденти при пошуку інформації про ВНЗ;
3) з’ясувати чи була корисною отримана інформація;

70

Współczesne problemy i perspektywy rozwoju.
4) відповідно до отриманих результатів використання джерел інформації
виокремити 3 типи випускників середніх шкіл;
5) простежити, які категорії джерел інформації є найважливіші для випускників середніх шкіл при пошуку інформації про подальше навчання.
В ході розроблення дослідження було сформульовано дві гіпотези:
1) більшій частині респондентів важливою є інформаційно-комунікативна
категорія джерел інформації;
2) серед випускників середніх шкіл поширеним є тип «інтернетівець».
Респондентів було опитано за допомогою анкет, що включали запитання про
джерела інформації, їх корисність та ступінь їх використання випускниками середніх шкіл в процесі пошуку інформації про ВНЗ. Опитування проводилося 25 лютого
2016 року серед студентів спеціальності «Рекламна і кризова комунікація» факультету
філології Сілезького університету в Катовіце (Польща). Вибірка становила 50 студентів 1-2 курсів (загальна кількість студентів спеціальності становить 190 (100 – 1 курс
та 90 – 2 курс).
Група респондентів складала: 74% жінок і 26% чоловіків. Вікова категорія респондентів розділилася наступним чином: 70% у віці 18-20 років, 13% – 2122 років,2% – менше 18 років та 2% – 23-24 років.
Відповідно до отриманих результатів респонденти, шукаючи інформацію
про ВНЗ, користуються такими джерелами інформації: 27,6% – Інтернет сторінки
ВНЗ; 13,5% – Інтернет портали про вибір ВНЗ; 11,5% – інформація від знайомих, інформаційні буклети і плакати, освітні ярмарки; 6,4% – зустріч з представниками ВНЗ;
5,8% – інформація від вчителів та батьків, друковані путівники; 1,9% – інформація
від психолога, зустріч на території ВНЗ, різні Інтернет ресурси; 0,7% – преса, жодної
відповіді не було отримано на варіант телебачення і радіо. З цього слідує, що категорії
джерел інформації розподіляються наступним чином: основні публікації – 17,3%, безпосередній контакт – 19,8%, вторинні публікації – 0,7%, інформаційно-комунікаційні
технології – 43%.
На сьогодні найбільш використовуваною є категорія джерел інформаційнокомунікаційних технологій, адже важливість різних джерел інформації змінюється
разом із розвитком комунікаційних технологій. Одним із ключових джерел інформації є Інтернет, який як одна із основних сучасних технологій дозволяє відкривати
нові освітні можливості.
На запитання про медіа, які використовували найбільше під час планування вступу до ВНЗ найбільша кількість респондентів відповіли Інтернет (79%). Інші
медіа, як показує дослідження, використовуються в наступному порядку: друковані
путівники (17%), далі преса і телебачення (2%).
Відповіді на запитання чи була корисною отримана інформація респонденти
зазначили наступним чином: 66% – скоріше так, 20% – повністю так, 8% – так і по 2%
відповіді ні, скоріше ні, не знаю.
На основі кластерного аналізу чотирнадцяти змінних, що містять джерела,
які старшокласники використовують при пошуку інформації про ВНЗ, було виділено
три типи випускників середньої школи: «інтернетівці ( з польського «internetowcy»)»,
«цілісний (з польського «rzetelni»)» тип, «не шукачі (з польського «nieposzukujący»)».
До першого типу відносяться респонденти, які, шукаючи інформацію, користуються
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Інтернет сторінками і порталами, проте іноді отримують інформацію від знайомих.
Другий тип – які використовують різні джерела інформації. Останній тип отримує
інформацію від знайомих, батьків, психологів [2]. Найбільшу кількість становлять
випускники «цілісного» типу (64%), близько третини (30%) – «інтернетівці», найменше – «не шукачі» (6%).
Висновки. Результати дослідження підтверджують гіпотезу про те, що більшій частині респондентів при пошуку інформації про ВНЗ важливою є інформаційнокомунікативна категорія джерел інформації. Дослідження показує, що найчастіше використовують Інтернет сторінки для пошуку інформації про професії, напрямки навчання
тощо. Стверджується, що основні мас-медіа (преса, радіо чи телебачення), психологи,
вчителі відіграють незначну роль у процесі пошуку інформації про ВНЗ. Гіпотеза про те,
що серед випускників середніх шкіл поширеним є тип «інтернетівець» була спростована.
Було досліджено, що цей тип становить лише близько третини (30%) респондентів, натомість 64% становить «цілісний» тип. Це свідчить про прагнення отримати якнайбільше
різноманітної інформації для прийняття раціонального рішення.
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Нігілізм та його прояви (на матеріалах творів мистецтва)
Анотація: У даній статті поданий аналіз нігілізму як суспільного явища,
який здійснений на прикладах творів мистецтва.
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Annotation: This article provides analysis of nihilism as a social phenomenon,
executed on the examples of the works of art.
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nihilism, family nihilism, melancholy.
Стан українського суспільства на сучасному етапі є досить неоднозначним: повною мірою йде національна ідентифікація, але у суспільстві простежуються нігілістичні настрої. Державна невизначеність відбивається на загальному
стані громадянства. Такі настрої провокують масштабне розгортання нігілістичної діяльності.
Метою даної статті є простеження розвитку нігілізму з моменту його започатку-
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вання та відображення у мистецтві. Також у статті розглядається тематика декадансу як
закономірного протистояння нігілізму, яке вбрало в себе певні особливості останнього.
Так як мистецтво є кращою ілюстрацією дійсності, слід аналізувати такі поняття як нігілізм та декаданс саме у цьому контексті. На прикладі даного аналізу можна з’ясувати
зумовленість становлення певного світобачення та його подальший розвиток.
Дослідженням соціального аспекту таких явищ як нігілізм та декаданс займалися: М. Бердяєв, В. Гуляїхін, С. Ручко, К. Палья, О. Ронен та інші.
Тотальне заперечення моральних норм та юридично оформлених законів,
деструктивна поведінка, відсутність поваги майже до усього, ненависть, зверхність –
усе це усталені погляди на нігілістичний світогляд. Але, аналізуючи історично зумовлений аспект становлення нігілізму, можна побачити таку тенденцію: люди, відсторонені від нігілізму, ніколи не розуміли його сутності. Нігілізм ніс небезпеку в усі
прошарки суспільства, адже заперечував усе, що існувало досі; він не бачив ніякої
реальної альтернативи покращення життя, окрім як тотальної боротьби з усім усталеним. Він спрямований на політичні зміни, в ідеалі – на створення соціалістичного
державного устрою. Нігілізм – історично та соціально зумовлене явище. Він носить
революційний характер, але йому притаманна пасивність.
Найкраще можна зрозуміти сутність нігілізму, аналізуючи літературу, яка
різносторонньо висвітлювала дану світоглядну позицію. Більш яскраво нігілізм проявився у 19 столітті в Російській імперії. Це було унікальне суспільне явище, про котре існували діаметрально різні відгуки: або він був абсолютно неприйнятний як морально деструктивна поведінка, або він був деякою розвагою для аристократії.
Унікальна точка зору з приводу започаткування у Російській імперії нігілізму
належить Миколі Бердяєву. Він бачить зародження цього «деструктивного» світогляду ще у творах Миколи Гоголя, російського письменника українського походження.
Усі твори останнього пронизані іронією, насправді були вираженням безмірного та
маніакального страху перед суспільством. Містичні персонажі мали характерні людські риси. Гоголь мав дар бачити у людях їх істинну сутність, їх вульгарність, котра
навіювала усвідомлення безсилля проти ганебної людської сутності[1]. Трагічне марево творів письменника мало великий вплив на подальшу зневіру усього суспільства Російської імперії та подальшого розвитку нігілізму.
До 60-х рр. 19 століття термін «нігілізм» не був притаманним світським розмовам. Але після публікації роману Івана Тургенєва «Батьки і діти» цей термін та проблематика його сутності стали поширеними у різноманітних колах. Нігілістичне ставлення до
світу суперечило романтичній натурі Тургенєва та його однодумців, тому автор намагався показати нігілізм як явище негативне, жорстоке та бездушне. Але є одна важлива риса:
у поглядах Базарова, головного героя твору, домінують саме політичні уподобання – він
був демократом та наголошував на необхідності змін соціального устрою.
Якщо знову згадати погляди Бердяєва, то він вважав, що навіть Лев Толстой
мав певні нігілістичні погляди, тому що не зображував у своїх творах саму проблематику нігілізму, але своїм крайнім моралізмом затверджував його[1]. Письменник критикував абсолютно усе: державу, релігію, суспільство, моральні аспекти суспільного
життя. Власне, оцінка Бердяєвим Толстого як пасивного нігіліста дійсно має право на
існування. Але нігілізм мав значно радикальніші прояви, переважно серед молоді.
Найвидатнішим «дослідником» нігілізму, борцем із ним можна вважати Фе-
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дора Достоєвського. Він був першим, хто надав філософську концепцію нігілізму у
літературі, а саме – у романі «Брати Карамазови». Іван Карамазов зображується як
ідеолог філософії російського нігілізму та атеїзму. Він стверджує, що не приймає не
самого Бога, а світу, створеного Богом. Карамазов заперечує божественну волю несправедливого, жорстокого світоустрою. Лише люди повинні керувати своєю долею.
Тож, як історичний бунт, нігілізм виходить із обурення реальністю, із незгоди миритися з несправедливістю.
Але Достоєвський надає й зовсім протилежний характер нігілізму у творі
«Біси». Тут спостерігається активна діяльність неосвіченої молоді й абсолютна пасивність героя раціонально мислячого. Микола Ставрогін постає як уособлення «величної» розпусти, як людина, котра в першу чергу зруйнувала себе. Він є єдиним та
найяскравішим представником пасивного нігілізму, який означає саморуйнування,
заперечення самого себе, ненависть до навколишнього світу, котра є результатом ненависті до своєї сутності. Це меланхолічний образ.
Зігмунд Фрейд, визначаючи сутність меланхолії та печалі, надав психічну
зумовленість виявам меланхолії. Якщо при скорботі навколишній світ втрачає сенс,
спустошується, то при меланхолії спустошується, власне, «Я» суб’єкта. Меланхолія є
проектуванням на себе об’єкту зовнішнього світу [2; с. 211-231]. Ставрогін виявляв
ненависть не до себе, а до людини, якою він став, до жорстокості, яка в ньому накопичилася, до розпусти, до зневіри у самого себе. Самокатування надавало йому
задоволення, адже він катував не себе, а спроектованого на собі об’єкта. Меланхолія
є яскравим показником пасивного нігілізму, який естетизує страждання.
На Заході проблему нігілізму більше розглядали філософи, а не письменники. Найвидатнішим із них є Фрідріх Ніцше. Він протистояв усім аспектам сучасного
йому життя («Людське, надто людське»). У передмові Ніцше звертається до людей
майбутнього, адже повністю розчарований у його сучасниках, які не розуміють хід
думок філософа, називають його філософію «школою презирства». Він звертається,
перш за все, до людей, котрі почуваються так, ніби їх душа «відчула великий розрив».
Цей розрив характеризується когнітивним дисонансом. Він виникає як результат невідповідності одного твердження іншому. Усе, що людина знала досі, є великою оманою: моральні, сімейні, релігійні цінності втрачають своє значення як тільки людина
починає пізнавати правду. «Со злобным смехом он опрокидывает все, что находит
скрытым, защищенным какой-либо стыдливостью, он хочет испытать, каковы все
эти вещи, если их опрокинуть.»[3; с. 9] Правда є супротивницею переконань, але вона
жорстока, є осередком самотності. Самотність – невід’ємний фактор пізнання правди, пізнання суспільства, пізнання самого себе.
Ніцше естетизує страждання генія, тому що завдяки стражданням «звук його
скорботи більш гучний, слова його – більш красномовні». Самі страждання можуть
бути величними, тому що величними є честолюбність, заздрість генія. Неймовірно
рідкісними є страждання, звернені до народу, до людства. Але у їх щирості треба сумніватися, адже мало хто здатен на емпатію відносно усього світу.
Мистецтво необхідне для чуттєвого задоволення, але перенасиченість є витоком варварського світосприйняття. «… удовольствие переносится в мозг, сами
органы чувств тупеют и слабеют, символическое приходит на место реального – и,
таким образом, на этом пути мы столь же верно доходим до варварства, как и на
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каком-либо ином.»[3; с. 181] Звідси витікає жорстокість задля задоволення власних
почуттів, які вимагають усе більшого й більшого. Ніцше правий. Ми бачимо як зараз
знецінюється класика, а натовпи негласно вимагають більш яскравих видовищ.
Також філософ надає таке поняття як «мандрівник». Цей мандрівник розуміє, що остаточної мети у всьому світі немає, тому він направляється невідомо куди.
Але цей рух йому необхідний; він є «мандрівником» своїх незвіданих куточків душі.
Безсонні ночі, постійні страждання – його супутники. Але темрява ночі, страх перед
нею є набагато кращими за світло дня, коли усе мерзенне, брудне, оманливе уособлюється в обличчях людей. Лише втеча від цього є рятівною.
Отже, Ніцше дійсно можна вважати представником нігілізму, адже він критикує усе: релігію, мораль, сімейні цінності. Вони є другорядними для людини розумної. Мислити людина може лише відмовившись від канонів поведінки та мислення.
Нігілізм у психології розумівся як механізм психологічного захисту. Еріх
Фромм вважав, що проблемі людського існування притаманне протиріччя між буттям закинутого у світ всупереч власній волі та здатністю усвідомлювати себе, інших,
минуле та майбутнє, що виходить за межі природи. Розвиток людини є шляхом звеличення «свободи», але не кожна людина може це усвідомити, що є причиною її прагнення до відчуження. Отже, людина втрачає своє «Я», що характеризується «втечею
від свободи». Власне, під нігілізмом у психології розуміється бажання людини зруйнувати світ, щоб той не зруйнував її [4].
Нігілізм існував та існує досі у найрізноманітніших проявах. Наведені вище
приклади описували радикальний нігілізм, який охоплював усі аспекти життя суспільства. Але є ще й окремі види нігілізму: правовий, національний, сімейний тощо.
Правовий нігілізм є найпоширенішим сучасним явищем, адже його форма
диктується капіталістичною системою, у якій існує місце постійної жорстокої конкуренції. Така конкурентоспроможність притаманна небагатьом людям, які, власне, й є
активними захисниками закону. Ті ж верстви населення, або окремі індивіди, які не
спроможні виявляти завзятої боротьби за існування, мають лише один вихід: ігнорувати закон або відверто протистояти йому, порушуючи спокій мирних громадян та
наживаючись на чужій праці, наївності тощо.
До причин виникнення в Україні правового нігілізму відносять: довготривале перебування української території під владою інших держав, що спричинило
недовіру та ненависть до керуючих верхівок; частинна сформованість української
держави, яка все ще балансує між радянською ідеологією, що нехтувала індивідуальністю, та демократичним спрямуванням розвитку суспільства; невідповідність вимог
законодавства можливостям їх виконання, тобто вимоги часто не відповідають дійсності, яка усе ще заснована на традиціях минулого [5; с. 522-525].
Національний нігілізм був поширеним явищем на території України до здобуття нею незалежності. Більшість інтелігенції могла відмовитися від національної
ідентифікації заради досягнення успіху в певній царині. Як приклад можна навести
п’єсу Миколи Куліша «Мина Мазайло». Головний герой представ у ролі російського
шовініста, який вважав, що усі його кар’єрні проблеми пов’язані саме з його українськими коренями. Цей твір гротескно зображує антиукраїнську пропаганду Радянського Союзу. Але на противагу Мині Мазайло, Мокій Мазайло, його син, гордий
за те, що він українського походження, хоча його погляди призводять до сімейних
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конфліктів.
Сімейний нігілізм можна охарактеризувати як відторгнення суспільно прийнятих поглядів на сімейні цінності. Але й тут українське суспільство зазнало трагічної долі.
Сімейний нігілізм був вимушеним кроком до самореалізації у тяжких умовах зверхності
державних інтересів над індивідуальними. Микола Хвильовий надав унікально трагічний образ більшовика у новелі «Я (Романтика)». Вимушене вбивство рідної матері, яке
здається єдиним виходом, є символом занепаду усіх цінностей та остаточного руйнування особистості. Але проблема полягає саме у наявності вибору: голова «чорного трибуналу» мав право вибору. Він обрав покірність державній ідеології.
Але нігілістичні погляди є вичерпними, адже кожній ідеології потрібна модель покращення життя. Власне, течією світогляду, яка заснована на нігілізмі та яка
мала сподівання на краще, був декаданс, який зародився на перетині 19-20 століть.
Він є модерністським напрямом у мистецтві, для якого характерні естетизм, індивідуалізм та імморалізм. На відміну від нігілізму, декаданс переважно вважається
інтеграцією світовідчуття та світорозуміння у мистецтво. Андрій Бєлий вважав, що
симбіоз декадентства та символізму є унікальною формою мистецтва, адже у такому
тандемі занепад бореться з відродженням.
В Україні представницею декадансу можна вважати Ольгу Кобилянську.
Вона була новатором в українській літературі та в українському буденному житті,
адже першою зобразила духовно багатих жінок. О. Кобилянська писала саме про
жагу до самоствердження, притаманну вільним натурам. Їх вона зобразила у новелі
«Меланхолічний вальс». Головні героїні намагаються досягти калокагатії, вони цінують мистецтво більш за все на світі. Це естетично ідеальні героїні, що борються проти буденних норм.
У світовій літературі найяскравішим представником декадансу є Оскар Уайльд.
Його твори пронизані естетичними пошуками у найогидніших, з точки зору суспільства, виразах дійсності. Найвідоміший твір Уайльда, «Портрет Доріана Грея», є одою
красі, але тут, на противагу естетизму, освітлюється гедонізм, який робить молодого
талановитого юнака монстром. Ідея імморалізму вже витікає з нігілізму. Заперечення
моральних цінностей, яке спочатку приносить задоволення, переростає у ненависть до
себе, у заперечення самого себе. Те ж спостерігається в категорично нігілістичному образі Ставрогіна. Доріану Грею притаманна меланхолія, але вже у більшій мірі. Тут надається яскравий антипод: сам Доріан та його портрет. Якщо до виникнення цього твору
не було настільки яскравих протиставлень, то саме він є певним джерелом розуміння
людиною самої себе. Портрет є наочним прикладом розкладання душі, особистості.
Еталоном декадансу серед поетів вважається Шарль Бодлер. Його вірші сповнені трагічності та її возвеличення. Найвідоміша його збірка, «Квіти зла», у самій назві має протиставлення відчаю, пошуків ідеалу. Усе у світі відносне, несуттєве, а душа,
котра вже давно є порожнечею, відгукується почуттями лише на опис мороку. Невідповідність страждання задоволенню, низького – величному виражається у рядках:
«Я – нож, проливший кровь, и рана,
Удар в лицо и боль щеки,
Орудье пытки, тел куски;
Я – жертвы стон и смех тирана!» [6; с. 74]

Шарль Бодлер один із найвидатніших представників декадансу, адже нікому
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до нього не вдавалося настільки гармонійно поєднати величне й низьке, створивши,
у такий спосіб, певне чистилище поезії.
У живописі декаданс позначився переважно у стилі експресіонізму. Можна
виділити одну єдину картину як апогей декадансу у мистецтві – «Крик» Едварда Мунка. Чорно-червоне небо символізує божевільну агонію, природа ніби сама кричить
у співзвуччі з людиною. Сам Мунк у своїх щоденниках зазначав, що ідея створення
даної картини народилася після того, як він під час прогулянки з друзями відчув нестерпний крик природи: небо нібито налилося кров’ю, «повсюди була кров і язики
полум’я»; у цей момент художник тремтів від страху. Таке пояснення дійсності ілюструє відчайдушність, неспроможність протистояти страху перед величною природою, або ж саму природу, яка є уособленням відчаю та всесвітньої смути.
Декаданс та нігілізм актуальні для сучасного політичного та соціального стану в Україні. Для того, аби знайти лінії перетину, слід лише згадати останні події особистого життя, або події масштабу країни. Кожен громадянин відчуває себе так, як
персонаж, зображений Мунком: від безвихіддя душа ніби кричить, хоче вирватися,
але нікуди, вона намагається вплинути на хід подій, але не може.
У сучасній Україні навряд чи можна знайти відбитки естетики декадансу.
Аморальність існує не заради естетичного звеличення певних дій, а через обставини,
які ставлять людей у скрутне становище, в якому важко дотримуватися моральних
норм. Таких звеличених осіб, яких описувала Ольга Кобилянська, існує вкрай мало,
адже люди переймаються виживанням, а не саморозвитком.
Українці підсвідомо стають нігілістами, заперечуючи те, що заважає їм на
шляху до кращого життя. Точну причину незгод знайти важко, тож під заперечення
підпадають мораль, релігія, сім’я, культура та інші складові життя. Але нігілізм – це
лише стадія становлення. У мистецтві він створив таке унікальне за своєю естетичною цінністю явище як декаданс, який досі вражає своєю величчю.
Нігілістичний світогляд різко, болісно розкриває правду, яку необхідно побачити, аби прийти до методів вирішення проблем, що існують. І така закономірність
надає сподівання на те, що сучасний стан в Україні є лише перехідним етапом, який
згодом трансформується у щось значно величніше. Це може бути соціальний аналог
становлення декадансу у мистецтві. Або ж це може бути чимось зовсім новим, чого
світ не бачив досі. Суспільство може звеличитися над собою, лише виявивши зміст
проблеми, яка була причиною зневіри.
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СООТНОШЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКОГО И РАЦИОНАЛЬНОГО
ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ
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Основное свойство мифологического мышления – снятие проблематизации. Проблематизация – это характерный для рационального мышления способ познания через постановку новых проблем. В рациональном познании приобретение
нового знания порождает новые вопросы, т.е. ставит новые проблемы, а во внерациональном, наоборот, исключает возможность постановки новых вопросов. К нерациональному типу знания относится миф, в котором действительность наделяется
новой мифологической осмысленностью, снимающей все возможные вопросы. Это
достигается за счет такого смыслового обобщения действительности, которое не
оставляет ничего непонятным.
Мирча Элиаде показал, что в мифологическом сознании вся действительность
осмысляется в соответствии с мифологическим архетипом, который смысловым образом обобщает жизнь. Всё, что не соотнесено с мифологическим архетипом, воспринимается либо не существующим, либо ничего не значащим в онтологическом
и ценностном смысле. Соотнесенность явления с мифологическим архетипом уже
является самодостаточным объяснением, и никакие другие объяснения не нужны.
Благодаря этому в мифологическом сознании преодолевается непереносимость страданий и ужас перед действительностью. Страдания непереносимы лишь до тех пор,
пока они непонятны и необъяснимы. Но если в страдании обнаруживается какой-то
смысл, то с ним уже можно примириться. В мифе «страдание человека имело смысл;
оно всегда соответствовало если и не какому-то прототипу, то, по крайней мере, некоему порядку, ценность которого не подвергалась сомнению» [1, 94].
Поскольку в мифологии человек принимает действительность как она есть,
он не определяет к ней собственного ценностного отношения. Ценности и способ
осмысления жизни уже определены мифом. Однако действительность изменчива, и
когда происходит радикальное изменение образа жизни человека, то его мифологическое осмысление приходит в конфликт с действительностью. Это происходит при
смене культурных парадигм и образа жизни, трансформации повседневности в силу
каких-либо переломных исторических событий или в силу революционной ситуа-
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ции, что и обуславливает переход к новой мифологии, позволяющей примириться с
новой реальностью.
Если такой переход происходит спонтанно, возникает опасность пробуждения дремлющих архетипов, которые могут быть разрушительными и привести
к социальной катастрофе. К.Г. Юнг описал это как спонтанный прорыв архетипов
бессознательного, который более не упорядочен потерявшими свое значение и потому утраченными символами и ритуалами. Это ведет к массовой истерии, которая
распространяется как эпидемия, например, как это было в середине XX века, когда в
массовом сознании нацистской Германии восторжествовал культ вождя, связанный
с прорывом архетипа Вотана – бога-воителя. К.Г. Юнг предупреждает, что причины
этого явления не исчезли и потому подобного рода социальные катастрофы могут повторяться: «Гигантские катастрофы, угрожающие нам ныне, являются не стихийными
событиями физического или биологического порядка, а проявлениями психического
начала. Поистине страшных размеров достигла угроза войн и революций, которые
суть не что иное, как психические эпидемии. В любой момент несколько миллионов
человеческих существ могут оказаться охваченными новым безумием, и мы получим
еще одну мировую войну или опустошительную революцию» [2, 328].
Чтобы предотвратить опасность прорыва разрушительных архетипов в ситуации конфликта мифологической системы с действительностью необходимо такое
осознанное изменение отношения к действительности, при котором вместо пассивного примирения с ней человек руководствовался бы собственными ценностями,
независимыми от внешних обстоятельств. «Сейчас интеграция бессознательных
содержаний – индивидуальное действие осуществления и моральной оценки. Это
очень трудная задача, требующая от индивида высокой степени этической ответственности. Только от немногих можно ожидать соответствующей способности, но
они не политические, но моральные лидеры человечества. Поддержание жизни и
дальнейшее развитие цивилизации зависят от таких индивидов. Совершенно ясно,
что сознание масс не продвинулось со времен первой мировой войны. Обогатились
только отдельные рефлектирующие умы» [2, 269].
У человека формируется критическое отношение к действительности в
том случае, когда он начинает поступать свободно в соответствии с собственным
ценностным самоопределением. Дабы понимать, как изменять действительность, он
должен задавать вопросы, а не пассивно принимать действительность такой, какая
она есть. Это приводит к формированию рационального мышления, в основе которого лежит проблематизация действительности. Стремление примириться с жизнью,
принять её такой, как есть, порождает мифологическое сознание, а стремление изменить отношение к жизни порождает рационально-философское сознание.
Широко распространённая в историко-философских исследованиях постановка вопроса о том, как в древности состоялся переход от мифа к рациональному
мышлению, неверна. Мифологическое мышление существует всегда, на всем протяжении истории человечества. Рациональное мышление возникает внутри мифологического в определенные моменты, когда в силу конфликта с действительностью происходит изменение отношения к жизни, суть которого в том, что человек больше не
стремится примириться с жизнью, но находит в себе новые ценностные основания,
чтобы жизнь изменять. Этот механизм зарождения рационального мышления не яв-
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ляется однократным и постоянно воспроизводится вновь и вновь, когда сменяется
культурная парадигма, кардинально меняется образ жизни, происходят переломные
исторические события или возникает революционная ситуация.
Установление в древнегреческих городах демократии привело к рождению
философии как рационального способа мышления. При этом первая философия,
тематически совпадая с мифологией, проблематизировала представления, которые
в мифологическом сознании воспринимались как самоочевидные и не предполагающие возможности постановки вопроса. Смена культурной парадигмы, связанная
с распространением христианства внутри языческого мира, породила мировоззренческий конфликт, который привел к возникновению рационального мышления
в форме христианского богословия. Смена культурной парадигмы при переходе от
эпохи средневековья к новому времени привела к возникновению нового типа философской рациональности.
Люди, откликнувшиеся на исторический вызов, могут в большей или меньшей степени соответствовать уровню задачи, которую ставит история. Они могут
породить новую философскую традицию или же, напротив, оказаться интеллектуально бесплодными. Принятие христианства Киевской Русью не породило новой
философской традиции, всё ограничилось появлением философски крайне слабого
«Слова о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Предреволюционные брожения во Франции привели к популярности философии сенсуализма, которая оказалась значительно примитивнее своих образцов в традиции английского эмпиризма.
Потребность смены социальной парадигмы привела к философско-историческим
дискуссиям в России середины XIX века, благодаря которым оформились два течения общественной мысли – западники и славянофилы, в равной степени философски
слабые. Однако уже на рубеже XIX-XX вв. в России формируется собственная оригинальная философская традиция, которая могла привести к глубоким философским
откровениям, если бы не была искусственно прервана захватившими власть большевиками. Иными словами, историческая ситуация ставит перед человеком вопрос,
но не предопределяет ни ответ на него, ни то, станет ли вообще человек этот ответ
искать.
Рациональное переосмысление действительности невозможно людскими
массами, это могут сделать только отдельные люди, которые предлагают массе новые
ценностные ориентиры. Но чтобы масса могла их воспринять, необходимо новое
мифологическое переосмысление действительности на основе ценностных ориентиров. Именно поэтому успех новой философии зависит от того, как ее рациональное
содержание будет мифологически переосмыслено. Поэтому философ должен допускать перспективу мифологического переосмысления своей философской системы,
а некоторые философы и сами предлагают такое мифологическое переосмысление,
например, Пифагор, Платон, Вл. Соловьев. Это оказалось верно, и в отношении психоаналитиков, нарушивших границы между психологией и философией – З. Фрейда,
К.Г. Юнга. Свою примитивную мифологию создавали и марксисты.
В современной России и Украине ещё не возник адекватный философский
отклик на изменение ситуации. Необходимо рациональное переосмысление мифологического сознания, которое пришло в несоответствие с действительностью с
перспективой формирования новой мифологи на основе рационально найденных
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ценностных ориентиров. Возможно, кто-то это и делает, но связь такой деятельности с общественным сознанием еще не установлена, и это создает опасную ситуацию
спонтанного прорыва разрушительных архетипов. Философия в вузах не решает те
вопросы, которые задают люди, оказавшись в современной исторической ситуации, а
те, кто пытается отвечать, еще не стали значимым фактором общественного сознания.
В Украине ситуация смягчена тем, что люди не потеряли связь с религиозной традицией, которая сдержала разрушительные тенденции. Но тогда в ответ на
поставленные историей вопросы необходимо новое богословие. И люди задаются
этими богословскими вопросами. А в России такого сдерживающего религиозного
фактора не существует, при этом распространена достаточно опасная имперская мифология, которая способствует аккумуляции разрушительной энергии.
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ПОЛІПОЛЯРНІСТЬ ПОНЯТТЯ КРАСА
Анотація: У статті досліджується питання поліполярності естетичної
категорії краса. Зокрема розглядаються різні світогляди щодо визначення цієї
категорії протягом різних періодів історії людства, аналізується ряд літературних
джерел, що яскраво ілюструють питання поліполярності краси.
Ключові слова: краса, прекрасне, досконалість, добро, зло, потворність,
поліполярність.
Annotation: The issue of the polypolarity of the aesthetic category of beauty is
investigated. The article discusses different outlooks about the definition of this category during
all the history of humanity, analyzes a number of literary sources, which exactly demonstrate
the issue of the polypolarity of beauty.
Key words: beauty, beautiful, perfection, good, evil, ugliness, polypolarity.
Краса —характеристика персони, місця, об’єкта чи ідеї, що приносить відчуття приємності, яка відповідає задоволенню. Метою дослідження є доведення поліполярності поняття краса та його еволюції впродовж різних періодів історії людства. Цю тему досліджували: Л.Столович,О.Лосєв, М.Чернишевський, В.Соловьйов,

84

Współczesne problemy i perspektywy rozwoju.
Д. Лукач та інші.
Краса інтригує багатогранністю, підкорює значимістю. Наші пращури
не уявляли свого життя без краси. У Давній Індії вірили, що краса – це єдність
природного та людського начал. Індійці зауважували, що існує не тільки зовнішня,
а й внутрішня краса.
Цікаво та важливо простежити витоки естетичних уявлень наших пращурів.
У культурі праукраїнців дуже важливу роль відігравала жінка. Жіноча постать,
постать матері займала провідне місце у соціальній структурі. Цей образ був водночас
символом краси, родючості та матері-землі. Роль чоловіків починає зростати набагато
пізніше. Спочатку ж саме жінка-матір була естетичним ідеалом краси.
Витоки естетичних уявлень давніх греків пов’язані з міфологічними
віруваннями. Античні натурфілософи вважали космос гармонією парного та
непарного, а, отже, найвищим проявом краси. Аналізуючи історію античної естетики
О. Лосєв зазначає, що чуттєвий космос (з його землею та небом, з його підземним
царством та морями, з його повітряною атмосферою, метеорологією й астрономією)
був самодостатнім твором мистецтва та природи водночас; усюди він виступав як
числова гармонія [7].
Взагалі, красу кожен давньогрецькій філософ трактував по-різному: у Піфагора – це числова пропорція, у Діогена – міра, а у Демокрита – рівність.
Сократ зазначає, що поняття «краса» є не тільки одним із головних принципів у свідомості, а й одночасно фактом матеріального світу. О. Лосєв у своїх працях
пише, що краса у Сократа не просто різниться від прекрасних речей, вона є їх принцип (arche), їх основна думка (hypothesis), їх індуктивно визначений смисл (logos), їх
смислова «спільність» (to catholoy) [5].
Платон висунув думку про те, що лише пропорційне може бути прекрасним.
Однак ця теорія була жорстоко розкритикована. Навіть пропорційне обличчя не
завжди прекрасне, а тим паче не є еталоном краси.
За часів Середньовіччя суспільство кардинально змінює свої поняття про
красу та прекрасне. Августин Блаженний у своїх працях називає Бога джерелом
краси, а Христа – її носієм. Церковний діяч зазначає, що споглядання краси веде до
блаженства, а воно є вищою мірою блага.
Августина Блаженний розуміє красу як, по-перше, «результат гармонії
цілості», тобто внутрішньою життєвістю, що повністю розкривається, викликаючи
замилування. По-друге, наявність у тіла «пригожості – наслідку досконалої згоди з
іншими речами, так само як частина тіла гармонує з цілістю, до якої належить» [1,
с. 59]. Отже, церковний діяч зазначав, що гармонія, пропорційність та доцільність є
невід’ємними складовими краси.
У християнській парадигмі краса вважалася світлом, порівняно з яким сонце
є темрявою. Віруючі дотримувалися думки, що справжнє світло сприймається лише
«духовним зором», доступне навіть сліпим. Естетична теорія світла мала великий
вплив на давньоруську художню практику. Яскравим прикладом є використання
принципу «золотої системи» – ефекту золотих фонів на викривлених поверхнях. Таку
техніку можна побачити на зображені «Оранти» у Софії Київській.
У ХІV-XV ст. починається криза схоластики. Саме в цей час з‘являються
перші ідеї про те, що людська природа прекрасна незалежно від геології. Відомі
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діячі, як Роджер Бекон, Вільям Оккам, Дунс Скотт зародили новий етап – епоху
Відродження. Ренесанс певною мірою продовжує античні традиції краси. Людське
тіло стає натхненником багатьох шедеврів.
У витворах Рафаеля Санті, Лоренцо Коста, Мікеланджело Буанаротті краса
розквітає з новою силою. Зовнішня врода знов стає атрибутом доброчесності.
Гуманізм та пошук життєвої правди – ось кредо доби Відродження. Ламаючи
стереотипи, Леонардо да Вінчі зазначав, що скільки існує індивідів, стільки й існує
різних типів прекрасного.
Просвітництво ототожнює прекрасне з витонченим та підкреслює: красивим
є лише те, що реальне. Універсальною цінністю в цю добу постала неповторна людська
особистість.
Особливе місце в естетиці французького Просвітництва належить Дені
Дідро, який розглядає таке поняття як «наслідувана краса». Філософ зауважує, що
наслідувальна краса – це відповідність образу предметові [4]. Дідро конкретизує
поняття «ідеальний образ», коригуючи його відповідно до реальностей життя, а саме
– як образ узагальнений, тобто типовий. Філософ постає проти ідеалізації дійсності.
Німецький філософ Мозес Мендельсон розмежовує поняття «досконалість»
та «краса», вважаючи перше сутнісною ознакою явищ, а друге – наслідком ставлення
людини до світу.
Український Сократ, Григорій Сковорода глибоко осмислює онтологію краси,
розглядаючи її не як атрибутивну рису, а як сутнісну ознаку життя. Краса в людині
– не тіло, а серце, саме воно є нашою істиною натурою. «Не зовнішня наша плоть, а
наша думка, – то наша головна людина» [6, с. 69]. Думку філософ називає серцем, а
серце – людиною.
Неперевершений І. Кант проголошує, що прекрасне – це те, що подобається
всім заради самого себе, а не чогось іншого. Саме у цю добу романтики вперше
висовують теорію, за якою потворне – це різновид прекрасного.
У добу Новітнього часу естетичні погляди щодо краси характеризуються
значною варіативністю. У працях Джона Рескіна можна спостерігати своєрідний
синтез краси та істини.
У творчості геніїв національної культури Тараса Шевченко, Івана Франка, Лесі
Українки поняття краси виходить за межі суто теоретичних побудов, реалізуючись у
художній практиці. Митці розглядають красу перш за все у моральному аспекті.
Л. Столович у монографії «Категорія прекрасного і суспільний ідеал» (1969)
приділяє увагу такому питанню як стале та змінне уявлення про красу та ідеал
прекрасного, зауважуючи різницю між традиційним ідеалом краси у європейській та
східній культурах. Масштабну роботу провів О. Лосєв, розглядаючи питання краси у
класичній естетичній парадигмі.
З приходом постмодернізму людські погляди стосовно краси змінюються.
Авангардизм пропагує все незвичайне, шукаючи красу там, де її раніше не вбачали.
Сьогодні ми найбільш гостро спостерігаємо красу у неможливому.
Акцентуація сучасних творів мистецтва направлена на те, щоб викликати у людей
яскраві та бурхливі почуття та велике зацікавлення. Час від часу здається, що
мистецтво зовсім забуло про совість, честь та цензуру. У світі панує демократія на
межі з уседозволеністю. Засуджувати сучасні тенденції краси безглуздо – у кожного
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своє бачення прекрасного. Краса у наш час не завжди ототожнюється з добром. Вона
може мати й злі витоки.
Наприклад, персонаж казки Г. Андерсона, Снігова Королева, – яскравий
приклад такої вроди. Її краса – холодна, неприступна, проте все ж таки це краса. Слід
зазначити, що деякі письменники вбачають мистецтво у такому низькому його прояві
як вбивство. Відомий Едгар Аллан По буквально змальовує прекрасні страхіття. А
Шарль Бодлер оспівує у своїх віршах красу та велич смерті, падіння.
Вчені вбачають: недосконалі форми зосереджують на собі більше уваги.
Це зумовлене тим, що почуття активізують розум на аналіз та з‘ясування причини
дисгармонії. У нашому випадку людина ,побачивши щось красиве, але зле, починає
зосереджувати на ньому увагу, осмислювати. Зароджується зацікавлення. Зло вабить
нас своєю неочікуваністю й одночасно відлякує, максимально збуджуючи почуття,
спричинює стани афекту.
В історії культури з давніх-давен простежуються потворно-красиві образи
напівлюдини-напівтварини як кентаври, Мінотавр, сирени тощо. У слов‘янській
культурі це русалки, жінки-утоплениці, які своєю вродою спокушали чоловіків, а
потім затягували їх на морське дно та вбивали.
Ще в елліністичній літературі краса не мала свого абсолютного значення.
Однак лише у Середньовіччі Августин Блаженний вводить таке поняття як «зла
краса» у якості антиподу, який потрібен людству для естетичного виправдання зла.
Засновник англійського матеріалізму Нового часу, Френсіс Бекон, вбачає
умовою краси «незвичність у пропорціях». Пояснюючи зростаючу зацікавленість
до зла, Л. Шестов бачить його причини у незадоволенні традиційною красою. Вона
вабить, однак все ж таки не здатна стати реальною організуючою силою для творення
людського життя відповідно до ідеалу.
Ф. Ніцше у своїх працях зазначає, що розвиток науки, техніки та інтелекту
змушує людину шукати красу там, де раніше її не помічали. Філософ доводить красу
потворного. Його незвичайність Ніцше бачить у здатності викликати гаму різних
емоцій та почуттів.
Найбільш детально цієї теми торкнулася література. Твори багатьох
письменників ілюструють поліполярність краси. Так, Джон Мільтон розглядає Сатану
у творі «Втрачений рай» не у якості втілення вищого зла та потворності, а як повстанця
проти небесного царя. Мільтон захоплюється героїчною непокірністю Диявола, його
красою та силою. Англійський революційний романтик, поет Уолтер Севедж Лепдор,
у своїх «Уявлюваних розмовах» висловлювався так: «Не розумію, що спонукало Джона
Мільтона зробити Сатану настільки величною істотою, настільки схильним розділяти
всі небезпеки й страждання ангелів, яких він спокусив» [4, с. 23]. Традиційно всі культури
змальовують Люцифера жорстоким, злим, огидним та потворним. Він – джерело
страждань, майстер брехні, істота, яка не тільки спокушає на гріх, а сама є гріхопадінням.
Однак саме це приваблює Мільтона. Він професійно описує злу красу та сили її чар.
«Передмова до Кромвеля» В. Гюго описує настрої романтиків у добу Нового
часу. Він зазначає, що добра краса – проста, в ній відсутня динаміка, у той час як зла
краса – багатогранна.
Шарль Бодлер у збірці «Квіти зла» описує саме злу красу. Вірш «Гімн красі»
чітко ілюструє таку вроду:
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Красо! Чи з неба ти, чи з темної безодні
В твоєму погляді – покара і вина,
Безумні злочини й діяння благородні;
Захмелюєш серця, подібно до вина … [2, с. 60 – 61].

Письменник вбачає: краса є не лише у чомусь доброму, але й у поганому. Він
порівнює її із Сатаною, з Сиреною, питає, чи то не з пекла вона. Ш.Бодлер змальовує
красу ревнивою, злою, у деяких випадках навіть лицемірною, а ці риси зовсім не притаманні світлій стороні.
Видатний англійський письменник Оскар Уайльд у «Портреті Доріана Грея»
теж розглядає вічне питання добра та зла. Його Доріан спочатку невинний юнак, згодом перетворюється на розпусного гедоніста. Всередині нього сконцентроване зло,
яке головний герой проявляє у більшості своїх вчинків. Слід зазначити, що інколи
він не у змозі усвідомити своєї вини, котра так очевидна. Зовні Доріан – неймовірно красивий аристократ із витонченими рисами обличчя, привабливою усмішкою та
мінливим поглядом. Портрет – дзеркало його душі. На початку твору картина ніжна,
невинна, вабить глядача своєю юністю та свіжістю. Однак, коли містер Грей починає
свою «еволюцію зла», портрет одразу ж змінюється. Можна з точністю наголосити на
тому, що всередині гнилий Доріан, був прекрасним зовні.
Михайло Булгаков у творі «Майстер та Маргарита» представляє нам неперевершеного та витонченого диявола. Етикет, естетичність та манера Воланда триматися чарують. Бал у сатани вражає. То феєрія зла, розквіт краси, зеніт неповторності.
Краса супроводжувала нас протягом усього існування людства. У різний час
людство бачило її у різному: античні філософи – у космосі, середньовічні проповідники
– у Богові, Відродження – у людині, представники Нового та Новітнього часу – у незвичайності пропорцій. Слід визнати, кожного з нас вабить щось своє. Краса неймовірно багатогранна, в цьому слові стільки сили та натхнення, підступності, злиднів. Вона
окриляє, вона жорстоко скидає з п’єдесталу. Ніщо в світі не має такої сили як краса,
саме вона породжує любов, натхнення та повагу, її поліолярність безмежна.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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In the present contemporary art there is one of the means of formation of the Ukrainian image as a democratic, educated and civilized country, because the contemporary art is
reflection of society and its acute problems, new technologies and creative ideas.
After the receipt of independence Ukraine’s in the art approved new artistic values
and directions, took place revaluation of its social role and functions, formed a new look
at the very essence of art. Organized private and galleries and creative association that the
course, significantly reduced role of the artistic culture and contribute to the emergence
of art market. Artists, inspired by energy of the world level, directed their efforts to implement their own artistic project. At the same time in the conditions of market relations in
front of artists are brought new problems find his audience that was also important factor
in the formation of the new aesthetic tastes and the creation of the lasted styles in the art.
To resolve this problem many masters has been accessed own creativity, they are radically
changed the subject of works, artistic style, style of writing, they emphasis ridges attention to
the new artistic priorities. Thus, formed galaxy of artists who quickly respond to changes in
society and artistic culture. For many Ukrainian artists attractive have become modern and
postmodern with its attention on the individuality of artist. Painters, transforming to your
system language and figuratively-plastic heritage of art XX century, included in the world
artistic process.
The foundation of creativity Ukrainian painters began to the concept of non-classical philosophy, extraordinary, erotica, namely all that was prohibited in the previous decade.
In the expositions of Ukrainian painters were the latest varieties art practices (performances,
installation, assemblage, happens, etc.) That formed a new art-language and art spaces. A
common feature of this period was scrapped the ideology of the Radianskiy period, departure from the socialist realism and the establishment of new artistic forms.
Demonstration of the existence of the new Ukrainian art was held back in 1991 in
Moscow, when A. Savadov and H. Senchenko took part in the exhibition called «Aesthetic
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Exercise» [2, p. 763]. At that time, such painters as O. Hnylytskyi, O. Holosii, V. Raievskyi,
K. Reunov, O. Roitburd, A. Savadov, H. Senchenko, Y. Solomko, O. Tistol, V. Tsaholov, I.
Chichkan and other, they brought irony, intelligence and criticism in the artistic practice of
domestic art and adding with this Ukrainian art in the world culture space.
Ukrainian painters organized exposition, in the works whose was observed fundamental departure from the method of socialistic realism, with the rejecting of the Radianskiy stereotype in the artistic culture. The names of masters which were under prohibition
in Radianskiy times came back in Ukrainian art in this period; the value of the Ukrainian
vanguard of the beginning of the XX century was underlined. To the wide audience were
presented works of such masters as A. Antoniuk, H. Havrylenko, F. Humeniuk, O. Dubovyk,
A. Lymariev, I. Marchuk. Were organized exhibitions of masters of the Ukrainian Diaspora:
Ia. Hnizdovskoho, S. Hordynskoho, E. Kozaka, A. Mentukha and others. All these events
in development of the Ukrainian art created subsoil for the new objective comprehension
of artistic processes in Ukraine, which lasted during a Radianskiy period. Except of it also
took place biennale of the Ukrainian art in Lviv (1991), Dnipropetrovsk (1992, 1995), international biennale in Ivano-Frankivsk (1991, 1993), international triennale graphic arts
and placard in Kharkiv (1994, 1997). Marked creative measures enabled to acquaint a world
association with artistic achievements of Ukrainian masters, to confront their artistically
level with the level of their foreign colleagues. By such methods the Ukrainian artists were
attached to modern artistic world practice, which perfected their professionalism and extended creative possibilities.
The important stage in development of the Ukrainian fine art was creation of the
formation of Soros Center for contemporary art in Kyiv (from 1997 is Center of contemporary art of National Kievo-Mogilyanska Academy) with the assistance of which modern artistic projects were initiator and carried out. Thanking to the Soros Center for contemporary
art in Kyiv the Ukrainian painters were attached to achievements in the modern world and
gradually disembogued in international artistic space. However, projects of contemporary
art caused and caused artistic estimations relation about their maintenance, professional
level and aesthetically directions to our days [3, p. 95].
Displays outside Ukraine are «Postanesteziya» (Munich, 1992) which was represented by O. Hnylytskyi, O. Holosii, O. Drahunov, D. Dulfan, P. Kerestei, O. Roitburd, A. Savadov,
H. Senchenko; «Angels above Ukraine» (Edinburg,1993); «Steppers of Europe. A contemporary art from Ukraine» (Warsaw, 1993); «The Future is not» (Zagreb, 1999) – led the competitiveness of Ukrainian painters. A. Savadov and H. Senchenko took part in international
biennale of contemporary art of «Manifest-1» (Rotterdam, 1996), as one of the best painters
of the Ukrainian contemporary art. All these exhibitions demonstrated that the contemporary
Ukrainian art not only existed but also has own features of Ukrainian postmodernism. Thus,
in this time there was a rapid process of overcoming of lag of the Ukrainian art from world
artistic development and his active plugging in outer modern artistic space.
At the first time the Venetian biennale were able to present the works only in 2001 in
the days of independence of the Ukrainian artists. On this exhibition a creative group which
included of O. Melentii, S. Panych, V. Raievskyi, A. Savadov, Y. Solomko, O. Tistol represented polystructural composition. These painters carried out a breach in Ukrainian contemporary art, in fact this group showed both the classical artistic learning and modern artistic
technologies thus adding it into the world context. In the future the Ukrainian artists system
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took part in Venetian biennale, in fact the world artistic environment was acknowledged by
the Ukrainian contemporary art.
Biennale, festivals, installations, performances which are presently conducted in
Ukraine and abroad, show that a spectator must be geared-up to their perception, in fact for
contemporary art criteria of evaluation in the formed understanding are unacceptable. At
first, contemporary art must surprise and excite a novelty. It can be clear only intellectual
persons, with the proper mental and artistic preparation. Today is it important not evens
quality of professional preparation of artist but also his original artistic idea and possibility
of its embodiment in life. The important feature of contemporary art is its growing commercialization. Indeed, the world of contemporary art is markets which are direct sales and
advertising. Art critics and philosophers are affecting a substantial question about commercialization of art. They pay regard to fact of decline social and cultural meaningfulness of
contemporary art [1].
For today in Ukraine there are two large directions in art. First – actually is «modern artists» who are active, pragmatic and capable financially to provide their own shocking
projects. Second artists are hold traditions in art, their creation leans against of searches
of new plastic forms, compositions and coloring, thus the modal of national art which is
based on the synthesis of Ukrainian folklore traditions and newest modernistic receptions
becomes firmly established. The representatives of these directions have different concepts
and picture both of essence of modern art and about his functions.
Consequently, the Ukrainian contemporary art showed the fact of the existence not
only expressly, but also gradually becomes firmly established in outer artistic space. It sharply and react in time of the public problems, stimulating an association to their decision.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В ГОТЕЛЯХ УКРАЇНИ
У статті проаналізовано розважальні та анімаційні заходи,які проводяться
у готелях, досліджено світовий досвід організації анімаційної діяльності в готелях,
окреслено шляхи удосконалення анімаційних програм та обґрунтовано ефективність
запропонованих заходів. Доведено перспективність та актуальність розвитку анімаційної діяльності в Україні.
В статье проанализированы развлекательные и анимационные мероприятия, проводимые в гостиницах, исследовано мировой опыт организации анимационной деятельности в гостиницах, намечены пути совершенствования анимационных
программ и обоснована эффективность предложенных мероприятий. Доказана перспективность и актуальность развития анимационной деятельности в Украине.
The article analyzes leisure and entertainment events heldin hotels, the international
experience of the organization of entertainmen tactivities in hotels is studied. Prospects and the
relevance of the development of entertainment activities in Ukraine areproved. Providing animative services, hotel enterprises of Ukraine must adhere to the concept of institution and focus
on different segments of consumers. The article suggests ways to improve animationa services
in Ukraine and determines their effectiveness.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Готельний сервіс містить у собі
цілий комплекс послуг для туристів і є ключовим чинником, що визначає перспективи розвитку туризмув Україні. Одним із найефективніших засобів залучення гостей
у готель є надання анімаційних послуг, які впливають на позитивну оцінку туристом
роботи готелю в цілому. Ці своєрідні додаткові послуги клієнту готелю дозволяють
зайняти його таким чином, щоб пробудити в ньому позитивні емоції, допомагають
відчути задоволення від відпочинку в готелі й формують бажання повернутися в цей
готель ще раз. [1; 2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність анімації та принципи її
організації, розважальні й анімативні заходи у готелях характеризували: С. Байлик,
І. Гаранін, В.Зорін [3; 4]. Світовий досвід організації анімативної діяльності в готелях
досліджували Є. Мамбетов, І. Петрова, Є. Яценко, та ін.
Мета та завдання статті. Мета полягає у визначенні напрямів розвитку анімаційної діяльності у світі та особливості і перспективи її впровадження в готелях
Україні.
Для досягнення поставленої мети дослідження необхідно вирішити завдання щодо визначення сутності та змісту анімаційної діяльності, дослідження світового
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досвіду надання готельних анімаційних послуг, а також окреслення шляхів удосконалення анімаційних програм у готелях та ефективність їх впровадження в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна анімація – це діяльність
із розробки та здійснення спеціальних програм проведення вільного часу. Анімація –
це оживлення відпочинку й організація безпосередніх вражень від особистої участі
у заходах; це своєрідна послуга, що має на меті підвищення якості. обслуговування,
і водночас це своєрідна форма реклами, форма повторного залучення гостей і їхніх
знайомих, яка має на меті просування туристичного продукту на ринку для підвищення прибутковості туристичного бізнесу,вважає М. Гранін.[5]
За твердженням В. Зоріна, анімація в туризмі – це діяльність з розробки та
подання спеціальних програм проведення вільного часу. Анімаційні програми включають спортивні ігри та змагання, танцювальні вечори, карнавали,ігри, хобі тощо.[5]
За кордоном поступово збільшується обсягвільного часу у населення, а
отже, йде процес якісного збільшення дозвіллєвих програм і послуг. Індустрія розваг почала розвиватися там понад півстоліття тому, результатом чого є розвинена
система організації дозвілля.Найбільше в цій справі досягли успіху США, Канада,
країни Західної Європи (Німеччина,Франція, Данія, Бельгія, Нідерланди, Фінляндія).
[7] Туристичний анімаційний сервіс найбільш розвинений у курортних зонах, де він
сприяє підвищенню атрактивності туристичних подо-рожей та якості відпочинку. У
курортних зонах всього світу існує чітке усвідомлення того, що особлива роль належить організації дозвілля відпочиваючих: ігровим заходам, активним змаганням,
різним шоу і святам тощо. На Заході основною діяльністю анімаційного сектора є
щоденні програми розваг, які включаютьу себе асортимент безкоштовних послуг анімації для дорослих і дітей.[6] Незважаючи на те що анімаційна база кожного готелю
має свої особливості, всі послуги анімаційного типу можна структурувати наступним чином (рис. 1).

Рисунок 1 - «Структура послуг анімаційного типу»
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Рисунок 2 – Приклад тематичної анімації «Постановка Вікінги»

Анімація як відносно новий вид послуг усфері туризму в Україні у своєму
розвиткові повинна спиратися на досвід розвинених туристичних держав.
В Україні анімаційні послуги пропонують практично всі готелі. Але, на
жаль, більшість цих послуг є стандартними і не відрізняютьготель з поміж інших і
вже не є цікавими для туриста. У світі пожвавлення анімації в закладах гостинності пов’язують також із тематичною анімацією яка розробляється для тематичного
закладу ресторанного господарства ( наприклад тематичний готель оснований на
епосі Стародавнього Китаю, Середньовічної Англіїї і.т.д). Даний вид анімації важливо використовувати тільки для тематичних закладів,адже він не тільки порине
споживача в атмосферу даної епохи, а й надаватиме можливість відчути себе в іншій країні, за рахунок надання послуг тематичної анімації основаною на традиціях
культури та звичаїв різних культур та народів. Приклад таких анімацій наведений
на рис 2.
В основі тематичної анімаційної програми обов’язково повинен лежати
сценарій, тобто детальна літературна розробка змісту тематичного вечора, в якій в
строгій послідовності викладаються окремі елементи дії, розкривається тема, показані авторські переходи від однієї частини дії до іншої, наводиться зразковий напрям
всіх публіцистичних виступів, вносяться використовувані художні твори або уривки
з них, передбачаються кошти підвищення активності учасників, оформлення та спеціальне обладнання приміщень клубу.[8]
В Україні започаткування тематичної анімації має неабиякі перспективи. Поперше, в нашій країні ця ідея буде досить цікава як для місцевих жителів так і для туристів в цілому,адже кожному хто не в змозі відпочити за кордоном та відчути атмосферу
даної країни зможе в Україні скористатися даною послугою, відчути себе справжнім
французом або англійцем при цьому за невеликі кошти. По-друге, цей турпродукт користується стабільною популярністю серед всіх груп населення. Романтика готельноанімаційних закладів традиційно приваблює закоханих та молоді подружжя, цьому
виду відпочинку надають перевагу люди з розвинутим естетичним смаком та новатори.Тематична анімація це – найдоцільніший шлях відродження готельно-ресторанного
господарства який полягає в переобладнанні їх під готельно-анімаційні комплекси.
Сьогодні жоден тематичний готель України не надає послуг тематичної анімації. Проаналізувавши діяльність таких відомих тематичних готельних закладів як,
Premier Palace, Фортеця «Гетьман» у Києві та Leopolis у Львові можна сказати,що крім
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тематичних номерів та дизайну готелю в цілому,вони не використовують тематичну
анімацію,а також розраховані на споживачів з високим статком.
Готельні підприємства України, надаючи анімаційні послуги, повинні
дотримуватися концепції закладу та орієнтуватися на різні сегменти споживачів. Для
вдосконалення анімаційних послуг в Україні та щодо підвищення їх ефективності
можна запропонувати:
1) для успішної діяльності анімаційних заходів повинні проводитись
масштабні рекламні кампанії;
2) організовувати тижні кухонь різних регіонів і країн в ресторані закладу, а
також застосування відповідної національної атрибутики.
3) вводити програми, які будуть відрізнятися від програм конкурентів та ще
не мали аналогів в Україні.
4) використовувати національний одяг та атрибутику при обслуговуванні
гостей.
Висновки. Таким чином, добре організована анімаційна робота – це критерій успішності туристичної діяльності і вирішальна умова ефективного функціонування готельного підприємства. Для подальшого розвитку українські готелі повинні
спиратися на іноземний досвід, атакож вводити в анімаційну діяльність ексклюзивні
анімаційні послуги, які будуть характерні тільки для українських готелів і зможуть
привернути увагу іноземних туристів.
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В настоящее время туристическая индустрия представляет собой информационно насыщенную деятельность. Действительно, существует не так много
областей человеческой деятельности, где сбор и обработка информации были бы
так же значимы для ежедневного функционирования, как в туризме. Туристические агенты и операторы активно пользуются достижениями информационных
технологий – сюда относятся и системы бронирования, и видеосистемы, а также
системы взаимодействующих видеотекстов. Самая важная роль при этом принадлежит электронным системам бронирования, пришедшим 15-20 лет назад на смену
телефонным. Сегодня электронные системы бронирования содержат примерно 90%
туристических агентов в Великобритании и США. Задача данных систем заключается не только в предоставлении авиауслуг, также они отвечает за ночевки в гостиницах, круизные поездки, аренду автомобилей, информацию о месте пребывания и
курсе валют и т.п. Таким образом, системы бронирования максимально охватывают
все сферы отдыха, составляя при этом масштабную информационную систему всей
туристической торговли.
В основе систем бронирования лежит базы данных, доступ к которым осуществляется при помощи специальных серверов. Туристический агент, пользуясь
базой данных, может получить доступ к необходимой для него информации. Кроме
того, здесь же агенты могут оформлять и подтверждать заказы. Эффективное функционирование систем бронирования требует от поставщиков туристических услуг
минимальной грамотности в данной сфере для возможности доступа к данным. Стоимость услуги бронирования при помощи данной системы может достигать 10-15 долларов, включая комиссию туристического агентства, расходы по обслуживанию
электронных карт и представительские расходы. Данная величина уместна только
для крупных гостиниц, что ограничивает сферу применения систем бронирования в
малых гостиничных предприятиях. В результате этого небольшие гостиничные компании вынуждены проектировать затраты на внедрение нового оборудования и переподготовку персонала при разработке планов на будущее. Прогресс не стоит на месте, электронные системы бронирования постепенно вытесняются общедоступными
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компьютерными сетями. Этому свидетельствует тот факт, что уже сейчас большинство сегментов туристической деятельности вовлечены в глобальную сеть Internet.
Использование сети Internet предоставляет пользователям широкие возможности самостоятельного ознакомления с гостиницей и бронирования номеров в ней.
В настоящее время все желающие могут совершить прогулку по отелям Crowne Plaza
в Торонто и Атланте.
По словам одного из руководителей сети Marriott International, наличие соединения с сетью Internet позволяет гостиницам экономить колоссальные деньги за
счет уменьшения производства буклетов и прочей бумажной продукции. Internet
позволяет пользователям в любой точке мира знакомиться с новостями и проектами Marriott. Кроме того, Internet не нарушает критериев демократичности, позволяя
малым гостиничным предприятиям также вести свои страницы в сети. Технологии Internet нашли свое применение и в авиакомпаниях. В настоящее время более
100 международных авиакомпаний имею свои информационные узлы, отражающие расписания рейсов, и предоставляющие сведения о предоставляемых услугах и
самолетах. Однако, не смотря на все удобство бронирования при помощи Internet,
данная технология имеет своих противников. Так, часть гостиниц и авиакомпаний
сомневается в достаточности пользовательских знаний о выбираемых услугах. Другие же считают, что между агентом и клиентом обязательно должна существовать
связь. Современная концепция маркетинга за долгие годы своего существования
претерпела существенные изменения. В настоящее время наибольшей популярностью пользуется модель «маркетингового управления», предполагающая долгосрочное прогнозирование и планирование, в основу которых положены исследования
рынка, поведения и различных привычек покупателей, применение комплексных
методов формирования спроса и стимулирования посредников, удовлетворение
конкретных целевых групп покупателей. Центром современной концепции является потребитель, чьи особенности и характерные черты стало легко определить при
помощи сети Internet. Электронные каналы обеспечивают тесный контакт с покупателем. В первую очередь это удобно компаниям, продукция которых ориентирована на конечных пользователей. Наибольшей популярностью при этом пользуются
товары, необходимые широкому кругу людей, но не всегда имеющиеся в ближайших
магазинах. Ярким примером подобного товара является туристическая путевка. Все
разработки, описанные в статье, представляют несомненный интерес не только со
стороны отдельных туристических предприятий, но, в целом, могут оказать большое
влияние на развитие туристской отрасли, тем самым увеличивая привлекательность
путешествий и туризма в России.
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