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ВИКОРИСТАННЯ ВІЗУАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ  
ЯК ЗАСОБУ ПОСИЛЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ 

ЖУРНАЛІСТСЬКОГО ТЕКСТУ 
 
 
Анотація. У статті йдеться про важливість 

супроводу журналістського тексту візуальними 

матеріалами, досліджено функціональну специфіку 

зображальних форм у композиційній структурі публікації. 

Дослідження покликано виявити механізми 

посилення впливу журналістського тексту на читача при 

відповідності наявних зображальних форм тематиці 

тексту й меті його публікації. Запропоновано розглядати 

візуальні форми журналістського матеріалу як такі, що 
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здатні розширювати семантичний комплекс опублікованої 

інформації. 

Встановлено, що інтегровані в журналістський 

текст зображальні елементи здатні доповнити 

асоціативне поле та розширити композиційну структуру, 

чим посилюють його інформаційну досконалість. 

Ключові слова: візуальні матеріали 

журналістського тексту, інформаційна досконалість, 

функціональна специфіка журналістського тексту. 

 

Журналістський текст призначений для 

інформування читацької аудиторії про ті чи інші події. 

Особливої актуальності це зауваження набуває в період 

соціального напруження та обговорення суспільно-

важливих питань. Читацька аудиторія передусім чекає від 

журналіста правдивого й точного висвітлення тих явищ, 

які можуть впливати на повсякденне життя громадян. 

Отже, головним завданням журналістського тексту є 

дотримання інформаційної досконалості публікації, але без 

належного візуального супроводу навіть найкраща з точки 

зору актуальності та наповнена підтвердженими фактами 

стаття не здатна привернути належну до себе увагу. 

Сучасна людина насамперед буде реагувати на візуальні 

форми. По-друге, нинішнє людство в гігантському потоці 
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інформації щодня шукає щось знайоме, щось таке, що 

творить певний асоціативний ряд, і тому візуальний 

супровід журналістського тексту в ідеалі повинен містити 

таку систему образів, яка буде викликати в читача певні 

асоціації та емоції. Творення емоційного фону й 

вибудовування асоціативного ряду при читанні актуальних 

публікацій, до яких застосовано належний візуальний 

супровід, є основними пріоритетами в підготовці сучасних 

журналістських текстів. 

Аспекти візуального супроводу журналістських 

матеріалів можливо досліджувати як через методологію 

традиційних наукових дисциплін, так і у форматах 

сучасної науки. Наприклад, філософи вивчають візуальні 

форми в онтологічному та гносеологічному планах [1]. 

Психологи надають пріоритет аналізу візуальних форм як 

предмету перцепції [2]. У працях культурологів 

відстежуємо спроби зрозуміти візуальні форми як наслідки 

культурних трансформацій [3; 4]. Є підстави вивчати 

візуальні компоненти журналістського тексту й через 

призму семіотики [5; 6; 7]. 

В останні десятиліття дослідженням візуальних 

компонентів журналістського тексту захоплені соціологи. 

У науковий обіг уведено поняття «візуальний образ», яке 

безпосередньо пов’язане з образною системою текстів у 
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засобах масової комунікації [8]. Проте особливості 

перцепції журналістських текстів, які містять візуальний 

компонент, саме на рівні їхнього функціонального 

призначення враховано лише в загальних рисах. 

Перспективним форматом для аналізу візуальних 

компонентів журналістського тексту є, на наш погляд, 

урахування смислового рівня тексту та семантичного поля 

візуальних супровідних форм. Комплексність у вивченні 

взаємовпливу тексту й візуальних форм журналістського 

матеріалу є сучасним підходом в інтерпретації змісту 

публікації, оскільки відповідатиме завданню правильного 

трактування журналістського матеріалу. 

Припущення щодо продуктивності вказаного 

підходу базується на оцінці результатів аналізу візуального 

контенту галузі медіа, запропонованих українською 

дослідницею В. Шевченко в монографії «Форми 

візуалізації в сучасному журналі», де авторка розглядає 

норми візуалізації відповідно до мети повідомлення [9]. 

Дослідниця зосереджує увагу на вивченні графічного 

дизайну, його ролі у формуванні інформаційного простору 

та застосовує новітню класифікацію способів візуалізації, 

аналізуючи мову візуальних символів. 

Мета цієї розвідки полягає у визначенні 

особливостей впливу журналістського тексту в поєднанні з 
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візуальним компонентом на цільову аудиторію. Визначено 

такі завдання: 

- проаналізувати популярну публікацію в одному з 

сучасних засобів масової інформації, де поєднано 

журналістський текст і візуальний компонент; 

- з’ясувати чинники впливу на читача 

журналістського тексту в поєднанні з візуальним 

супровідним компонентом. 

Під час творення журналістського матеріалу так чи 

інакше застосовується норма соціальної перцепції, 

відбувається формування контенту з урахуванням 

соціальної детермінації перцептивних процесів. 

Нині рівень соціальної перцепції визначається як 

процес опису та сприйняття так званих «соціальних 

об’єктів», під якими розуміємо інших людей, соціальні 

групи, соціальні спільноти, а також є підстави враховувати 

наслідки діяльності соціальних груп або й окремих осіб у 

соціальному вимірі. Це означає, що журналісти повинні 

максимально використовувати у журналістському тексті 

дані про політичних лідерів, активістів, громадських 

діячів, учених, інших відомих особистостей. 

Для журналістів тлумачення соціальної перцепції 

варто пропонувати не стільки у традиційній формі 

сприйняття людини людиною (що зафіксовано в галузі 
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соціальної психології), а через сприйняття читачем тексту 

та візуальних складників, у яких представлено певні 

варіанти інтерпретації людиною людини (або людської 

діяльності) через ідентифікацію (уподібнення, 

ототожнення). 

Журналістський матеріал у цьому разі розуміється 

як такий, що спонукає до когнітивного процесу, до 

неусвідомленого ототожнення себе через текст із іншою 

людиною (групою людей) та людською діяльністю 

(діяльністю групи людей), до рефлексії (процес 

усвідомлення того, як людина взагалі сприймалася б 

іншими людьми; усвідомлення людиною власного 

внутрішнього світу; відображення внутрішнього світу 

людини через пошук власного «я»). 

В журналістському тексті можуть бути й елементи 

атракції (якщо публікація містить опис емоційної 

привабливості іншої людини, групи людей), каузальної 

атрибуції (пояснення, інтерпретація причин і мотивів 

інших людей, групи людей), що сприяють деталізації 

оприлюдненої інформації. 

Проте без візуального матеріалу процес впливу на 

читача журналістської публікації виявляється 

недосконалим. 
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Для прикладу пропонуємо проаналізувати матеріал 

«Монумент підпадає під закон про декомунізацію», 

опублікований на інформаційному порталі tsn.ua 17 січня 

2020 року [10]. 

У статті йдеться про регіональну діяльність щодо 

декомунізації в Україні, й уже в першому абзаці 

згадуються конкретні особи. Читаємо: «Український 

інститут національної пам’яті не буде зносити пам’ятник 

«Легендарна тачанка» у Каховці, а біля нього збудує 

Музей монументальної пропаганди. Про це повідомив 

голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв у своєму Facebook». 

І далі: «Спільно з головою Українського інституту 

національної пам’яті Антоном Дробовичем придумали як 

створити Музей монументальної пропаганди біля 

«Легендарної тачанки» в Каховці на Херсонщині!» – 

написав він». А також у наступному абзаці: «Цю 

інформацію також підтвердив і міністр культури, молоді та 

спорту Володимир Бородянський. Останній висловив 

також особливу подяку художнику Олександру Ройтбурду. 

Деталі щодо цього музею обіцяють повідомити у березні». 

Очевидно, журналісти прагнуть у навіть таку 

невелику статтю інтегрувати більше інформації про відомі 

постаті, тобто про тих представників українського соціуму, 

які мають певний вплив на процеси, що відбуваються в 
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Україні. Закономірно зростає рівень соціальної перцепції 

конкретного тексту, а його вплив на читача посилено 

використанням візуального складника (див. Фото 1). 

Фото 1 

 
 

Для зацікавлених передісторією існує попередній 

матеріал «Декомунізація «тачанки»: мер Каховки пообіцяв 

захистити «символ міста» [11], що завдяки 

гіпертекстовому формату інтертнет-публікації легко 

знаходиться і також містить візуальне доповнення (див. 

Фото 2). 
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Фото 2 

 
 

Обраний для дослідження журналістський текст у 

поєднанні з умотивованим візуальним компонентом і 

справді відповідає нормі соціальної перцепції та містить 

своєрідний механізм «спілкування» автора і читача. 

Якщо уявити процеси соціальної перцепції в 

повному обсязі, то виходить досить складна і розгалужена 

схема. Вона включає в себе різні варіанти не тільки 

об’єкта, а й суб’єкта сприйняття. В тому разі, якщо 

суб’єктом сприйняття виступає індивід, він може 
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сприймати іншого індивіда, що належить до «своєї» групи; 

іншого індивіда, що належить до «чужої» групи; свою 

власну групу; «чужу» групу. Якщо навіть не включати до 

переліку великі соціальні спільноти, то і в цьому випадку 

відбуватимуться чотири різні процеси, кожен з яких має 

власні специфічні особливості. 

В огляді на використану для дослідження статтю 

читачі та згадані в публікації особи об’єднуються за 

ідейним принципом «участі» у «групі з декомунізації» в 

Україні. А візуальні компоненти сприяють активнішому 

«закріпленню» статусу «учасників», принаймні, під час 

читання публікації. 

Щоб точніше розуміти механізм посилення впливу 

інформації завдяки використання візуальних форм у 

журналістському матеріалі, доцільно говорити не тільки 

про соціальну перцепцію, а про ситуативне сприйняття 

інформації, обумовлене специфікою поточних намірів, 

думок, установок, емоцій читачів журналістських 

матеріалів, про селективність (вибірковість) сприйняття 

інформації в межах цільової аудиторії, про значимість 

цілей суб’єкта, що сприймає інформацію, про його 

минулий досвід і т. п. 

В підсумку журналістський текст із візуальними 

компонентами сприяє запам’ятовуванню матеріалу, 
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охоплюючи культурним впливом більші кола людей. 

Журналістський текст плюс його візуальний компонент 

якнайліпше здатен передати прогрес матеріальної 

культури і розвиток умов повсякденного життя, а також 

політичні рухи, нові соціальні норми тощо. Людина через 

візуальне сприйняття чіткіше сприймає зміни у галузі 

політики, освіти, релігії тощо. 

Журналістика є на передовій перебудови життя 

суспільства в певному напрямку. Публікація матеріалів 

про соціальні інститути приводить до того, що людина 

може змінювати їхній культурний зміст, а також 

модифікувати інституційні ознаки і функції, тобто 

змінювати власне соціальну структуру суспільства. 

Засоби масової комунікації «спілкуються» з 

великою кількістю індивідів, поширюючи конкретні 

культурні зразки, що виражають постійну зміну потреб 

членів суспільства, пошук оптимальних форм 

життєдіяльності, розвиток технічних, економічних, 

політичних умов їхнього існування тощо. 

Журналістський текст не уникає культурних 

суперечностей, а переводить їх у полемічну форму, і в 

цьому сенсі візуальні складники журналістського 

матеріалу просто необхідні. Щоб полемізувати, варто чітко 

уявляти предмет полеміки. 
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Нині чи не кожний створений журналістами 

інформаційний елемент стає особливим «відкриттям» для 

читачів, а посилений візуальним компонентом цей 

матеріал далі трансформується у своєрідний культурний 

взірець, який за посередництва засобів масової комунікації 

переходить в інформаційний простір тих чи інших 

соціальних спільнот. 

Проілюструємо сказане наведеним вище 

матеріалом. 

Для подальшого поширення культурного зразка 

необхідно, щоб він, по-перше, мав цінність і значимість у 

межах цільової групи або всього суспільства; по-друге, він 

повинен бути розтиражований і доведений до масової 

аудиторії за допомогою засобів масової інформації. Але 

для того, щоб отримати таку можливість, культурний 

зразок повинен бути оцінений з точки зору його новизни й 

корисності. 

Є багато статей про запроваджену в Україні 

декомунізацію, проте саме в наведеному прикладі 

журналістського тексту, вмотивовано посиленого 

візуальними матеріалами, згадуються конкретні особи, які 

не просто сприяють названому процесу, а відстоюють 

абсолютно новий підхід: не зносити пам’ятник «з 

комуністичного минулого» Каховки, а збудувати Музей 
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монументальної пропаганди, що потенційно сприятиме 

регіональному розвитку [12] і приваблюватиме туристів з 

інших регіонів України та з інших країн світу. Крім того, в 

статті згадано і міністра культури, молоді та спорту, що 

сприяє створенню його позитивного іміджу як людини, 

котра підтримує інноваційний підхід у вирішенні 

суспільно важливих питань, а також іміджу міністерства як 

однієї з ключових державних інституцій. 

Засоби масової інформації, використовуючи 

належні візуальні компоненти, найкраще доводять нову 

цінність або соціальну норму до широкої публіки. Ми 

щодня отримуємо величезний обсяг різноманітних даних і 

відбираємо з них лише незначну частину для засвоєння. 

Якщо нова культурна норма або цінність приймається 

широкою аудиторією як необхідна чи корисна, якщо 

витримує конкуренцію з іншими зразками культури в 

межах конкретного суспільства, тоді вона стає частиною 

цієї культури. 

Висновки. Поєднання журналістського тексту з 

візуальними компонентами, враховуючи психологію 

сприйняття, є актуальним принципом передачі інформації 

в межі цільової аудиторії, в тому числі (з урахуванням 

явища соціальної перцепції) цей механізм сприяє точності 

трансляції суспільно важливих ідей для читачів. 
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Анотація. У статті досліджується проблема 

читацької рецепції в літературній  

комунікації; розглядається поняття «текст», його 

основні ознаки, акцентується увага на тому, що саме 

текст виступає основним засобом комунікації між 

автором і читачем, адже саме від досвіду та уяви 

останнього залежить наскільки цей діалог буде успішним.  

Ключові слова:  текст, твір, комунікація, читацька 

рецепція, діалог. 

 

Літературна комунікація – це процес передачі та 

сприйняття художньої інформації, взаємодія між автором 

твору, твором і реципієнтом. Своєрідним бар’єром між 

автором і читачем виступає не твір, а саме текст. Твір – це 

продукт мовної діяльності, який виникає в уяві автора. 

Щоб донести свій витвір до читача, автор повинен 

зафіксувати його графічно, отже, перетворивши в текст.  

У сучасній лінгвістиці існує понад 300 дефініцій 

тексту, тому проблема трактування цього поняття нині є 

досить актуальною. 

Як об’єкт дослідження текст по-різному розуміється 

і по-різному визначається мовознавцями. 

Найзагальнішими є такі визначення: мовленнєвий акт або 

низка зв’язаних мовленнєвих актів, які здійснює індивід у 
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певній ситуації, є текстом (усним чи письмовим)                           

(Є. Косеріу). А. Греймас визначає текст як єдність, що 

розщеплюється на висловлювання і не є результатом 

їхнього зчеплення (concatinatio). П. Гіро вважає, що текст – 

це структура, замкнене організоване ціле, в межах якого 

знаки утворюють систему відношень, що визначають 

стилістичні ефекти цих знаків [8, с. 18].  

У психології також існують різні підходи до 

визначення поняття «текст». Кличнікова З.І. інтерпретує 

текст як своєрідну єдність смислового змісту і мовної 

форми. На семантичному рівні це послідовність мовних 

значень, на смисловому – конкретна інформація, 

оформлена послідовністю смислових категорій, 

реалізованих у мовних формах [11]. Т.М. Дрідзе тлумачить 

текст як певну систему елементів різного ступеня 

складності та значимості, об’єднаних загальною 

концепцією. Кожен елемент окремо несе інформацію, яка 

відмінна від тієї, яку він несе в тексті, оскільки 

включається в певну систему  комбінаторних 

підпорядкованих зв’язків, з одного боку, загальній 

концепції повідомлення, з другого – логіці розгортання 

повідомлення [10].  

З точки зору А.А. Брудного, текст – це сполученням 

знаків, що є послідовним вираженням певного змісту, 
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розгорнутим за стрілою часу (тобто має початок і кінець). 

Текст має смисл, який у принципі доступний для 

розуміння і може бути розглянутий у відношеннях: до 

дійсності, яка в тексті відображена; до людей, яким цей 

текст адресований; до автора (його задуму, намірів, 

мотивів написання тексту) [7]. Близьким до цього є 

визначення тексту Д.І. Блюменау як лінійної послідовності 

знаків, що має смисл [5]. 

З огляду на вищезазначені поняття можемо 

твердити, що однією з визначальних ознак тексту є його 

закономірність. Адже текст – це не спонтанне мовлення; 

він розрахований на слухове сприйняття і має ознаку 

стабільності. На думку мовознавців, текст 

характеризується подвійною природою – станом спокою та 

руху. Представлений у послідовності дискретних одиниць, 

текст перебуває у стані спокою, а ознаки руху виявляються 

в ньому імпліцитно. Коли ж текст відтворюється, він 

перебуває у стані руху, і тоді ознаки спокою виявляються в 

ньому імпліцитно [8, с. 19]. Наступною невід’ємною 

ознакою тексту є його системність. Це полягає в тому, що 

текст є завершеним повідомленням, яке має власний зміст, 

стиль, рід, жанр, має власні дистинктивні ознаки. Однією з 

важливих ознак тексту є зв’язність і цільність, без яких 

текст взагалі неможливий. Зв’язність забезпечується 
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сукупністю факторів, логікою викладу, специфічною 

організацією мовних засобів, комунікаційною 

спрямованістю повідомлення, композиційною структурою. 

Цільність, у свою чергу забезпечується основним 

концептом, загальним смислом тексту, відповідно до якого 

кожний елемент твору набуває власного закінченого 

смислу. Цільний текст – це текст, який при переході від 

одного послідовного ступеня до другого, глибшого, 

кожного разу зберігає смислову тотожність, 

позбавляючись лише маргінальних елементів [12]. 

З цільністю тексту тісно пов’язана наступна його 

характеристика – завершеність, яка, за М.М. Бахтіним, 

визначається такими факторами: предметно-смисловою 

вичерпаністю; мовленнєвим задумом того, хто говорить, і 

типовими композиційно-жанровими формами завершення 

[3]. Перший найважливіший критерій завершеності при 

цьому, на думку М.М. Бахтіна, – це можливість відповісти 

на нього, точніше зайняти щодо нього позицію відповіді 

[3].  

Наступною ознакою тексту є структурність, 

оскільки концепт твору об’єктивується в його внутрішній 

(смисловій) структурі. Будь-який текст – це єдність 

зовнішньої (формальної) та внутрішньої (смислової) 

структур, які тісно співвідносяться з двома семантичними 
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рівнями твору – поверховим і глибинним. При цьому 

важливішою для глибокого й адекватного розуміння 

тексту є його глибинна семантика, у якій закладена 

відповідь на запитання: Для чого все це говориться? У 

чому суть сказаного насправді? [18]. Якщо читач не може 

відповісти на це запитання, то це означає, що він 

залишився на рівні поверхневої семантики твору.  

Зі структурністю тексту тісно пов’язана не менш 

така важлива його ознака, як подільність. Завдяки їй читач 

має можливість подумки порівнювати, трансформувати 

уривки, що дистантно відділені один від одного, але 

пов’язані за змістом, встановлювати смислові зв’язки між 

окремими текстовими елементами. Це поняття було 

запропоновано А.А. Брудним, який зазначав, що текст є 

подільним: для психології читання ця властивість тексту 

має фундаментальне значення. Завдяки подільності читач у 

змозі подумки зіставити окремі ланцюги змісту, 

комбінувати їх у сполученнях, що дозволяють глибше 

проникнути в суть прочитаного. Подільність тексту 

створює можливість випускати одні його елементи, 

звертаючись до інших повторно. Ця можливість будувати 

«власний» читацький текст із запропонованого набору 

елементів реалізується не лише в посібниках з 
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програмованого навчання. По суті, будь-яку книгу можна 

читати вибірково [6].  

Однією з провідних ознак тексту є його 

інформативність, яка визначається як його здатність 

нести певне повідомлення. На думку Т.М. Дрідзе, 

інформативність характеризує не абсолютну кількість 

інформації в тексті, а лише ту, яку засвоїть реципієнт. У 

зв’язку з цим оцінкою інформативності тексту слугує міра 

адекватності розуміння реципієнтом задуму та основної 

ідеї твору [10]. Блюменау Д.І., навпаки, мірою 

інформативності вважає не читача, а сам текст, зазначаючи 

при цьому, що інформативність характеризує ступінь 

розмаїття двох або більше текстів, які мають один денотат 

[5]. 

Аналіз наведених вище визначень поняття «текст» і 

його провідних ознак дає змогу твердити, що текст є 

складно. кількарівневою системою. Його характеристики 

умовно можна поділити на зовнішні (довжина слів і 

речень, кількість дієслів, іменників, інших частин мови, 

кількість підрядних речень) і внутрішні (ті смислові  

відношення, які встановлюються автором між окремими 

смисловими блоками тексту, тобто структура думок, які 

автор хоче донести до читача).  
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Смислова організація тексту визначається 

насамперед комунікаційним наміром, задумом автора 

повідомлення, структурою його думок, що знайшли 

відображення в зовнішній структурі повідомлення, 

спрямованістю твору на певного читача, тобто 

діалогічністю. Реципієнт читає письмовий текст з метою 

зрозуміти його загальний зміст, що потребує від нього 

певного життєвого досвіду, який допоможе йому 

сприйняти провідну ідею твору, його концептуально-

змістову інформацію. Художні тексти здатні естетично 

впливати на читача, адже текст може викликати 

різноманітні слухові, зорові, смакові й тактильні образи, 

які часто не усвідомлюються як такі, що несуть додаткову 

інформацію.  

Отже, здатність читача вести діалог з автором 

залежить від його життєвого досвіду, літературної 

ерудиції, уміння критично ставитися до прочитаного та 

інших причин.  

Доходимо висновку, що у системі «автор – 

літературний твір – читач» художня інформація потрапляє 

до читача безпосередньо, а ефективність такої комунікації 

залежить від здатності останнього зрозуміти й осмислити 

художність, багатогранний світогляд твору, вести діалог з 

текстом. На це звертали увагу М. Бахтін, М. Гіршман,                 
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Н. Тюпа, Б. Корман, Ю. Лотман, Б. Успенський, Б. 

Гаспаров. М. Бахтін вважає, що цілісність твору включає в 

себе і його зовнішню  матеріальну сутність, його текст, 

відтворений у ньому світ, автора-творця, слухача-читача 

[4]. Лотман твердить, що людина, створюючи та 

сприймаючи твір мистецтва, передає, отримує та зберігає 

особливу художню інформацію, яка є невід’ємною від 

структурних особливостей художніх текстів у тій же мірі, 

у якій думка є невід’ємною від матеріальної структури 

мозку [13, с. 19]. Художній світ літературного твору тому і 

є світом, що включає в себе, поєднує внутрішньо і суб’єкта 

висловлювання, і – у певному смислі – адресата 

висловлювання, пише М. Гіршман [9, с. 63]. Варто 

звернути увагу і на статтю Ролана Барта «Смерть автора» 

[1], у якій автор називається скриптором, творцем 

«письма», і читач поновлюється в правах. Творчість 

письменника та читацьке сприйняття розглядаються як гра 

з мовою, а головним при цьому стає те задоволення, яке 

читач отримує від тексту.  

Американські вчені-літературознавці, зокрема 

Стенлі Фіш і Норман Холланд, на початку 60–70-х років 

ХХ століття також досліджували проблеми читацького 

сприйняття. На основі їхніх праць зародився рух, який 

називався «рецептивна критика» або «школа читацької 
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рецепції». Представники цієї  школи заявляли, що тексту 

поза читацьким сприйняттям взагалі не існує. Він є лише 

матеріалом, на основі якого здійснюється процес взаємодії 

автора і читача.  

За Н.В. Чепелєвою, підхід до тексту як моделі 

взаємодії автора і читача дає можливість припустити, що в 

ньому реалізується діалог особливого типу – текстовий 

діалог. На основі цього дослідниця виділяє такі функції 

тексту: 

1) підтримання мотивації сприймання протягом 

усього процесу взаємодії з текстом;  

2) акцентування уваги реципієнта, що полягає у 

підвищенні інтересу до тексту, фіксації уваги на деяких 

ключових його положеннях; усе це, крім того, допомагає 

утримувати матеріал у пам’яті;  

3) стимулювання розумової діяльності реципієнта, 

що виражається не лише у виділенні автором ключових 

елементів змісту, але й у підготовці людини до 

сприймання наступної інформації; 

4) залучення реципієнта до процесу міркування, 

запропонованого автором;  

5) полегшення процесу сприймання та розуміння 

тексту завдяки подоланню «дистанції» між автором і 

реципієнтом; 
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6) управління розумовою діяльністю читача, яке 

полягає передусім у забезпеченні структурування 

текстового матеріалу, встановленні логічних зв’язків між 

його елементами, узагальненні викладеного матеріалу за 

допомогою різноманітних текстових  асобів, виділенні 

ключових положень твору;  

7) модально-оцінювальна функція, тобто 

відображення оцінки та ставлення автора до викладеної 

інформації, реалізація в тексті одного з суб’єктів 

комунікації (автора) [17, с. 26–27].  

Чепелєва Н.В. виділяє в тексті два види діалогу – 

імпліцитний та експліцитний. Перший характеризує 

відкритий, зовнішній діалог автора тексту з реципієнтом. 

Засоби експліцитного діалогу виражають пряму орієнтацію 

на реципієнта, ураховуючи його можливі діалогічні 

реакції. Другий вид діалогу формують засоби, що 

відображають динаміку розумової діяльності автора  

тексту, виникнення, розвиток і взаємодію смислових 

позицій у творі. Засоби такого діалогу відбивають сам 

процес авторського міркування, причому в тексті 

фіксуються кроки міркувань автора, мотивовані переходи 

від однієї думки до іншої [17, с. 27–28]. 
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Текстовий діалог може здійснюватися за допомогою 

різних текстових засобів, що забезпечують його 

комунікаційну спрямованість.  

До зовнішніх засобів, які забезпечують 

функціонування експліцитного текстового діалогу Н.В. 

Чепелєва зараховує:  

– запитання, які явно сформульовані в тексті;  

– засоби внутрішнього текстового зв’язку, які 

включають у себе проспективні та ретроспективні 

посилання;  

– іншостильовий матеріал (наприклад, речення з 

простим синтаксисом у наукових текстах), експресивно 

емоційні засоби, апелятивні конструкції;  

– комунікаційно-смислове структурування тексту, 

що забезпечується за допомогою текстових пауз, знакової 

наочності, а також пунктуації;  

– рефлексивні елементи – модальні конструкції, 

посилання автора на власні праці.  

До засобів, що забезпечують функціонування 

імпліцитного текстового діалогу, згадані автори 

зарахували :  

– приховані або неявно виражені запитання;  

– засоби позатекстового зв’язку (бібліографічні 

посилання, приклади, цитати);  
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– звернення до інших предметних галузей (для 

наукових і навчальних текстів);  

– апелятивні конструкції – пояснення, підкази, 

пропуск логічних ланок;  

– комунікаційно-смислове структурування тексту 

(передусім його внутрішня смислова структура);  

– рефлексивні елементи, які є відображенням 

внутрішнього діалогу автора (міркувань, асоціацій, 

спогадів тощо) [17, с. 27–28]. 

Отже, експліцитний текстовий діалог спрямований 

на читача, яскраво виражає комунікацію між автором і 

читачем. Імпліцитний текстовий діалог виражає розумову 

діяльність автора, його позицію щодо пропонованого 

матеріалу. Тобто, можемо зазначити, що художня рецепція 

визначається не лише художнім текстом, авторською 

думкою, яку він хоче донести до інших, але й 

особливостями реципієнта. Вона піднімає читача до 

своєрідної форми спілкування з автором твору, адже  весь 

життєвий досвід авторів художніх творів, їхній світогляд, 

що втілені у творі, переносяться художнім сприйняттям у 

свідомість читача та стають у тій чи іншій мірі 

складниками цієї свідомості і створюють орієнтири 

ставлення читача до дійсності. Потрапляючи до читача 

через текст, авторський твір перестає належати його 
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творцеві. Текст переходить у читацький твір, який може не 

співвідноситися з авторським твором. Можна погодитися з 

концепцією Р. Барта, згідно з якою, сприйняття тексту 

визначається рівнем читача та його підготовленості до 

прочитання та інтерпретації основних смислів, що 

переплетені в тканині тексту. Від освіченості, 

компетентності, смаку й очікувань читача великою мірою і 

визначається майбутнє літературного твору, долі його 

героїв та ступінь популярності автора. Роль читача в  

літературознавстві вивчав засновник психологічної школи, 

український учений О. Потебня. Він указував на переваги 

читача над автором і надавав йому право на необмежену 

кількість власних інтерпретацій: слухач може набагато 

краще, ніж той, хто мовить, розуміти, що криється за 

словом, і читач може краще від самого поета осягнути ідею 

його твору. Сутність, сила такого твору не в тому, що під 

ним розумів автор, а в тому, як воно діє на читача або 

глядача, а отже, у невичерпному можливому його змісту 

[14, с. 140]. Самі взаємини «читач-художній текст» можна 

описати як певний психологічний акт, що починається із 

чуттєвого емоційного сприйняття і переходить у фазу 

активної творчої діяльності. 

Не менш важливим аспектом проблеми 

інтерпретації тексту є налаштування читача на діалог з 
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автором. Необхідною умовою для успішної комунікації є 

прагнення читача зрозуміти текст. Мить пізнання  суті 

твору, яку хотів донести до навколишніх автор, – це мить 

зустрічі свідомості автора твору і читача цього твору в 

межах художнього тексту, це завжди діалог, це завжди 

взаємодія. Водночас характер аналізу та сприйняття 

художнього тексту не є вродженою властивістю читача, а 

набутим свідомим оволодінням навичками аналізу в 

процесі навчання чи самостійно під час читання художньої 

літератури. Аналіз художнього тексту є частиною процесу 

безпосереднього сприйняття, яку читач засвоює найважче. 

Так само й автор, втілюючи у власному творі певну 

програму адресного впливу, орієнтується на уявного 

читача, який по суті виступає його уявним співбесідником. 

Якщо читач не зможе зайняти приготовану для нього 

позицію естетичного адресата даного тексту, не зможе 

проникнути всередину авторської картини життя, то 

комунікативна подія твору мистецтва в його естетичній 

специфіці просто не відбудеться. Але якщо особистісна 

позиція читача у світі буде цілковито поглинута 

авторською, втратить власне позамежне місцеположення, 

то в такому випадку ця подія теж не може відбутися, 

зазначає В.І. Тюпа [15, с. 82]. Тобто, єдиним зв’язком між 

світом читача і твором художньої літератури є культурна 
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традиція, а єдиною життєвою функцією – функція 

інтерпретації.   

Зважаючи на вищезазначене, можемо дійти 

висновку, що читацька рецепція відіграє важливу роль у 

сучасній літературі. Орієнтуючись на комунікаційну 

природу читацької рецепції та враховуючи всю важливість 

читацького сприйняття для автора й твору, літературну 

комунікацію можна визначити як діалог між автором і 

читачем, що відбувається за допомогою взаємних 

сприймань.  
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Анотація. У статті розглядаються наявні 

проблеми розвитку комунікаційних технологій в культурі 

України, які нині є не просто технічною 

інфраструктурою, пов’язаною з комп’ютеризацією, а 

глобальним інструментом перерозподілу ідей.  Доходиться 

висновку про те, що інформаційне середовище 

перетворюється на нову форму культури, у якій 

комунікація стає своєрідним способом існування людей.  
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Актуальність дослідження розвитку інформаційно-

комунікаційного простору і його впливу на культурні 

процеси пов’язана з тим, що зміни в усіх сферах життя 

сучасного світу зараз розглядаються у світлі різних 

аспектів такого поняття, як інформаційне суспільство. У 

статті описано стан, актуальні проблеми та основні 

комунікаційні тенденції у сфері української культури, що 

спостерігаються з часу здобуття Україною незалежності.  

Проаналізувавши останні дослідження і публікації у 

цій сфері, можна стверджувати, що розробкою питань 

означеної проблематики займаються вітчизняні та 

зарубіжні науковці, серед них: В.М. Горовий, Т.В. Добко, 

Л.А. Дубровіна, В.В. Мироненко, О.С. Онищенко,                    

Ю.В. Трач та інші. Проте сучасний швидкий розвиток 

інформаційного суспільства постійно дає новий матеріал 

для науково-практичних узагальнень. 

Як засвідчив аналіз нормативно-правових засад 

регулювання інформаційної діяльності, в Україні вже 

почали формуватися правовідносини суб’єктів 
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інформаційно-комунікаційної сфери. Загальна кількість 

законодавчих і підзаконних актів з питань інформаційно-

комунікаційної діяльності значно перевищує сто одиниць, 

та, незважаючи на наявність такої ґрунтовної законодавчої 

бази, у перше 10-річчя незалежності (до 2002 року) 

практична реалізація моделі двосторонньої комунікації в 

суспільній сфері в контексті державного управління майже 

не здійснювалася. За цей час з’явилися лише деякі 

зрушення, пов’язані зі світовими процесами 

загальнодемократичних перетворень, наприклад: намічено 

вектор відкритості уряду для громадськості, в органах 

державної влади централізовано запроваджені спеціальні 

структури – відділи взаємодії із засобами масової 

інформації та зв’язків з громадськістю, у Верховній Раді 

України проведено низку парламентських слухань з питань 

культури тощо. Почала реалізовуватись і нова типологія 

комунікаційних відносин у системі «влада-громадськість» 

[3]. 

Інформування громадян про основні напрямки 

культурної політики держави відбувається через відділ 

взаємодії із засобами масової комунікації та зв’язків із 

громадськістю Міністерства культури України, який 

координує взаємодію з друкованими та електронними 

засобами масової інформації, а також веде роботу з 
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недержавними організаціями та зацікавленими групами 

громадськості. На місцевому рівні аналогічні функції 

виконують відповідні підрозділи місцевих органів 

культури. Інформування відбувається також через 

загальнодержавні галузеві періодичні видання, 

Інформаційний центр з питань культури і мистецтва, що 

діє при Національній парламентській бібліотеці України, 

та офіційний вебсайт Міністерства культури України [3]. 

Залучення громадян до участі в розробці та 

реалізації культурної політики відбувається, насамперед, 

через діяльність експертних комісій. В Україні почався рух 

у напрямку нових форм комунікації, адекватних 

принципам сучасного рівня демократії, які роблять 

можливим широке залучення громадськості до процесів 

вироблення й реалізації культурної політики. Досвід 

передових країн, як і власні історичні аспекти, повинні 

бути детально проаналізовані і вивчені в Україні, де ще 

немає належного рівня залежності влади від населення, а 

розвиток системи зв’язків з громадськістю перебуває 

допоки в початковому стані. Існуючі принципи і механізми 

управління сферою культури все ще направлені на 

традиційну патерналістську модель її підтримки. Як і в 

радянські часи, спостерігається сильний перекіс у бік 

інформування, результати консультацій з громадськістю не 
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завжди враховуються в діяльності органів державної 

влади, а новостворені громадські ради у своїй більшості 

ще не перетворилися на реальний механізм діалогу та 

інструмент впливу на ухвалення державних рішень. У 

статті визначено нагальні завдання, які необхідно виконати 

для встановлення в державі «нового інформаційного 

порядку», підвищення довіри громадян до влади, 

прозорості дій владних структур, належного 

інформаційного супроводу ухвалення рішень у сфері 

культурної політики [3]. 

Комунікація як соціальний феномен стає об’єктом 

дослідження на різних рівнях і в різних концептах: 

соціологічному, культурологічному кібернетичному, 

політологічному, соціобіологічному, філософському, 

психологічному, лінгвістичному тощо. Під комунікацією в 

широкому сенсі розуміються й система, у якій 

здійснюється взаємодія, і процес взаємодії, а також 

способи спілкування, що дозволяють створювати, 

передавати й приймати різноманітну інформацію [4]. З 

точки зору культурології інформаційна культура є одним з 

видів культуротворчої діяльності щодо оперативного 

пошуку, якісної обробки і практичного використання 

інформації в різних комунікаційних системах [2]. 
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Поняття «інформаційна культура» характеризує 

одну з граней культури, що пов'язана з інформаційним 

аспектом життя людей. Роль цього аспекту в 

інформаційному суспільстві постійно зростає. Нині 

сукупність інформаційних потоків навколо кожної людини 

така велика, різноманітна і розгалужена, що вимагає 

знання законів інформаційного середовища й уміння 

орієнтуватися в інформаційних потоках. Інакше член 

суспільства не зможе адаптуватися до життя за нових 

умов, наприклад до зміни соціальних структур. Наслідком 

буде значне збільшення чисельності працівників сфери 

інформаційної діяльності та послуг. Зараз існує безліч 

визначень інформаційної культури [5]. 

У широкому сенсі під інформаційною культурою 

розуміють сукупність принципів і реальних механізмів, що 

забезпечують позитивну взаємодію етнічних і 

національних культур, їхнього об'єднання в загальний 

досвід людства. 

У вузькому сенсі – оптимальні способи поводження 

зі знаками, даними, інформацією й представлення їх 

зацікавленому споживачеві для виконання теоретичних і 

практичних завдань; механізми вдосконалення технічних 

засобів виробництва, зберігання та передачі інформації; 

розвиток системи навчання, підготовки людини до 
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ефективного використання інформаційних засобів і самої 

інформації [5]. 

Історія інформаційної культури налічує тисячоліття. 

Точкою відліку доцільно назвати момент зміни 

формального ставлення до сигналу ситуації, яке було 

властиве тваринному світу, на змістовне, властиве тільки 

людині. Обмін змістовними одиницями послужив основою 

розвитку мови. До появи писемності становлення мови 

сприяло появі цілої гами вербальних методик, породило 

культуру поводження зі змістом і текстом. Письмовий етап 

концентрувався навколо тексту, що ввібрав у себе все 

розмаїття усної інформаційної культури. 

Інформаційна культура час від часу зіштовхувалася 

з інформаційними кризами. Одна із найзначніших 

інформаційних криз привела до появи писемності. Усні 

методики збереження знання не забезпечували повного 

запам’ятовування об'ємів інформації, яка зростала, та 

фіксації інформації за допомогою матеріального носія, що 

породило новий етап інформаційної культури – 

документальний. До його складу ввійшла культура роботи 

з документами: розшифрування фіксованих знань, 

кодування та фіксації інформації; документографічного 

пошуку. Оперування інформацією стало легше, зазнав 

зміни спосіб мислення, але усні форми інформаційної 
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культури не тільки не втратили власного значення, але й 

збагатилися системою взаємозв'язків з письмовими. 

Чергова інформаційна криза сприяла розвитку 

комп’ютерних технологій, які модифікували носії 

інформації, а також автоматизували деякі інформаційні 

процеси [5]. 

Сучасна інформаційна культура увібрала в себе всі 

свої попередні форми та з'єднала їх у єдиний засіб. Як 

особливий аспект соціального життя, вона виступає як 

предмет, засіб і результат соціальної активності, 

відображає характер і рівень практичної діяльності людей. 

Це результат діяльності суб'єкта і процес 

збереження створеного, поширення і сприйняття об'єктів 

культури. 

Нині створюється база щодо формування 

суперечності між категорією індивідів, інформаційна 

культура яких формується під впливом інформаційних 

технологій і відображає нові зв'язки й стосунки 

інформаційного суспільства, і категорією індивідів, 

інформаційна культура яких визначається традиційними 

підходами. Це створює різні рівні її якості при однакових 

витратах сил і часу, спричиняє об'єктивну 

несправедливість, що пов'язана зі зниженням 
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можливостей творчого прояву одних суб'єктів порівняно з 

іншими. 

До критеріїв інформаційної культури людини 

зараховуються вміння: 

- адекватно формулювати власну потребу в 

інформації; 

- ефективно здійснювати пошук потрібної 

інформації в усій сукупності інформаційних ресурсів; 

- переробляти інформацію та створювати якісно 

нову; 

- створювати індивідуальні інформаційно-пошукові 

системи; 

- адекватно відбирати й оцінювати інформацію; 

- керуватися правилам комп’ютерної грамотності. 

Усе вище перераховане повинне базуватися на 

усвідомленні ролі інформації в суспільстві, знанні законів 

інформаційного середовища та розумінні свого місця в 

ньому, володінні новими інформаційними технологіями 

[5]. 

Стан розбудови інформаційного суспільства в 

Україні порівняно зі світовими тенденціями є недостатнім і 

не відповідає потенціалу та можливостям нашої країни, 

тому що: 
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- немає єдиної національної стратегії розвитку 

інформаційного суспільства в країні та плану дій щодо її 

реалізації; 

- бракує координації зусиль державного і 

приватного секторів для ефективного використання 

ресурсів; 

- незначна ефективність використання фінансових, 

матеріальних, кадрових ресурсів, спрямованих на 

виконання Національної програми інформатизації; 

- затримки в упровадженні технологій електронного 

бізнесу, електронних бірж та аукціонів, використанні 

безготівкових розрахунків за товари й послуги тощо; 

- низький рівень інформатизації окремих галузей 

економіки; 

- повільний темп створення національної 

інформаційної інфраструктури; 

- недостатній рівень комп’ютерної грамотності 

населення. 

Головними завданнями у сфері інформаційно-

комунікаційних технологій можна назвати такі: 

- подолання «інформаційного розриву» між містом і 

селом, розвиненими й бідними регіонами завдяки 

розширенню телекомунікаційної інфраструктури; 
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- поліпшення інтернет-доступу населення до 

державних інформаційних ресурсів і послуг;  

- створення інтегрованої інформаційно-аналітичної 

системи органів державної влади та місцевого 

самоврядування, урядових загальнонаціональних 

інформаційних систем у сферах охорони здоров’я, освіти, 

науки, культури, екології, системи електронних державних 

закупівель; 

- спрощення порядку подання звітності, реєстрації 

суб’єктів підприємницької діяльності, митного 

оформлення товарів завдяки впровадженню системи 

приймання-видачі документів через мережу Інтернет; 

- розроблення державних стандартів та інших 

нормативних документів з питань захисту інформації та 

законності електронного цифрового підпису; 

- стимулювання використання безготівкових 

розрахунків населенням за отримані товари й послуги; 

- переведення фондів архівів, бібліотек, музеїв та 

інших закладів культури в електронну форму, створення 

загальнодоступних загальнодержавних систем 

інформаційно-бібліотечного ресурсу, музейних фондів, 

інформаційно-пошукової системи про українську історію, 

культуру, народну творчість, сучасне мистецтво.  
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Політика реформ у сучасній Україні нерозривно 

пов’язана з упровадженням електронних інформаційних 

технологій, масовою інформатизацією всіх сфер 

суспільного життя. Процес нинішнього етапу 

інформатизації сприяє: 

- включенню в систему інформаційних обмінів усе 

ширших мас людей; 

- утвердженню в системі соціальних інформаційних 

комунікацій інформації, що є системою демократичних і 

культурних цінностей; 

- об’єднанню суспільства, удосконаленню його 

соціальної структури, ефективному вивільненню творчого 

та культурного потенціалу населення, ліквідації наявної 

системи трансформаційних проблем під час розбудови 

сучасного суспільства. 

Інформація нині слугує дієвим чинником будь-яких 

змін у суспільстві. Усвідомлення цієї істини сприяло 

створенню концепції інформаційного суспільства, 

основними ознаками якого є: пріоритет інформації та 

інформаційних технологій як провідних, стратегічних 

чинників розвитку продуктивних сил; глобалізація 

процесів і явищ, що формує єдиний інформаційний простір 

і сприяє діалогу та взаємопроникненню культур; зміна ролі 

особистості, актуалізація знань і кваліфікації як головного 
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джерела оновлення світу; розширення сфери культури 

(нова комунікація, полікультурність, віртуалізація тощо) і 

виникнення нових культур (електронна, мережева, 

мультимедійна тощо); інноваційний стиль мислення; 

еволюційно-синергетичний, системно-інформаційний 

підхід; гуманізація і гуманітаризація знання; виникнення 

інформаційно-екологічних проблем, загроза 

психофізичному здоров’ю людей тощо [6]. 

Упровадження інформаційних технологій створило 

нові, унікальні можливості для активного й ефективного 

розвитку держави, суспільства, особистості. Разом з 

процесами інформатизації відбувається активний розвиток 

нової форми культури ‒ інформаційної. У широкому 

значенні під інформаційною культурою розуміють 

сукупність принципів і реальних механізмів, що 

забезпечують позитивну взаємодію етнічних і 

національних культур, їхнє поєднання в загальному досвіді 

людства [5].  

Висновок. Наявність впливу сучасної національної 

ідеології в соціальних інформаційних комунікаціях 

сприятиме зміцненню національного патріотизму в усіх 

сферах суспільного життя. Вихованням патріотизму у 

свідомості нових поколінь українського народу при цьому 
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буде забезпечено майбутнє України в межах еволюції 

інформаційного суспільства. 

Розвиток соціальних мереж став новим 

революційним етапом у вдосконаленні суспільних 

інформаційних обмінів, фактором суспільної консолідації 

на рівні найповнішого в практиці соціальних 

інформаційних обмінів задоволення особистісних 

інтересів. При цьому, зростаюче значення в суспільному 

житті горизонтальних форм інтернет-спілкування не могло 

пройти повз уваги економічних стратегів, спецслужб і 

політтехнологів. І технології використання соцмереж стали 

нині обов’язковим компонентом при реалізації 

економічних, політичних, культурних проєктів, аспектом 

силового тиску у воєнній сфері. Вивчення процесу 

інформаційних обмінів за допомогою соцмереж дає 

підстави для твердження про те, що такі форми 

спілкування дають змогу для посилення особистісних 

характеристик, глибшого від усіх інших засобів фіксації 

інформації, що відображають емоційну сферу людини, її 

внутрішній стан під час спілкування. Можна 

стверджувати, що проблеми дієвого використання 

інформаційних ресурсів тісно пов’язані із суб’єктивними 

факторами освоєння навколишньої дійсності, при 

виконанні конкретних завдань розвитку інформаційних 
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процесів у свідомості людини «охоплюються шари 

свідомого і підсвідомого, шари так званих «духовних» 

традицій. І тому питання про зміст і значення ментальних 

характеристик людей в сучасному глобалізованому 

суспільстві виходить за межі суто філософської 

проблематики та набуло значення, пов’язаного з певними 

практичними запитами інформаційного етапу розвитку 

людської цивілізації [1]. 
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У житті людини процеси спілкування, комунікації 

відіграють надзвичайно важливу роль. Кожне нормальне 

існування супроводжується комунікативним процесом. 

Комунікація настільки тісно ввійшла в наше життя, що ми 

не помічаємо її присутність доти, доки вона функціонує 

бездоганно та безпроблемно. І саме тому комунікація стала 

явищем, що привертає увагу фахівців у різних галузях 

знань: філософії, психології, лінгвістики, соціології, 

культурології та ін. [4]. 

В епоху стрімкого розвитку комп’ютерних 

технологій, прагнення суспільства до встановлення 

демократичної, правової держави, громадянського 

суспільства, утвердження інформаційного суспільства та 

проведення реформи публічного управління значення 

комунікації важко недооцінити. Комунікація, будучи 

предметом дослідження різних предметних сфер, стає 

неодмінною умовою функціонування сучасного 

суспільства. 

Загалом комунікаційним аспектам розвитку 

суспільства присвячено понад тисячу різних праць, 

починаючи від праць Платона та Арістотеля. Сучасні 

вітчизняні дослідники Г. Почепцов, Н. Грицяк,                               

В. Демченко зробили значний внесок щодо ідентифікації 
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різних аспектів комунікації. Досліджується комунікативна 

проблематика і в Енциклопедичному словнику з 

державного управління, за редакцією Ю.В. Ковбасюка, 

В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна [3]; ґрунтовне 

теоретичне дослідження масової комунікації здійснив В.В. 

Різун [12]; В.Г. Мазур досліджує комунікації крізь призму 

взаємодії державних органів влади та громадськості на 

регіональному рівні; О. Бухтатий, О. Радченко,                            

Г. Головченко здійснили дослідження комунікаційних 

процесів у сучасній Україні [1]. Разом з тим, безліч 

аспектів залишаються недостатньо висвітленими, 

необхідним є впровадження комунікативного підходу до 

формування державної політики, а використання 

сучасних комунікативних технологій – нагальна потреба 

демократичного суспільства. 

Нині поняття «комунікація» окреслене різними 

науковцями на основі багатьох взаємопов’язаних підходів, 

кожен з яких окреслює певну передумову становлення, 

розвитку і функціонування соціальних систем, взаємодію з 

метою накопичування і передачі соціального досвіду. 

Найпоширенішим є визначення терміна «комунікація» як 

процесу обміну інформацією між двома або більше 

особами. Так, Лук’янець Т. І. [4] вважає, що на практиці 

застосовують різні моделі комунікацій, опрацьовані 
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відомими вченими (Г. Лассуелом, К. Шенноном,                            

В. Вевером, Р. Якобсоном, Т. Ньокомом, Ю. Лотманом,                         

Ф. де Соссюром, Ч. Пірсом, К. Барнлундою, Г. Малецьким, 

Ф. Денисом, С. Бейкером та ін.), а сучасна теорія 

комунікацій створила та ускладнила існуючі раніше 

моделі, переходячи від лінійних моделей до нелінійних, а 

від них – до об’єктивних (спіральних, мозаїчних тощо), але 

в кожній із них людина є водночас і суб’єктом, і об’єктом 

комунікацій. 

Енциклопедичний словник з державного управління 

за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського,                         

Ю.П. Сурміна тлумачить: «… комунікації як передачу і 

прийом інформації, наказів, емоцій, джерело життєвої сили 

будь-якої організації, оскільки одна з найважливіших цілей 

комунікації полягає в тому, щоб здійснювати 

субординацію та координацію різноманітних елементів 

організації» [3, с. 330]. Здійснивши ґрунтовне теоретичне 

дослідження масової комунікації В.В. Різун, у підручнику 

«Теорія масових комунікацій»  наводить таке визначення: 

«…комунікація (спілкування, рос. общение, англ. 

communication) – це зумовлений ситуацією й соціально-

психологічними особливостями комунікаторів процес 

встановлення і підтримання контактів між членами певної 

соціальної групи чи суспільства в цілому на основі 
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духовного, професійного або іншого єднання учасників 

комунікації, який відбувається у вигляді взаємопов’язаних 

інтелектуально-мислительних та емоційно-вольових актів, 

опосередкованих мовою й дискретних у часі й просторі, – 

тобто у вигляді актів мовлення, актів паралінгвістичного 

характеру й психофізіологічного впливу, актів сприймання 

та розуміння і т. п., що пов’язані з процесами збору фактів, 

їх зберігання, аналізу, переробки, оформлення, 

висловлення та при потребі поширення, сприймання і 

розуміння, відбуваються з використанням або без нього 

різних знакових систем, зображень, звуків (письмо, жести, 

міміка та ін.), засобів комунікації (газети, журнали, 

аудіовізуальні програми й т. п.), засобів зв’язку (телефон, 

телеграф, транспорт тощо) і результатом яких є конкретна 

інтелектуально-мислительна й емоційно-вольова поведінка 

співбесідника, конкретні результати його діяльності, 

прийняті ним рішення, що задовольняють членів певної 

соціальної групи або суспільства в цілому» [12, с. 58–59]. 

Ми живемо у світі комунікації. 70% свого часу 

людина витрачає саме на комунікацію. Без ефективного 

ведення зв'язку зупинилося б чимало виробничих процесів. 

Саме комунікація забезпечує існування соціальної 

пам'яті, зберігання й передачу інформації – у межах одного 

покоління, а також від однієї генерації до іншої. 
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Суспільство не може існувати в режимі тільки 

індивідуальної пам'яті: людина перебуває в ситуації, яка 

весь час змінюється [5]. Тому для її фіксації постає потреба 

в динамічній структурі. Індивідуальна пам'ять 

унеможливлює передачу й збереження інформації в 

обсягах, достатніх для функціонування суспільства. 

Комунікація відповідає тим завданням, які ставить перед 

нею суспільство. Приміром, якщо суспільство змінилося за 

якісними та кількісними показниками, воно переходить від 

використання усної мови до усної плюс писемної. 

Усна комунікація обмежена щодо передачі в часі та 

просторі: усно ми не можемо транслювати щось у 

майбутнє чи розмовляти з віддаленим співрозмовником. 

Писемність дозволила зняти ці обмеження. 

Розвиток техніки створив передумови для функціонування 

усної комунікації в новому режимі: магнітна стрічка може 

донести голос із минулого в майбутнє, за допомогою 

телефонного чи радіозв'язку ми можемо спілкуватися з 

іншими містами. Однак писемність донині залишається 

найдешевшим і найпростішим засобом комунікації. 

Завдяки їй знання нагромаджуються не лише в голові 

людини, яка, відомо, не може надійно і тривало зберігати 

необхідну кількість інформації, оскільки їй притаманні 

забудькуватість і здатність помилятися тощо. Крім того, є 
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обмеження щодо, обсягу тієї інформації, яку здатна 

запам'ятати людина [3]. 

На ранній стадії розвитку суспільства людина 

застосовувала різні засоби комунікації і зв'язку. Людина як 

соціальна істота постійно прагнула взаємодіяти з іншими 

людьми. Через відстані, що існували між людьми, виникла 

потреба інтенсифікувати передачу інформації, долаючи 

простір. Ішлося про здійснення зовнішніх публічних 

масових комунікацій, які б реалізувалися завдяки 

переміщенню суб'єктів комунікації в зовнішнє віддалене 

комунікативне середовище. Однією з причин, що 

викликали прагнення до здійснення таких комунікацій, 

було бажання розширити сферу функціонування і розвитку 

системи обміну інформацією, а в подальшому – 

предметами матеріального виробництва. 

У Стародавній Греції та Римі стосунки з 

громадськістю становили органічну частину системи 

управління суспільством. Пізніше в Америці завдяки 

активним комунікаціям із громадськістю люди почали 

управляли громадською думкою. Розпочались активні 

виступи в пресі, публічне поширення ідей перед 

аудиторією. У подальшому для інтенсифікації комунікацій 

виникла потреба у винаході засобів зв'язку комунікування, 

які дозволили б здійснювати необхідні комунікації і без 



58 
 

публічної зустрічі. Так, комунікації почали здійснюватися 

на відстані завдяки системі знакових сигналів. Для 

збільшення відстані, у межах якої необхідно було 

встановити цільові разові комунікації, використовувалися 

такі індивідуальні засоби комунікації, як гонець, 

посильний. З метою ж розширення сфер дистанційних 

комунікацій і перетворення їх у масові був винайдений 

поштовий зв'язок, який забезпечував досить масовий 

адресний зв'язок між сполученими елементами суспільної 

системи. У зв'язку з тим, що в такій системі фаза 

комунікативного обміну інформацією досить велика, 

актуальність отримуваної інформації часто зменшувалася, 

а то й зовсім зникала, а тим більше інформація, що 

отримується через зворотний зв'язок, втрачала 

актуальність, що й робило цю систему комунікативних 

зв'язків недосконалою, досить аморфною, а 

комунікативний процес не результативним [9]. 

Телеграф, винайдений в XIX столітті, ознаменував 

початок нової ери масових дистанційних непублічних 

комунікацій. Зі створенням системи телеграфних 

комунікацій тисячі разів підвищилася швидкість 

комунікацій, а головне – різко зросла кількість учасників 

комунікативних взаємозв'язків –комунікантів. З винаходом 

радіо і впровадженням його в глобальну мережу 
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комунікативна швидкість передачі інформації в 

комунікативному обміні досягла швидкості світла, а 

головне – інформація та цей засіб комунікації стали 

масовими. 

Телебачення, відразу ставши масовим явищем, 

зробило новий прорив у швидкості передачі інформації 

масовій аудиторії та пропускної здатності каналу 

комунікації в 550 тисяч разів порівняно з телеграфом. 

Різко збільшився й обсяг інформації, що передається від 

джерела комунікації до реципієнта комунікативної 

системи, [12, с. 317–318]. 

Донедавна комп'ютери були персональним засобом 

обробки й аналізу інформації. Нині, із включенням у 

глобальну інформаційну мережу Internet, комп'ютери стали 

найпотужнішим інструментом включення в систему 

масових комунікацій. 

Отже, історія розвитку комунікацій зазнала трьох 

основних комунікаційних революцій:  

1) винахід писемності;  

2) виготовлення друкованого верстата;  

3) упровадження електронних масмедіа. 

Основним призначенням комунікації в розвитку 

сучасного суспільства є її інтегративний потенціал. З 

одного боку, комунікація покликана системно 
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зорганізовувати суспільство, а з другого – посилювати 

його інтеграційний потенціал. Відомий англійський 

дослідник А. Турен доводить, що комунікація дозволяє 

чітко запрограмувати суспільство на відповідний тип 

розвитку, який гарантує рівновагу для функціонування 

його соціальної системи. Завдяки цьому пришвидшуються 

організаційні та технологічні зміни, запроваджуються 

новації, утверджуються адаптивні ідеології, здатні 

динамізувати соціально-економічний розвиток суспільства.  

Це свідчить про те, що комунікація відіграє стратегічну 

роль у формуванні відповідної, ідеологічної доктрини, яка 

забезпечує сучасний розвиток суспільства [4]. 

Аналізуючи процес спілкування, ми на кожному 

кроці переконуємось у тому, що це комунікація, тобто 

обмін переживаннями, міркуваннями, бажаннями тощо. 

Але такий підхід буде дещо спрощеним, оскільки ми 

акцентуємо увагу лише на формальному боці проблеми. 

Насправді інформація не тільки передається, а й 

формується, уточнюється, розвивається.  

Поняття «комунікація» стало знаковим для розвитку 

сучасного інформаційного суспільства. Сучасні 

дослідження доводять нерозривність понять комунікації та 

інформації. Будь-яка комунікація передбачає передавання 

інформації, а будь-яке оброблення інформації – наявність 
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комунікації. Комунікація – особливий тип активного 

взаємообміну інформацією, джерело розвитку 

комунікативних можливостей особистості.  

Означення «комунікація» розглядається в різних 

аспектах. Постійна наявність комунікації в повсякденному 

житті і той факт, що ми зіштовхуємось з феноменом, який 

ми позначаємо «комунікація», значно обтяжують його 

визначення в теоріях комунікації [9, с. 13]. Так, 

комунікація визначається деякими властивостями, що 

утруднюють її чітке визначення [5, с. 15]. Основні 

положення представлені нижче та вказують на ті 

особливості, які притаманні цьому складному явищу, та 

ускладнюють його теоретичний аналізі дефініцію:  

- повсякденність: комунікація може бути розпочата 

будь-ким та будь-коли з найменшими затратами зусиль; 

- універсальність: комунікація проникає в усі сфери 

людського буття; 

- мінливість: комунікація, безумовно, розглядається 

в сучасних теоріях як процес. Це означає, що предметом 

дослідження не можна вважати кінцевий продукт, що 

зазвичай піддається спокійному опису й аналізу; 

- відносність: у процесі комунікації беруть участь 

декілька елементів, значення, ролі та функції яких можуть 
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бути під час цього процесу частково або кардинально 

змінені; 

- гетерогенність: комунікацією позначають як у 

повсякденній мові, так і у фахових мовах різних наук 

зовсім різні процеси, які відрізняються поміж іншого 

стосовно її учасників: іноді це люди (під час короткої 

бесіди), іноді технічні прилади (мережа комп’ютерів), іноді 

тварини, а іноді органи людського організму (нервові 

клітини). Тому і відповідь на питання, що є комунікація, 

звучить відповідно по-різному в різних науках [10]. 

Залежно від різних причин різні форми спілкування 

набувають відповідного призначення в життєдіяльності 

людей, відповідних функцій. Функціональний аналіз 

комунікації дає можливість виявити ту соціальну роль, яку 

вона виконує в суспільстві, і допомагає точніше зрозуміти 

її сутність. Єдності у виділенні функцій комунікації серед 

дослідників цього явища немає дотепер. Функції 

класифікуються за різними аспектами та в залежності від 

комунікативної мети і когнітивного рівня комунікантів 

можуть носити соціально-психологічний, інформаційно-

регулятивний та емоційно-виховний характер. 

Найпоширенішою є класифікація функцій 

комунікації, згідно з якою спілкування відбувається як 

направлений на здійснення певної мети процес [11, с. 13]. 
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Інформаційна функція. У сучасній науці поняття 

«інформація» трактується як обмін між людьми різного 

роду знаннями і даними. Тут комунікація відіграє роль 

посередника. Вона забезпечує обмін повідомленнями, 

думками, задумами, рішеннями, який здійснюється між 

комунікантами. Інформаційний обмін може здійснюватися 

як заради досягнення певної практичної мети, розв’язання 

певної проблеми, так і заради самого процесу комунікації, 

підтримки стосунків між людьми. 

Соціальна функція. Вона полягає у формуванні і 

розвитку культурних навичок стосунків людей. Ця функція 

формує наші думки, світогляд, реакції на ті або інші події. 

Експресивна функція. Вона означає прагнення 

комуні кантів виразити і зрозуміти емоційні переживання 

один одного. Експресивна функція виявляється у 

вираженні відчуттів, емоцій у процесі комунікації через 

вербальні і невербальні засоби. Вони пов’язані з обраним 

стилем мовного спілкування. Залежно від того, який спосіб 

передачі відчуттів та емоцій обраний, експресивна функція 

може значно підсилити або послабити інформаційну 

функцію комунікації. 

Прагматична функція. Ця функція дозволяє 

регламентувати поведінку і діяльність учасників 

комунікації, координувати їхні спільні дії. Вона може бути 
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направлена як на себе, так і на партнера.Під час здійснення 

цієї функції виникає потреба вимоги від співрозмовника 

виконання якоїсь дії або заборони якихось вчинків. 

Отже, комунікація є універсальною реальністю 

соціального існування та вираженням здатності суспільної 

людини до співіснування, яке є незаперечною умовою 

життя. Комунікація неможлива без існування людської 

спільноти. Лише в межах спільноти, у межах мовленнєво-

комунікативної взаємодії можна досягнути порозуміння, 

згоди і виробити морально-практичні норми. Принципи 

ідеальної комунікативної спільноти реалізуються в межах 

реальної комунікативної спільноти людства, насамперед 

коли йдеться про можливості життя людини в суспільстві, 

про реальність людських контактів і взаємодій, про 

збереження норм співтовариства, прав і гідності людини. 
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ПОНЯТТЯ АКСІОЛОГІЇ  

ТА МЕДІЙНА КУЛЬТУРА: 
АКСІОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА В ЗМІ 

 

 

Анотація. У сучасному інформаційному суспільстві 

пізнання реального світу відбувається через переживання 

певних медіаобразів, оскільки ЗМІ здійснюють соціально-

перетворювальну репрезентацію реальності. Унаслідок 

цього відбувається процес рецепції культурних цінностей 

сучасного медіа простору: мода, віртуальні послуги, 

знання, завдяки яким у людини конструюється якийсь 

культурний еталон, якому повинна відповідати сучасна 

людина [9]. 
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Ціннісний світ людини є досить складним об'єктом 

наукового аналізу як з теоретичного, так і з емпіричного 

боку. Пояснюється це тим, що ціннісний світ особистості 

глибоко інтегрований у соціокультурну систему 

суспільства [3]. 

Ключові слова: ЗМІ, аксіологія, суспільство, 

культура, вплив, цінності, комунікація, ціннісні орієнтації, 

індивід, духовна культура. 

 

Аксіологія (від грец. Αξία – цінність і λόγος – слово, 

поняття) – вчення про цінності, теорія загальнозначущих 

принципів, що визначають спрямованість людської 

діяльності, мотивацію людських вчинків. Виникнення 

поняття цінності наприкінці XVIII ст. було пов'язано з 

переглядом традиційного обґрунтування етики, 

характерного для Античності і Середніх віків, і 

передбачало тотожність буття і блага [13]. 

Термін «цінність» при виникненні означав 

переважно цінність в економічному сенсі обмінної 

вартості, як у роботі політичного економіста XVIII ст. 

Адама Сміта. Значне поширення значення на інші сфери 

філософського інтересу відбулося протягом ХІХ ст. під 

впливом різних мислителів і шкіл: неокантівців Рудольфа 

Германа Лотце та Альбрехта Рітшля; Фрідріха Ніцше, 
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автора теорії трансляції всіх цінностей; Олексія Мейнонга і 

Крістіана фон Еренфельса; Едуарда фон Хартмана – 

філософа несвідомого. У його праці «Grundriss der 

Axiologie» (1909; «Контур аксіології») вперше з'явився 

термін «аксіологія» у назві. Книжку Ральфа Бартона Перрі 

«Загальна теорія вартості» (1926) назвали великим опусом 

нового підходу. Цінність, яку він теоретизував, – це «будь-

який об'єкт, що викликає інтерес». Пізніше він дослідив 

вісім цінностей: моральність, релігія, мистецтво, наука, 

економіка, політика, право та звичай [15]. 

Зазвичай розмежовується між інструментальна та 

внутрішня цінності – те, що є засобом, і те, що є метою. 

Джон Дьюї в «Природі та поведінці людини» (1922) та 

«Теорії оцінки» (1939) представив прагматичну 

інтерпретацію і спробував розбити це розмежування між 

засобами та цілями, хоча останні зусилля були радше 

способом підкреслити те, що фактичні речі в житті людини 

– такі, як здоров'я, знання й чеснота – хороші в обох 

сенсах. Інші філософи (C.I. Льюїс, Георг Генрік фон Райт 

та В.К. Франкена) помножили відмінності – розрізняючи, 

наприклад, між інструментальною цінністю (бути 

хорошим для певної мети) і технічною цінністю (бути 

хорошим, роблячи щось) або між внесеною вартістю (бути 
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хорошою частиною цілого) і кінцевою цінністю (бути 

хорошим у цілому). 

На питання, що значить добро, здається, є багато 

різних відповідей: гедоністи твердять, що це задоволення; 

прагматики – задоволення, зростання чи коригування; 

кантівці – добра воля; гуманісти – гармонійна 

самореалізація; християни – любов Божа. Плюралісти       

(Г.E. Мур, штат Росс, Макс Шелер і Ральф Бартон Перрі) 

стверджують, що існує будь-яка кількість властиво 

хороших речей. Мур, батько-засновник аналітичної 

філософії, розробив теорію органічних цілих цілей, 

вважаючи, що цінність сукупності речей залежить від того, 

як вони поєднуються [15]. 

Оскільки «факт» символізує об'єктивність, а 

«цінність» підказує суб'єктивність, співвідношення 

цінності з фактом має принципове значення при розробці 

будь-якої теорії об'єктивності цінності та ціннісних 

суджень. Коли такі описові науки, як соціологія, 

психологія, антропологія та порівняльна релігія 

намагаються дати фактичний опис того, що насправді 

оцінюється, а також причинно-наслідкові пояснення 

подібності та відмінності між оцінками, завдання філософа 

залишається запитати про термін дії, яку має мета. 

Філософ запитує, чи є щось цінним, тому що воно бажане, 
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як вважають суб'єктивісти (Перрі), чи бажане, оскільки 

воно має цінність, як стверджують об'єктивісти (Мур і 

Ніколай Хартман). В обох підходах ціннісні судження 

вважаються такими, що мають пізнавальний статус, і 

підходи відрізняються лише тим, чи існує цінність як 

властивість чогось незалежного від інтересу людини до неї 

чи прагнення до неї. 

З точки зору соціологічного підходу, цінності є 

поглядами людей на життя і прийнятну поведінку. У них 

виражаються цілі, які рухають людиною, і відповідні 

способи їх досягнення. Стійка природа цінностей і їхня 

центральна роль у структурі особистості зумовили їхнє 

значення для розуміння багатьох соціальних явищ і 

процесів. Цінності – це значимість явищ і предметів 

реальної дійсності з точки зору відповідності або 

невідповідності потребам індивіда, соціальної групи, 

суспільства в цілому [3]. 

Цінності – це загальноприйнята в даній організації 

система зразків, за допомогою яких люди зіставляють і 

опосередковують свої взаємодії один з одним і за 

допомогою яких систематизується соціальний досвід. 

Соціальною цінністю може називатися будь-який 

об'єкт, якщо він служить фокусом устремлінь, бажань груп 

або окремих осіб і розглядається як важлива умова 
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існування. Найважливіший елемент поведінки індивіда 

(оцінка ситуації) значно обумовлений його системою 

цінностей [2]. 

Цінності є соціокультурними перевагами людей 

щодо різних об'єктів і явищ, здатними задовольняти 

потреби індивідів, служити їх інтересам і цілям; моральні й 

естетичні імперативи, вироблені людською культурою і є 

продуктами суспільної свідомості. 

Будучи продуктом життєдіяльності суспільства і 

соціальних груп, цінності посідають особливе місце в 

структурі особистості кожного конкретного суб'єкта. 

Наприклад, цінності, пов'язані з реальною діяльністю 

людини, формулюються як ідеали, життєві цілі, моделі 

належного [11]. 

Згідно з визначенням М. Рокіча, цінність – це стійке 

переконання в тому, що будь-яка форма поведінки або 

кінцевого стану існування є для людини або суспільства 

кращою, ніж протилежна форма поведінки або кінцевого 

стану [14]. 

Цінності можна схарактеризувати так: а) як бажане, 

переважне для даного соціального суб'єкта (індивіда, 

соціальної спільності, суспільства) стан соціальних 

зв'язків, зміст ідей, художня форма тощо; б) критерій 

оцінки реальних явищ; в) вони визначають зміст 
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цілеспрямованої діяльності; г) регулюють соціальні 

взаємодії; д) внутрішньо спонукають до діяльності. Інакше 

кажучи, цінність орієнтує людину в навколишньому світі і 

спонукає, мотивує на конкретні дії. 

Цінності – несуча конструкція культури людини, 

його спільнот і груп. Маючи раціональний і емоційний 

характер, вони стають основним складником у формуванні 

особистості, в освіті почуттів солідарності і створення 

соціальності. Цінності втілюють людські дії, наповнюючи 

життя людей сенсом. 

Цінності виникають і реалізуються під час 

задоволення потреб. Попит та інтереси зумовлюють 

об'єктно-предметну визначеність цінностей, створюють 

мотивацію прагнень і конкретних дій. Однак перетворення 

цих дій з бажань, задумів, намірів і проєктів у реальність 

залежить від того, які цілі стануть визначати напрямок дій 

[10, c. 10]. 

Цінності – це певні духовно-ідеальні вчення. Вони є 

динамічною системою, мають певну структуру та 

володіють позитивним і негативним полюсами. Ціннісний 

світ є дихотомічним: кожному позитивному ціннісному 

судженню, переконанню в реальних життєвих практиках 

відшукується його протилежність за типом: добро-зло, 

красиве-потворне тощо [10, c. 12]. 
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З поняттям «цінність» у соціології тісно пов'язане й 

інше поняття – «ціннісні орієнтації». Ціннісні орієнтації 

можна визначити як систему найважливіших, 

найстійкіших соціальних установок особистості. Ціннісні 

орієнтації визначаються соціальним середовищем, у якому 

виховується людина, умовами його життя, рівнем 

розвитку, його інтелектом, особливостями психології, 

характеру, часом навіть окремими подіями. Основний 

зміст ціннісних орієнтацій особистості – світоглядні і 

моральні переконання людини, принципи поведінки, 

глибокі емоційні прихильності [4]. 

Саме для характеристик індивідуальних цінностей і 

установок соціологи використовують поняття «ціннісні 

орієнтації». Це поняття відображає орієнтацію індивіда на 

певні цінності (здоров'я, кар'єру, багатство, чесність, 

порядність). Ціннісні орієнтації формуються в 

соціокультурній реальності при засвоєнні соціального 

досвіду і проявляються в цілях, ідеалах, переконаннях, 

інтересах та інших аспектах свідомості особистості. 

Для з'ясування сутності терміна «ціннісні 

орієнтації» слід звернутися до робіт Т. Парсонса. За 

Парсонсом, ціннісні орієнтації можуть бути визначені як 

сполучна ланка між культурою, особистістю і соціальними 

системами. Посередником між дією і цінністю є мотив, за 
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яким завжди прихована мотиваційна система, що 

формується як похідна від системи цінностей, прийнятих у 

культурі [7]. 

Для опису ціннісних орієнтацій широко 

використовується поняття «установка», тобто цілісна 

модифікація суб'єкта, його готовність до сприйняття 

майбутніх подій і здійснення в певному напрямку дій, що є 

основою доцільної виборної активності. 

Отже, ціннісні орієнтації – це сукупність 

переконань, установок, уподобань, переживань, зміст яких 

обумовлено соціокультурними особливостями 

функціонування суспільства і характеризуються соціально-

психологічною стійкістю, культурно-історичною 

наступністю і мотиваційним впливом на поведінку 

особистості. 

Щодо ціннісних орієнтацій слід зазначити, що вони 

виступають найважливішим фактором мотивації поведінки 

людини і лежать в основі його соціальних вчинків. Зміст і 

рівень розвитку особистісних цінностей визначають міру 

соціалізації та ступінь входження індивіда в систему 

соціальних установ і спільнот. Завдяки цьому ціннісні 

орієнтації є однією з найпріоритетніших галузей вивчення 

психології, соціології, політології та інших наук, які 

вивчають людину і суспільство. 
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ЗМІ претендують на роль потужного чинника 

формування світогляду особистості і цілісної орієнтації 

суспільства. Вони стали одним з компонентів 

психосоціального середовища проживання людства, 

лідерами у сфері ідеологічного впливу на особистість і 

суспільство, передавачами досягнень культури та 

активними елементами впливу на прийняття соціумом 

різних культурних цінностей. Разом з тим, мас-медіа й самі 

беруть участь у створенні цих цінностей, хоча ці процеси 

нерідко залишаються маловивченими і безконтрольними. 

До 40-х років ХХ ст. функціями ЗМІ були 

інформування, пропаганда, організація. Про культурно-

спадкову та аксіологічно-креативну функцію не йшлося. 

Але в другій половині ХХ ст., коли ЗМІ перетворилися в 

аудіо візуальний метод освіти, мистецтва, науки, з'явилася 

потреба осмислення і вивчення їх як транслятора 

громадських культурних цінностей. 1948 року першим це 

зробив Х.Д. Лассуел, виділивши три основні функції: 

контроль суспільства за людським середовищем 

проживання та інформування різних структур суспільства 

про деструктивні проблеми цивілізації і суспільства, їхні 

можливі наслідки, стимуляція суперечок про шляхи 

розв'язання цих проблем; узгодження дій громадських 

підсистем з метою втілення ідеалів і реалізації спільних 
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намірів; транслятор, носій спадщини культури поколінь 

[16].  

У другій половині ХХ ст. питання культурно-

спадкової функції мас-медіа активно дискутувалося 

радянськими філософами і соціологами. 

Вивчення аксіологічної функції ЗМІ нині актуальне, 

оскільки в XXI ст. вони стали надпопулярною формою 

міжкультурного контакту і спілкування індивідуума з 

духовним, матеріальним та історичним досвідами 

поколінь, націй держави. Однак одночасно з безперечною 

користю в цього явища є і суттєві негативні аспекти. 

Зокрема, це загроза підміни реальних духовних і 

соціальних цінностей штучними, залежними від установок 

світогляду авторів телерадіопрограм, творців публікацій у 

пресі. Про це попереджав А. Моль, автор теорії про 

«мозаїчну культуру» [5]. Він допускав існування в межах 

одного культурного полюса «пересічних членів масового 

соціуму», які вважають за краще культуру мас і штучних 

цінностей, а в межах іншого – «аристократії духу», що 

споживають справжні цінності й елітарну культуру. 

Одночасно спостерігається розмежування і поділ 

цінностей культури залежно від потреб певного 

суспільного класу, соціальної групи. П. Меркель – 

німецький літературознавець і теоретик-культуролог 
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писав, що духовна єдність неможлива в складних 

культурних умовах, і те, що є єдиним, насправді є 

гегемонією якої-небудь соціальної групи [17]. Таке явище 

спостерігалось у країнах з тоталітарними режимами, однак 

цей феномен характерний і для сучасних розвинених країн 

Заходу. Е. Тоффлер писав, що основний напрямок змін у 

мас-медіа, принаймні з 1970 р., коли в книжці «Шок 

майбутнього» була передбачена майбутня демасифікація 

ефіру, відзеркалюється в поділі масової аудиторії на 

сегменти і підгрупи, кожна з яких отримує власну 

конфігурацію програм і повідомлень [6]. Тому вивчення 

аксіологічних функцій ЗМІ актуальне в умовах 

демократичного багатоканального суспільства. 

Для з'ясування способу впливу ЗМІ на освіту 

ціннісної громадської орієнтації необхідно усвідомити 

систему, цінності спільноти, що лежать у фундаменті 

цілепокладання, визначити ідеал як абсолютне і кінцеве 

благо, для якого і здійснюється діяльність соціуму і чому 

окремі його представники готові підпорядкувати власні 

інтереси. Такий ідеал поведінки особистості і суспільства 

створюють ЗМІ. 

Соціолог Е. Гідденс так характеризував важливість 

мас-медіа в суспільному житті: засоби масової інформації 

– газети, журнали, кіно і телебачення – часто асоціюються 
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з розвагами, тому розглядаються як щось другорядне в 

житті більшості людей. Подібний погляд абсолютно 

неправильний. Масова комунікація зачіпає багато аспектів 

нашого життя... Навіть «розслаблювальні» засоби 

інформації, такі, як газети і телебачення, мають 

величезний вплив на наше світовідчуття. Це відбувається 

не стільки через їхній специфічний вплив на наші позиції, 

скільки тому, що вони стають засобами доступу до знань, 

від яких залежить суспільне життя. Голосування на 

загальнонаціональних виборах було б неможливим, якби 

інформація про поточні політичні події, кандидатів і партії 

була загальнодоступною. Навіть тим, хто в цілому не 

цікавиться політикою і має про неї слабке уявлення, дещо 

відомо про події національного та міжнародного життя. 

Тільки справжній самітник міг би залишатися осторонь 

«новин», які настільки владно вторгаються в наше життя, і 

ми маємо всі підстави допускати, що у відлюдника ХХ ст. 

цілком може виявитися радіоприймач [8]. Тому вивчення 

аксіологічно-креативної функції ЗМІ – одна з течій 

філософських досліджень сучасності. 

У процесі впровадження цінностей у свідомість 

соціуму велике значення належить фактору суспільної 

єдності отримувача інформації та громадського, 

культурного, політичного досвіду і рівня транслятора. 
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Інтеграційний громадський досвід привабливий для 

індивідів у сприйнятті новин ЗМІ, а значить, долучає до 

певних цінностей. Під час організації підбору ціннісних 

орієнтирів, культурно-сподковості можна досягти 

позитивних результатів. Значення ЗМІ в створенні 

громадських і особистісних цінностей визначається такими 

компонентами: по-перше, ЗМІ вбирають у себе вищі і 

кращі звершення світової культури, роблячи їх життє-

стверджувальними і життєво стійкими; по-друге, передача 

суспільних цінностей багатомільйонним аудиторіям є 

тільки однією з форм впливу на культуру і суспільство. 

Основоположним моментом, що визначає вплив мас-медіа 

на створення ціннісної громадської та особистісної 

орієнтації, виступає те, що завдяки своїй технічній суті 

ЗМІ не тільки роблять можливим масове охоплення 

величезних аудиторії, документальну фіксацію цінностей і 

демонстрацію їхнього впливу, але і вносять у соціум нові 

естетичні якості, що впливають на формування цих 

цінностей [1]. У свідомість людей вносяться знаки, 

символи, образи художніх форм, сформованих на основі 

ЗМІ, що сприяє розширенню і поглибленню світогляду, 

виробленню нових способів і образів мислення, які 

зближують людство з концепцією спільнопланетарної 

ціннісної орієнтації. Усвідомлення взаємозалежності і 
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взаємини ЗМІ з іншими способами й методами аксіології 

суспільства не є тільки проблемою теорії. Теорія ЗМІ нині 

готова надати цілу низку важливих для різних наук 

положень, серед іншого і для філософії, зокрема аксіології. 

Її сучасний розвиток не є можливим без знань про способи 

і шляхи формування за допомогою цінностей мас-медіа, 

про їхні інклюзії, трансляції як в історичному, так і в 

актуальному аспектах. 

Процес формування соціальних цінностей засобами 

масової інформації можна умовно поділити на три етапи. 

Перший – синтез певної цінності на основі спостереження 

за окремими фактами суспільного життя і показу цих 

фактів. Другий – популяризація або включення в систему 

вже існуючих у суспільстві цінностей способом аналізу 

вже синтезованого ідеалу або негативного явища. І третій – 

заключний – інклюзія завдяки пропаганді цієї цінності в 

суспільстві [12]. 

Для першого етапу характерне когнітивне 

відображення дійсності в засобах масової інформації. Цим 

шляхом іде відбір і формування основоположних 

цінностей суспільства, однак особливе значення в їхьому 

формуванні має підтвердження фактами. Факти, принесені 

у свідомість людини за допомогою засобів масової 
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інформації, завжди вагоміші і сильніше впливають на 

ціннісний вибір, ніж отримані якось інакше. 

У процесі відбору ціннісних фактів поступово 

виникає певний ідеал і потреба його аналізу. Це вже 

другий етап синтезу цінності. Під час аналізу, тобто 

публікацій аналітичних статей, теле- і радіопередач, триває 

вироблення ціннісної орієнтації як ідеї, версії, гіпотези, 

проблеми, що підводять суспільство до усвідомлення 

нових цінностей. У процесі злиття раціональних і чуттєвих 

моментів аналізу виробляється позитивне або негативне 

ставлення до пропонованої цінності, тобто розміщення її в 

системі цінностей даної культури і суспільства. 

Після вироблення певного ставлення суспільства до 

цінності настає заключний етап її формування – інклюзія. 

Цінність починає впливати на світоглядні і діяльні 

установки суспільства й окремих його індивідів. А засоби 

масової інформації на даному етапі відчувають вплив 

громадської думки на власну діяльність, тобто 

відбувається процес «замикання кола» ціннісної орієнтації 

суспільства, після чого починається трансляція даної 

цінності або всередині даного соціуму, або наступним 

поколінням. 

Нині переоцінити роль засобів масової інформації в 

інформаційно-психологічному впливі на людину дуже 
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складно. У дійсності вони формують і громадську думку і, 

в значній мірі, світогляд окремих громадян. Необхідно 

також зазначити їхню зростаючу роль й у формуванні 

інтелектуальних здібностей людини. Тут слід уточнити, що 

сучасні засоби масової інформації значно впливають на 

формування не тільки громадської думки, а й світогляду 

цілих соціальних верств суспільства. 

Залучення ЗМІ мільйонів людей до 

найактуальніших проблем і цінностей залишають свій 

відбиток на цілісності орієнтації соціуму, отже, 

формуються напрями розвитку культури. Творча, 

ефективна діяльність у справжніх умовах немислима без 

мас-медіа, тому що поза ними немає ні узгодженості 

вчинків суспільних груп, ні формування узгоджених 

світоглядних та ідеологічних установок.  
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Анотація. Дане дослідження визначається тим, що 

його результати можуть бути застосовані для 

подальшого вивчення ролі журналістики у світі соціальних 

конфліктів і викликів. Найважливішими джерелами 

вивчення даної теми є електронні ресурси, відеохостинги, 
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фото-, відео, та аудіоматеріали, які висвітлювалися у 

різноманітних ЗМІ, роботи істориків, конфліктологів і 

теоретиків, присвячені вивченню соціального конфлікту в 

цілому, а також ролі ЗМІ у висвітленні соціального 

конфлікту.  

Ключові слова: демократизація, стереоапарат, 

магнітофон, радіоапарат, інформація й мистецтво, 

пропаганда й масові видовища, реклама й освіта, розваги й 

пізнання. 

 

Висвітлення конфліктів завжди було складним 

завданням для журналістів, оскільки потребувало 

особливих підходів, спеціальної підготовки і, окрім 

професійності, ще і гуманності. Інформація, яка подається 

медіа і має вплив на аудиторії, формує ставлення одне до 

одного, може породжувати стереотипи і поглиблювати 

розкол в суспільстві в разі безвідповідальності та 

недбалого ставлення до професійних обов’язків. 

Журналістські матеріали формують ставлення до великої 

кількості людей, які стали «вигнанцями не з власної волі». 

І від роботи журналіста в тому числі залежить, наскільки 

безпечним та повноцінним буде життя вимушених 

переселенців поза межами своєї домівки та людей, що 

залишилися в зоні конфлікту [3]. 
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У країнах, які, як зараз Україна, потерпають від 

конфліктів і серйозної незахищеності людини, засоби 

масової інформації відіграють важливу роль як активний 

захисник прав людини та демократизації, а також як 

медіатор для деескалації і врегулювання конфліктів 

завдяки збиранню та поширенню неупередженої 

інформації. Традиційна роль «гарної» роботи журналіста 

полягає в наданні громадськості можливості ухвалював 

усвідомлені рішення. Проте навіть за кращих часів «гарна» 

журналістика є складною роботою. У суспільстві, якому 

загрожує збройний конфлікт, журналісти зіштовхуються з 

набагато більшими труднощами. Вони працюють в 

атмосфері страху і погроз, а також в умовах, коли 

конфронтуючі сторони постійно прагнуть встановити 

контроль за ЗМІ. 

Однак саме при висвітленні конфліктів «гарна» 

журналістика має ключове значення. У конфліктних 

ситуаціях роль засобів масової інформації має вирішальне 

значення для надання громадськості повної, правдивої та 

неупередженої інформації. Належні підходи й методи 

журналістики, пов’язаної з висвітленням конфліктів, 

дозволяють засобам масової інформації надавати 

громадськості повнішу, об’єктивнішу та достовірнішу 

інформацію про конфлікти. 



87 
 

Зрештою, наша робота як журналістів полягає у 

висвітленні подій: новин про людей, реальних людей, які 

часто живуть у жахливих обставинах. Але як цього досягти 

у надзвичайно складних, емоційно-напружених і 

небезпечних обставинах? Які існують міжнародні 

стандарти та досвід для журналістів, які висвітлюють 

конфлікт? Багато з цих стандартів засновані на 

найважливіших етичних нормах професії журналіста, 

серед них точність, неупередженість, справедливість і 

баланс, тоді як інші сформувались із зростаючого 

усвідомлення норм належної журналістики конфлікту. 

«Гарна» журналістика повинна бути точною, 

неупередженою, збалансованою і відповідальною, щоб 

зрештою сформувались: точність, неупередженість 

відповідальність, надійність. 

Надійність зводиться до нашого власного рівня 

довіри. Рівень довіри до нас, як до ЗМІ, під час будь-якого 

конфлікту є нашим капіталом. Цю довіру необхідно 

заслужити, а потім підтримувати її на відповідному рівні. 

Роль ЗМІ полягає саме в тому, щоб розібратись у 

конфлікті, пояснити його, повідомити обставини та 

відшукати інші точки зору, а не просто в тому, щоб 

звернутися до тих ж старих джерел і повторити ті ж 

причини невдоволення. Журналісти повинні розуміти, чого 
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хочуть усі сторони конфлікту і які є можливі варіанти для 

деескалації, компромісу або навіть можливого 

врегулювання конфлікту. Журналістика конфлікту дає 

кореспондентам змогу готувати професійні репортажі про 

конфлікти, не підливаючи олії у вогонь. Журналістика 

конфлікту означає, що ми готуємо докладні репортажі, 

висвітлюємо думки всіх сторін і надаємо їм можливість 

обговорити всі питання, пов’язані з конфліктом.  

Соціального впливу культура набуває насамперед 

як необхідний аспект діяльності людини, яка завдяки 

власному громадському характеру передбачає організацію 

спільної діяльності суспільства, отже, регулювання її 

певними правилами, акумульованими у знакових і 

символічних системах, традиціях [9]. В умовах 

інформатизації суспільства роль журналістів та інформації 

зростає з кожним днем, особливо у суспільстві, де 

відбуваються соціальні конфлікти. Дехто виділяє в окрему 

структуру художню культуру. 

Під час збройних конфліктів, чи то міжнародних, чи 

то внутрішніх, роль засобів масової інформації набуває 

особливого значення. Ураховуючи те, що під час війни 

майже немає організацій громадянського суспільства, які 

могли б контролювати органи влади та збройні сили, 

журналісти стають головним (якщо не  єдиним) джерелом 
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неупередженої та об’єктивної інформації. Як наслідок – 

нині для багатьох журналістів військова журналістика 

перетворилася на небезпечну професію, яка вимагає бути в  

центрі подій – поряд зі смертями, насильством, – 

ризикуючи власним життям, адже в зоні збройного 

конфлікту життя і здоров’я журналіста може піддаватися 

великий небезпеці.  

Складний і багатоплановий характер культури як 

суспільноісторичного явища зумовлює її 

багатофункціональність. Серед низки функцій можна 

виділити основні: пізнавальна, світоглядна, комунікаційна, 

оцінно-нормативна, інтеграційна. 

Межі нашої роботи не дозволяють достатньо 

розкрити історичні аспекти висвітлення культурної 

тематики ЗМІ різних країн. Утім, ми вважаємо за 

необхідне показати цей розвиток бодай у загальних рисах.  

Соціальний конфлікт має місце тільки в разі 

усвідомленого протиріччя між намірами, цілями і 

прагненнями учасників. Конфлікт полягає в прагненні 

однієї зі сторін змінити будь-які елементи існуючих 

суспільних відносин, а інший – зберегти їх. При цьому 

сторони повинні усвідомлювати суперечливість своїх 

намірів. Крім того, наважуючись на протиборство, вони, як 

правило, розуміють, що своїми конфліктними діями здатні 
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завдати шкоди (матеріальної, моральної, фізичної) 

протилежній стороні [2]. 

Тим не менш, потреба у висвітленні культурної 

тематики в суспільства, вочевидь, існувала завжди. Так, у 

голландських газетах («couranto»), які тоді видавалися 

серед іншого з’являються вісті про «маскаради, свята, 

ювілеї, посольства, скачки і турніри, тріумфи, трофеї, 

паради, ігри, театральні вистави». Надзвичайно важливо 

було також те, що разом з інформуванням читачів про 

цікаве в найрізноманітніших сферах природознавства, 

науки, культури і суспільного життя, журнали ставили в 

центр своєї уваги критичний аналіз новин, які їм 

пропонувалися, висуваючи на перший план власну точку 

зору, думку, концепцію. 

Соціальні конфлікти неминучі в будь-якій 

соціальній системі, оскільки вони служать необхідною 

умовою суспільного розвитку. Соціальна структура 

суспільства з жорсткою диференціацією на класи, 

соціальні верстви, групи і спільності передбачає конфлікти 

і є їх джерелом. 

Слово «конфлікт» (від лат. Confliktus) означає 

зіткнення (сторін, думок, сил). Поняття соціального 

конфлікту як зіткнення двох і більше суб'єктів соціальної 
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взаємодії широко інтерпретується представниками різних 

напрямків конфліктологічної  науки. 

В основі конфлікту лежать суб'єктивно-об'єктивні 

протиріччя. Однак не всяке протиріччя переростає в 

конфлікт. Поняття суперечності за своїм змістом ширше 

поняття конфлікту. Соціальні протиріччя є основними 

детермінуючими факторами соціального розвитку. Вони 

«пронизують» всі сфери соціальних відносин і в більшості 

своїй не переростають в конфлікт. Для того щоб 

об'єктивно існуючі (періодично виникаючі) протиріччя 

трансформувалися в соціальний конфлікт, необхідно, щоб 

суб'єкти (суб'єкт) взаємодії усвідомили, що те чи інше 

протиріччя є перешкодою на шляху досягнення ними 

життєво важливих цілей і інтересів. На думку К. 

Боулдинга, конфлікт виникає, коли «дозрілі» протиріччя 

усвідомлюються сторонами як несумісні і кожна зі сторін 

прагне заволодіти позицією, яка виключає наміри іншого 

боку. Тому конфліктні протиріччя носять суб'єктивно-

об'єктивний характер. 

Об'єктивними вважаються протиріччя, які реально 

існують в суспільстві незалежно від волі і бажання 

суб'єктів. Наприклад, суперечності між працею і 

капіталом, між керівниками і керованими, протиріччя 

«батьків» і «дітей» і т. д. 
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Крім об'єктивно існуючих (що виникають) протиріч 

в уяві суб'єкта можуть виникнути уявні протиріччя, коли 

об'єктивних причин для конфлікту немає, але суб'єкт 

усвідомлює (сприймає) ситуацію як конфліктну. В цьому 

випадку можна говорити про суб'єктивно-суб'єктивні 

протиріччя. Можлива й інша ситуація, коли реально 

існують конфліктні протиріччя, але суб'єкт вважає, що 

достатніх причин для конфлікту немає [5]. 

Протиріччя можуть існувати досить тривалий 

період часу і не переростати в конфлікт. Тому необхідно 

мати на увазі, що в основі конфлікту лежать лише ті 

протиріччя, причиною яких є несумісні інтереси, потреби і 

цінності. Такі протиріччя, як правило, породжують 

відкриту боротьбу сторін, протиборство. 

Особливістю конфліктів сучасності стало набуття 

особливого впливу інформаційного складника, що є 

логічним результатом переходу людства від 

індустріального до інформаційного періоду розвитку. Тому 

роль журналістів та інформації надзвичайно зросла. У 

сучасному взаємопов’язаному світі конфлікти рідко 

залишаються локальними, миттєво виходячи на 

глобальний рівень. Тому і журналістів цікавлять 

конфлікти, розташовані ніби й далеко від їхньої аудиторії – 

показуючи об’ємну картинку для своїх читачів/глядачів, 
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журналісти доводять «близькість» цієї проблеми і 

необхідність її розв’язання. Для сторін конфлікту ж, у 

свою чергу, міжнародні журналісти є тим каналом, через 

який вони можуть представити власну позицію 

міжнародній спільноті, формуючи як образ протистояння, 

так і образ задіяних у ньому сторін. 

Як ми вже згадували, до чотирьох класичних типів 

видовищ (обрядового, спортивного, мистецького, 

балаганного) телебачення ввійшло п’ятим повноправним 

родом, яке обґрунтовано є комплексним видовищем, адже 

воно здатне реалізовувати чи транслювати всі інші типи 

видовищ [12]. 

Сприяння ефективній комунікації під час та після 

конфлікту і забезпечення й захист довіри до нас, як до 

журналістів, означає, що журналісти просто зобов’язані 

розуміти суть конфлікту та його причини. Ми, як 

журналісти, також повинні досконало володіти теорією 

конфлікту, оскільки вона зачіпає майже всі аспекти нашої 

роботи. Журналістика завжди має справу зі змінами та з 

впливом, який ці зміни справляють на людей, групи, 

держави, економіку та довкілля. Ці зміни рідко проходять 

без конфліктів, оскільки люди прагнуть задовольнити 

незадоволені потреби, підвищити власний вплив, 

захистити власну ідентичність, розширити власний доступ 
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до ресурсів і зменшити нерівність і несправедливість. 

Конфлікт – це є ситуація, у якій дві або більше осіб чи груп 

намагаються переслідувати цілі або прагнення, які, за їхнім 

переконанням, вони не можуть поділяти з іншими. Як 

пише Росс Говард у виданні «Журналістика конфлікту», – 

«Не всі конфлікти є насильницькими. Конфлікт є 

нормальним, коли відбуваються зміни. Деякі люди 

прагнуть змін, а інші з цим не погоджуються. Якщо їх 

розбіжність у думках або їх конфлікт можна владнати 

мирним шляхом, цей процес можна вважати позитивним. 

Але коли конфлікт не вдається владнати належним чином, 

він стає насильницьким. У насильницьких конфліктах 

люди бояться за свою безпеку та життя. Коли ми кажемо 

«конфлікт», ми, зазвичай, маємо на увазі насильницький 

конфлікт» [7]. 

Існує чимало причин для конфлікту. Вони 

різноманітні, в більшості випадків ідеться не просто про 

одну підставу або одну причину для певного конфлікту – 

природа конфліктів зазвичай багатогранна. Деякі з причин 

включають:  

• дефіцит ресурсів, або коли відбувається 

несправедливий розподіл таких ресурсів, як продукти 

харчування, житло, робочі місця або земля;  
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• між двома (або більше) групами, що перебувають 

у конфлікті, немає комунікації, або її дуже мало;  

• у груп хибні ідеї та переконання стосовно одне 

одного;  

• між ними існують невирішені образи з минулого;  

• відбувається нерівномірний розподіл влади.  

Під час висвітлення конфлікту повинні ретельно 

вивчатися гадані, можливі та фактичні причини конфлікту, 

оскільки таке вивчення та обговорення дозволить тим, чиї 

інтереси були порушені, і тим, хто намагається впровадити 

зміни, ефективно спілкуватися зі своїми опонентами. Ми, 

як журналісти, схильні розповідати про історію конфлікту 

як про гру з нульовим рахунком і лише з одним 

переможцем. Однак таке висвітлення є небезпечним і 

часто означає, що ми виконали лише частину своєї роботи, 

оскільки не можна забувати про обставини конфлікту (чи 

то історія, чи то довкілля тощо) або його учасників. 

Крім того, телебачення внесло принципово нові 

риси в давні засади видовищної природи. Так, однією з 

характерних рис телебачення як нової форми обрядовості є 

програмна структура, завдяки якій у певні дні, у певний 

час відбуваються однакові екранні «події» – показуються 

фільми, або новини, або обов’язковий суботній «Голубий 
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вогник», як у радянські часи, чи щорічна новорічна 

демонстрація «Іронії долі, або з легким паром!». 

Своєрідним телевізійним обрядом стало чекання 

певних передач у певний час, суттєво змінивши тим самим 

характер колективних форм спілкування. 

Активно вплинуло телебачення і на формування 

жанрових особливостей, виражальних засобів 

журналістики, кіно, театру, естради, музичного мистецтва, 

інтегрувавши в собі майже весь історичний творчий досвід 

цих сфер духовної діяльності. 

Система телебачення, яка не має аналогів в історії 

культури за обсягом одномоментного впливу на 

аудиторію, сформувалась одночасно з об’єктивними 

світовими процесами формування масової культури і 

зуміла поєднати в собі різноманітні її сфери: інформацію й 

мистецтво, пропаганду й масові видовища, рекламу й 

освіту, розваги й пізнання. 

Важко недооцінити роль ЗМІ у формуванні 

громадської думки щодо конфлікту або конфліктно 

вразливих груп населення. З одного боку, ЗМІ можуть 

допомогти в протидії різних проявів дискримінації та стати 

тим інструментом, що буде за потреби «загладжувати 

гострі кути», які неминуче виникають в умовах конфлікту, 

а з другого – може бути джерелом нетерпимості й агресії.  
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При висвітленні конфліктів журналіст зобов’язаний 

ретельніше перевіряти інформацію, поширювати лише 

точну інформацію, недопустимо оприлюднювати 

матеріали, які ґрунтуються на чутках або ж постах у 

соціальних мережах. Точність інформації забезпечується: 

перевіркою достовірності джерел інформації; наданням 

переваги першоджерелам; перевіркою інформації в кількох 

джерелах; перевіркою документів чи документальних 

свідчень, на які ви посилаєтесь; підтвердженням подій 

безпосередньо очевидцями, за потреби. Якщо ж помилка 

все ж сталася, журналіст зобов’язаний спростувати 

неправдиву чи недостовірну інформацію і забезпечити 

максимальне поширення спростування. 

Незважаючи на те, що живопис цікавить 

журналістів українських мас-медіа більше, ніж раніше, ця 

тематика відображається ними ще недостатньо. мірою. 

Переважає жанр замітки, який сам по собі не дає 

повноцінно розкрити світ тієї чи іншої роботи через 

жанрові особливості. Крім того, автори цих заміток у 

випадку відвідування виставок зазвичай обмежуються 

переказуванням певних картин, іноді – розповіддю про 

певні деталі деяких з них. Професійний аналіз картин 

зустрічається у центральній пресі нечасто.  
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Висвітлюючи театральне життя країни, автори 

центральної преси України не лише рецензують окремі 

вистави тощо. Вони намагаються висвітлювати загальні 

тенденції, вплив культурних явищ на глобальні процеси, 

розвиток суспільства, зв’язок культурних і політичних 

процесів. 
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ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА ТА ФІРМОВИЙ СТИЛЬ: 
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Анотація. Стаття присвячена проблемі створення 

унікального фірмового стилю та зовнішньої реклами, які б 

запам’ятовувались споживачам. Проаналізовано вплив 

фірмового стилю та зовнішньої реклами на сприйняття 

бренду у свідомості споживача. Схарактеризовано 

функції та особливості створення фірмового стилю та 

зовнішньої реклами зокрема. 
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У сучасному світі увсебіч навколо нас реклама та 

інші засоби використання маркетингових принципів. Через 

велику кількість зовнішньої інформації дуже важливу роль 
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відіграє влучно розроблений фірмовий стиль компанії, 

створений так, щоб максимально привернути увагу 

споживачів і викликати їхню зацікавленість. Адже саме 

фірмовий стиль має диктувати правила створення 

зовнішньої реклами для кожного підприємства. 

Унікальний фірмовий стиль, який також 

простежується крізь усі елементи зовнішньої реклами, 

обумовлює успішність компанії та істотно збільшує обсяг 

її клієнтів. Потрібно зробити так, щоб викликати в людей 

асоціацію саме з цією фірмою та напрямком її діяльності. 

Для цього створюється певна цікава концепція, яка буде не 

тільки передавати сутність компанії, але також буде 

вигідно виділяти її серед конкурентів.  

Фірмовий стиль відіграє значну роль в успішності 

компанії. Адже це перше, на що звертає увагу людина в 

пошуках місця втілення власних ідей або потреб. Дуже 

часто фірми з висококваліфікованими спеціалістами 

втрачають велику кількість клієнтів саме через погано 

продуманий або взагалі непродуманий фірмовий стиль і 

рекламу. До того ж, низькоякісна реклама впливає на те, 

що в споживача падає довіра до компанії. 

Але слід пам’ятати, що без гарного, професійно 

розробленого фірмового стилю, зовнішня реклама не 
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зможе кардинально змінити популярність компанії через 

брак ідентифікації у свідомості потенційних клієнтів. 

На жаль, нині існує безліч однотипних компаній, 

різниця між якими майже непомітна. Це відбувається через 

нерозуміння важливості ролі фірмового стилю в 

маркетингу. Тому такі компанії витрачають дуже багато 

коштів на рекламу, але не отримують від неї бажаного 

ефекту. 

Важливо лише один раз вкласти грамотно гроші та 

звернутися до професійного маркетолога й графічного 

дизайнера. Це допоможе заощадити гроші в майбутньому 

на рекламі та сформувати позитивний імідж компанії. 

Фірмовий стиль створюється не на один день. Іноді 

він існує навіть десятками років. Тому до його розробки 

треба ставитися з великою відповідальністю. 

Під час розробки фірмового стилю дуже важливо 

враховувати психологічні особливості цільової аудиторії. 

Варто розуміти, який вплив на мозок здійснює той чи 

інший колір, слово, форма, зображення. 

Отже, цікаво, а головне – грамотно, розроблений 

фірмовий стиль безпосередньо впливає на успішність і 

процвітання компанії, яка його використовує. 

Як створити унікальний фірмовий стиль серед сотен 

тисяч подібних? Яку роль фірмовий стиль і реклама 
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відіграють у комунікації з потенційними та існуючими 

клієнтами й замовниками?  

Поняття фірмового стилю з’явилося зовсім 

нещодавно. Його вік не перевищує й ста років. Але 

використання фірмового стилю має глибокі корені. Ще в 

давнину майстри використовували особисте клеймо, яким 

відмічали власну продукцію, а кочові племена накладали 

знак особистості на скот. 

Нині кожна успішна фірма або підприємство 

обов’язково має створити власний унікальний і 

впізнаваний фірмовий стиль. Фірмовий стиль - це 

сукупність пластичних, кольорових, типографічних та 

інших прийомів, які об’єднані однією ідеєю та виражені 

графічним способом. Вони задають єдиний стиль усім 

товарам або послугам, усій інформації, що походить від 

компанії. Фірмовий стиль притаманний усьому 

зовнішньому та внутрішньому оформленню підприємства, 

упаковці та навіть аксесуарам. Його наявність створює у 

підсвідомості потенційного або існуючого замовника образ 

солідної компанії та ніби вказує на довготривалість її 

намірів. Зараз фірмовий стиль є однією із надзвичайно 

важливих складових частин ділової етики. Він має 

створювати цілісний образ, візуальне втілення ключової та 

побічної інформації компанії. 
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При стабільному, високому рівні освіченості та 

досвіду спеціалістів відділу маркетингу грамотно 

розроблений фірмовий стиль дуже якісно й ефективно 

виконує свої основні функції: 

1)  дозволяє споживачу легко орієнтуватись у 

зовнішній інформації та швидко розпізнавати потрібний 

товар, фірму чи послугу серед аналогічних; 

2)  дозволяє фірмі виводити власну продукцію 

на ринок з меншою кількістю затрат, адже її вже 

впізнають, вона вже має певний рівень довіри; 

3)  позитивно впливає на зовнішню та 

внутрішню атмосферу фірми та її естетичний рівень; 

4) поліпшує ефективність реклами; 

5)  об’єднує співробітників і підвищує їхню 

командність, адже приємно працювати у фірмі, яку 

впізнають люди. Це стимулює до ефективної роботи, бо 

кожен намагається підтримати авторитет компанії, яка 

перебуває “на слуху”; 

6)  створює у свідомості потенційних та 

існуючих клієнтів образ солідної компанії, для якої має 

значення сприйняття її статусу замовниками; 

7)  підкреслює статус компанії в очах 

потенційних партнерів. 
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Зовнішня реклама буває двох типів: постійна та 

тимчасова. 

Форматів зовнішньої реклами значно більше. Їхня 

кількість постійно зростає, спеціалісти з маркетингу 

створюють усе нові форми презентації брендів і товарів. 

Найпоширенішими є такі формати: 

- білборд або рекламний щит; 

- сітілайт; 

- брендмауер; 

- панель-кронштейн; 

- стелла; 

- рекламні екрани або медіафасади. 

При створенні зовнішньої реклами дуже важливо 

враховувати психологічні особливості цільової аудиторії. 

Варто розуміти, який психологічний вплив здійснює той 

чи інший колір, слово, форма, зображення. 

Фірмовий блок. Цей елемент фірмової символіки 

традиційно є поєднанням декількох елементів фірмового 

стилю (двох або більше). Найчастіше це зображувальний 

товарний знак і логотип. До них часто додається фірмовий 

лозунг. 

До основних функцій фірмового блоку 

зараховуються: 
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- інформаційна максимально точно, ємно і вичерпно 

проінформувати споживача про характер товарів і послуг, 

пропонованих брендом; 

- ідентифікаційна сприяти якнайшвидшій 

ідентифікації бренду, запам'ятовуванню і полегшувати для 

клієнта пошук при вторинному і наступних контактах; 

- рекламно-маркетингова ефективніше просувати і 

продавати продукт; 

- іміджеобразуюча має формувати і підтримувати 

імідж бренду; 

- нагадувальна – будь-яке додаткове нагадування 

споживачеві про бренд є запорукою того, що при 

актуалізації потреби у відповідних товарах і послугах 

найперше він згадає саме про ваш бренд. 

Вимоги до фірмового блоку та до зовнішньої 

реклами дуже схожі. Він має бути оригінальним, 

естетичним, помітним, легко читатись і добре 

запам’ятовуватися. 

Важливим складником фірмового стилю є гама 

кольорів, від якої зазвичай і відштовхуються при створенні 

зовнішньої реклами. 

За статистикою, найчастіше при виборі фірмових 

кольорів віддають перевагу синьому, червоному, чорному 
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та сірому. Набагато рідше використовують жовтий (усього 

12%). Інші кольори майже не користуються популярністю. 

Багато компаній легко впізнати за сполученням 

кольорів. Колір має викликати конкретні асоціації з 

діяльністю компанії, її продукцією; повинен нести певну 

інформацію і відображати ідею фірмового стилю. У 

зв’язку з цим при виборі фірмових кольорів важливо 

дослідити емоційний вплив та асоціації, які викликає той 

чи інший колір. Проаналізувати, з яким видом діяльності 

він асоціюється. 

Існують сфери бізнесу, які можуть дозволити собі 

максимально розширити кількість кольорів. Приклади 

таких логотипів можна побачити в Google і Microsoft, 

каналу CNBС. Усіх об'єднує сфера створення інновацій, 

вони несуть у світ щось нове. Великою кількістю кольорів 

вони обґрунтовано виділяються на тлі інших. 

Для компаній, які пропонують масові товари й 

послуги, більше пасують яскраві та енергійні кольори. 

Діяльність, пов’язану з водними ресурсами, зазвичай 

символізує блакитний колір, екологічного направлення – 

зелений, молочна продукція – білий. 

До того ж, треба враховувати й те, які кольори 

містимуться поряд з обраним кольором, тобто 

психологічну сумісність кольорів. 
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Для сучасного українського дизайну рекламна 

графіка виступає порівняно новим об'єктом проектної 

діяльності і теоретичних досліджень. Її інформаційна роль 

у процесі виробництва матеріальних цінностей перейшла в 

розвинену систему образного й естетичного впливу на 

людину та суспільство, а також у важливу складову 

частину суспільного життя. 

Оформлювальна графіка найширше застосовується 

в дизайні друкованої продукції, рекламної діяльності, 

графічному рішенні інтер'єрів виставок, вітрин магазинів, 

предметів повсякденного користування, оформленні 

масових заходів та ін. Кращі зразки інформаційних 

аркушів свідчать про те, що стараннями дизайнера вони 

перетворюються у змістовні, оригінальні красиві твори 

прикладної графіки. 

Зовнішня друкована реклама як частина рекламної 

графіки є найпоказовішим прикладом використання 

художніх прийомів графічного дизайну в прагматичних 

цілях. Нині зовнішня реклама є такою галуззю рекламної 

індустрії, яка стрімко розвивається та, за деякими 

оцінками, займає більше третини рекламного ринку. 

Рекламна графіка, яка розміщена на підлозі, – це 

один з останніх напрямків у галузі зовнішньої реклами, 

здатний дієво привернути увагу споживачів завдяки 
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незвичайному об'ємному дизайну. Це також допомагає 

просуванню продукції. В умовах сучасної жорсткої 

конкуренції та розвиненості дизайну досить важко вибрати 

найефективніший спосіб залучення цільової аудиторії. 

Технологія виготовлення 3D реклами, яка розміщується на 

підлозі, дає широкі можливості для створення 

незвичайного об'ємного дизайну, який привертає до себе 

увагу людей і тим самим сприяє просуванню продукції. 

Дослідження показують, що час споглядання такої 

реклами становить від 2 до 5 хвилин. А це дуже важливо, 

коли потенційний клієнт перебуває недалеко від товару 

компанії. 3D графіка привертає увагу крізь вуличну 

метушню і рекламний шум, щоб в буквальному сенсі 

вистрибнути зі свого простору до свідомості потенційного 

покупця і це веде до приголомшливого ефекту. 

Така рекламна графіка вже поширена в 

європейській та американській торговій сфері. Згідно з 

результатами дослідження, проведеного міжнародною 

дослідницькою компанією GFK, реклама на підлозі має 

високий показник запам'ятовування і високий рівень 

сприйняття серед споживачів, порівняно з іншими 

засобами просування товарів або послуг. 80% респондентів 

позитивно відгукнулися про такий спосіб реклами. 

Дослідження також показало, що така графіка сприяє 
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збільшенню обсягів продажів рекламованої продукції і є 

високоефективним способом створення, що привертає 

увагу до реклами. 

Створення зовнішньої реклами передбачає декілька 

обов’язкових етапів: 

- з’ясування завдання. 

З’ясування завдання є першим і фундаментальним 

етапом початку створення, адже не знаючи завдання, 

неможливо розробити будь-що; 

- підготовчий етап. 

На цьому етапі відбувається вивчення інформації 

про компанію, для якої створюється зовнішня реклама. 

З’ясування цільової аудиторії теж значно впливає на 

особливості створення зовнішньої реклами. Також 

важливо проаналізувати стан ринку даної продукції та 

конкурентного середовища; 

- вивчення аналогів. 

Велике значення має вивчення зовнішньої реклами 

конкурентів. Визначення цікавих і ефективних ідей, а 

також визначення недоліків; 

- генерація та аналіз ідей. 

Створення ідеї може бути тривалим або швидким. 

Це залежить від безлічі чинників, основним з яких є 

натхнення; 
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Слід визначити пріоритетні психологічні складники, 

тобто створити образно-асоціативний ряд: «реклама - 

образ - асоціації»; 

- створення ескізів та відтворення їх у графічних 

програмах. 

Тепер визначаються пріоритетні фірмові кольори, 

шрифтові рішення, основні графічні об'єкти, фотографії, на 

основі яких створюються ескізи. Зазвичай як основні, за 

деяким винятком, вибираються один, два, максимум три 

кольори. Шрифти використовуються чіткі, зрозумілі, легко 

читати як у великому, так і в дрібному масштабі. 

Композиція це об'єднання окремих елементів твору 

в єдине художнє ціле, у якому в конкретній зоровій формі 

найяскравіше розкривається зміст. Вона відіграє велику 

роль у створенні зовнішньої реклами. 

Композиційна рівновага це такий стан форми, при 

якому всі елементи збалансовані між собою. Вона 

залежить від розподілу основних мас композиції щодо її 

центру. Дотримання закономірностей композиційної 

рівноваги в дизайні зовнішньої реклами, та в мистецтві в 

цілому, є обов'язковою вимогою. 

Під симетрією розуміють повторення, відображення 

лівого в правому, верхнього в нижньому тощо. Як засіб 

композиції симетрія використовується дуже давно.  
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Асиметрія є повною протилежністю симетрії. При 

організації асиметричної композиції використовується 

багато закономірностей, тому що окремі елементи 

позбавлені своєї єднальної – осі симетрії. Робота над 

асиметричною формою складніша, ніж над симетричною. 

Тут необхідно тонке розуміння композиційної рівноваги, 

адже підпорядкованість форми зазвичай і зводиться саме 

до нього. 

Дисиметрія – це несиметричне розташування 

основних частин цілого, при якому другорядні елементи 

розташовані симетрично. Звідси випливає, що це 

динамічна структура зі статичними елементами. Не можна 

сплутувати її з урівноваженою симетрією, яка є статичною 

структурою з динамічними елементами. Рівноваги можна 

досягти за допомогою геометричної конфігурації, кольору, 

текстури і відносної енергії елементів - звідси виникає 

«напруга». Дисиметрія вносить у множинність порядок і 

спокій. З елементами простору відбувається приблизно те 

ж саме, але при їхньому вивченні не слід забувати, що 

вони розглядаються зсередини. 

Динамічною прийнято вважати однобічну активно 

спрямовану форму. Ця властивість композиції пов'язана з 

пропорціями і відношенням величин. При рівному 

розподілі відношення для неї характерна статичність, а при 
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контрасті створюється динамізм. При цьому зоровий рух 

прямує в напрямку більшої величини. Активна й однобічно 

спрямована форма є необхідною умовою появи 

динамічності. Наприклад, куб створює враження 

статичності, а вертикальний паралелепіпед – динамічності. 

Але якщо паралелепіпед покласти плазом, зникає 

однобічна спрямованість форми і ми отримуємо статичний 

обсяг. 

Динамічність властива і нерухомим, і рухомим 

предметам. У першому випадку вона обумовлюється не 

вимогами експлуатації, а є результатом необхідного 

конструктивного компонування, наслідком взаємодії 

різних розмірних величин. Для нерухомих предметів 

динамічність, не є якістю, яка визначає форму. 

Антираціональний прояв динамічності мав місце і у 

меблях, проектованих у 60-х роках. У деяких виробах були 

надто деформовані дзеркала, кришки столів і навіть бічні 

стінки корпусних виробів тощо. Цим вони ніби 

відображали досягнення технічного століття, а у зрештою 

рахунку, набули антифункціональної і нетехнологічної 

форми. 

Статичність – це підкреслене вираження стану 

спокою, непорушності, стійкості форми. Статичні 

предмети, які мають явний центр і в яких вісь симетрії є 
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головною організувальною формою. Якщо з цих позицій 

розглядати різні предмети, можна зазначити, що в засобах 

транспорту статичність виключається. У верстатах 

поєднуються статичні й рухомі елементи. 

Існує загальне математичне співвідношення, яке 

зустрічається в природі і може бути використане для 

створення приємної природної композиції в рекламних 

роботах. Воно називається правилом Золотого перетину, 

хоча також відоме як – Золота середина, Золоте 

співвідношення або грецька буква «Фі». Діючи на основі 

послідовності Фібоначчі, Золотий перетин описує 

відносини між двома пропорціями. Числа Фібоначчі, як і 

багато елементів, що зустрічаються в природі, слідують 

співвідношенню 1: 1,61 – це те, що називається Золотим 

співвідношенням. А побудова цих співвідношень у 

масштабі дає спіраль, яку можна побачити навколо, всюди 

в природі. Вважається, що Золоте співвідношення 

використовується в мистецтві і дизайні вже впродовж, 

принаймні, 4000 років, але цей період може бути навіть 

більшим: деякі люди стверджують, що стародавні єгиптяни 

використовували принцип Золотого перетину для 

побудови пірамід. Нині Золоте співвідношення можна 

спостерігати в музиці, мистецтві, дизайні та в усьому 

навколо нас. 
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В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ 
 

 

Анотація: У статті запропоновано  розуміння 

дискурсу і фрейму соціальних проблем та відповідних 

методів їхнього емпіричного аналізу. З’ясовано, що 

конструкціоністський опис життєвого циклу 

соціальних проблем має бути адаптованим до 

українських умов, передусім до особливостей 

медіапростору, та їхнього взаємозв’язку з 

політикоуправлінською сферою. Необхідною умовою 

аналізу особливостей медіапростору суспільства є 

увага до культурного та інституційного контексту. 

Ключові слова: медіапродукція, мас-медіа, 

соціальна активність, медіа споживачі, соціальні 

проблеми, медіапростір, бідність, інституційний дискурс. 

 

Нині суспільство перебуває в процесі соціальних 
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перетворень, що насправді, розподіляється на дві 

частини: перша – пропагує традиційно-ментальні 

цінності існування, усталені роками; друга – створює 

нову реальність, використовуючи різноманітні 

інструменти її конструювання. 

Мультимедійний проект є одним з таких 

інструментів. Він завжди формував і культивував 

цінності масової культури, задавав зразки ціннісної 

поведінки та впроваджував стереотипи мислення. Ця 

складна багаторівнева машина змінює шляхи свого 

впливу на споживача, залежно від інформаційних 

потреб останнього та прихованих завдань, притаманних 

для окремої медіапродукції. 

Медіа споживачі активно реагують на візуальні 

зміни, що відбуваються в медіа. Відповідно, за 

допомогою мас-медіа можна формувати їхню соціальну 

активність. 

Сучасні мас-медіа є соціальними, або, як їх ще 

прийнято називати – новітніми. Вони значно  

відрізняються від медійної системи старого зразка та 

сприяють консолідації суспільства завдяки його 

трансформації. Взаємовплив новітніх медіа та сучасного 

соціуму, на жаль, є недостатньо вивченим, як і процес 

соціалізації через мас-медіа. 
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У період соціальних перетворень, коли 

традиційно-ментальні цінності людства активно 

зазнають змін, проблема візуального образного впливу 

медійного проєкту на свідомість набуває особливої ваги. 

Модифікація сучасних засобів масової інформації 

сприяє стрімкому розвитку нових способів і методів 

впливу на формування соціальної активності 

громадянина. Із появою кожного нового виду медіа 

виникає потреба вивчення потенціалу його впливу на 

соціум. 

Варто наголосити, що тема дослідження 

візуального компонента медіа проекту та рівня його 

впливу на аудиторію є мало дослідженою, хоча під час 

проведення бакалаврського проекту ми знайшли низку 

наукових робіт на які спирались і які прямо чи 

опосередковано стосуються нашої проблеми                               

В. Абушенко, Н. Осипова, В. Карасик, А. Швейцер,                       

Д. Брайант та С. Томпсон, В. Петрик та інші. 

Останнім часом медіаспоживач все впевненіше та 

інтенсивніше вносить свої корективи до загальної 

інформаційної сітки та самостійно, здебільшого через 

відкритий доступ до мережі Інтернет, змінює систему 

сучасної медіареальності.  

Мета нашого дослідження: визначити специфіку 
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впливу медіа на формування соціальної активності 

громадянина.  

Досягнення мети зумовило постановку і 

виконання таких завдань, які пов’язані між собою: 

- уточнити сутність поняття «мас-медіа» та 

«соціальна активність» у контексті сучасності та їхня 

роль у візуальній образності медіапроєкту; 

- визначити особливості формування 

медіапростору й візуального образу медіапроекту в 

ньому, що здатен  окреслити роль користувачів у цьому 

процесі; 

- теоретично осмислити процес перетворення 

пасивного громадянина на активного з використанням 

інтернетмедіа проєкту; 

- окреслити рівень формування медіакультури за 

допомогою візуального образу медіапроєкту. 

Складність наукового дослідження даної 

проблеми пов’язана з тим, що стан об’єкта вивчення 

постійно змінюється. Зважаючи на це, можна 

стверджувати, що теоретичні засади впливу мас-медіа 

на формування соціальної активності громадянина в 

сучасних умовах потребують поглибленого вивчення. 

Об’єкт дослідження – візуальний образ 

мультимедійного проєкту. 
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Предмет дослідження – процес формування 

соціальної активності сучасного українця із 

застосуванням візуального компонента медіапроєкту. 

Методи дослідження: Для досягнення вище 

згаданої мети ми скористалися практичним та 

теоретичним освоєнням дійсності, за допомогою 

загальнонаукових, наукових, кількісно-якісних і 

частково-наукових методів. Одним з основних методів 

дослідження в цій роботі є вибірковий аналіз і 

порівняння ключових фрагментів публікацій, які 

характеризують направленість тексту, а також прояв 

особистого ставлення автора до освітлюваної події. 

Першим етапом створення цієї роботи став збір 

даних: перегляд каталогів авторефератів дисертацій, 

доповідей, книг та іншої наукової і ненаукової 

літератури з проблематики та ознайомлення в межах 

історичного методу з новітніми результатами 

досліджень у таких галузях науки, як соціологія та 

медіапсихологія. Цей інтелектуальний матеріал 

дозволив провести системний аналіз об'єкта і предмета 

дослідження та визначити їхні особливості. Щоб 

коректно описати масмедійну сучасність, яка 

знаходиться у постійному розвитку, ми скористалися 

діалектичним методом, після чого завдяки контент-
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аналізу виявили зміни у формуванні новітньої системи 

медіареальності. Використання методу структурно-

функціонального аналізу дозволило уточнити сутність, 

структуру та функції сучасних мас-медіа та з'ясувати 

особливості впливу на формування соціальної 

активності. Серед емпіричних методів нашого 

дослідження − спостереження за активністю громадян у 

просторі соціальних мереж [1]. 

Понятійно-категорійний апарат нашого 

дослідження передбачає визначення таких термінів, як 

особистість, соціальна активність особистості, засоби 

масової інформації, інституційний дискурс, спеціальні 

інформаційні операції, управління, масово-комунікаційний 

ефект. 

Як зазначає Н.П Осипова в підручнику 

«Соціологія», соціальна активність особистості – це 

системна соціальна якість. Особистість у системі 

соціальних зв’язків, у якій виявляється та реалізується 

рівень її соціальності. Під цим слід розуміти глибину та 

повноту зв’язків особистості з соціумом, а також рівень 

перетворення особистості в суб’єкта суспільних відносин 

[3]. 

Соціальну активність можна визначити за такими 

основними ознаками: сильне, стале прагнення впливати на 
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соціальні процеси та дієва участь у суспільних справах, 

прагнення змінити, перетворити або, навпаки, зберегти, 

зміцнити існуючий соціальний лад, його форми й елементи 

[3].Соціальна активність особистості починає формуватись 

у дитинстві. Цьому процесу сприяє низка різноманітних 

чинників: це і виховання, і процес соціалізації дитини та її 

навчання, а також вплив навколишньої інформації, а саме: 

суб’єкти спілкування (всі люди, з якими ця особистість 

коли-небудь спілкувалася), книги, радіо, телебачення, 

Інтернет тощо. Усі вони створюють у голові особистості 

певний ракурс, під яким вона дивиться на світ, героїв, яких 

вона хоче наслідувати, а також певну лінію розмежування 

на «своїх» і «чужих», тобто відокремлення власного 

космосу від навколишнього хаосу.  

Формування соціальної активності: людина діє 

відповідно до сформованої в дитинстві програми (звичайно 

ця програма з часом ускладнюється, трохи або до 

невпізнання змінюється, але сформована в дитинстві 

основа лишається незмінною). Якщо вона змушує 

особистість боротися за власні права, виступати з 

різноманітними промовами, брати участь у громадських 

заходах, боротися за справедливість тощо, якщо так 

робили її герої, тобто кращі серед «своїх», то вона буде так 

робити, адже відчуватиме, що це правильно, що так 
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необхідно робити. Ті ж процеси впливають і на 

особистостей із низьким рівнем соціальної активності. 

Як було згадано вище, на формування соціальної 

активності впливає безліч джерел навколишньої 

інформації, серед яких в умовах сьогодення провідні 

позиції займають засоби масової інформації.  

Тепер для повноцінного охоплення питання 

пропонуємо розглянути поняття «дискурс». Він буває 

багатьох видів, однак дискурс ЗМІ належить до 

інституційного виду дискурсу.  

Як зазначає В.І. Карасик у книжці «Мова 

соціального статусу», інституційний дискурс, – «різновид 

спілкування між людьми, які можуть не знати один одного, 

але повинні спілкуватися відповідно до норм даного 

соціуму». Інституційний дискурс, або статусно-

орієнтований – це «мовленнєва взаємодія представників 

соціальних інститутів один з одним, з людьми, які 

реалізують власні статусно-рольові можливості в межах 

сформованих суспільних інститутів» [6]. Засоби масової 

комунікації спрямовані на формування думки читача 

(глядача, слухача) у певному, інституційно заданому 

напрямку. 

Наступним прикладом із часів зародження преси є 

явище глашатаїв, що повідомляли народ про найважливіші 
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події з життя держави чи окремого князівства. Зрозуміло, 

що зазвичай така інформація не була об’єктивною: 

глашатай казав те, що вимагала від нього влада. 

Відповідно, громадяни чули про мудрого та здорового (що 

було вкрай важливо для того часу) короля, його ідеальних 

нащадків, непереможну армію тощо. Саме це явище є 

прикладом негативного впливу ЗМІ на соціальну 

активність, бо глашатаї були першою сходинкою у 

формуванні явища, знаного нині як інформаційна війна. 

У навчальному посібнику «Сучасні технології та 

засоби маніпулювання свідомістю» [6], автором зазначено, 

що інформаційна війна – вид протиборства між різними 

суб’єктами (наприклад, державами, неурядовими, 

економічними або іншими структурами), який 

здійснюється для досягнення односторонніх воєнних, 

соціально-політичних чи економічних переваг над 

суперником. Звичайно, цей тип війни включає в себе так 

звані спеціальні інформаційні операції. Автори 

вищезгаданого посібника так описують їх: спеціальні 

інформаційні операції (СІО) – це сплановані дії, 

спрямовані на ворожу, дружню або нейтральну аудиторію 

через вплив на її свідомість і поведінку за допомогою 

використання певним чином організованої інформації та 

інформаційних технологій  для досягнення певної мети.  
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СІО поділяються на: 

- операції, спрямовані проти суб’єктів, які 

ухвалюють рішення; 

- операції, спрямовані на компрометацію, 

заподіяння шкоди опонентам; 

- операції, спрямовані на політичну й економічну 

дестабілізацію.  

Такі війни безупинно точаться нині у світі. 

Головною війною звичайно є інформаційне протистояння 

США та Росії, але окрім цього, є інші війни, які тривають 

уже понад століття, між країнами Західної та Східної 

півкуль. Перші, в основному, відстоюють американські та 

європейські цінності, а другі є сумішшю пострадянської, 

соціалістичної, мусульманської та інших ідеологій. Але 

яка б інформаційна війна не була, вона завжди впливатиме 

на формування соціальної активності населення, адже 

заражатиме його своїми ідеями, змушуватиме людей 

ненавидіти один одного та зрештою стане сильним 

мотивуючим фактором на тій війні, де воюють далеко не 

словами [13].  

Управлінський вплив ЗМІ може бути двох типів: 

- помірний вплив: такий, що може бути 

переосмисленим. Адже необхідно враховувати, що кожна 

людина або групи людей можуть самостійно формувати 
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систему уявлень про навколишню дійсність, серед іншого 

критично переосмислювати інформацію, що надходить від 

журналістики.  Такий тип впливу не носить обов'язкового 

характеру; 

- сильний влив: якщо ЗМІ діють високоефективно, 

злагоджено і консолідовано, сила їхнього впливу може 

виявитися досить значною. 

Оскільки керуючі можливості журналістики високі, 

журналісту особливо важливо усвідомлювати свою 

особисту відповідальність за те, як формується свідомість 

аудиторії, яким шляхом веде її масова інформація, 

поширювана в суспільстві. 

Керівна роль журналістики в суспільно-

політичному житті може носити як характер впливу на 

уявлення рішень різними соціальними інститутами, так і 

характер впливу на світ свідомості та спрямованість 

поведінки масової аудиторії. Із цього випливає роль 

журналістики як «четвертої влади». 

При формуванні соціальної активності особистості 

ЗМІ займає певні позиції, які називають соціальними. Вони 

бувають таких типів: 

1. Консервативна позиція − спрямована на 

виконання завдань щодо зміцнення існуючого порядку 

речей і підтримки наявного стану масової свідомості (на 
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основі відповідної подачі та інтерпретації явищ поточного 

життя суспільства). 

2. Реакційна позиція − відповідно до неї завданням 

журналістики виявляється прагнення сприяти зворотному 

руху громадських структур і масової свідомості до регресу. 

3. Прогресивна позиція журналістики − зобов'язує її 

боротися за такі перетворення в економічній, політичній, 

соціальній і духовній сферах життя, які зумовлюють рух 

уперед . 

До того ж, не можна забувати, що наслідком впливу 

інформації ЗМІ на суспільство є певний ефект, який 

називають масовокомунікаційним.   
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Анотація: У статті розглядається проблема 

формування духовної культури особистості в умовах 

глобалізації і трансформації суспільства. Дається аналіз 

сучасного стану духовності в країні. Розкриваються 

основні шляхи формування духовної культури через 

філософський, культурологічний, мовознавчий, 
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українського народу. 
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етичні норми. 

 

Однією з багатьох функцій журналістики є 

культурно-освітня, яка полягає в тому, щоб, як один з 

інститутів культури суспільства брати участь у пропаганді 

і поширенні в житті суспільства високих культурних 

цінностей, виховувати людей на зразках загальносвітової 

культури, тим самим сприяючи всебічному розвитку 

людини. 

Найчастіше саме засоби масової інформації є 

основним і єдиним каналом інкультурації масової 

аудиторії. І від того, що вони пропонують читачам 

(глядачам, слухачам), як це оцінюють тощо, залежить і 

рівень культури суспільства. Стрімке входження України в 

постіндустріальну інформаційну цивілізацію ставить перед 

суспільством нові завдання. У нової цивілізації є величезні 

переваги перед усіма іншими соціально-історичними 

формаціями, які існували раніше, а саме: можливість 

вибудовування діалогу між різними соціумами, нові 

можливості спілкування між людьми, що мешкають у 

різних частинах планети. З’явилася можливість швидкого 



131 
 

й взаємоприйнятого розв’язання багатьох проблем і 

конфліктів, які серйозно ускладнювали життя людства 

впродовж століть. 

Але разом з тим, існують проблеми, до розв’язання 

яких за всіх часів ставилися надзвичайно обережно, а 

розв’язували повільно, упродовж багатьох поколінь. Це 

проблеми, які виникають у зв’язку із взаємопроникненням 

різних культур. Нині все частіше виникають ситуації, коли 

суспільство, яке розвивається динамічніше за інші, 

нав’язує всім іншим соціумам власний стиль життя, власні 

методи вирішення проблем [1]. 

Культурологічна тематика на сторінках української 

преси залишається малодослідженою. Зокрема, поза 

увагою дослідників, на наш погляд, залишились історичні 

аспекти, вплив особливостей культурної тематики на 

організацію інформації в текстах, жанрова палітра рубрики 

«Культура» (або аналогічних рубрик) у центральних 

друкованих ЗМІ України.  

Культура відіграє все більшу роль у формуванні та 

зміцненні громадянського суспільства, розвитку творчих 

здібностей людини, побудові правового суспільства. Вона 

впливає на всі сфери суспільної та індивідуальної 

життєдіяльності – працю, побут, дозвілля, мислення, 

спосіб життя суспільства й особистості. Її значення у 
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формуванні та розвитку способу життя людини 

простежується в дії особисто-суб’єктивних факторів 

(настанови свідомості, духовні потреби, цінності тощо), які 

впливають на характер поведінки, форми та стиль 

спілкування людей. Цінності, зразки й норми поведінки, 

що виникають в результаті діяльності з освоєння світу, 

виступають одночасно як елементи складного механізму 

регулювання соціального життя, усіх форм 

життєдіяльності суспільства. Спосіб життя, орієнтований 

не на пристосування до тих умов життя, що існують, а на 

їх перетворення, передбачає високий рівень свідомості та 

культури, підвищує їхнє роль як регуляторів поведінки 

людей, їхню способу мислення. 

Соціального впливу культура набуває насамперед 

як необхідний аспект діяльності людини, яка завдяки 

власному громадському характеру передбачає організацію 

спільної діяльності суспільства, а отже, регулювання її 

певними правилами, акумульованими у знакових і 

символічних системах, традиціях. Цей процес вимагає 

звернення до колосального культурного потенціалу, 

нагромадженого людством за час його існування. А ні 

соціальний прогрес, а ні самовдосконалення особистості 

неможливі без освоєння духовних скарбниць народів світу 

[4]. 
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Оскільки в центрі культурної політики держави 

стоїть турбота про людину, її інтереси й потреби, особливе 

місце в соціальному житті посідають питання освоєння 

нею культурного середовища, а також проблеми 

досягнення високої якості створення й сприйняття 

культурних цінностей. Засвоєння культурних багатств 

минулого виконує важливу інтеграційну функцію в 

життєдіяльності кожного суспільства, гармонізує буття 

людей, пробуджує в них потребу до осягнення світу як 

цілого. Це має велике значення для пошуків загальних 

критеріїв прогресу в умовах нестримної науково-технічної 

революції в ядерне, а потім і в постядерне століття [2]. 

Саме слово «культура» походить від латинських 

слів colo, colere (щось вирощувати, доглядати, обробляти). 

Звідси – culturare (вирощений, оброблений людською 

працею, доведений до досконалості). З латини cultura – 

виховання, розвиток, освіта. 

Спочатку ці слова стосувалися праці на землі, але 

згодом усе частіше почали вживатись у ширшому значенні 

– щодо духовно-практичної діяльності людини.  

Існує близько трьохсот визначень культури. Кожне 

має своє плюси і мінуси, пов'язані з тим, що сучасна 

культура – явище надзвичайно складне, суперечливе, 

багатопланове, багатофункціональне. У широкому 
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розумінні слово «культура» охоплює всю сукупність 

матеріальних і духовних цінностей, які вироблені протягом 

історії людства. Але ми вживаємо це слово в більш 

вужчому значенні, зводячи його лише до духовного життя 

– літератури, мистецтва, театру, кіно, культури побуту. 

Культура ділиться на матеріальну й духовну. При 

чому теоретики зосереджують всю увагу на аналізі 

духовної культури, яка є значно багатша, багатоманітніша і 

є основною формою існування культури. Вони не існують 

цілком відірвано одна від одної, а становлять єдину 

систему культури як її складові частини. 

Цінності матеріальної культури містять у собі 

певний елемент духовної культури через їхнє художнє 

оформленння (житло, одяг, речі домашнього вжитку). 

Духовні базуються на матеріальній основі (кіно, книги, 

картини, телебачення). 

Сучасна цивілізація визначила досить стійку 

тенденцію в розвитку культури – інтеграція її складових 

частин. З одного боку, швидко розвивається і збагачується 

матеріальна сторона духовної культури (краса, радіо, 

телебачення, кіно, стереоапарати, магнітофони, 

радіоапарати), з другого – спостерігається все більше 

насичення виробів матеріальної культури духовними 
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цінностями (сучасні автомобілі, побутові речі, житло). 

Дехто виділяє в окрему структуру художню культуру. 

Складний і багатоплановий характер культури як 

суспільно-історичного явища зумовлює її 

багатофункціональність. Серед низки функцій можна 

виділити основні,а саме: пізнавальна, світоглядна; 

– комунікаційна; 

– оцінно-нормативна; 

– інтеграційна. 

Суть пізнавальної полягає в тому, що культура 

розкриває перед людиною досягнення людства в 

історичному пізнанні світу. Через культуру, яка об'єднує в 

органічну цілісність природничі, технічні й гуманітарні 

знання, людина пізнає світ і сама себе, оволодіває різними 

формами знань. Через науку – розвиває здатність 

сприймати і переживати уявне як дійсне, розрізняє добро і 

зло. Філософія закладає логічний і методологічний 

фундамент осмислення законів буття, технічні знання [3]. 

Суть світоглядної культури проявляється в тому, що 

вона синтезує в цілісну і завершену форму всю сукупність 

складників духовного світу особи – пізнавальних, 

емоційних, оцінних, вольових. Культура і світогляд 

перебувають у діалектичній єдності. Суть її зводиться до 

передачі історичного досвіду поколінь через механізм 
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культурної спадковності та формування на цій основі 

різноманітних способів і типів спілкування між людьми. 

Цю функцію культура виконує за допомогою складної 

знакової системи, яка зберігає досвід поколінь у словах, 

поняттях, формулах науки, обрядах релігії, засобах 

виробницва, предметах споживання. При цьому одні 

символічні формули мають яскраво виражений загальний, 

людський зміст, інші – національний, регіональний, 

релігійний.  

Залежно від історичного плану, характеру 

суспільного середовища вплив символычних виразів 

культури виявляється у відносинах між людьми по-

різному. Реалізується через систему цінностей і норм, які 

слугують регуляторами суспільних відносин, культурно-

духовними орієнтирами на певному етапі розвитку 

суспільства. Для епохи Ренесансу цінністю була 

універсалізація особи, для індустріальної доби – її вузька 

спеціалізація. Є цінності вічні (заповіді Мойсея, проповіді 

Христа). Виражається в здатності об'єднувати людей 

незалежно від світогляду її ідеології, національної 

належності в певні соціальні угруповання, а народи – в 

світову цивілізацію. 

Для будь-якого суспільства є важливим оцінка 

стану його культури, визначення її особливостей.  
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Стратегічна важливість збереження і розвитку 

досягнень цивілізації у сфері духовної культури починає 

нині все більше усвідомлюватися світовою спільнотою. 

Девальвація культурних та етичних цінностей, за оцінками 

багатьох учених, є головною причиною системної кризи 

цивілізації, серед іншого – сучасної глобальної фінансово-

економічної кризи. 

Одним із питань, до яких українські видання 

звертаються неодноразово, є питання національної 

ідентичності, самовизначення особи в національному 

контексті. Національна ідентичність – це усвідомлення 

власної причетності до певної нації та її системи 

цінностей: мови, релігії, етичних норм, культурної 

спадщини тощо. 

Суспільство потребує оцінки стану його культури, 

визначення її особливостей. Воно розуміє важливість 

збереження і розвитку досягнень цивілізації у сфері 

духовної культури. Адже девальвація культурних та 

етичних цінностей є головною причиною системної кризи 

цивілізації. Підвищення рівня духовності суспільства, 

удосконалення культури – необхідна умова формування 

гармонійної особистості, зміцнення матеріальних і 

духовних основ сучасного життя[7]. 
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Оцінка стану культури суспільства знаходить 

відображається у засобах масової інформації. Низка 

публікацій на цю тему є в різних виданнях України. 

Теорія культури – або культурологія – це наука про 

зміст і суть культури як соціально-історичного явища про 

загальні закономірності її розвитку на різних етапах 

історії, про особливості культурного прогресу народів та 

регіонів планети.  

Культурологія вивчає зміну суб'єкту культури в 

процесі розвитку цивілізації, діалектику взаємозв'язку 

класового і загальнонаціонального, національного і 

загальнолюдського в культурі. Об’єктом дослідження 

теорії культури є розвиток філософських поглядів на 

культуру в різні епохи.  

Теорія культури – порівняно молода наука, хоча 

перші рядки беруть початок в античному світі. Вона 

викладена в працях Леслі Уайта (1900–1975) відомого 

американського культоролога, де він називає її 

культурологією, вимагаючи її виділення з інших наук. 

Майбутнє людства, вважав Уайт, залежить не тільки від 

уміння вимірювати галактики, розщеплювати атом, 

винаходити нові засоби лікування, але й від того, яка 

система духовних цінностей функціонує у кожній 
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конкретній культурі і яким людина надає перевагу. 

Культура врятує світ – це сучасне гасло. 

Теорія культури посідає особливе місце в системі 

гуманітарних наук. По-перше, вона не повинна 

обмежуватися лише філософським рівнем розгляду 

проблем культури. 

По-друге, теорія культури може розвиватися лише 

під час взаємодії з іншими гуманітарними, природничими і 

технологічними науками. 

По-третє, вона повинна бути позв’язана з різними 

сферами соціально-управлінської практики суспільства. 

Практичне застосування знань з галузі теорії культури 

спрямоване на виховання цивілізованості, високої 

культури мислення, гуманізму моральності. Без 

справжньої духовності, справжньої культури людство 

приречене на самознищення. Л. Уайт намагався 

обгрунтувати об'єктивність знань про культуру як цілісну 

систему, тому виділив три головні підсистеми в культурі 

тобто: технологічну; соціальну; ідеологічну. 

На його думку, кожна з них відіграє певну роль, але 

найголовніша – технологічна:  щоб жити людині передусім 

потрібні житло, їжа, одяг. Але помилкою в його теорії було 

те, що він відділив культуру від її носія – людини. 
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Унаслідок бурхливого розвитку науково-технічного 

прогресу людство зіткнулося з проблемами глобальними, 

економічними, військовими, соціальними, розв'язання яких 

можливе лише на шляхах утвердження демократії і 

культури. І дійшло висновку, що культура врятує світ. 

Межі нашої розвідки не дозволяють повною мірою 

розкрити історичні аспекти висвітлення культурної 

тематики ЗМІ різних країн. Втім, ми вважаємо за необхідне 

показати цей розвиток бодай у загальних рисах [4].  

На нашу думку, слід визнати, що культурна 

тематика почала з’являтися на сторінках періодичних 

видань не з їхнім виникненням. Історично склалося так, що 

на сторінках перших газетах, які стали друкувати в Європі 

в XVI столітті, спочатку відображалася політична, 

економічна та військова тематика. 

Тим не менш, потреба у висвітленні культурної 

тематики у суспільства, вочевидь, існувала завжди. Тому 

вже в тому ж XVI сторіччі ми можемо спостерігати перші 

«паростки» інформації подібного роду. Так, у 

голландських газетах («couranto»), які почали видавати в 

цей період, серед іншого з’являються вісті про «маскаради, 

свята, ювілеї, посольства, скачки і турніри, тріумфи, 

трофеї, паради, ігри, театральні вистави. 
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Зважаючи на те, що термін «культура» включає в 

себе, зокрема, і духовні цінності людини, вважаємо за 

необхідне бодай поверхнево розглянути те, як ЗМІ 

впливали на духовний розвиток людства. 

На нашу думку, українським ЗМІ варто все ж таки 

більше уваги приділяти окресленим питанням, адже вони 

розглядаються мас медіа не систематично, а відтак, 

впливають на аудиторію не достатньо. 

Події в сучасному літературному житті країни 

центральними виданнями висвітлюються активно. На нашу 

думку, не у останню чергу це пов’язано із популярністю 

низки українських авторів. Цій популярності сприяли самі 

ж ЗМІ, та саме більша зацікавленість з боку аудиторії 

зумовила збільшення кількості публікацій, присвячених 

літературній тематиці. 

У межах культурної тематики порушуються і 

питання, які причетні до таких до інших сфер, як фінанси, 

законодавство тощо. 

Висвітлюючи театральне життя країни, автори 

центральної преси України не лише рецензують окремі 

вистави тощо, а й  намагаються окреслювати загальні 

тенденції, вплив культурних явищ на глобальні процеси, 

розвиток суспільства, зв’язок культурних і політичних 

процесів [11]. 
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МИСТЕЦТВО ОПОВІДАЧА  
ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПЕРЕДАЧІ  

СУТНОСТІ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ 
 

 

Анотація. У статті окреслено роль та основні 

завдання оповідача в контексті авторського задуму 

художньо-літературного твору. Визначено етапи 

професійної підготовки актора-виконавця та 

соціокультурна реалізація творчої особистості, а також 

аналіз практичних завдань у процесі сценічної підготовки, 

логічне та композиційне розміщення літературного 

матеріалу. Підкреслено, що акторська професія формує 

здатність до внутрішнього зосередження та створення в 

уяві ланцюжка подій, що сприяє безпосередньому 

розкриттю образів літературного твору. Важливим 
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постає володіння актором логічним мовленням, а логічний 

розподіл тексту допомагає в побудові емоційного 

діапазону, виділенні головного і другорядного, темпу і 

ритму розповіді, оповіді. 

Ключові слова. Мистецтво оповідача, заклади 

вищої освіти, сценічне мистецтво, майстерність актора-

виконавця, акторська діяльність, режисерський задум, 

драматургія сценічна, творча особистість, художній 

твір, ораторське мистецтво, виконавський жанр. 

 

Роль оповідача в сучасному мистецтві актора-

виконавця та в соціальній реалізації своєї особистості 

посідає все важливіше місце. Аналізом практичної роботи 

актора-виконавця встановлено, що важливим компонентом 

творчого процесу акторської діяльності є мистецтво читця. 

За допомогою цього виконавського жанру передається 

зміст і сутність літературного, поетичного твору, або 

іншого проекту, який вимагає ораторського мистецтва. 

Об’єктом уваги  під час читання художнього літературного 

твору виступає оповідач [5, с. 8–10; 7, с. 125–129].  

Персона, яка розуміє головну мету твору, виражає 

захопленість нею, активно впливає на глядача, адже успіх 

виконання значно залежить від натхнення, 
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безпосереднього пошуку, імпровізації, вираження щирості 

почуттів.  

Окрім зазначеного, важливим є також логічне та 

композиційне розміщення літературного матеріалу. 

Акторська професія формує здатність до внутрішнього 

зосередження, до створення в уяві ланцюжка подій, який 

сприяє безпосередньому розкриттю образів літературного 

твору. Важливе володіння актором логічним мовленням. 

Логічний розподіл тексту допомагає в побудові емоційного 

діапазону, виділенні головного і другорядного, темпу і 

ритму розповіді. Також важливою є технологія 

мистецького перевтілення в образ героя, якою має 

володіти актор. Мислення уявними образами, спілкування 

актора з глядачами є також важливими складника творчого 

процесу [1, с. 120–121; 6, с. 117–129]. Для читця корисно 

привласнювати текст максимально, на що витрачається 

багато часу на роботу з матеріалом. Актор створює образ 

оповідача, адже виконавець літературного твору не завжди 

може залишатися самим собою, залежно від стилю твору, 

епохи. Створюючи образ оповідача, актор бере матеріали з 

інших джерел. У пошуку матеріалів для створення образу 

він звертається до джерел, які перебувають поза сферою 

виконуваного твору (біографія автора, обставини його 
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життя, погляди, риси характеру) [10, с. 126–128; 12, с. 7–

12]. 

У процесі комунікаційної передачі особливого 

значення набуває об’єкт уваги, насамперед, під час 

читання (відтворення) літературного твору. Творчий 

процес читця (актора) неодмінно починається із 

захоплення твором або головними учасниками розповіді. 

Готуючись до виконання ролі оповідача, актор визначає 

головну думку, ідею твору – саме з цього розпочинається 

аналіз літературного матеріалу, а потім визначають події 

тощо. При цьому актор-оповідач повинен відповісти собі 

на три поставлених запитання: 1) Тема. Питання: «Що 

відбувається в драматургії твору або вистави?» 2) Ідея. 

Питання: «Про що має думати глядач, виходячи із залу?» 

3) Понадзавдання. Питання: «Навіщо я хочу, щоб глядачі 

це бачили?». Увесь перший етап роботи над літературним 

матеріалом передбачає пробудження органіки виконавця, 

відчуваючи себе в матеріалі настільки, щоб ніщо не 

перешкоджало художньому втіленню. 

Щодо логічного і композиційного розміщення 

літературного матеріалу слід зазначити, що логіка тексту і 

композиції твору є найважливішим елементом у роботі 

читця (актора, оратора). Володіння логікою мови саме 

собою наближається до мистецтва [2, с. 230–231; 14, с. 189; 
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21, с. 178–179]. Тому читець-актор не має права на виступ 

перед публікою, доки не опанує правила логічного 

осмислення тексту. У випадку зустрічі з незнайомим 

матеріалом пробіл у знаннях треба компенсувати за 

допомогою інтернет-ресурсу, книг і обізнаних людей. А 

найчастіше акторська уява, фантазія, інтуїція  допомагає 

логічно осмислити літературний матеріал і створити 

композицію. Водночас, акторська професія відпрацьовує 

здатність внутрішньо зосереджуватися, створювати у своїй 

уяві стрічку подій та уявних образів. Стають у нагоді такі 

дисципліни, як основи режисури, теорія драми, теорія 

режисури, які навчають дієвого аналізу і законів 

драматургії. Знайомство із законами драматургії 

складається з ланцюга: експозиція, зав’язка, розвиток, 

кульмінація, розв’язка. Це надає можливість простежити 

логіку композиції твору і її шлях від фактів дійсних до 

вигаданої художньої реальності [3, с. 320–321; 8, с. 60–64]. 

Цей логічний розподіл тексту допомагає побудувати 

правильний емоційний діапазон, виділити головні і 

другорядні події,  темпоритм розповіді, оповіді. 

Як відомо, успіх виконання значно залежить від 

натхнення, від безпосереднього пошуку, імпровізації, 

виразу щирості почуттів. Актор-оповідач, або оратор 

повинен діяти словом. Почати вільно висловлювати власне 
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ставлення до тексту літературного матеріалу. Входити в 

матеріал складно, це величезна робота, треба знайти ту 

стежинку, яка виведе на широкий шлях до повної свободи 

вираження почуттів, до творчого натхнення, яке оволодіє 

тобою і надасть сили для творчого злету.  

Ураховуючи вищевикладене, необхідно підкреслити 

конкретні технології мистецького перевтілення в образ. 

Так, мистецтво актора-читця – це дуже кропітка робота і 

над мовними недоліками, і над розвиненням емоційних 

барв вираження, над пластикою та опануванням 

сценічного простору, і над контактом з очима глядачів. 

Окрім того, накопичення інформаційного матеріалу [5, с. 

9–11; 15, с. 145–147]. Багаторазові репетиції, контакт з 

партнерами, робота з голосом, дикцією, орфоепією. Це 

велика, приємна і водночас тяжка праця над собою. Ми 

завжди захоплюємося  мистецтвом майстрів, здається, що 

їм легко все вдається, і кожний так може,  не 

замислюючись над попередньою величезною роботою, 

художнім результатом цілого життя. Для опанування 

майстерності читця часу потрібно більше, ніж для будь-

якого іншої театральної дисципліни  [9, с. 105–109; 13, с. 

34–41; 22, с. 320–321]. 

Безперечно, мислення уявними образами – це 

основна внутрішня робота артиста-читця. Саме образні 



150 
 

уявлення (бачення) – це той фундамент, на якому 

ґрунтується думка і викарбовується почуття. Яскраві 

бачення – шлях до живої переконливої розповіді. Почуття 

взагалі неможливо репетирувати, «грати», можна тільки 

визначати, як, де і в якому місці при органіці проживання 

оповідача має з'явитися таке-то почуття. А ось 

репетирувати, поглиблювати, уточнювати, «робити 

яскравіше» власні внутрішні уявлення можна нескінченно. 

Щоб заглибитись у думку автора, зробити її власною для 

того, щоб «закріпити» почуття, змусити їх з’являтись у 

певному місці, потрібно створити повноцінні зображення 

на «екрані власного внутрішнього бачення» [23, с. 320–

321; 27, с. 239–241]. Кожний виконавець створює власний 

«метод», відштовхуючись від системи образів, 

запропонованих автором літературного твору.  

Дійсно, мистецтво спілкування оповідача з 

глядачами – головний складник творчого процесу. Між 

акторським (у ролі) і читацьким (в оповіданні або вірші) 

ставленням до присвоєння тексту є істотна різниця. Актор 

досягає мистецтва зробити слова оповідання або ролі 

«своїми», так, як ніби вони народжуються в цю мить – як у 

житті. Читець у якійсь мірі уособлює в собі автора, діє від 

нього, перевтілюється в автора й оповідає «його голосом». 

Для читця корисно привласнювати текст максимально, але 
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відразу потрібно дуже точно вибирати відповідний для 

власної індивідуальності та органіки текст, щоб не  

спотворити автора і власну природу. У більшості творів 

стильові прийоми змішуються залежно від задуму автора і 

ми по-різному будуємо композицію, навіть фрази, 

фрагменти тексту, поетичні фрагменти по-різному 

привласнюються. 

Важливим у цьому процесі є спілкування із 

слухачами. Чим образніше і ближче привласнюється текст 

і думка автора, тим щільніше ми притягуємо до себе 

глядача, тим  інтимніше стає коло спілкування виконавця 

[16, с. 120–121; 18, с. 177–179]. Правильно підібраний 

метод спілкування в кожному окремому випадку накладає 

певний відбиток на всю манеру виконання: змінюється 

голос, манера спілкування, ритм. Оповідач або читець стає 

свідком або учасником того, що відбувається в оповіданні, 

а іноді виступає в ролі стороннього спостерігача. 

Глядацькі очі повинні бачити – ось орієнтир, який 

допомагає акторам-виконавцям уникнути помилок у 

процесі спілкування і присвоєння тексту . 

Читець має справу з літературним матеріалом – 

прозовим чи віршованим, спочатку не призначеним для 

сцени. Зіштовхуються дві різні форми існування незалежні 

одна від одної: читець-людина і літературний твір зі своєю 



152 
 

образно-емоційною формою, стилем. Літературний твір 

зафіксовано письмово. А ми переводимо його в інше 

існування, озвучуємо, включаємо власний голос з тембром, 

діапазоном, емоціями, пластикою тіла, костюмом, 

музичним оформленням і весь цей образ передаємо 

живому глядачу. Літературний твір відкривається в нових 

художніх гранях і тепер залежить від таланту й уміння 

артиста.  

Перший етап роботи над роллю оповідача 

направлений на пробудження, захоплення матеріалом. 

Цьому сприяє розбір матеріалу від ідеї до конкретного 

образу. І тільки після цього настає другий етап, коли весь 

накопичений образний матеріал реалізується і звучить у 

слові, коли енергія нашої уяви перетворюється на енергію 

мовну, так звану «словесну дію» [19, с. 20–26; 24, с. 343–

345]. Цей творчий момент є здебільшого підсвідомим. І все 

ж мова читця в ці моменти піддається усвідомленню 

елементів – уваги і волі. З’єднати їх у цілеспрямованому 

впливі на глядацьку залу допомагає низка образів – 

результат глибокого знання предмета, яке є джерелом 

творчої впевненості артиста в момент виконання. Процес 

створення низки образів суто індивідуальний: кожен 

виконавець знаходить власний шлях до нього, спираючись 

винятково на власний досвід, біографію, 
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пристрасті. Процес бачення базується на  емоційній 

пам’яті, на тому,  що було з тобою, або з іншими людьми і 

що ввійшло в твій досвід.  

Важливим елементом акторської майстерності 

необхідним читцеві на сцені (або естраді) є спілкування з 

глядачем. Оповідач, який не володіє вмінням природно 

спілкуватися зі своїми слухачами, позбавляє себе 

життєвого середовища. Як актор від самого початку 

передбачає реакцію партнера, так читець від самого 

початку повинен допускати реакцію слухача [17, с. 20–26, 

48–53]. Проте різниця між партнером-колегою на сцені і 

партнером-глядачем досить велика. Насамперед сценічний 

партнер бере участь у дії активно, а слухач пасивно. В 

основному реакція партнера обумовлена, відрепетирувана і 

кожної секунди відповідає дії іншого партнера. Реакція 

слухача хоча і підвладна попередньому очікуванню, але 

часто буває непередбаченою. 

Відчути склад, настрій зали глядачів для читця 

життєво необхідно – від цього залежить тональність, у якій 

піде розповідь: під час детальної обробки, при точному 

визначенні ідеї і всіх художніх компонентів розповідь по-

різному буде звучати в аудиторії інституту, або в 

концертній залі, або на сцені театру [20, с. 88–89; 26, с. 

120–121]. Читець виховує в собі здатність миттєвої реакції 
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на реакцію своєї зали. У цьому сенсі самопочуття читця 

має бути максимально імпровізаційним. Непередбачена 

реакція слухача не може не впливати якоюсь мірою на 

перебіг оповідання, як і в житті. Готовність до контакту з 

мовчазним слухачем, який може реагувати і є 

спілкуванням у мистецтві оповідача. 

Особливості створення образу оповідача 

ґрунтуються на комунікаційних взаєминах, адже професії 

актора і читця досить відрізняються. Головна відмінність 

між ними зводиться до того, що актор, який грає образ, 

повинен створити на сцені ілюзію сьогочасного життя, 

його герой діє так, як ніби не знає, що станеться з ним у 

наступну секунду, як це буває з нами в справжньому житті. 

Оповідач, який розповідає про героя чи подію, в іншому 

становищі. Безпосереднє сприйняття дії, обставин, про які 

він оповідає, давно (або недавно) пережиті автором. 

Починаючи розповідь як у ролі оповідач, неодмінно 

повинен знати всю історію, усі деталі розвитку, емоційних 

переживань, життєвих подій і завершення їх в оповіданні, 

як це буває в справжньому житті.  

Актор як виконавець літературного твору, 

зберігаючи свій зовнішній вигляд, не може завжди 

залишатися «самим собою». Залежно від стилю твору, 

епохи, наміру автора в ньому щось змінюється, внутрішня 
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природа перевтілюється. Процес перевтілення – основа 

мистецтва драматичного актора і тут замикається робота 

читця на акторську професію [25, с. 220–221; 28, с. 56–59]. 

Актор як читець повинен перебудувати власний 

внутрішній світ під авторський. І це допомагає правильно 

розповісти про всі обставини, намалювати дійових осіб 

оповідання. Образ оповідача стає особою, від імені якої 

виконавець веде розповідь (оповідь), не вдаючись надто у 

зовнішнє розігрування дійових осіб самої розповіді. Образ 

оповідача відрізняється, звичайно, від образу, створеного 

актором на сцені. Актор, який грає роль, прагне з 

максимальною яскравістю створити образ героя. У 

випадку виконання літературної розповіді оповідачем, 

який читає з естради, авторська постать  стає головною і 

читець прагне найточніше створити єдиний образ – автора, 

тобто, щоб утримати правду оповіді, вільної від зайвого 

акторства, читець повинен володіти філігранною 

майстерністю актора. У пошуках матеріалу для створення 

образу оповідача артист-читець звертається до джерел, які 

перебувають поза сферою виконуваного твору. Біографія 

автора, його лірична лінія життя, обставини його життя – 

особистого та громадського, його політичні, ідейні та 

естетичні погляди повинні бути вивчені так само, як риси 

його характеру і його героїв. 



156 
 

Глибинне проникнення в сутність літературного 

матеріалу, яке невідоме широким масам слухачів і 

глядачів, – ось найважливіша ознака професії оповідача. 

Це вміння проникнути в матеріал, коли справа стосується 

образу людини, що діє в оповіданні, втручання в сутність 

цієї людини, хоча б до часткового перевтілення в нього. У 

будь-якому випадку шлях поглибленого пізнання людської 

особистості йде переважно через спробу відчути себе хоч 

на мить цією особистістю [19, с. 20–26; 24, с. 343–345]. 

Зазначимо, що читацьке мистецтво в опануванні 

віршованої мови має специфічні особливості. Часто 

шедеври поезії порівнюють з дорогоцінним каменем, який 

вимагає своєї огранки і філігранного шліфування, 

дорогоцінні самородки, народжені високою чистотою 

душі. Прозовий чи поетичний твір зафіксовано письмово, 

його мовчки читаєш очима, думкою. Виникає питання: як 

оживити цей текст голосом читця і надати йому нове 

життя в іншому вимірі – зі сцени, в аудіо та відеоформаті? 

Це залежить від таланту та професійного вміння артиста. 

Це вміння полягає в тому, щоб, розібравши твір, відчути до 

нього інтерес, а часом і «захворіти» ним, зібрати образи і 

почуття в єдине ціле; представити слухачам так, щоб 

думка і почуття самого читця розкривали твір у якомусь 

новому вимірі. Поезія – це відображення стану душі, 
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почуттів, які приходять і проходять, виражаються 

ритмічністю, музикою, а як ці всі слова організовані, – 

ямбом чи хореєм, або білим віршем – це до геніальності 

вірша не причетне. Коли в нас виникає почуття радості, 

або горя, хочеться плакати або сміятися, також виникає 

потреба писати так, а не інакше. Чи можна навчити 

людину радіти за правилами? 

На відміну від прози, яку ми сприймаємо як мову 

природну, повсякденну, вірші є мовою незвичною, а 

інколи і штучно створеною, яка відкрита окремим людям. 

Основу цієї мови становить метр, ритм, рима. Віршований 

ритм – це організована звукова хвиля, що вибудовується в 

класичній поезії найчастіше з однакової кількості складів, 

рівномірно повторювана при одноманітному розмірі. 

Кожна така хвиля або відрізок називається віршем. 

Поетичний дар читця побачити в цьому вимірі все 

розмаїття емоційної та образної думки автора. Отже, вірш 

є художньою цінністю, сприймається на слух, 

«озвучується» навіть під час читання очима, бо тільки у 

звучанні може проявитися міра і слів, і пауз, ритм і мелодія 

думки. 

У книжці «Чудо живого слова» Якова Смоленського 

(професор і завідувач кафедри сценічної мови Вищого 

театрального училища імені Б.В. Щукіна, теоретик школи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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сценічної мови і художнього читання, на честь якого 

проводиться міжвишівський конкурс читців) ідеться, що 

початок читецького (акторського) мистецтва полягає в 

умінні донести до слухача (глядача) озвучену в слові 

думку, викладену автором на папері [22, с. 243–245]. Це 

вміння однаково необхідне виконавцям віршів і прози. Як і 

в прозі, у віршах потрібно вміти виявити головну думку, 

ідею, наскрізну дію, відшукати логічні центри, наголоси 

тощо. Цей процес проходить автоматично під час 

репетицій і приводить до того, що на екрані акторського 

бачення оживають конкретні образи, які викликають 

емоційну потребу передати їх найяскравішими і 

правдивими формами. Глядач теж мислить образами. Коли 

актор знаходить емоційну силу і передає глядачу  картини 

свого бачення словом, інтонацією, голосом, паузою, 

збудженням, жестом, очима, глядач і слухач включається у 

творчий процес, їм стає цікаво, це захоплює. Актор-читець 

повинен обживати вірш, пропускаючи через нього всі 

нюанси власного внутрішнього життя. Є люди, які 

володіють уродженим музичним слухом, відчуттям ритму, 

досить легко підкорюють хвилю того чи іншого 

поетичного розміру. Іншим необхідно тренувати ці якості, 

але всім слід пильно вдивлятись і вслуховуватись у вірш, 

проникаючи не тільки в глибину його думки, але й у спосіб 
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побудови. Без цього найпрекрасніша думка не може бути 

виражена.  

Варто зазначити, що словесна дія – основа основ 

драматичного мистецтва, основа акторської творчості на 

сцені, бо ідеї не існують відірвано від мови, а драматичне 

мистецтво, ораторське мистецтва, мистецтво оповідача 

покликане в образній формі доносити до глядача ідеї, 

укладені як у літературний матеріал, так і в програми 

ораторів. Уміння вимовляти на сцені авторський текст 

цілком пов’язано з умінням актора думати і висловлювати 

власні думки словами, даними йому автором. Боротися з 

механічним проголошенням тексту і домагатися 

справжньої думки на сцені – завдання, яке повинно 

набувати все більшого значення в роботі кожного 

театрального колективу, акторів-виконавців, оповідачів і 

ораторів. Марія Йосипівна Кнебель, учениця                               

К.С. Станіславського, писала в книжці «Про дієвий аналіз 

п’єси і ролі»: К.С. Станіславський часто підкреслював: чим 

талановитіший драматургічний твір, тим він яскравіше 

заражає при першому ж знайомстві з ним. Вчинки дійових 

осіб, їхні стосунки, почуття і думки здаються такими 

зрозумілими, такими близькими, що мимоволі здається: 

варто лише вивчити текст – і непомітно для самого себе 

заволодієш авторським образом. Але варто тільки вивчити 
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текст, як усе, колись таке живе в уяві актора, відразу стає 

мертвим. Як уникнути цієї небезпеки?» [15, с.159–162; 16, 

с. 199; 17, с. 122; 24, с. 234]. Будь-яке механічне 

запам’ятовування тексту призводить до того, що 

виконавець штампується, стає «мертвим». Актор-

виконавець, оповідач, оратор може прийти до живого 

слова тільки в результаті великої підготовчої роботи, яка і 

підведе його до того, що авторські слова стануть 

необхідними йому для висловлення думок дійової особи, 

як особистих. 
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Античності до Нового часу, до епохи Класицизму. Проаналізовано 
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Театр розкриває особливу комунікаційну ситуацію, 

у якій вибудовуються певні естетичні і соціальні відносини 

між його протилежними частинами (сцена – глядацький 

зал), що формують «театр». Ми намагаємося простежити, 

як такі взаємини між сценою і глядачем проявлялись у 

різні культурно-історичні епохи і тим самим у певному 

сенсі відображали картину світу, притаманну саме цій 

добі. Аналізуючи цю складну («нелінійну») комунікацію в 

період епохи театрального класицизму, ми акцентували на 

сценічному монолозі як феномені сценічного мовлення, що 

визначається найменшою дієвістю.  

Співвідношення «вистава-глядач» є 

фундаментальною комунікацією в театрі. Більше того, 

походження самого слова «театр» пов’язане передусім із 

глядачами, бо «theatron» з часів виникнення театру в 

давніх Афінах у VI столітті до н. е. – це і є «місце для 

глядачів». Тому комунікація між сценою і залом для 

глядачів є такою, без існування якої немає театру, а також 

вона має власну специфіку, що розвивалась у різні 

культурні епохи існування театру по-різному і водночас 

зберігала певні незмінні риси культурного спілкування, які 

існуватимуть, поки існує театр. Щоб з’ясувати особливість 

і складність театральної комунікації, звернемося до аналізу 

специфіки даного феномену.  
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Питання про театральну комунікацію розглядається 

в культурології як складна й неоднозначна проблема. 

Патріс Паві у своєму відомому Словнику, який підсумовує 

теоретичні дослідження європейської театральності, 

показує цю складність у різних аспектах. Наведемо деякі 

приклади. Комунікація, твердить дослідник, може 

розглядатися як засіб впливу на іншого (сцени на глядача), 

і якщо це так, то немає потреби у взаємному обміні з 

метою комунікації, і йдеться про те, як відбувається 

сприйняття. Ми знаємо, що перебуваємо в театрі і не 

можемо залишатися байдужими до вистави. Така 

комунікація є фізичною взаємною присутністю того, хто 

передає, і реципієнта, а також збіг створеного і комунікації 

[1, c. 156]. Проте в театрі під час вистави відбувається не 

просто вплив сцени на зал для глядачів, а саме своєрідний 

обмін настроєм та емоціями, який завжди відчувається в 

театральній залі і на сцені, ще значиміше – відбувається 

включення глядача до діалогу авторів спектаклю з 

набагато ширшою аудиторією, ніж глядацька зала, в ідеалі 

– це діалог «зі світом», а це і є справжньою культурною 

комунікацією, феноменом універсального значення в 

соціокультурному розвитку людства. 

Семіологія комунікації ще не виробила теорію 

сприйняття вистави, тому що, за словами П. Паві, 
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семіологія розглядає виставу як повідомлення, яке 

навмисно об’єднує сигнали, що передає сцена для 

реципієнта, який дешифрує ці сигнали без внутрішнього 

процесу структурування інформації. Фізичне місце глядача 

на виставі значення не має. Визначальним є його здібність 

комбінувати поєднування сценічних знаків у єдину 

значиму структуру, яка дозволяє йому ширше або глибше 

зрозуміти спектакль [1, с. 157]. Публіка повинна мати 

здібність моделювати (тобто абстрагувати, теоретизувати) 

власний соціальний стан для того, щоб порівняти його з 

вигаданими моделями, які пропонує сцена. Необхідним є 

дослідження саме механізмів сприйняття. У цьому 

напрямку рухалися російські формалісти і Б. Брехт, які 

показали, як ефект незвичайного сприйняття, упізнавання 

естетичного методу й ідеологічної незвичайності 

викликають у свідомості людини раптове розуміння, 

начебто «одним помахом» [1, с. 158].  

Ця теорія сприйняття розглядає не реальний ефект 

театральної комунікації, а «ідеальний», такий, до якого 

прагнуть і драматург, і актори, а згодом – і режисер. 

«Ідеальна» театральна комунікація і є справжньою. Проте 

часто замість справжньої комунікації сцени і залу 

встановлюється інша – взаємний зв’язок поміж 

театральним ефектом і його наївним сприйняттям. Адже 
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вистава є формуванням нової свідомості глядача, 

незавершеної, у чому суть кожної свідомості, проте 

театральна свідомість людини є такою, що розвивається 

завдяки саме цій незавершеності під час перебування в залі 

для глядачів, конкретно – у ці неповторні «моменти 

істини» вистави. В ідеалі – людина, яка прийшла на 

виставу зі своїм відчуттям і розумінням життя, повинна 

вийти після спектаклю з новим його переживанням, а може 

й осмисленням. Естетична насолода, враження, які 

отримує глядач, можуть бути незапрограмованим 

поштовхом до вільного інтелектуального розвитку, який 

впливатиме на загальний суспільний розвиток. Тому 

необхідно розглянути проблему театральної комунікації в 

культурно-історичному русі. 

Звернемося до значимих епох у розвитку 

театральної культури в аспекті комунікації. 

В античному світі, який породив театр як 

соціокультурний феномен, театральне видовище в 

класичний період містить у собі релігійне дійство. Ніякої 

суперечності між глядачем і виставою не може бути. І хоча 

публіка не сприймала певних ідей Еврипіда 

(драматургічний конфлікт трагедії «Медея» не сприйнявся 

глядацькою аудиторією і автор був нагороджений тільки за 

третє місце в театральному змаганні трьох драматургів), 
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театральне видовище як цілісність залишалося сакральним 

для глядача, що прийшов до Театру Діоніса під час 

державного свята афінського поліса. Отже, могли не 

сприйматися певні ідеї драматурга, але не актори, що 

грають ролі, не хор і вся система трагедійного дійства і 

комунікаційний зв’язок з ним глядача.  

Новизна, незрозуміле завжди для традиційної 

свідомості може сприйматися нею навіть як абсурд. 

Усталена, неконфліктна комунікація руйнується і стає 

конфліктною, але з тим, щоби стати з часом традиційною. 

Так, із трьох класиків давньогрецької трагедії V століття 

до н. е. (Есхіл, Софокл, Еврипід) залишилося найбільше 

текстів від Еврипіда, хоча його ідеї щодо розуміння 

людини і богів сприймалися свідомістю громадянина, 

вихованою афінською демократією, як такі, що руйнують 

усталене традиційне уявлення. У наступні ж часи еллінізму 

Еврипід виявився ближчим за своїми поглядами людині 

нової епохи. Проте, повторимо, єдність театру в античні 

часи була майже безсумнівною, бо театр – це і є «глядачі». 

Цікавою є історія, що підтверджує нашу думку «від 

протилежного». Ідеться про гастрольну історію за часів 

Римської імперії, коли актори грали на величезних сценах 

у неймовірних за розмірами театрах на 40–50 тисяч 

глядачів і актори повинні були штучно збільшувати 
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котурнами власний зріст і різним накладками – власне 

тіло. Перука з високою зачіскою і маскою надівалася як 

шолом і теж збільшувала візуально постать актора. До того 

ж, спеціальними тренажами трагедійні актори доводили 

власний голос до громоподібного звучання. Історія 

розказує про гастролі римських акторів в одній з 

провінцій, де не було театру. Глядачі, побачивши на сцені 

розкішно убрану величезну фігуру актора, який, повільно 

виступаючи, завів громовим голосом монодію (трагедійну 

арію), із жахом розбіглися, тому що прийняли актора за 

бога. Подібна історія була можливою тільки в провінції, де 

не було власного театру і, значить, глядача. Отже, ця 

історія показує, що в даній ситуації комунікація була 

неможливою через саме наївне, непідготовлене сприйняття 

глядача. Але культура і театральна справа в часи Пізньої 

античності були на такому високому рівні, що переважна 

більшість культурних центрів мала власні театри (і не 

тільки за «грецьким» типом як організований простір під 

відкритим небом, а і за «римським» зразком – як тимчасові 

складні споруди із закритим верхом). І хоча найважливіша 

комунікація під час видовищ у Давньому Римі відбувалася 

в амфітеатрах, де йшли гладіаторські бої, цькування диких 

тварин та інші жорстокі розваги, які давали вихід 

подавленим емоціям глядачів, театральні видовища, а отже 
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і потреба саме в такій комунікації, були необхідним 

складником у різноманітному світі видовищ епохи. 

Театр заново народжується в Середні віки в новому 

порівняно з Античністю місті, яке було самостійною 

економічною і політичною одиницею поряд із замком 

сеньйора, монастирем і селом. Місто – це певний колектив, 

який захищає своїх та установлює чіткі правила 

внутрішнього співжиття [2, с. 113]. Театр, як відомо, 

зародився в церкві. Отже, з моменту свого нового 

народження в місті, яке було справжнім колективом 

городян, тобто замкнутим соціумом, і в церкві, яка збирала 

людей і забезпечувала їхню духовну єдність, театр, 

відіграючи власну особливу роль видовища, насамперед 

релігійного, від самого початку навіть не будучи 

«театром» в античному сенсі, тим не менш забезпечував 

важливу неконфліктну комунікацію, яка від зародження 

розвивалася під впливом церковного авторитету. 

Літургічній драмі (релігійні сюжети, що розігрувалися 

кліром під час церковної служби) вистачало простору 

храму. Але з розвитком жанру, включенням 

простонародної лексики до сакрального дійства драма 

вийшла на церковну паперть, потім – на церковний двір, 

згодом – на головну площу міста. Тут і оформився 

містеріальний театр.  
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У містеріальній виставі поєднувалися різні види 

ігор, а дивовижною для нас обставиною в існуванні 

середньовічної містерії є те, що її ігровим простором стало 

все місто, хоча й було головне місце містеріальної вистави 

– міський майдан. Гралися п’єси про Різдво Христове, 

Спокутування, про Воскресіння, історію святого Павла, 

про святого Миколая. Пізніше з’являються п’єси про 

Страждання Христові, і це вже великі цикли, у яких 

розглядається вся історія людства від гріхопадіння до 

Страшного Суду. Найбільше значення мали новозавітні 

сюжети, що було пов’язано з ідеєю спокутування 

первородного гріха [3, с. 70]. Для посилення цієї ідеї 

почали поширюватися сцени, яких не було в канонічних 

євангельських текстах. Найбільше значення мала 

апокрифічна «диявольська» лінія. Світ зображувався як 

арена боротьби добра і зла, а об’єктом цієї боротьби 

виступала людина. Відкривалася картина драми людського 

роду впродовж усієї його історії. Коли релігійний 

спектакль перемістився з храму на майдан, змінилися 

художні засоби містерії: від строгих й урочистих – до 

натуралістичних і гротескових. Так виник «майданний 

театр».  

Комунікація між виконавцями вистави і глядачами в 

майданному театрі визначалася єдиною релігійною 
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свідомістю, яка внутрішньо для кожного члена цього 

колективу забороняла сприймати гру виконавців як 

вимисел. Вимисел, «брехня» сприймалися як прояв 

диявольської суті, тому на час вистави виконавці дійсно 

«ставали» тими, кого вони грали. До того ж містеріальна 

вистава відбувалася на так званій симультанній сцені, коли 

всі місця дії встановлювались одразу на одному 

майданчику, завдяки чому глядачі перебували на майдані 

поряд із виконавцями і могли «реально» спостерігати за 

діями, що відбувалися перед їхніми очима: в’їзд Христа до 

Єрусалима, Тайна Вечеря, зрада Іуди, Суд Пілата, 

Бичування Христа, Розп’яття, Оплакування, Воскресіння, 

Зустріч біля Гробу. Священнослужителі, що виконували 

сакральні ролі, використовували ритуальні жести, 

малорухливі урочисті пози, що викликало в глядачів повну 

довіру і глибоке співпереживання. Але були персонажі 

містерії, яких «реально» боявся середньовічний глядач-

учасник єдиного дійства-таїнства, – чорти. Вони «грали» у 

так званих «бісівських дійствах», активно спілкувалися з 

публікою, погрожували тим, хто неповажно поводився, 

перевдягалися на очах у публіки, перетворюючись у стару, 

або в молодого красеня чи молодичку, а то й в ангела. 

Якщо потрібно було зіграти який-небудь поширений у 

місті «гріх», то виконавці його реально втілювали на очах 
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у глядачів, а чорти зі злою радістю тягли їх до «Пекла». 

Отже, те, що можна назвати «театральною комунікацією», 

відбувалося за часів Середніх віків у межах релігійного 

світорозуміння як у середині «реальних», «істинних» подій 

сакральної історії. Міфологічна свідомість людини 

породжувала уявлення справжньої присутності в подіях 

новозавітної історії і переживання власної причетності до 

них. Можна тільки уявити, наскільки сильним було таке 

переживання, хоча для людей епохи воно було звичним. 

Дослідники середньовічного театру стверджують, 

що пізня містерія тісно зблизилася зі стихією карнавалу і 

наповнилась атмосферою мирських веселощів. Релігійний 

театр еволюціонував у бік театру народного, не 

зливаючись з ним, але розвиваючись під його 

безпосереднім впливом [3, с. 71]. У містеріях пізнього 

середньовіччя Чорта почав заміняти Блазень, він же 

Дурень – роль, яка розрахована на імпровізацію. 

Найголовнішим жанром народного театру стає фарс, без 

якого не обходилося жодне міське свято. 

Виконавці фарсів відтворювали вигляд і риси 

городян, опановували побутову тематику. Поступово 

персонажами фарсів стали крамарі, шевці, адвокати, 

чоловіки-рогоносці, нахабні коханці, слуги-пройдисвіти, 

лікарі-шарлатани, учені-педанти, сварливі жінки, 
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простакуваті селяни. Глядачі впізнавали в них себе і 

сміялися над собою. У фарсах із грубуватим комізмом 

зображувалися сімейні негаразди, висміювали хвастощі, 

лицемірство, шахрайство чиновників, розпутність монахів, 

дурість селян. У фарсі ніхто не читав моралі і всі 

захоплювалися крутійством. Героя-хитруна завжди 

схвалювали. Отже, комунікація між акторами (тому що 

фарси виконували вже гістріони-жонглери – народні 

професіонали видовищної гри) на вуличних підмостках і 

публікою навколо них була взаємною, динамічною, з 

елементами нового в осмисленні міського соціуму завдяки 

імпровізації, яка втягувала глядача в ігровий простір 

вистави.  

Імпровізація як непередбачувана дія актора, що 

виконує роль і створює художній образ під час виконання 

ролі, набуває значимого поштовху для свого розвитку в 

комедії дель арте. Тобто, комунікація в театрі набуває рис 

саме непередбачуваності та новизни, що характеризує нову 

епоху Відродження. У даному випадку театр як 

комунікація залежить від актора-виконавця з його 

талантом і увагою до тих сфер життя, які можна 

типізувати, загостривши до гротеску, і від глядача та його 

власних мотивів присутності перед підмостками. У 

випадку комедії дель арте тяжіння публіки до сцени і 
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тяжіння перших в історії акторів-професіоналів, які 

виконували вистави, до публіки збігалися повністю. Тобто 

імпровізаційний театр масок розрахований на постійну 

комунікацію із залом для глядачів. Проте в цій комунікації 

є певна незвичайність. Річ у тім, що актор, який виконує 

роль дзанні або старого (основні ролі в квартетах масок), 

виступає в масці, а маска не тільки притягує як щось 

таємниче і незрозуміле, а й відлякує як щось позамежне. 

Глядач не бачить обличчя актора. Комунікація із глядачем 

відбувається за допомогою голосу, пластики тіла, а не 

поглядом – очей немає, їхня відсутність передбачена таким 

типом спілкування сцени і публіки. Єдність видовищної 

події зберігається завдяки налаштуванню глядача на ефект 

несподіваності, гротеск, «веселу душу» цього театру. 

Взаємність між глядачами й акторами-імпровізаторами 

посилюється завдяки очікуваному ефекту несподіваності. 

Розвиток комедії масок почався в ренесансний 

період, і це була італійська ігрова і видовищна традиція. 

Але найвищого розквіту ренесансний театр, як відомо, 

досяг в Іспанії та в Англії. 

У другій половині XVI – на початку XVII століть 

розквітає художня культура Іспанії, що відобразилось у 

визначенні епохи як «Золоте століття». Уся нація 

переживала щастя театральної взаємодії з акторами і 
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виставою. Видатна драматургія (Сервантес, Лопе де Вега і 

письменники його кола), зв’язок життя людей із вільною 

грою акторів на сцені знімали певні проблеми соціального 

й духовного рівня, що закріпачували людей у повсякденні. 

Актори використовували відкрите спілкування з глядачами 

як театральний прийом, тому гра ставала найважливішим 

видом комунікації. Спілкування з публікою було 

відкритим, таким, що активно викликало у відповідь 

реакцію глядачів, часто несподівану. Вистава починалася з 

лоа, вступної частини, коли актор або актриса зверталися 

до буйного натовпу і перетворювала його на публіку. Це 

могла бути розповідь про акторське ремесло, його 

проблеми, що викликало співчуття глядачів, їхню 

зацікавленість, взаєморозуміння. Хаотичний натовп ставав 

залою для глядачів, об’єднаною загальним переживанням 

того, що відбувалося на сцені. Так починалася сценічна 

дія, і на сцені – усе не так, як у житті, а набагато краще. На 

сцені йшло дійство і виступали герої, завдяки яким 

відбувалась ідеалізація культури, чемності у стосунках 

людей, їхньої ввічливості й при цьому здібності 

пристрасно кохати (у п’єсах Лопе де Вега). Або на сцені 

гралися гротескові, карнавально-веселі інтермедії, які теж 

показували життя як свободу, а герої відрізнялися 

запальною сміливістю. Тому вплив театру на глядачів, 
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коли майже вся нація присвячувала йому свій вільний час, 

був унікальним культурним феноменом та унікальною 

театральною комунікацією, що була найактуальнішою. 

Англійський публічний театр Єлизаветинської 

епохи відображав єдність нації після 1588 року, перемоги 

над іспанською Великою Армадою. Люди відчували 

власну причетність до подій великої історії, що 

породжувало масштабність мислення. Тому театр 

розумівся як модель світу, Всесвіту, з Небесами, Пеклом і 

Землею. Театр відображав The Grate Chain of Being – 

Великий Ланцюг Буття. Думка, відома з античних часів, 

про те, що весь світ лицедіє, перетворилась у шекспірівські 

часи на концепцію, що в кожного у світі власна роль і її 

потрібно усвідомити і точно зіграти. Виникало і питання 

про те, хто є глядачем цієї вселенської вистави. Згідно з 

цією концепцією глядачі в театрі – водночас і актори на 

театрі життя. Чи повинні люди це розуміти? Зважаючи на 

назву й лозунг театру «Глобус» – так. Вибудовується 

складна, «нелінійна» театральна комунікація, яка повинна 

включати в себе постійне розуміння гри певної «ролі» 

людиною в соціумі як універсальної концепції буття. Що 

ми бачимо в текстах шекспірівських п’єс? 

У «Гамлеті» кульмінацією «трагедії знання» [4, с. 

127] слугує вистава, яку режисирує герой, щоб виявити 
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істину. Сам Гамлет розігрує роль безумця з тією ж метою. 

Такий театр одного актора протягом другого, третього і 

четвертого актів трагедії. Але й король Клавдій розігрує 

свою підступну і лицемірну виставу саме для того, щоб 

приховати істину й утвердити власну владу. Королева 

Гертруда теж грає роль, роль «справжньої королеви», хоча 

власними вчинками вона потоптала істинну роль королеви 

у Великому Ланцюзі Буття. І Полоній, перший міністр, 

думає, що у виставі життя грає роль вірного королівського 

слуги, а насправді – «старого блазня». Театр як мистецтво і 

театр як життя у чомусь збігаються за цілями і значимістю 

(виявити істину), а в чомусь навпаки: мета ролі, яку обрала 

людина, – приховати правду. Тому майже всі грають різні 

за моральним смислом ролі. Так, грають ролі друзів 

принца Розенкранц і Гільденстерн, виконуючи завдання 

короля, що несе товаришеві смерть, грає в підлу гру Лаерт, 

закриваючись ідеєю помсти за батька і сестру. Є єдина 

героїня в трагедії, яка не грає ніякої ролі, – це Офелія. При 

цьому її головні виходи на сцену у виставі оформлені як 

роль, що розігрується на очах у глядачів. Тільки коли 

Офелія збожеволіла, вона зіграла власну головну роль у 

виставі життя, без усякого вимислу, не прикидаючись 

більше ніким – ні придворною дамою, ні донькою батька, 
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королівського міністра, ні коханою, яку залишив принц. 

Вона стала собою, і скінчилася гра, і скінчилося її життя.  

Вважається, що Шекспір до останньої глибини своєї 

свідомості був людиною театру. І тому його звернення до 

аудиторії глядачів через п’єси завжди підкреслюють 

універсальне значення гри. Уважний глядач театру 

«Глобус» повинен був розумітись у багатошаровій 

концепції гри в кожній п’єсі, яка ставилась акторами 

Шекспіра. Будь-яка трагедія Шекспіра обов’язково 

вводить універсальний і неоднозначний мотив гри. У 

«Ромео і Джульєтті» – карнавал, маски, блискучий 

жартівник Меркуціо, сама його дуель з Тібальтом як гра, 

що завершується смертю. Джульєтта вимушена грати роль 

померлої заради кохання і життя. Брат Лоренцо – режисер, 

вистава якого провалилася. Невдала постановка, яка 

призвела до загибелі закоханих. 

В «Отелло» постійно грає Яго. Отелло, який не має 

здібності грати, не може розгадати його підступну гру. 

Дездемона також не грає. Вона конгеніальна своєму 

коханому в його внутрішній цільності. У «Королі Лірі» 

Гонерілья і Регана грають ролі, які брехню видають за 

правду. А Корделія не грає ніякої ролі. Виникає запитання: 

що таке поведінка Ліра? Гра? Схоже, ні. Тому він не 

розуміє навмисну гру старших дочок. Вірний Кент 
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вимушений грати роль, щоб служити вигнаному королю. 

Блазень зажди грає роль Дурня, який говорить істину. Це 

його суть, і істина виявляється саме в такий спосіб. Едгар 

Глостер грає роль «Бідного Тома» не тільки заради 

спасіння, а й долучаючись до світу знедолених і бідних (як 

і Лір, котрий при цьому не грає). Концепція гри як 

універсального принципу буття людини дуже складно 

розкривається в шекспірівському світі. Виникає питання: 

що відчував глядач тієї епохи? Глядач «театру для всіх» 

був дуже активним споглядачем, який ішов до театру через 

власну внутрішню необхідність, театр щось головне в 

житті актуалізував для людини. Ми вважаємо, що 

найголовніше в актуальності тодішньої театральної 

комунікації залежало від постаті актора, виконавця 

головних ролей. У «Глобусі» це був Річард Бербедж, друг 

Шекспіра. Сам драматург краще за всіх розумів цю 

обставину, адже п’єси він створював саме для акторів, 

театру, а не для читання і публікації. 

У XVII столітті відбувається складний процес 

народження так званого «правильного» театру класицизму 

з його новою для епохи, складнішою комунікацією між 

сценою і «театром». Театр стає «високим мистецтвом» 

разом із поезією та філософією завдяки впливу на 

видовище літератури. Література ввібрала в себе й нову 
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політичну ідеологію, і нову філософію раціоналізму, і 

приклад великого античного мистецтва. Новий театр, який 

народжувався під впливом високої поезії, не мав потреби в 

яскравому видовищі, тому що думки поетів-драматургів 

були зосереджені на внутрішньому світі людини, на 

боротьбі її пристрастей, на розумінні нею високого 

морального обов’язку. Щоб передати складність 

внутрішнього світу людини, знадобився монолог, що не 

могло не викликати певних труднощів у театральній 

комунікації. Трагедійні й комедійні монологи знала і 

традиція єлизаветинського театру. Проте у французькому 

театрі епохи Класицизму монолог стає концептуально 

важливим в межах сценічної дії. Ми розглянемо цю 

проблему детальніше. 

Вважається, що у виставі основним засобом 

словесного впливу на глядача є діалог або бесіда. Саме в 

діалозі персонажів поступово вибудовується 

драматургічний конфлікт. Адже драма показує людей у 

їхніх вчинках, у яких проявляється боротьба протиборних 

сил. Ці сили виявляються в характерах героїв, тому 

концептуальною властивістю характеру в драмі є його 

конфліктність як можливість відстоювання власної 

життєвої позиції. Естетичні закономірності драми як дії 

вимагають єдності характеру і конфлікту. Тому 
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найяскравіше характер виявляється в діалозі, словесній 

формі драматургічного конфлікту. 

У цілому, монолог у театральній виставі найчастіше 

сприймається як антидраматичний феномен – він 

статичний і неправдоподібний [1, с. 192]. Якщо звернутися 

до монологу не як до театрального феномену, а як до 

форми мовлення, то можна погодитися з такими 

роздумами. Л.П. Якубинський у своєму дослідженні «Про 

діалогічне мовлення» наводить вислів видатного філолога 

ХХ століття Л.В. Щерби: усі… спостереження… 

показують, що монолог є значною мірою штучною мовною 

формою, і що своє справжнє буття мова знаходить лише в 

діалозі [5]. Л.П. Якубинський підкреслює, що будь-яка 

взаємодія людей – це саме взаємна дія, яка намагається 

уникнути однобічності й прагне бути двобічною, 

діалогічною, уникаючи монологу. Але сама «штучність» 

монологу наштовхує нас на думку про те, що умовність 

театральної вистави немов «створена» для підкреслено 

умовної форми говоріння, незважаючи навіть на її 

«антидраматизм». Існує певна театральна проблема 

комунікації сцени і глядацької зали через монолог як 

антидраматичну форму умовного спілкування. 

Одна з найважливіших проблем людського 

спілкування полягає в тому, що людина ніколи не розуміє 
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того, що їй говорить інша так, як це необхідно першій. 

Такий феномен передано в романі-епопеї Л. Толстого 

«Війна і мир», коли П’єр Безухов звертається з промовою в 

петербурзькій масонській ложі, яка викликає бурхливу 

реакцію всіх її членів, поділених цією промовою на щирих 

прихильників і противників. Так от, герой Толстого 

розуміє, що навіть «прихильники» його позиції зовсім її не 

зрозуміли, а йому було необхідно, щоб його думку 

зрозуміли тільки так, як він її розумів і висловлював.                       

Л.П. Якубинський відмічає: можна сказати, що ми взагалі 

розуміємо або не розуміємо те, що нам говорять, але якщо 

розуміємо, то в одному чи в іншому сенсі, лише залежно 

від того, що у нас «esprit tourne» – розум «спрямований» у 

тому чи іншому відношенні [5]. Тобто, …наше сприйняття 

і розуміння чужого мовлення (як і будь-яке сприйняття) 

аперцепціонне: воно визначається не тільки зовнішнім 

мовленнєвим подразником, а й усім тим, що було раніше в 

нашому зовнішньому й внутрішньому досвіді [5]. Тому 

зрозуміти і саму п’єсу, і монолог героя так, як цього би 

хотів автор (що теж можливе лише як припущення, але 

саме тому вагомого значення набувають літературознавчі 

дослідження, які намагаються розкрити смисли 

художнього тексту, втілені автором), є складним 

завданням, що має неоднозначні вирішення в постановках 
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завдяки інтерпретаціям ролей акторами або цілого вистави 

режисером. Можна допустити, що щось найголовніше для 

автора він передає через монолог героя, причому через 

такий, який звернений й до іншої дійової особи, й такий, 

що промовляється начебто наодинці із собою.  

Класична філософія осмислює театральність як 

претензію помислити реальність, яку можна пізнати, і 

навіть вона піддається штучному перетворенню. Тут діє 

особливий логоцентризм, за яким буття можна немов би 

«прочитати», тому що абсолютною цінністю є розум [6]. 

Так, у класицизмі пізнається реальність внутрішнього світу 

людини, її спроможність/неспроможність ухвалювати 

рішення, слідуючи розумно продиктованому обов’язку. 

Але розуміння героя глядачем вимагає від нього 

розвиненого інтелекту і рухливого, так би мовити, 

психологічного стану. XVII століття відоме як епоха 

раціоналістичного мислення, філософських і літературних 

салонів, напруженого інтелектуального спілкування 

людей. Проте «правильний» театр відвідували не тільки 

інтелектуали. Якого героя міг сприймати звичайний 

глядач? Якщо у виставі принципово мало було 

видовищного і найголовніші смисли виражалися через 

об’ємні монологи, то як могла встановитись актуальна 

комунікація в театрі? Справа у тому, що є важлива 
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особливість у сприйнятті монологу саме в добу 

класицизму.  

Л. Якубинський підкреслює, що слухають того, хто 

має владу або користується особливим авторитетом. 

Мають значення умови впливу, які передбачають 

пасивність сприйняття або співчутливу реакцію. Отже, 

існує зв’язок монологу з авторитетністю, ритуалом, 

церемонією [5]. Інколи монологозування здійснюється 

завдяки особливій цікавості, захоплюючому змісту і 

викликає реакцію здивування, коли всі сидять і слухають 

«розкривши рота» і дійсно мовчать [5]. Класицизм, як 

відомо, розвинувся в універсальну і життєздатну естетичну 

систему саме у Франції XVII століття в період політичного 

підйому та установлення такої державної форми влади, як 

абсолютна монархія. Процес централізації держави 

завершився при Людовику XІV, і влада зосередилась у 

руках монарха, короля. Тим самим королівська влада 

високо піднялася над усією дійсністю й оволоділа 

свідомістю епохи. Тому зріс авторитет слова, 

проголошуваного тим, хто втілює ідею держави. Отже, і 

сцена, на якій віддавалися високим пристрастям герої, 

наділені владою, почала надавати якнайбільше значення 

монологу такого героя, від переживань і рішень якого 

залежала доля персонажів п’єси і – з художнього боку – 
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розвиток сюжету. Глядачі театрів Маре і Бургундський 

готель, де йшли трагедії відповідно Корнеля і Расіна, 

бачили на сцені, що високо піднята над реальністю, героїв, 

представників влади, далеко не завжди праведних, але 

завжди прекрасних, які проголошували довгі монологи і 

навіть діалог між ними вибудовувався як обмін 

монологами. Саме монолог міг розкрити складні 

суперечності внутрішнього світу людини і пояснити 

рішення, яке вона ухвалила. Так дія трагедії перенеслась у 

внутрішній світ персонажа і виражалась вона в його 

мовленні, тобто монолозі. Тому монолог і стає центром 

словесної дії. Трагедійний театр класицизму – це театр 

словесної дії [1, с. 66]. 

Отже, глядач сприймає актора на сцені зовні 

статичного, проте ця статика як виконавця, так і самої 

вистави, повинна зникнути під впливом слова. Актор 

робить словом акт дії, звичний для традиційної театральної 

вистави. З точки зору театральної антропології йдеться не 

про виставу або театральний «образ», створюваний 

актором, а про силу, що рветься із тіла, яке відлите у 

форму – так принаймні висловився Єжі Гротовськи про 

актора на сцені як проблему філософської антропології [1, 

с. 22]. Ці слова якнайкраще характеризують ситуацію саме 

класицистичної вистави й актора в зовні статичній ролі, 
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заповненій словесною дією небаченого ні до, ні після 

існування класицизму внутрішнього напруження. 

Віршований текст «веде» виконавця, він «тягне» його за 

собою і актор стає «надмаріонеткою» в тому сенсі, який 

надавав цьому поняттю великий режисер-символіст ХХ 

століття Едвард Гордон Крег. Існує художньо-сценічний 

парадокс, який проявляється у класицистичному монолозі і 

який глядач завдяки виконанню видатних акторів епохи 

відчував: колосальне внутрішнє напруження вірша, що 

передається засобами підкресленої зовнішньої 

стриманості. Тобто, глядач повинен був відчувати і 

розуміти художньо наповнену суперечність між формою і 

змістом тексту, що виголошувався зі сцени. Що глядач тієї 

епохи розумів таку художню суперечність, можна 

допустити з великою частиною вірогідності, тому що 

залишилися мемуарні свідчення про колосальний успіх 

трагедійних вистав, п’єс Корнеля і Расіна, постановки яких 

деколи ставали сенсаціями. Отже, театральна комунікація 

піднялася на новий інтелектуальний рівень, сценічне 

втілення літературної трагедії змусило глядача відповідати 

запитам епохи, що розвивалася під впливом нових ідей. 

Так було зроблено крок у бік інтелектуального театру, 

який у подальшому вимагатиме особливого рівня 

духовного розвитку глядача. Так змінювалася театральна 



189 
 

комунікація – від активно емоційної взаємодії сцени і залу 

для глядачів до взаємодії складнішої, яка на перший план 

виводила інтелектуалізм людини, що й було характерною 

рисою загального розвитку європейської культури.  

Питання про подальший розвиток театральної 

комунікації ми розкриємо в інших статтях, тому що це 

питання є досить об’ємним для його втілення і нелінійно 

складним.  
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В ГАЛУЗІ СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА 
 

 

Анотація. У статті висвітлено теоретико-

методичні аспекти формування комунікаційної культури 

та ціннісних компетентностей майбутнього фахівця зі 

сценічного мистецтва в процесі професійної навчально-

освітньої підготовки, водночас виокремлено ключові 

чинники самоідентифікації особистості. На засадах 

аксіологічного та акмеологічного досвіду окреслено 

структуроутворювальні детермінанти сучасних форм 

навчально-освітнього процесу. Схарактеризовано й 

узагальнено системний зв’язок із державною концепцією 

культурної політики в Україні початку XXI ст., 
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обґрунтовано пріоритетну роль щодо формотворення 

комунікативних відносин на засадах культури, а також 

компетентностей майбутнього фахівця як творчої 

особистості найвищого орієнтованого професійного 

рівня, свідомості та самосвідомості, самоповаги й 

самооцінки. 

Ключові слова: науково-методичні принципи, 

методи-підходи, комунікаційвна культура, 

міжкомунікаційні зв’язки, творча особистість, ціннісні 

компетентності, професійна підготовка, система вищої 

мистецької освіти, акмеологічний підхід, свідомість, 

самосвідомість, самоідентифікація особистості, 

національна ідентичність, аксіологічні виміри, сценічне 

мистецтво, сценічна майстерність, професійна 

орієнтація. 

 

Розвиток мистецької освіти є одним із пріоритетних 

базових положень Закону України «Про вищу освіту». 

Визначення провідної ролі мистецької освіти в цьому 

процесі ґрунтується не лише на аналізі сучасної 

соціокультурної ситуації, а й на традиціях і тенденціях 

розвитку вітчизняної вищої освіти. Насамперед до них 

належать фундаментальний і гуманітарний складник 

змісту освіти, що надає освіті універсального характеру. У 
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сучасному суспільстві до вищезазначених тенденцій 

додається інформатизація та формування комунікативної 

культури. Реалізація цих тенденцій – магістральний шлях 

оптимізації педагогічного процесу у вищій мистецькій 

освіті [14, с. 15–21; 24, с. 143–145]. На думку вчених, 

фундаменталізація, інформатизація та гуманізація 

одночасно існують у педагогічному процесі університету, 

однак ні фундаменталізація, ні інформатизація 

технократичну модель освіти не змінюють. У сучасному 

соціумі акцентується увага на результаті освітнього 

процесу, натомість його оптимізація часто залишається 

поза увагою професорсько-викладацького корпусу. Тим 

часом, оптимізація педагогічного процесу на основі 

гуманітаризації – наслідок розуміння того, що ядром 

особистості є гуманітарна основа. Оптимізація 

педагогічного процесу в класичному університеті можлива 

не лише в логіці навчальної дисципліни, а й у логіці 

навчального процесу [1, с. 50–56; 11, с. 169–171]. Це, 

насамперед, гуманістичний стиль взаємин, гуманітаризація 

освітнього середовища, залучення учасників педагогічного 

процесу до культури. 

Водночас у розумінні сутності комунікаційної 

культури в галузі сценічного мистецтва важливо 

враховувати принципи як регулятори, що задають концепт 
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для реалізації творчого процесу, зокрема, й формування 

сценічної майстерності, впливають на стратегію діяльності 

і поведінку учасників цього процесу, конкретизуючи 

спосіб їхнього реагування на ситуації і характер власної 

активності. Для цього особливе значення мають принципи, 

у яких відображається специфічний зміст конкретної 

галузі.  

Сутнісним боком принципів є те, що вони 

виражають нормативні основи навчання у вигляді 

загальних настанов, що слугують керуванню виконанням 

конкретної діяльності. Відповідно до мети принципи 

зумовлюють добір навчального матеріалу, стратегією його 

розгортання, способи та прийоми організації конкретного 

процесу навчання [5, с. 14–15; 12, с. 126–129]. Керуючись 

указаними методологічними орієнтирами, виникає потреба 

обґрунтувати такі принципи, які зумовлені 

закономірностями сценічної діяльності, специфікою 

самого процесу формування комунікаційної культури в 

процесі навчання сценічної майстерності. Крім цього, 

реалізація принципів з погляду сучасної дидактики 

здійснюється через спеціальні методи формування 

комунікаційної культури, що сприяє встановленню зв’язків 

між змістовими і процесуальними аспектами 

досліджуваного процесу. Учені визначають дидактичні 
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принципи як положення, які спрямовують діяльність 

викладача і допомагають визначити зміст навчання, його 

методи та форми. Також пропонують такі дидактичні 

принципи: науковості і доступності навчання; системності 

навчання та зв’язку теорії з практикою; свідомості й 

активності в навчанні при керівній ролі викладача; 

наочності; міцності засвоєння знань і зв’язку навчання з 

усебічним розвитком особистості. У контекстному 

навчанні втілюються такі принципи: 1) принцип 

послідовного моделювання у формах навчальної діяльності 

студентів цілісного змісту та умов професійної діяльності 

фахівців; 2) принцип зв’язку теорії і практики; 3) принцип 

спільної діяльності; 4) принцип активної особистості; 5) 

принцип проблемності; 6) принцип єдності навчання і 

виховання. Ділова гра – провідна форма квазіпрофесійної 

діяльності в галузі сценічного мистецтва.  

У розумінні сутності даного феномену важливо 

врахувати принципи як регулятори, що задають «річище» 

для здійснення творчого процесу, серед іншого – 

художньо-виконавського, впливають на стратегію 

діяльності і поведінку учасників усього процесу, 

конкретизуючи спосіб їх реагування на ситуації і характер 

особистісної активності [9, с. 273–274; 21, с. 105–107]. Для 

конкретної галузі професійної освіти особливе значення 
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мають саме ті принципи, у яких відображається 

специфічний зміст конкретної галузі, зокрема – сценічного 

мистецтва. Керуючись вищезазначеними методологічними 

орієнтирами, існують такі принципи, які обумовлені 

закономірностями музики (насамперед – її художньо-

творчою, комунікаційною природою), специфікою самого 

процесу формування комунікаційної компетентності 

майбутнього актора-виконавця. Крім того, реалізація 

запропонованих принципів, як того вимагає сучасна 

загальна і художня дидактика, здійснюється завдяки 

спеціальним методам, що відповідають змістовному 

наповненню і спрямованості зазначених принципів. 

Передусім, це методи формування в акторів-виконавців 

комунікативної компетентності, що сприяє встановленню 

міцних зв’язків між змістовними і процесуальними 

аспектами досліджуваного процесу навчання. 

Одним із перших цих принципів є принцип 

урахування специфіки професійної діяльності актора-

виконавця, який обумовлений вимогами про необхідність 

аналізу форм і методів роботи на основі змісту 

навчального предмета, у даному випадку – на основі 

врахування специфіки акторської майстерності і сценічної 

діяльності. Цей принцип засвідчує, що в організації 

процесів формування професійно зорієнтованої 



196 
 

комунікативної культури обов’язково слід зважати на 

емоційно-естетичну природу сценічного мистецтва, її 

«інтонаційно-змістову енергійність» (термін                                  

В. Медушевського) [22, с. 143–145; 26, с. 234–239; 29,                 

с. 198–199]. Щоб увібрати в потенціал власної 

комунікативної культури специфічний духовно-енергійний 

складник сценічного мистецтва, актору-виконавцю слід 

опанувати особливий, рефлексивно-емпатійний спосіб 

проникнення в її інтонаційно-змістовне наповнення, осягти 

її «душею і тілом». З позиції характеристики цього 

принципу, досліджуваний процес у всіх своїх аспектах має 

передбачати саме художньо-естетичний спосіб організації 

навчально-творчої, серед іншого – комунікаційної 

діяльності майбутніх акторів-виконавців, що надає 

можливість установити єдність раціонального й 

емоційного, художнього й технічного компонентів. У 

зв’язку з цим дуже важливо, щоб у процесі професійної 

підготовки майбутніх акторів-виконавців найглибше 

відбувалось усвідомлення сутності сценічно-виконавської 

діяльності, своєрідність художньо-комунікативної 

взаємодії. Адже професія актора-виконавця інтегрує в собі 

абсолютно всі аспекти і функції духовно-творчої практики 

людини як творчої особистості. Сучасні філософи 

визначають мистецтво (серед іншого і театрально-
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сценічне) як зворотну модель людської життєдіяльності, у 

якій інтегруються всі головні структурні компоненти 

останньої: пізнавальний, перетворювальний, ціннісно-

орієнтаційний, комунікаційний і художній [8, с. 19–26; 25, 

с. 12–14; 28, с. 36–38]. Водночас, функційний бік 

сценічного мистецтва також відповідає функційній 

структурі діяльності, виконуючи одночасно роль засобу 

спілкування, способу ціннісної орієнтації, інструменту 

пізнання та практично-духовного перетворення 

об’єктивного світу. При розумінні художності як 

важливішої сутнісної властивості сценічного мистецтва 

слід зважати, що цей феномен не зводиться до прерогативи 

змісту сценічного мистецтва та системи її оцінок, а 

включає пізнавальні, ціннісні, комунікаційні, онтологічні 

характеристики. 

Ґрунтуючись на цих принципах, врахування 

специфіки професійної діяльності актора-виконавця в 

досліджуваному процесі повинні будуватись і 

здійснюватись усі форми і види художньо-виконавської 

комунікації. Варто підкреслити, що художнє спілкування 

акторів-виконавців з учасниками театрального колективу 

(студентами чи професіоналами) має не тільки 

загальнопсихологічні основи, а й наділено власними 

специфічними рисами. Насамперед, необхідно 
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враховувати, що в основі художньо-комунікаційної 

діяльності акторів-виконавців діє взаємозв’язок 

художнього твору і слухача, а також полілогічний простір: 

автор художнього твору – актор-виконавець – глядач. Тому 

можливо стверджувати, що під час передачі художньої 

інформації через актора-виконавця до глядача відбувається 

не просто комунікація, а саме художнє спілкування, 

оскільки воно пов’язує автора через художній твір до 

реципієнта та у зворотному напрямку. Отже, актор-

виконавець і глядач у творчому діалозі виступають не 

лише як споживачі мистецьких цінностей, а і як учасники 

їхнього спільного творення. 

Схарактеризований принцип засвідчує також, що 

будь-який художньо-сценічний твір уже наповнений 

особистісним, індивідуально-неповторним і неординарним 

змістом. Однозначність при сприйнятті художнього твору 

стає суперечністю щодо природи самого мистецтва, 

оскільки художня творчість завжди вимагає співтворчості з 

читачем, глядачем, слухачем. Відповідно до 

схарактеризованого принципу актор-виконавець має 

підвести до розуміння, що в художньо-комунікаційному 

процесі особистість виконавця посідає винятково важливе 

місце, що задум автора художнього твору завжди 

трансформується через призму індивідуальності 
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виконавця, який виокремлює й обирає власні духовні 

компоненти [13, с. 88–92; 15, с. 43–45]. Діяльність актора-

виконавця, як і будь-якого виконавця, невіддільна від 

постійного спілкування з глядачем. На думку відомого 

швейцарського диригента і композитора Ернеста Ансерме 

(Ernest Ansermet; 1883–1969), виконавець і слухач – це 

найбільш «комунікаційна система двостороннього 

зв’язку». Керуючись вищезазначеним принципом, 

досліджуваний процес у всіх своїх моментах має 

забезпечувати взаємозв’язок емоційного і художньо-

логічного аспектів. Саме це й досягається завдяки 

виведенню на естетичний рівень опанування акторської 

майстерності, де взаємозв’язок «емоційного» і 

«логічного», «художнього» і «технічного» набуває 

глибшого, стійкішого, тобто є сутнісним характером. Всі 

висновки Е. Ансерме були здійснені відповідно до його 

творчої діяльності, Спочатку він вивчав теорію композиції 

в А. Денереа в Лозанні (з 1906 р.), А. Жедальжа в Парижі, 

О. Барблана й Е. Блоха в Женеві, пізніше вдосконалювався 

в диригуванні в «Схола канторум» у Ф.Ласерди (Париж), а 

також у Ф. Мотля (Мюнхен) й А. Никиша (Берлін) (1910–

1911 рр.). У 1911–1914 рр. Е. Ансерме диригував 

концертами в Монтре (зблизився там з І.Ф. Стравінським), 

в 1915–1918 рр. – абонементними концертами в Женеві. У 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
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1915–1923 роках був музичним керівником трупи 

«Російський балет С.П. Дягілєва», з яким гастролював у 

країнах Західної Європи, Північної й Південної Америки. 

Як відомо, Е. Ансерме у 1918 році організував Оркестр 

романської Швейцарії і керував цим колективом упродовж 

50-ти років, висунувши його у категорію найкращих 

європейських колективів. Митець виступав із провідними 

оркестрами Європи й Америки, а також у СРСР 

гастролював уперше 1928 року. Передусім, Е. Ансерме 

відомий як один із найкращих інтерпретаторів музики 

французьких імпресіоністів, а також творів Ігоря 

Стравінського: диригував першим виконанням в 1918 у 

Лозанні «Історії солдата» І. Стравінського). Е. Ансерме – 

автор музичних творів: симфонічної поеми «Весняні 

листи» («Printemps des feuilles»); пісень для фортепіано з 

оркестром; фортепианных п’єс; перекладань для оркестру, 

у тому числі «6 стародавніх епіграфів» («Six Epigraphes 

antiques») К. Дебюсси, а також спадщина Е. Ансерме 

містить низку музикознавчих творів. 

Отже, урахування специфіки професійної діяльності 

актора-виконавця, як того вимагає аналізований принцип 

організації досліджуваного процесу, наголошує також на 

необхідності розширення в майбутніх фахівців зі 

сценічного мистецтва знань та уявлень про сутнісну 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97
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природу мистецтва, особливостях художньо-естетичної 

творчості [17, с. 20–26; 24, с. 143–145]. Окремо варто 

зазначити, що цю функцію принципу, який 

характеризується у системі підготовки майбутніх фахівців 

зі сценічного мистецтва мають виконувати дисципліни 

загальнонаукової спрямованості (філософія, естетика, 

етика, культурологія, мистецтвознавство, театрознавство, 

музикознавство та ін.). Водночас, як засвідчує досвід і 

практика, це завдання не може бути успішно зреалізованим 

без залучення спеціальних дисциплін, оскільки вони 

забезпечують процес поповнення й розширення 

особистісно-професійного рівня. 

При виявленні принципу контекстуальності в 

організації акторсько-виконавського спілкування 

необхідно зазначити, що дослідження процесу 

професійного навчання має забезпечувати постійну 

соціокультурну орієнтацію актора-виконавця, здійснювати 

заглиблення в його широкий соціально-психологічний і 

соціально-художній контекст сценічно-виконавської 

діяльності. Успішна реалізація цього принципу передбачає 

спрямованість усього спектра художньо-педагогічних 

засобів і методів на формування у студентів здатності до 

співвідношення змісту навчальних дисциплін, насамперед 

спеціальних, з майбутньою практичною діяльністю у сфері 
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сценічного мистецтва, усвідомлення її значимості для 

виконання високопрофесійних завдань [18, с. 120–126; 20, 

с. 28–32]. Вищезазначене означає, що майбутній актор-

виконавець повинен з перших кроків власного 

професійного становлення глибоко усвідомлювати статус 

своєї професії з урахуванням соціокультурних процесів у 

суспільстві. Його художньо-комунікаційна культура 

виступає не лише важливою умовою виконання означених 

завдань, а й специфічним механізмом, який дозволяє в її 

реалізації досягти необхідного творчого результату. Так, 

принцип контекстуальності в організації сценічно-

виконавського спілкування підкреслює потребу включення 

майбутнього актора-виконавця (за власною ініціативою 

або за підтримки майстра, педагога) в ті чи інші життєві 

реалії, пов’язані з розвитком театрального мистецтва, з 

популяризацією високохудожніх зразків сценічного 

художнього мистецтва, з вивченням художніх смаків і 

потреб глядацької та слухацької аудиторії. Також 

необхідно в загальній формі висвітлити сутність самого 

поняття «контекст», яке тривалий час використовувалося 

тільки в лінгвістиці, але в умовах сьогодення набуло 

поширення і в інших наукових і художніх галузях. 

Щодо організації музично-виконавської комунікації 

контекстом можуть слугувати різноманітні за ціннісно-
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змістовим діапазоном явища і процеси: соціальний і 

культурний простір; розвиток театрального мистецтва та 

сценічно-акторського виконавства; «життєва біографія» 

художнього твору. Як доведено практикою, виконавське 

спілкування стає живим і плідним, коли між його 

суб’єктами встановлюється емоційно відкриті, довірливі 

стосунки. Досягти цього можливо не лише мистецькими 

засобами, а й завдяки активізації в суб’єктів цього процесу 

творчої уяви, асоціативних зв’язків. Саме для цього 

актору-виконавцю належить бути носієм широкої 

освіченості, культурної компетентності в усіх видах 

мистецтва. Називаючи передумови успішної роботи над 

сценічним образом художнього твору, багато митців 

наголошували на потребі використання метафор, 

поетичних образів, аналогій з явищами природи і життя, 

насамперед з душевно-емоційним відтінком. Образні 

зіставлення під час виконання художнього твору з іншими 

творами мистецтва можуть створити саме той необхідний 

контекст, який є основою глибшого проникнення у 

сценічний образ [14, с. 10–15; 23, с. 17–24]. 

Використовуючи необмежені можливості «прочитання» 

сценічного образу за допомогою інших художніх 

семантичних форм (літератури, живопису, скульптури, 

музики та ін.), майбутній актор-виконавець значно 
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поповнює власний художньо-естетичний досвід, активізує 

фантазію, уявлення та інші механізми творчості. Водночас, 

актору-виконавцю вдається усвідомити важливу 

закономірність, а саме: яскраво проявлений суб’єктивний 

характер асоціацій та образних уявлень – усі вони мають 

загальну основу – афективну або емоційно-змістову 

спорідненість. Отже, виконавське спілкування на основі 

принципу контекстуальності набуває емоційно-естетичної 

спрямованості, наповнює її глибшим особистісно-

ціннісним змістом.   

З урахуванням вищезазначеної вимоги виняткового 

значення набуває принцип індивідуально-творчої 

спрямованості, який обумовлюється специфічним змістом 

акторської виконавської діяльності, а також вимогами 

сучасної педагогіки музичної освіти про важливість і 

необхідність направленості цього процесу до особистості 

майбутнього фахівця, необхідність прояву ним 

особистісно-ціннісного ставлення до процесу пізнання та 

виконання сценічного образу. Перш ніж з’ясувати функції 

цього принципу, потрібно уточнити сутність самого 

поняття «індивідуальність». Із філософсько-психологічної 

точки зору індивідуальність людини – це явище 

багатогранне, яке можна розкрити через інтеграцію всіх 

властивостей людини як індивіда, як суб’єкта діяльності та 
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як особистості. Учені підкреслюють, що цілісність 

індивідуальності є взаємним зв’язок загального, 

особливого та одиничного в людині. Індивідуальність 

людини – це окремий, самобутній світ, порівняно 

незалежний, суверенний, самостійний. Завдяки 

індивідуальності людина відокремлюється, конвергує в 

особливий стан буття і самопізнання, творчо виявляючи 

себе суб’єктом історичної, громадянської, особистої 

позиції життя, потенційно втілюючи в собі всі 

характеристики людської цивілізації. У дійсності 

індивідуальність – це авторство власного життя: у 

світобаченні, способах діяльності, соціальній поведінці 

тощо. Унікальним, одиничним, неповторним в 

індивідуальності виступають не зовнішні особливості 

індивідууму, не його зовнішній вигляд, його манери 

спілкування з іншими, а спосіб життя, самобутні форми 

життєдіяльності, буття у суспільстві. Індивідуалізація 

людиною власної життєвої реальності з філософсько-

психологічної точки зору є найвищою формою його 

самовизначення у світі й часопросторі. Це не стільки 

включеність людину в систему особистісно значущих 

ставлень до світу, інших людей, до самого себе, скільки 

виділеність особистості від цих ставлень. Поняття 

індивідуальності вказує, що людина з усіх різноманітних 
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зв’язків і ставлень до світу виділяє власне; робить їх 

абсолютно цінним змістом, невіддільним надбанням свого 

істинного «Я». Індивідуальність – це завжди внутрішній 

діалог людини із самим собою, вихід за межі вічного, 

вселенського, універсального та одночасно входження в 

унікальну істинність самого себе. Найголовніше у 

визначенні індивідуальності – це те, що даний феномен 

належить до духовного виміру людської реальності, а не 

до наявних психологічних її особливостей. Цей принцип в 

організації навчання зі сценічного мистецтва передбачає 

опору на художньо-комунікативний досвід, на прагнення 

до послідовного збагачення цього досвіду. Основним 

інструментом акторського мистецтва є жест і саме через 

нього актор-виконавець спілкується з іншими суб’єктами 

(зокрема, із глядачами). В освітньому процесі особливого 

значення набуває питання про те, яким комунікативним 

потенціалом володіє акторський жест того чи іншого 

студента, наскільки яскраво і глибоко цей інструмент 

виражає індивідуальні властивості та особливості 

студента. 

Модернізація вищої мистецької освіти акцентує 

увагу на динаміці організації і функціонування 

комунікативних потоків, які об’єднують суспільство в 

цілісну структуру. На рівні суб’єктів на перший план 



207 
 

виходять різні форми інтерсуб’єктивної взаємодії, що 

лежать в основі міжособистісного діалогу. У цих умовах 

кінцевою метою освітнього процесу стає формування 

комунікативної культури особистості. У цьому контексті 

модернізація можлива не лише в логіці навчальної 

дисципліни, а й у логіці цілісного освітнього процесу і 

вищому навчальному закладі. За цих умов майбутній 

фахівець зі сценічного мистецтва формує гуманістичний 

стиль взаємин на засадах гуманітаризації освітнього 

середовища та залучення учасників освітнього процесу до 

культури. Також доцільно доповнити класичні принципи 

навчання принципами, які відповідають теоретико-

методологічним і практичним завдання формування 

комунікативної культури майбутнього фахівця з акторської 

майстерності у процесі навчання зі сценічного мистецтва. 

Передусім, принцип культуровідповідності природно 

вписується у процес культурної ідентифікації. Це означає, 

що культурне ядро змісту освіти становлять універсальні 

загальнолюдські цінності. Настанова на культурологічну 

спрямованість мистецької освіти діалектично пов’язана з 

принципом гуманізації. Виникає нова гуманітарна 

цілісність, що набуває антропологічного виміру завдяки 

людинознавчому ракурсу змісту мистецьких творів. 

Культуровідповідність забезпечує збереження, передачу, 
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відтворення і розвиток культури у сфері освіти, передбачає 

орієнтацію на становлення духовного взаємозв’язку між 

собою і своїм народом, переживання почуття належності 

до національних традицій. 

Культурологічний підхід у вищій мистецькі освіті 

(Г. Балл, І. Бех, С. Волков, Л. Гарбузенко, Л. Горенко,                     

М. Демчишин, О. Жорнова, І. Загрійчук, Л. Кондрацька,                     

В. Лозова, Н. Миропольська, Н. Ничкало, О. Олексюк,                  

О. Шевнюк, О. Щолокова та ін.) зі сценічного мистецтва 

не зводиться до радикальної перебудови освітніх систем 

[1; 5; 8–9; 11–14; 15; 17–18; 21; 23; 25–26]. Його сутність 

полягає в їхній модернізації – наданні цільової, змістової і 

процесуальної цілісності. Не змінюючи державних освітніх 

стандартів, культурологічний підхід передбачає: 

переструктурування, систематизацію навчального 

матеріалу, доповнення його ціннісно-смисловими 

елементами, внесення нових культурних уявлень, 

спрямованих на активізацію особистісних структур 

свідомості студентів. Культурологічна спрямованість 

змісту мистецької освіти реалізується на основі 

процесуального змістового складників освітнього процесу. 

Це зумовлює інтеграцію гуманітарних, природничо-

наукових і спеціальних дисциплін у змісті мистецької 

освіти. 
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Принцип фундаменталізації освіти є  пріоритетним 

у професійній підготовці майбутнього фахівця зі 

сценічного мистецтва. Цей принцип забезпечує 

багатопрофільність, виходи в суміжні сфери, сприйняття 

інновацій, здатність до продуктивного пошуку тощо. Одне 

з універсальних понять духовного потенціалу освіти – 

художнє світовідношення, світовідтворення – може 

слугувати інтегративним показником змістової взаємодії 

різних видів мистецтва. Для майбутнього фахівця зі 

сценічного мистецтва – це універсальний інструмент 

цілісного, художнього світосприйняття, розшифрування 

семантичного коду художньої культури [17, с. 20–26; 24, с. 

143–145]. Контекст оволодіння ціннісним простором 

мистецької освіти передбачає пошук інтегрованих знань, 

що ґрунтується на використанні в класичній структурі 

наукового пізнання некласичних підходів. У цьому зв’язку 

на особливої уваги вартий досвід, згідно з яким інтеграція 

не вичерпує поєднання навчального змісту, цей феномен 

розкривається у взаємопроникненні знання і свідомості. 

Компетенції як метапредметні утворення можуть 

формуватися через спеціально організовані інтегральні 

освітні простори. У такому просторі вивчається не 

конкретна дисципліна і навіть не комплекс дисциплін, а 

певне наукове явище, подія, феномен культурного чи 
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суспільного життя. Інтегральний освітній простір можливо 

розглядати як основну організаційну одиницю 

компетентнісно орієнтованого процесу у вищій школі, що 

відтворює цілісний фрагмент культурної і професійної 

реальності. Отже, навчально-виховний процес у вищій 

школі доцільно будувати як сукупність логічно 

завершених структурних складників – інтегральних 

освітніх просторів. 

Сучасна педагогічна наука збагатилася 

методологічними аспектами, які впливають на дидактичні 

підходи до модернізації змісту вищої мистецької освіти. 

Так, розвивається ідея реалізації знаково-комунікаційної 

функції культури в межах постмодерністського мистецтва. 

Ставлячи під сумнів необхідність використання 

постмодерністських текстів у змісті мистецької освіти, 

учені стверджують, що художні тексти мають 

утверджувати у свідомості студента непересічну 

значущість духовних цінностей. Інтегративним 

показником духовного розвитку особистості як цілісності є 

її здатність оцінювати знання та обставити буття з позиції 

їхньої цінності й особистісного смислу. 

Принцип персоніфікації освітнього процесу – це 

передусім відновлення у студентів зв’язку їхньої 

діяльності, серед іншого професійної, з особистісними 
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сенсами буття. В умовах персоніфікації освітнього процесу 

суб’єкт має можливість співвіднести зовнішні сфери буття 

і майбутньої професійної діяльності зі своїми духовними 

потребами, індивідуальною системою цінностей, 

особистою культурою. Основними формами реалізації 

цього принципу в мистецькій вищій освіті є ідея діалогу 

культур і методика художньої фасилітації. Відомо, що 

М.М. Бахтін обґрунтував ідею «про культуру як діалог», 

реалізовану В.С. Біблером у «Школі діалогу культур» [6, с. 

155–158; 7, с. 234–238; 16, с. 139–142; 19, с.158–162]. 

Біблер Володимир Соломонович (1918–2000) – радянський 

і російський філософ, культуролог, історик культури, автор 

учення про діалог культур, автор праць по історії 

європейської думки, логіці культурного розвитку, теорії 

наукового пізнання. У середині 1980-х років В. Біблер 

створив на основі власних філософських ідей цілісну 

концепцію шкільної освіти – Школу діалогу культур 

(ДШК) і впродовж десяти років очолював колектив 

науковців під назвою «Діалог культур», відбувалися 

конференції учителів, які працювали в руслі цієї концепції 

та друкувалася література з актуальних проблем Школи 

діалогу культур. Учасниками таких семінарів, наукових 

зібрань В.С. Біблера були філософи, культурологи, 

історики і психологи: А.В. Ахутін, Л.М. Баткін,                           
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І.Є. Берлянд, М.С. Глазман, Т.Б. Длугач, Р.Р. Кондратов, 

Я.А. Ляткер, М.В. Малахова, Л.А. Маркова, С.С. Неретина, 

В.Л. Рабинович, Л.Б. Туманова та інші. З 1991 року 

семінар отримав назву «Архе» та офіційний статус РГГУ, 

де В.С. Біблер працював до кінця життя. Передусім Біблер 

В.С. створив оригінальну концепцію філософської логіки 

діалогу культур, в основі якої ідея про діалогічність 

людського розуму, доведена до логічних та онтологічних 

засад. За часів радянської доби В. Біблеру надрукував 

лише дві праці: «Анализ развивающегося понятия» (1968, 

у співавторстві) та «Мышление как творчество» (1975), а 

також статті. Основні його праці вийшли після 1991 року, 

серед них: «От наукоучения – к логике культуры: два 

философских введения в XXI век» (М., 1991); «Кант – 

Галилей – Кант. Разум Нового времени в парадоксах 

самообоснования» (1991); «Михаил Михайлович Бахтин, 

или Поэтика культуры» (1991); «На гранях логики 

культуры: книга избранных очерков» (1997). У статтях і 

нарисах цього часу В. Біблер висвітлював глибинний 

зв’язок актуальних проблем сучасного плюралістичного 

суспільства і демократичного устрою з діалогічною 

природою людського розуму і культури XX століття. 

Видатний російський філософ, літературознавець і 

мистецтвознавець Бахтін М.М. (1895–1975) у книжці 
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«Проблеми творчості Достоєвського» (1929 р.) розкрив 

нові принципи естетичного освоєння світу творчості 

письменника, створив оригінальну теорію поліфонічного 

роману [2, с. 318–320; 3, с. 127–132; 4; 31, с. 11–15]. У 

книжці «Франсуа Рабле і народна культура середньовіччя і 

Ренесансу» (1965 р.) М. Бахтін трактував роман 

«Гаргантюа і Пантагрюель» Ф. Рабле як вершину 

багатовікової народної творчості і зразок карнавального 

мистецтва. На широкому порівняльному матеріалі автор 

означив роль народних традицій у виникненні світової 

класики. У статті «Рабле і Гоголь. Мистецтво слова і 

народна сміхова культура» (1973 р.) М.М. Бахтін 

досліджував зв’язок повістей М.В. Гоголя (збірки «Вечори 

на хуторі біля Диканьки» й «Миргород») з українським 

народно-обрядовим і святково-ярмарковим життям, 

вказував на риси гротескового реалізму в цих творах, а 

також підкреслював роль мандрівних дяків, які 

поширювали й творили в тогочасній Україні зразки усної 

рекреативної літератури (фацецій, дрібних мовних 

травестій, молитов тощо). 

Безперечно, мистецька освіта – це пошук у діалозі з 

різноманітністю культур. У змісті вищої мистецької освіти 

ідея діалогу є наскрізною. Так, М.М. Бахтін у праці 

«Проблеми поетики Достоєвського» (М., 1963; 1974; 1979 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1929
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8E%D0%B0_%D1%96_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8E%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D1%8F
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р. – 4-е вид.; Київ, 1994 р. – 5-е вид.) не лише дослідив 

поліфонічний роман, створений Ф. Достоєвським, а й 

змалював істотно нову картину. Він вважав, що існує 

особлива діалогічна сфера буття людини, яка не піддається 

художньому освяченню з монологічних позицій. Основна 

особливість романів видатного письменника, мислителя, 

філософа, публіциста, член-кореспондента Петербурзької 

Академії наук (з 1877 р.) Ф.М. Достоєвського (1821–1881), 

згідно з М. Бахтіним, – це безліч самостійних голосів і 

свідомостей, справжня поліфонія рівноправних 

свідомостей з їхніми світами. Ще одна риса творчості                    

Ф. Достоєвського, на думку М. Бахтіна, полягає в баченні 

світу не як становлення і розвиток, а як співіснування і 

взаємодії. Діалог у цьому світі є не проявом суперечностей 

як моментів якогось загальнішого процесу розвитку, а 

співіснування і взаємодію свідомостей, які ніколи не 

зводяться в єдине ціле. Діалогічну інтерпретацію 

психологічних механізмів підготовлено ідеями М. Бахтіна 

про розуміння будь-якої взаємодії свідомостей як їхнього 

діалогу. Як припущення нової психологічної теорії 

знаходимо в М. Бахтіна, що жити – означає брати участь у 

діалозі, тобто запитувати, прислухатися, відповідати, 

погоджуватися тощо. У цьому діалозі людина бере участь 
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«уся і всім життям» – очима, губами, руками, душею, 

духом, усім тілом, вчинками тощо. 

Іншою формою реалізації принципу персоніфікації 

у вищій мистецькій освіті є художня фасилітація як 

активізація процесів осягнення художніх текстів. З нашого 

погляду, художня фасилітація покликана, по-перше, 

створити напружене енергетичне поле духовного єднання 

студентів через перенесення домінанти на «Іншого» й 

ототодження з «Іншим» у процесі роботи над художнім 

твором. По-друге, на рівні раціонального осягнення 

художнього тексту студенти зі сценічного мистецтва 

осмислюють отриману інформацію відповідно до 

особистих світоглядно-ціннісних позицій. Наступний 

принцип метакогнітивної детермінації освітнього процесу 

означає створення умов для усвідомлення закономірностей 

власного духовного розвитку студентів з акторської 

майстерності. На думку вчених і педагогів невід’ємним 

складником професійної мистецької освіти формування у 

студентів здатності розпізнавати обставини власного 

життя, які вплинули на структуру ціннісної свідомості і 

світоглядних переконань [10, с. 344–348; 27, с. 9–11; 30, с. 

156]. 

Духовно-гедоністичний принцип реалізації 

духовного потенціалу вищої мистецької освіти спрямовує 



216 
 

суб’єктів на відчуття духовної повноти буття. Вагомий 

гедоністичний потенціал притаманний методам 

стимулювання творчої самореалізації студентів, 

використання ситуацій успіху. Опора на ідею «педагогіки 

спокою та активності» в методиках стимулювання творчої 

самореалізації студентів дає можливість здійснювати 

пошук розумного поєднання спокою й динаміки. Тільки 

завдяки можливостям міжособистісної взаємодії, яка 

ґрунтується на зміні емоційної і розумової активності 

повним спокоєм, можна якнайбільше стимулювати духовні 

потенції майбутнього фахівця зі сценічного мистецтва. 

Отже, розглянуті наукові положення щодо 

оптимізації змісту вищої мистецької освіти свідчать про те, 

що якісна підготовка фахівців зі сценічного мистецтва 

вимагає нових методологічних та організаційних ресурсів. 

Визначені принципи реалізації духовного потенціалу 

вищої мистецької освіти підкреслюють необхідність 

концентрації педагогічних зусиль на створення 

ефективних моделей, технологій та умов духовного 

розвитку творчої молоді в Україні початку XX століття. 
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ВПЛИВ «КЛІПОВОГО МИСЛЕННЯ» 
НА СУЧАСНЕ АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО 

 

 

Анотація. У статті досліджуются вплив нового 

типу мислення на творчіть у сфері аудіовіуального 

мистецтва, та нові форми комунікації між митцем і 

глядачем. Також розглядаються технічні і творчо-техніні 

прийоми для донесення головної думки екранного видовища 

до глядача з «кліповим мисленням». Стаття написана у 

формі кліпової подачі інформації. 

Ключові слова: «кліпове мислення», адіовізуальне 

митецтво, екранне мистецтво, режисер, монтаж, кіно. 

 

У новому столітті, порівняно з минулими 

століттями, темп життя пришвидшився в декілька разів. З 
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приходом Інтернету до кожної домівки, коженого 

смартфону інформаційний потік став у сотні разів 

більшим, ніж кілька десятків років тому. Через величезний 

обсяг нових даних людина перестає заглиблюватися в 

інформацію й аналізує лише поверхневі факти. 

Нові епохи завжди створюють нові форми 

мислення. І хоча термін «кліпове мислення» ще не визнано 

офіційно, ні в кого не виникає сумніву, що сприйняття 

інформації, передусім молодим поколінням, змінилося.  

«Кліпове мислення» нині проявляється майже в усіх 

формах мислення, але все ж найбільше воно притаманне 

при отриманні інформації через аудіовізуальні 

інформаційні канали (кіно, ютуб, телебачення). 

Що ж таке «кліпове мислення»? Зараз наукового 

визначення терміна «кліпове мислення» немає. Терміна 

немає, але зміна форми мислення та отримання 

іноформації очивидна. Уперше про новий спосіб 

сприйняття заговорив американський журналіст Ніколас 

Карр, який 2008 році написав статтю «Чи робить нас 

Google дурнішими?» [1], в якій висловив стурбованість 

тим, що не зміг прочитати книгу. Проаналізувавши досвід 

друзів і колег, він зрозумів, що ця проблема цікавить не 

лише його. За спостереженнями Карра, чим більше людина 

користується Інтернетом (а сучасні люди в ньому майже 
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живуть), тим більше зусиль їй доводиться витрачати на 

читання довгих текстів, що вимагають роздумів. Поняття 

«кліпове мислення» з'явилось у середині 1990-х років і 

спочатку позначало особливість людини сприймати світ 

через короткі яскраві образи. Слово «clip» перекладається з 

англійської як фрагмент тексту, вирізка з газети, уривок з 

відео або фільму.  Кліпи не несуть у собі глибокого 

змістовного навантаження, вони просто складені з 

декількох пов'язаних між собою образів. Тому під 

терміном «кліпове мислення» розуміється звичка 

сприймати інформацію, та й увесь світ у цілому, за 

допомогою короткого, яскравого, виразного образу. 

Головна вимога до кліпу – це стислість і виразність. 

Вирізаючи основні моменти і складаючи їх в історію, 

митець створює загальну картину, не заглиблюючись у 

тему, та не показує причинно-наслідкові зв’язки. «Кліпове 

мислення» відбувається за тими ж принципами, що й 

відеокліпи, тобто людина сприймає навколишню дійсність 

як послідовність ніяк не пов'язаних між собою явищ, а не 

як однорідну структуру, яка має взаємозв'язок усіх частин. 

І якщо в екранному мистецтві це дозволяє 

продемонструвати суб’єктивний погляд на дію, не 

витрачаючи час на аналіз ситуації, то в реальному світі 

«кліпове мислення» не відстежує та  аналізує події, а  
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доходить висновків на часткових, зазвичай суб’єктивних 

даних. Це робить людину вразливою для будь-яких 

маніпуляцій. Саме Карр заговорив про «кліпове мислення» 

як про зміну сучасного мислення з лінійного на кліпове 

(мислення уривками).  

Кліпове мислення – це напрямок у розвитку 

взаємин людини з інформацією. Формується таке мислення 

впродовж багатьох років. Найбільшу стурбованість появою 

нового мислення нині виявляють педагоги. Вони 

вважають, що молоде покоління взагалі не читає [2]. Але 

згідно зі статистичними даними, нині читають навіть 

більше, ніж 70-ми або 80-ми роками, коли основним медіа 

було телебачення. Але це зовсім інше читання, за яким 

лежить зовсім інший спосіб мислення, а головне – інший 

спосіб сприйняття. Дослідження доводять, що інтернет-

користувачі зовсім не читають, а лише сканують сторінки. 

Навик зосередженого занурення в текст втрачається, а 

натомість з’являється здатність швидко переключатися з 

однієї теми на іншу 

Проблема «кліпового мислення» майже не 

досліджена в українській науці. 

Почали розробляти цю тему Ю.Б. Коваленко,                  

Т.А. Удовицька. Аналізували цю проблему і такі 

закордонні науковці, як Н.З. Азаренок, Е.В. Мітяніна та 
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Н.С. Долгополова, Т.В. Семеновских, С.Ю. Сігаєв та                         

С.Ю. Лоскутова, К.Г. Фрумкін [3]. 

2010 року російський філософ і культуролог                    

К.Г. Фрумкін виділив п’ять основних причин появи 

кліпового мислення [4]: 

1. Розвиток сучасних технологій і, відповідно, 

збільшення інформаційного потоку. 

2. Необхідність приймати більший обсяг інформації. 

3. Багатозавданніость. 

4. Прискорення ритму життя і спроби встигнути за 

всім, щоб залишатись інформованим. 

5. Зростання демократії і діалогічності на різних 

рівнях соціальної системи.   

Останнім часом на сторінках ЗМІ часто 

зустрічається інформація про те, що «кліповість» згубно 

впливає на сучасне суспільство і є однією з найгостріших 

соціальних проблем. Однак усе не так однозначно. 

«Кліпове мислення» дуже складне і в нього є як позитивні, 

так і негативні боки. Кліпове мислення це придбана якість, 

яка формується на основі зміни умов існування та ритму 

життя. Особливостями «кліповості» є швидкість обробки 

даних, переважання візуального сприйняття, проблеми зі 

сприйняттям тривалої лінійної послідовності та однорідної 

інформації. Це прямо протилежно понятійному мисленню, 
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яке дозволяє людині знаходити і виділяти суттєві ознаки 

предметів, заглиблюватися в інформацію і здійснювати й 

аналізувати інформацію. В умовах прискореного ритму 

людині необхідно виконувати одночасно кілька дій. 

Інформація надходить хаотичними потоками, і в людини 

не завжди залишається час для глибокого і зосередженого 

аналізу. Тож кліпове мислення виступає в ролі «фільтра» 

перед інформаційними перевантаженнями. З одного боку, 

застосування кліпового мислення допомагає людині 

швидше запам'ятовувати інформацію, що може допомогти 

їй, наприклад, у вивченні іноземних мов, або у швидкому 

запам'ятовуванні невеликих обсягів даних. З другого боку 

воно допомагає лише запам'ятати невеликі об’єми – 

терміни, слова, але загального розуміння не дає. Ще одна 

позитивна якість «покоління Еппл» – це багатозадачність. 

Вони можуть одночасно вчити, спілкуватись у соціальній 

мережі та дивитися фільм. 

У сучасному світі люди з кліповим мисленням ідуть 

від глибинного контенту, де їм просто не цікаво, та 

задовольняються поверхневими, концентрованими 

фактами. При такому способі мислення аудівізуальний 

контент сприймається значно легше ніж друкованний. 

Головна ознака «кліпового мислення» – це неможливість 

тривалої концентрації. У кіно це спонукало до зміни 
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довжини кадру, скорочення сцен, зменшення 

«проживання» в кадрі та збільшення насиченості сюжету.   

Коли кінематограф тільки з’явився довжина одного 

плану тривала до 3–4 хвилин, а в деяких випадках до–15 

хвилин. З приходом телебачення і розвитком кіноіндустрії 

довжина поступово зменшувалася. 70-80ми роками вона 

тривала до 1 хвилини. Але зазвичай тривала від 15 до 25 

секунд. У деяких кінокартинах, якщо це працювало на 

задум режисера, довжина плану тривала до 2 - 3 хвилин. 

Зараз у телевізійному форматі зазвичай один план рідко 

перевищує 10 секунд. Якщо триває довше, то вимагає від 

митців, для підтримання динаміки, наповнювати план 

внутрікадровою зміною події. Довжина кадру на 

телевізійному каналі залежить від обраної цільової 

аудиторії. Адже чим вона старша, тим довші плани можна 

використовувати. Для розуміння тривалості потрібно 

розмежовувати поняття «план» і «кадр». Якщо 

використовується поняття «План», то передбачається 

масштаб зображення [5]. Тобто тривалість однієї крупності 

на екрані. При сучасному інформаційному темпі довжина 

одного плану для молоді (від 16–25 років) становить 

приблизно 2 - 6 секунд; для людей віком від 35–50 років – 

4–10 секунд; для представників старшого покоління – 8–

15. Довжина кадру відмінна від довжини плану. Адже 
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«монтажний кадр» – це час від моменту монтажної 

склейки до наступної монтажної склейки [5]. Під час 

тривалості одного кадру можлива зміна декількох 

крупностей. Тому сам кадр може тривати 20–30 секунд, 

але зміна масштабних планів буде відповідати віковим 

потребам глядача та темпу самого аудіовізуального твору 

або темпоритмічному режисерському рішенню сцени. 

Зараз кіно і телебачення майже не відрізняються за 

динамічним навантаженням. Але кіно сучасного світу 

стало орієнтованішим на фокус групу потенційних 

глядачів і жанру. Саме вони диктують динаміку, а не 

сюжет, як це відбувалося раніше.  

Чому не можна збільшувати довжину кадру? Тому 

що глядач, який звик до динаміки, вимагає отримання 

інформації у звичному для нього темпі. І якщо сцена 

«затягнута», він, спираючись на власний досвід, власні 

цінності та суб’єктивну оцінку, зробить власний 

«внутрішній» монтаж, який не буде відповідати 

надзавданню твору. Тому митці змушені йти за глядачем, 

щоб донести цільовий посил екранного видовища. Для 

підліткової або молодої аудиторії в кіно допускаються 

кадри довжиною в 1 секунду! Такого темпу в   

кінематографі, до приходу покоління Z, ще не було! Були 

спроби використовувати короткі кадри в авангардному 
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кінематографі, але вони не створювали картину 

змістовного навантаження, на відміну від сучасного кіно й 

ТБ. Інколи великі сцени монтуються за допомогою 

коротких планів не пов’язаних між собою і без урахування 

будь-яких монтажних правил. Раніше це було недопустимо 

для кіно. Зараз – ознака сучасного кінематографа XXI 

століття.  

Аналізуючи довжину планів, згадуємо переважну 

більшіть кінострічок. Адже задовго то появи терміна 

«кліпове сприйняття» деякі митці використовували короткі 

плани та різноракурсний, темповий спосіб з’єднання 

кадрів. Наприклад у фільмі «Психо» (1960), відома сцена в 

душі змонтована цілком за допомогою динамічного 

монтажу і коротких кадрів. 

Завдяки переходу глядача на кліпове мислення 

зміни також відбулись у створенні сюжетів, акторській грі 

і спецефектах. Митці завжди шукали нові форми та образи 

для надання максимальної зануреності глядача у  

видовище, а режисерський задум завжди випереджував 

технічні можливості. У 80–90 роки минулого століття для 

створення зіркового неба на телебаченні використовували 

чорний папір, лампу та віник, за допомогою якого 

створювали ефект «мерехтіння зірок». Навряд чи цим 

можна здивувати сучасну дитину. Адже для «кліпового 
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мислення» притаманна яскрава образність кадру та героя, а 

на перший план вийшли спецефекти.  

Кіно, від моменту свого народження, без 

спецефектів існувало досить недовго. Славнозвісний Жорж 

Мельєс зміг використовуючи власну фантазію, створити 

величезну кількість прийомів, які і стали основою для 

сучасних  ефектів (ефект чорної маски, багаторівневі 

експозиції тощо) [6]. А прообразом сучасної графіки, яка 

зараз розвивається в напрямку фотореальності, стали 

перші анімаційні фільми. Найчастіше їх малювали автори 

популярних тогочастних коміксів. Також, як і раніше, для 

створення інших світів, часів, рельностей 

використовуютьспеціально створенні мініатюри, лялькову 

анімацію, дублювання. А ось мальовані декорації повністю 

замінила комп’ютерна графіка. Оскільки сучасні тенденції 

тяжіють до створення реальної нереальності з’явилася 

технологія захоплення руху (англ. мotion capture) – 

технологія цифрового запису рухів. Система motion capture 

буває двох видів: маркерна де використовується 

спеціальне обладнання, та безмаркерна технологія, яка не 

потребує спеціальних датчиків або спеціального костюма. 

При використанні маркерної системи на персонаж 

(людину, тварину) надягається костюм з датчиками. Герой 

відтворює рухи, необхідні за сценарієм, стає в потрібні 
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пози, імітує дії. Дані з датчиків фіксуються камерами і 

надходять до комп'ютера, де зводяться в єдину тривимірну 

модель, що точно відтворює рухи актора. На основі цієї 

моделі пізніше (або в режимі реального часу) створюється 

анімація персонажа. Також завдяки цьому методу 

відтворюється міміка актора, на його обличчі 

розташовуються маркери, які дозволяють фіксувати 

основні мімічні рухи. Для того, щоб комп'ютерні 

персонажі на екрані виглядали максимально реалістично, 

рух та обличчя акторів разом зі звуком записувались 

одночасно. А потім за допомогою компютерів 

домальовували персонажів. Безмаркерна технологія 

заснована на технологіях комп'ютерного аналізу 

розпізнавання образів. Актор може зніматись у звичайному 

одязі, що дуже прискорює підготовку до зйомок і дозволяє 

знімати складні рухи (боротьба, падіння, стрибки тощо) 

без ризику пошкодження датчиків або маркерів. Така 

синхронізація дозволила створити найреалістичніших 

комп'ютерних персонажів в історії кіно.  

Технологія зйомки в 3D форматі створило нові 

можливості в кіно. Перший фільм який започаткував нову 

еру ефектів у кіно, був «Аватар», хоча його режисер не був 

винахідником 3D-фільмів, адже ще в радянські часи такі 

картини показували в «стереокіно». Але Джеймс Френсис 
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Кемерон разом з компанією «Sony» створив компактну 3D-

камеру, яка зробила 3D-зйомки доступними для всіх [7]. 

Винахідників об’єм цікавив з точки зору глибини кадру та 

мізансцени, а не ефекту «предметів, до яких можна 

доторкнутися». Після цього більшість кінотеатрів світу 

замінити старі плівкові проєктори на цифрові з 

поляризаційними окулярами, що не змінюють кольорів.  

У відповідь на зміну глядацького способу 

сприйняття змінились і прийоми розкриття персонажа. 

Раніше герой трансформувався під час драматургічних 

перепертій на очах глядача в реальному часі. У зв’язку з 

переходом на кліпове сприйняття більшість фільмів не 

показує  проживання емоції завдяки крупному плану, а 

передає стан завдяки темпу, ракурсам та кольору. Тому 

акторам доводиться використовувати пластичні прийом, 

які раніше були притаманні більше театру ніж кіно. 

Також суттєві зміни відбулись у сценарному 

наповненні. Сучасний кінематограф вимагає 

динамічнішого сюжету та більшої кількості перипетій. 

Тому збільшилася кількість сюжетних ліній і відповідно  

кількість епізодів. При цьому тривалість епізодів 

зменшилася для надання максимальної темпоритмічності 

сюжету. Монтаж у сучасному кіно став значно 

динамічнішим, а зв’язки між сценами – хаотичними в часі.  
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Також змінилися канали отримання 

аудіовізуального контенту. Якщо раніше це було 

телебачення, то зараз, насамперед  у людей до 30 років, – 

це Інтернет. Усі свої інформаційні й естетичні потреби 

молодь закриває за допомогою соціальних мереж і кіно. Це 

створило нові форми та формати. Як приклад – вірусна 

реклама [8]. Це абсолютно нова форма комунікації між 

брендом і потенційною цільовою аудиторією. Основна 

ознака вірусної реклами – це спосіб її поширенняення. 

Адже вона створена так, щоб інформацією про бренд 

ділилися самі споживачі, а поширюється вона в 

геометричній прогресії, як епідемія: від одного глядача 

відразу до всіх його знайомих і підписників. Надзвичайно 

ефективною вірусна реклама стала завдяки декільком 

умовам. 

- Вона немає вигляд реклами. Дуже часто 

спонсорський бренд не є акцентованим. Тому користувач 

соціальної мережи переконаний, що ділиться просто 

цікавим відео. Це дозволяє охопити навіть не лояльну до 

реклами аудиторію. 

- Нетривіальний сюжет. Він може бути смішним, 

шокувальним, соціальним. Головна умова- він не залишає 

байдужим; 
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- Ще одна обов’язкова відмінність вірусного 

контенту – унікальна видовищність. Це може бути те, чого 

ще ніхто не робив, або непередбачуваність дії.  

- Найголовніше, чому працює цей вид поширення – 

спосіб отримання реклами. Це друзі, знайомі, фахівці – ті, 

кому довіряєш. Навіть якщо немає прямого рекламного 

посилу до дії – піди й купи, така реклама залишаться в 

підсвідомості і допомагає створити лояльність до бренду. 

Завдяки тому, що молодь надає перевагу Інтернету, 

до інтернет контенту адаптувалися та інтегрувалися суто 

телевізійні, радійні і друковані форми. При чому, багото 

жанрів з друкованих перетворилися на аудіовізуальні.  

Разом з «класичними» жанрами та формами 

запозиченими в традиційної журналістики, виникла ціла 

низка мережних жанрів, що сформувалися винятково в 

інтернетному просторі і не мають аналогів у 

некомп'ютерному світ: блоги, влоги, авторський блог, 

відеоблог, фотогалерея, слайд-шоу, відеокарикатура, 

відеопранки, підкасти, аудіоілюстрація, аудіоверсія тексту, 

аудіосюжет, відеоілюстрації, прямі трансляції, статична 

ілюстрація, аудіослайди, інтерактивні шоу, інтерактивний 

відеомост, мультискріпт турнір, флеш-гра тощо. Зараз 

система жанрів інтернет-журналістики прийнята  як 

стандарт у зарубіжних інтернет-агентств, а саме [9]: 
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- документальний матеріал (Actuality) – містить 

запис події; 

- поради (Advice) – містить поради та рекомендації, 

часто у формі інтерактивних відповідей на запитання; 

- календар подій (Almanac) – інформаційна довідка 

на даний день, яке серед іншого містить дні народження 

знаменитостей, а також посилання на події, що мають 

історичне значення; 

- аналітика (Analysis) – містить дані про подію або 

явище, а також висновки; 

- ексклюзив (Exclusive) – унікальний матеріал 

агентства, блогера аналогів якому не має; 

- оглядова стаття (Feature) – матеріал, нерідко мало 

пов'язаний з актуальними новинними приводами, зазвичай 

на соціальну тематику; 

- планові події (Fixture) – містить інформацію про 

передбачувані, регулярні, очікувані події;  

- прогноз (Forecast) – містить аналітичний погляд 

про розвиток тієї чи іншої події; 

- репортаж з місця подій (From the Scene); 

- історичний матеріал (History); 

- інтерв'ю (Interview) – матеріал, що містить діалог з 

джерелом, у якому слова головного героя посідають значне 

місце; 
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- опитування (Polls and Surveys) – результати 

опитувань цільової групи з метою дізнатись об'єктивну 

думку  фокус-группи; 

- прогноз (Forecast) – містить думку про наслідок 

тієї чи іншої події; 

- репортаж із місця подій (From the Scene) – назва 

говорить сама за себе; 

- дайджест преси (Press-Digest) – матеріал, що 

містить витяги з різних видань; відрізняється незначним 

переробленням чужої інформації;  

- біографічний нарис (Profile) – містить опис життя 

або діяльності якогось учасника подій (зазвичай живої 

людини); 

- цитата (Quote) – містить пряму цитату без змін; 

- спеціальний репортаж (Special Report) – глибоке 

дослідження події або явища, що привело до тривалого 

журналістського розслідування; 

- трансляція і стенограма (Transcript and Verbatim) – 

транслювання обговорення або виступу без значимого 

журналістського втручання чи обробки.  

На превеликий жаль, незважаючи на спалах 

інтересу до аудіовізіуального процесу, якість контенту 

почала стрімко знижувати свою якість. Адже майже всі, у 

кого є камера, а нині камера є в кожному смартфоні, 
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почали виробляти відео. І якщо більшість знімає кліпи для 

сімейного архіву, то для інших це стало професією. 

Пранкери, блогери, влогери – усі вони знімають мільйони 

відео щодня. Мільярди людей це відео щодня дивляться. 

Зараз знятим на телефон  кіно вже нікого не здивуєш. 

Завдяки  відео з Інтернету для підтримки динаміки у 

великому кіно з’явилися нові монтажні прийоми, серед 

них є такі. 

- Jump cut – різка зміна кадру. Джамп кат це 

стрибкоподібні склейки які ріжуть погляд. Взагалі 

відноситься до порушень правил монтажу, якщо не 

використовується як спеціальний прийом, для досягнення 

обдуманого ефекту. Різка зміна кадру дозволяє режисерові 

монтажу «стрибнути» в часі. 

- Match cut – це склейка між двома різними 

об'єктами, просторами, композиціями, у яких об'єкти 

візуально схожі або збігаються один з одним. 

Використовується для створення відчуття неперервної дії. 

Наприклад, вентилятор перетворюється на гвинт літака. 

- L-перехід і J-перехід (L Cut & J Cut) L-перехід – 

прийом монтажу, який використовується не тільки 

творцями сюжетних фільмів, а й документалістами. L-

перехід – прийом коли кадр змінюється, але ми все ще 

чуємо звук з попереднього кадру. Глядач дивиться на 
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фрагмент В, але чує звук з фрагмента А. Такий вид 

монтажного переходу використовується для того, щоб 

орієнтувати глядача в сюжеті, забезпечуючи його 

додатковою просторовою інформацією і звуком, 

наприклад: у героя вибухнув дім з родиною. У наступному 

кадрі (може минути вже декілька сюжетних років)  ми ще 

чуємо звуки з місця трагедії. Це допоможе зрозуміти стан 

героя, який, незважаюи на промайнулі роки, усе ще 

переживає цю трагедію. J-перехід зазвичай 

протиставляється L-переходу. У цьому випадку ми чуємо 

аудіо до того, як змінився кадр. Отже, глядачі дивляться на 

фрагмент, але чують звук з попереднього кадру. За 

допомогою цього прийому ми «випереджаємо час». 

- Перехід під час дії (Cutting on Action). Цей прийом 

– невід'ємний компонент бойовиків. Суть переходу під час 

дії полягає в тому, що режисер монтажу робить склейку 

від одного кадру до іншого і поєднує дії в двох кадрах. 

- Перебивки (Cutaways). Монтажні перебивки 

відводять глядача від основної дії або героя. Вони 

використовуються, в основному, для того, щоб повідомити 

глядачеві, що відбувається поза оточення головного героя. 

Також цей прийом необхідний, щоб підкреслити важливі 

деталі мізансцен, або портретні риси і надати їм більше 

вагомості. 
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- Паралельний монтаж (Cross-Cut) – це прийом 

паралельного монтажу у якому склеюються переходи з 

однієї сюжетної сцени до іншої, що відбуваються в один і 

той же час в різних місцях. При якісному виконанні цей 

прийом може розповісти дві історії, які відбуваються 

одночасно за один проміжок часу, і глядач сприйме обидві 

ці історії як цілосний образ сюжету.  

У сучасному кінематографі майже зникли такі 

поняття, як монтажна метафора, поетичні  порівняння та 

довгі панорами. Але одвічні теми залишилися незмінними. 

Тож у глобальному сенсі змінилася лише форма подачі 

історії. Отже, кліпове мислення – це лише традиційний 

конфлікт між поколіннями, де зміни призводять до 

спалахів громадської паніки – «вони не такі…». Людство 

завжди з острахом сприймало все нове. Коли з’явилися 

перші газети, представники консервативних поглядів 

твердили: суспільство, а насамперед молоде покоління, 

перестане читати; що з переходом на малі інформативні 

форми відбудеться отупіння нації. Тільки за XX і початок 

XXI століття суспільство пережило страх перед крупним 

планом у кіно, телебаченням, комп'ютером, відеоіграми, 

перед соціальними мережами та мобільними гаджетами. 

Як тільки дорослішає молода генерація і доводить, що 

нічого не змінилось із виникненням нових форм набуття 
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досвіду, як з'являється новий об'єкт для фобії. Саме 

останнім десятиліттям відбувається унікальна ситуація: 

зростає покоління, яке не застало планету без Інтернету. В 

англійській мові є такий неологізм – juvenoia («ювенойя»), 

щось середнє між параноєю і юністю, специфічне 

переживання за підростаюче покоління, яке 

характеризується одночасно хвилюванням за його 

майбутнє і засудженням його способу життя. Ювенойя – 

фобія змін, продиктована питанням: «Хто знає, куди нас 

приведуть ці зміни? В Інтернеті – секс, насильство, агресія. 

Що буде з дітьми?» Цікаво, що статистичні дані 

американського Центру дослідження злочинів [10] 

доводять, що з поширенням Інтернету, рівень дитячої 

злочинності, показник підліткових суїцидів, кількість 

підліткових вагітностей у США значно знизилися (значно 

– це від 33 до 61%). А ось загальна успішність зросла. Тож 

не треба боятися нового мислення, а потрібно змінювати 

аудіовізуальні прийоми, та за допомогою мистецтва 

формувати «вічні цінності» у молодого покоління. Я 

впевненна, що краще подивитися класику у коміксах, адже 

комусь стане цікаво і він згодом звернеться до оригіналу, 

ніж узагалі не знати про що йдеться.  
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КОМУНІКАЦІЙНА СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ  
У СФЕРІ МИСТЕЦТВА: 

ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА 
 

Анотація. У статті окреслено комунікаційну 

сутність менеджменту в сфері культури та мистецтва, 

а також схарактеризовано менеджмент в системі 

управлінської діяльності. Враховано соціально-

економічний розвиток сучасного суспільства та конкретні 

сфери інформаційного забезпечення, чинного 

законодавства та низку інших факторів. Підкреслено роль 

гуманітарної науки з метою виявлення та висвітлення 
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місця і ролі культури в розвитку української нації, 

держави та суспільства. Важливим складником культури 

схарактеризовано сценічне мистецтво, яке інноваційно 

представлено в системі гуманітарних дисциплін закладів 

вищої освіти України початку XXI століття. 

Ключові слова: менеджмент культури та освіти, 

комунікаційна культура, міжкомунікаційні зв’язки, творча 

особистість, інформаційний простір, професійна 

підготовка, вища мистецька освіта, актор-виконавець, 

сценічне мистецтво, сценічна майстерність, професійна 

орієнтація. 

 

У сучасному соціокультурному просторі початку 

XXI століття поняття «менеджмент» передбачає систему 

управлінської діяльності, яка забезпечує успішне 

функціонування різних соціальних інститутів – 

організацій, призначених здійснювати певну соціально 

важливу діяльність. Менеджмент наявний майже в усіх 

сферах життєдіяльності та життєтворення суспільства (в 

комерційному і некомерційному бізнесі, політиці, науці й 

освіті, конфесійній активності). Технологія, тобто 

конкретні способи здійснення менеджменту, залежать від 

соціально-економічного розвитку суспільства та 

конкретної сфери, інформаційного забезпечення, чинного 
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законодавства та низки інших факторів. Водночас, одним 

із завдань системи гуманітарної науки є виявлення та 

висвітлення місця і ролі культури в розвитку української 

нації, держави та суспільства, а тим самим – як культура 

відбиває і творить образ України та світового українства. 

Важливим складником культури є сценічне мистецтво, яке 

активно представлене в системі гуманітарних дисциплін 

ЗВО України початку XXI століття. 

У широкому розумінні, культура (лат. cultura – 

виховання, освіта, розвиток) – сукупність практичних, 

матеріальних і духовних надбань суспільства, які 

відображають історично хід, особливості розвитку та 

досягнутий рівень поступу суспільства й людини, а також 

втілюються в результатах продуктивної діяльності. У 

вузькому розумінні, культура – це сфера сім’ї й побуту, 

виробництва, взаємодія з природою, соціально-

економічного, політичного та духовного життя 

суспільства, що охоплює як систему виховання, освіти, 

духовно-мистецької творчості, так і діяльність установ і 

організацій, що забезпечують їхнє функціонування (школи, 

виші, музеї, театри, творчі спілки, товариства, міністерства 

тощо) [5, с. 87–93; 6, с. 45–49; 10, с.169–170]. А за тим усім 

розуміють культуру особистості, культуру професійної 

діяльності (культура виробництва, культура праці), 
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культуру мови, культуру побуту, правову, моральну, 

естетичну, політичну культури тощо. Джерелом культури є 

суспільна праця, здатна практично й духовно 

перетворювати дійсність і саму людину. Безперечно, 

культура має власні закони розвитку і функціонування. 

Культура як продукт суспільної практики є і наслідком дії 

поколінь, і здійснює активний вплив на людей, на їхнє 

буття та свідомість, а також на процеси націотворення та 

державотворення. Водночас, культура посідає чільне місце 

в системі сценічного мистецтва, адже це не просто система 

знань, а інтегративні уроки (історичні, державно-політичні, 

соціально-економічні, етнонаціональні, міждержавні, 

культурно-мистецькі, релігійно-філософські, морально-

етичні, театрознавчі) досвіду віків; аналіз причин і 

характеру проблем сучасності; прогноз тенденцій і 

проєктування шляхів майбутнього [7, с. 54–55; 9, с. 33–35]. 

Якщо аналізувати культурно-мистецький аспект 

сценічного мистецтва не за «компонентним» 

(матеріальним чи духовним) принципом, а за його 

належністю до тієї чи іншої сфери життєдіяльності людини 

і суспільства, то маючи за основу усталений поділ 

суспільства на чотири основні сфери – матеріальне 

виробництво, суспільно-політичні відносини, духовне 

життя й побут, можна умовно виділити такі основні види 
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культури: екологічна культура; виробнича (економічна) 

культура суспільства (культура праці, матеріального 

виробництва); мовна культура; культура почуттів, 

мислення, життєдіяльності; політична культура; духовна 

культура (художньо-естетична культура і мистецтво, 

моральна і релігійна культура, інтелектуальна та 

інформаційна культура тощо); культура спілкування та 

побуту (культура споживання, життєоблаштування, 

відпочинку, дозвілля тощо) [6, с. 45–49; 8, с. 73; 13, с. 320–

321]. 

Поширеним є також підхід до структурування 

культури за її суб’єктом, у ролі якого виступають такі 

спільності, як народ, нація, інтелігенція, робітники й 

селяни, молодь, діти та ін. Відповідно розглядаються 

«національна культура», «народна культура», «сценічна 

культура», «молодіжна культура», «дитяча культура», 

«корпоративна культура» тощо. Матеріальне й духовне, 

моральне й естетичне, виробниче й інформаційне в ній 

постають як своєрідні аспекти, взаємодія між якими 

створює синтез якісної визначеності і спрямованості. 

Традиційно специфіку менеджменту у сфері 

сценічної культури пов’язують з особливостями 

«духовного продукту» та «духовного виробництва», 

продукту сценічної діяльності. Продукти такої діяльності 
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мають не речовий характер, а передусім пов’язані з 

феноменами свідомості (сприйняття, розуміння, мислення, 

усвідомлення, візуального відтворення тощо), тому не 

піддаються безпосередньо фінансово-економічному 

підрахунку прибутку. Крім того, на відміну від продуктів 

матеріального виробництва, культурні цінності у процесі 

споживання нарощують власні цінності й підвищують 

їхню соціальну значимість. Як наприклад, існує і діє 

прямий внесок сфери культури та економіки, сценічного 

мистецтва та шоу-індустрії. Так, державні заклади 

культури, освіти і науки, некомерційні організації, творчі 

колективи та індивіди, працюючи у сфері культури та 

мистецтва, створюють конкретні робочі місця відповідно 

до ринку послуг, який володіє суттєвим інвестиційним 

потенціалом. Тобто, здійснюється безпосередній внесок у 

розвиток економіки конкретного регіону. Це не лише 

проблема працевлаштування й трудової зайнятості, але й 

система оподаткування та відрахунків до державного 

бюджету, соціальне та медичне страхування тощо. 

Також сфера культури та мистецтва (передусім, 

сценічного мистецтва) виступають базою та 

інфраструктурою розвитку низки інших галузей, 

насамперед – освіти й науки, ЗМІ, видавничої діяльності, 

туризму, індустрії розваг, шоу-бізнесу. Відповідно до 
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загальносвітових стандартів, понад 75% об’єму туризму є 

т. зв. «культурний туризм» (cultural tourism), коли туристи 

відвідують інші регіони та країни для ознайомлення з 

культурно-історичною спадщиною. Тому вищезазначені 

сфери життєдіяльності передбачають сферу культури як 

інфраструктуру свого розвитку, а можливо – й існування 

взагалі. Забезпечуючи відповідні послуги для працівників 

інших галузей і сфер діяльності, заклади й установи сфери 

культури здійснюють їхню повноцінну соціалізацію. До 

того ж, сфера культури має прямий соціальний вплив. Це 

пояснюється тим, що культурні традиції й символи, мова, 

освіта і наука становлять зміст культурної ідентичності, 

національної самосвідомості громадян [17, с. 20–26; 18,                      

с. 2–6; 20, с. 55–59]. Це створює певну суспільну 

консолідацію, усвідомлення спільності щодо здійснення 

економічних і політичних реформ, розвитку суспільства в 

цілому. Культура та мистецтво завжди соціально вагомі і 

навіть прибуткові, оскільки виступають як соціальні 

інвестиції. Вони акумулюють і транслюють певні базові 

цінності суспільства, образи, національні символи, які 

використовуються в комерційній і некомерційній 

діяльності. Культура і мистецтво забезпечують соціально 

важливі види діяльності, організацію виховання й освіти, 

які сприяють професійному і духовному розвитку 



251 
 

особистості й суспільства в цілому, а також розкриттю 

їхнього творчого потенціалу. Крім того, в елітарній і 

масовій культурах, андеграунді виробляється і 

пропонується різноманіття можливих образів і моделювань 

соціальної поведінки. Отже, культура і мистецтво 

збагачують соціальну сферу й образ життя змістовними 

подіями. 

Слід підкреслити, що важливим аспектом впливу 

сфери культури на економічні чинники є такі сучасні 

технології бізнесу і менеджменту, як реклама, public 

relation, поширення товарів – включаючи акції зі 

стимулювання й організації продаж, роботу з персоналом, 

формуванням корпоративної культури і фірмового стилю. 

Ці компоненти не можливі без використання традиційних 

форм соціально-культурної діяльності, без співробітництва 

із закладами й установами культури та мистецтва. Як 

відомо, сфера культури і мистецтва створює 

інфраструктуру ділових контактів, місць, умов і чинників 

для їхньої реалізації. Заклади культури здійснюють 

корпоративні послуги: інформаційне та науково-технічне 

забезпечення тощо. Культура й мистецтво підвищують 

цінність навколишнього середовища, матеріальної бази 

виробництва й відпочинку. Змістовна й активна культурна 

діяльність (життєтворення) впливають на формування й 



252 
 

розвиток особливого іміджу регіону, місцевості, зокрема й 

серед потенційних інвесторів. 

Щодо соціального впливу сфери культури та 

сценічного мистецтва, то найпріоритетнішими є такі: по-

перше, взаємостимулювальна співпраця ділового світу і 

сфери культури, комерційної й некомерційної – таке 

партнерство є важливим інструментом формування і 

розвитку громадянського суспільства, здатності до 

саморозвитку; по-друге, культури і мистецтво виступають 

джерелом цивілізаційного впливу і соціальної організації, 

стимулюють творчість, підвищують здатність суспільства 

до сприйняття новітніх технологій, стереотипів свідомості 

й поведінки; по-третє, у дійсності культура і сценічне 

мистецтво – це колективна пам’ять суспільства, джерело 

культурно-історичної спадщини і творчих ідей для 

наступних поколінь. 

Так, особливості сучасного підприємництва і 

менеджменту формують винятковий тип менеджера. 

Інноваційний характер сучасного менеджменту, усе більша 

залежність від персоналу, сприятливого соціального 

середовища виводять на перший план (окрім 

маркетингової, фінансової, організаційної компетентності) 

вміння особливого виду. Так, сучасний менеджер повинен 

знати і організацію, і фінансовий контроль, і маркетинг, і 
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роботу з персоналом, а також методики здійснення 

сучасного менеджменту [15, с. 126–129; 19, с. 265; 21,                         

с. 6–7]. До таких належать: уміння розв’язувати  слабко 

структуровані проблеми, за умов дійсної відсутності мети 

та умов; уміння ризикувати та здійснювати проведення 

інноваційних технологій (методик). Отже, сучасний 

менеджер стає, передусім, медіатором. Традиційні вимоги 

щодо знання технологій, організації, фінансового 

контролю і маркетингу в сучасних умовах доповнюються 

вимогами культурологічного і гуманітарного характеру. 

Сучасний менеджер, незалежно від напрямку діяльності 

його фірми (установи), має бути теоретично і практично 

орієнтованим у питаннях загальної та прикладної 

культурології, соціальної психології, бути знайомим із 

сучасними культурними процесами. Збільшення 

гуманітарного змісту сучасного менеджменту 

проявляється майже за всіма векторами практики 

менеджменту. Відомо, що маркетингові стратегії 

враховують аналіз способу життя споживачів, включаючи 

національно-етнічні, вікові, професійні, соціально-

психологічні та інші соціально-культурні фактори, 

обставини й особливості. Це означає, що маркетинг 

набуває характеристики технології соціально-культурного 

нововведення. Такий підхід констатує особливу активність 
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і особливе значення технології менеджменту у сфері 

культури – з одного боку, а з другого, що досвід сучасного 

менеджменту має прикладне значення у сфері сценічної 

культури та індустрії шоу-бізнесу загалом. 

В умовах сучасного інформаційного простору 

України початку XXI ст. менеджмент у сфері сценічної 

культури вперше постає як провідний 

етнокультурологічний і філософсько-українознавчий 

напрям і, відповідно, теоретико-методологічний підхід 

гуманітарної науки та навчальної дисципліни, де об’єктом 

дослідження (вивчення) виступає культура та сценічна 

культура як феномен цивілізації та людської діяльності. 

Висвітлення актуальних питань менеджменту в системі 

сучасної науки й освіти потребує концептуалізації 

філософсько-методологічних принципів цього процесу на 

основі досягнень сучасної філософії культури. Сутнісна 

специфіка менеджменту як навчальної дисципліни полягає 

в тому, що вивчення національних традицій у царині 

різних наук (історії, філології, фольклористики, історії 

філософії, культурології, мистецтвознавства, сценічного 

мистецтва та ін.) має відбуватися методом певного 

світоглядного синтезу, спрямованого на свідоме освоєння і 

відтворення загальнолюдських смислів та універсалій 

культури у специфічних формах національного буття. 
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Підхід до менеджменту у сфері сценічної культури 

чітко відрізняється від галузевих культурологічних 

дисциплін. Насамперед, сценічне мистецтво як 

інтегративна культурологічна дисципліна визначає свій 

предмет і завдання – це світоглядний синтез на основі 

вивчення конкретних галузей національної культури [1,                        

с. 318–320; 2, с.185–189; 12, с. 51–54]. У сучасних 

теоретико-світоглядних дослідженнях актуальним постає 

проблема перегляду та переосмислення суб’єкт-об’єктної 

схеми традиційної гносеології і створення нової 

концептуально-філософської моделі світу, яка передбачає 

ціннісно-смисловий універсум культури, де ідея є 

невідривною від буття. Так, у зрілих формах культури під 

час спроб філософсько-світоглядної рефлексії 

менеджменту власного суспільного буття та принципового 

окреслення контурів загальної картини світу суб’єкт 

розв’язує дилему матеріального чи духовного, оскільки – у 

межах самої культури загалом чи культури філософського 

мислення зокрема – буття відтворюється та твориться за 

законами духу та світобудови матерії, тому відповідають 

принципам об’єктивної світоорганізації або не 

відповідають (спотворюють, руйнують, деформують, 

трансформують). 
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Найхарактернішою рисою культурно-освітнього 

простору України XX – початку XXI ст. є наукове пізнання 

як об’єктивний розвиток  інтегративних і комплексних 

досліджень у системі культурології, мистецтвознавства і 

театрознавства. Утвердження сучасного українського 

театрознавства як інтегративної системи знань про Україну 

та українство відбувається в епоху становлення 

постнеокласичної науки, якій властиві тенденції щодо 

переходу від дисциплінарної диференціації до 

міждисциплінарної інтеграції [2, с. 187–188; 3, с. 147–150]. 

І саме сценічне мистецтво як складник театрознавства в 

контексті філософсько-інтегративної парадигми покликано 

дати відповідь на низку питань менеджменту, пов’язаних з 

виникненням, розвитком і формами сучасного буття 

українства, розкрити його внутрішню єдність і, передусім, 

чинники його формування, цілісності, безперервності в 

часі, підстави та способи трансформації національної 

свідомості, культури, державності, перспективи 

подальшого розвитку. Нині сценічне мистецтво перебуває 

на шляху від об’єктно орієнтованої сукупності 

міждисциплінарних досліджень до окремої науки, яка має 

власний предмет і об’єкт дослідження, а також систему 

теоретико-методологічного інструментарію. 



257 
 

В умовах сьогодення менеджмент у сфері сценічної 

культури через самосвідомість людини виступає 

необхідним компонентом як структури особистості в 

цілому, так і її свідомості зокрема, що є цінним для 

гуманітарної науки [3, с. 149–155; 4, с. 178–179; 11, с. 15–

18]. Специфіка самосвідомості полягає в тому, що вона 

виражає сутність внутрішнього світу особистості, 

опосередковане ставлення суб’єкта до об’єктивного світу 

через безпосереднє ставлення його до самого себе [5, с. 88–

90; 14, с.345; 17, с. 20–26; 22, с. 11–14]. 

 Особистість у самосвідомості сприймає себе як 

суспільно значущу цілісність, неповторну 

індивідуальність, як носія і творця суспільних відносин. У 

цьому контексті пріоритетними є певні вектори, а саме: 

стан проблеми «особистості» та виховання духовності в 

сучасних гуманітарних дослідженнях; висвітлення змісту 

основних категорій дослідження («особистість», 

«духовність», «духовні основи особистості», «виховання 

творчої особистості») і визначення їхніх сучасних смислів і 

значень; розкриття контексту поняття «духовні основи 

особистості» та виявлення сучасних сутнісних 

характеристик таких духовних основ, як добро, істина, 

любов, свобода і гармонія, творчість і краса; визначення 

основних методологічних заходів до виховання духовних 
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основ сучасної особистості, а також виявлення 

методологічних принципів формування духовних основ 

творчої особистості і методичних аспектів їхнього 

застосування. Усе це потребує подальших теоретико-

методологічних досліджень на засадах культурологічної й 

театрознавчої науки. 

Насамперед, менеджмент у сфері сценічної 

культури органічно пов’язаний з етнокультурознавством, 

яке є інтегративною гуманітарною наукою та навчальною 

дисципліною, де об’єктом дослідження (вивчення) 

виступає етнокультура як феномен цивілізації та людської 

діяльності. У цьому контексті характеризується 

менеджмент у сфері культури як: 1) комплекс дисциплін, 

що вивчають культуру за історичною вертикаллю її 

розвитку, соціальним функціонуванням з визначенням 

кінцевого результату системності культурного феномену; 

2) сукупність дисциплін, що вивчають культуру і 

намагаються осягнути її як цілісне явище з урахуванням 

надбань міждисциплінарних зв’язків, а також з позиції 

культурології, національних, регіональних особливостей у 

їхньому історичному розвитку; 3) самостійна наукова 

дисципліна в системі соціально-гуманітарних знань; 4) 

наука, яка вивчає специфіку розвитку матеріальної та 
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духовної культури цивілізацій, етносів, націй у конкретно-

історичному періоді, їхні взаємозв’язки та взаємовпливи. 

Викладання менеджменту в системі сучасної 

інтегративної освіти потребує концептуалізації 

філософсько-методологічних принципів цього процесу на 

основі досягнень сучасної філософії культури. Сутнісна 

специфіка менеджменту як навчальної дисципліни полягає 

в тому, що вивчення національних традицій у царині 

різних наук (історії, філософії, філології, фольклористики, 

історії філософії, логіки, культурології, мистецтвознавства, 

сценічного мистецтва і мовлення та ін.) має відбуватися 

методом певного світоглядного синтезу, спрямованого на 

свідоме освоєння і відтворення загальнолюдських смислів 

та універсалій сучасної культури у специфічних формах 

національного буття. 
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