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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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П  Р  О  Г  Р  А  М  А 

ІІ туру  

Всеукраїнського конкурсу  

студентських наукових робіт  

з дизайну, образотворчого мистецтва,  

декоративного мистецтва, реставрації 

та 

Всеукраїнської 

студентської науково-практичної конференції 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

УЖГОРОД 
27 березня  
2019 року 

 



 4

 
     
 
 
 
 
 

  
 

Думка і мистецтво –  
вічний зв’язок для людини вищого порядку… 

 
Адальберт ЕРДЕЛІ 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  
 

Іван НЕБЕСНИК – голова, ректор, професор  
Наталія РЕБРИК – заступник голови, проректор  

Марина СОФІЛКАНИЧ – член організаційного комітету,  

викладач кафедри культури і соціально-гуманітарних дисциплін  

Оксана ГАВРОШ – член організаційного комітету, викладач 

кафедри культури і соціально-гуманітарних дисциплін  

Олександр КОФЕЛЬ – член організаційного комітету, 

викладач кафедри дизайну  

Анастасія  КОВАЧ – член організаційного комітету, голова 

наукового студентського товариства  

Каміла БОЛЕХАН – член організаційного комітету,  

голова студентської ради  

Оксана ДОВГАНИЧ – член організаційного комітету 

Діана ШКОДА – член організаційного комітету 
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Дата, час Назва заходу, тема доповіді 

26 березня 
9.30-12.00 

Приїзд учасників конференції до Закарпатської академії мистецтв (вул. А. Волошина, 37) Поселення учасників конференції  
(готель «Закарпаття», пл. Кирила і Мефодія, 5) 

15.00-19.00 Майстер-клас з писанкарства:  ‒ лекція «Художні особливості української писанки»  (доц. Пилип Р. І., студенти І ск. курсу) ‒ реконструкції традиційних закарпатських писанок 
17.00 Екскурсія Ужгородом (доц. Небесник І. І.) 
19.30 Відкриття нічної студентської виставки 

«Мистецтво ХХ-ХХІ століття: проблеми, постаті, 
перспективи» (студрада, музей академії) 

27 березня Початок роботи конференції 
09.00-10.00 Реєстрація учасників конференції 
10.00-10.15 Відкриття конференції  

Вітальне 
слово. НЕБЕСНИК Іван Іванович, голова Галузевої конкурсної комісії, ректор Закарпатської академії мистецтв, професор.  
 ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ГОСТЕЙ. 
Вітальне 
слово. 

БОЛЕХАН Каміла, голова студентської ради  Закарпатської академії мистецтв.  
 ХІД КОНФЕРЕНЦІЇ 

10.00- 10.15 ШПИЛЬЧИН ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА, 
студентка ІІІ курсу, група ОХК-35Б,  
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана 
Франка, Ф-т початкової та мистецької освіти 

САМЧИКІВСЬКИЙ РОЗПИС В КОНТЕКСТІ ВІДРОДЖЕННЯ 
КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ТРАДИЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

 
Науковий керівник: СИДОР МИХАЙЛО БОГДАНОВИЧ, 

к. м., доцент, доцент кафедри культурології 
та мистецької освіти

10.15-10.30 КОНОНЧУК НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА, 
магістр, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського, Художньо-графічний ф-т 

 
РОЛЬ ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА В СТВОРЕННІ  

ПАРАДНОГО ПОРТРЕТУ НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА УКРАЇНИ  
А.С. ҐАВДЗИНСЬКОГО  

Науковий керівник: ПОНОМАРЕНКО МАРИНА ВАЛЕНТИНІВНА,
асистент кафедри ОМ, к. м.
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10.30-10.45 РОЗАНОВ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ, 
студент 4 курсу, Донецький національний університет  
ім. В. Стуса, Філологічний ф-т 

 
ВІТРАЖНЕ МИСТЕЦТВО ВІННИЧЧИНИ  

(ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ, ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ, 
 ТЕХНОЛОГІЇ РЕСТАВРАЦІЇ) 

 
Науковий керівник: ПЕТРОВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА,

к.і.н., доцент,доцент кафедри української філології і культури
10.45-11.00 ДЕРБАЛЬ ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ, 

магістр, спеціальність «Живопис», Закарпатська академія 
мистецтв, Ф-т образотворчого мистецтва 

 
ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТОКУ  
ЦЕРКОВНОГО МИСТЕЦТВА ВОЛОВЕЧЧИНИ  

КІН. XVIII – XX СТ. 
 

Науковий керівник: ПРИЙМИЧ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ,
д. м., доцент, завідувач кафедри 

декоративно-прикладного мистецтва
11.00-11.15 БАБЕНКО ВАЛЕНТИНА ЮРІЇВНА, 

студентка 4 курсу, 
Київський національний університет будівництва та 
архітектури, Київський індустріальний коледж 

ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ЕЛЕКТРОННИХ ГРАФІЧНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНІЙ ГРАФІЦІ 

 
Науковий керівник: ШТОГРИН АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, 

голова ВЦК
11.15-11.30 РИБАЧЕНКО КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА, 

МИГУС РОКСОЛАНА БОГДАНІВНА, 
студентки 5 курсу, 
Київський національний університет технологій та дизайну, 
Ф-т дизайну 

ДИЗАЙН ПРОЕКТУВАННЯ МОДНОГО ОДЯГУ  
КЛАСУ ДЕ ЛЮКС 

 
Науковий керівник: ПАШКЕВИЧ КАЛИНА ЛІВІАНІВНА, 

професор кафедри дизайну, д.т.н, доцент
11.30-11.45 ВОРОНОВА СВІТЛАНА ІГОРІВНА, 

магістр, спеціальність «Дизайн інтер’єру»,  
Закарпатська академія мистецтв,  
Ф-т дизайну та декоративно-прикладного мистецтва 
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ВТОРИННА СИРОВИНА У ПРОЕКТУВАННІ  
СУЧАСНОГО ІНТЕР’ЄРУ 

Науковий керівник: ГАВРОШ ОКСАНА ІВАНІВНА, 
к.м., доцент кафедри культури 

та соціально-гуманітарних дисциплін
11.45-12.00 РИБАК ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА, 

студентка 4 курсу, Київський національний університет 
будівництва та архітектури, Київський індустріальний коледж 

 
ІСТОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ ГРАФІЧНИХ СТИЛІВ 

Науковий керівник: ШТОГРИН АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
голова ВЦК

12.00-12.15 Перерва на каву 
12.15 -12.30 КАЛИТЮК МАРІЯ СЕРГІЇВНА, 

студентка 4 курсу, Луцький національний технічний 
університет, Ф-т будівництва та дизайну 

 
ДИНАМІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ВІЗУАЛЬНИХ ГРАФІЧНИХ 

СИСТЕМ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРОЕКТНІ АСПЕКТИ 
 

Науковий керівник: СКЛЯРЕНКО НАТАЛІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА, 
к. м. доцент, доцент кафедри дизайну

12.30-12.45 КАЧУРОВСЬКА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА, 
студентка 5 курсу, Львівський національний аграрний  
університет, Ф-т механіки та енергетики 
 

ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА ВЕЖОВОГО ГОДИННИКАРСТВА  
МІХАЛА МЄНЦОВИЧА З КРОСНО  

ЯК ОБ’ЄКТ РЕСТАВРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Науковий керівник: БУРНАЄВ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ,
доцент, к. ф.-м. н., доцент кафедри фізики 

та інженерної механіки
12.45-13.00 ЛАГУТА АНДРІАНА АНДРІЇВНА, 

магістр, Закарпатська академія мистецтв, 
Ф-т дизайну та ДПМ 

 
ДИЗАЙН КАТР ТАРО ХV СТОЛІТТЯ 

Науковий керівник: НЕБЕСНИК ІВАН ІВАНОВИЧ, 
доцент, к.м., завідувач кафедри дизайну

13.00-13.15 РАЙНИШ ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, 
студентка 4 курсу, Луцький національний технічний 
університет, Ф-т будівництва та дизайну 
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ПРОЕКТУВАННЯ УПАКОВКИ ЯК ВТОРИННОЇ ПРОДУКЦІЇ: 
ЕКОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД 

 
Науковий керівник: СКЛЯРЕНКО НАТАЛІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА, 

к. м. доцент, доцент кафедри дизайну СКЛЯРЕНКО  
13.15-13.30 КІОНА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА, 

магістр, Миколаївський національний аграрний університет, 
Факультет агротехнологій 

 
ПРОЕКТ ОЗЕЛЕНЕННЯ ДИТЯЧОГО САДКУ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ЛАВАНДИ ВУЗЬКОЛИСТОЇ (lavandula angustifolia mill.) 

Науковий керівник: ЧЕРНОВА АНАСТАСІЯ ВАЛЕРІЇВНА,  
асистент

13.30 -13.45 ГОРИСЛАВЕЦЬ АНАСТАСІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 
магістр, Національний педагогічний університет  
імені М. П. Драгоманова, ф-т педагогіки і психології  

 
СТАТИКА І ДИНАМІКА У ХУДОЖНІЙ КОМПОЗИЦІЇ  

 
Науковий керівник: ШЕВНЮК ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА, 

завідувач кафедри образотворчого мистецтва, д.п.н., професор
13.45 -14.00 БАТОРІЙ АНАСТАСІЯ ВАСИЛІВНА, 

студентка 5 курсу, Одеський національний політехнічний 
університет, Гуманітарний ф-т 

ТЕАТРАЛЬНИЙ КОСТЮМ І НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: 
ЛІНІЇ ПЕРЕТИНУ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ 

ІМ. В. ВАСИЛЬКА В ОДЕСІ) 
 

Науковий керівник: ДОБРОЄР НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА,
доцент кафедри культурології, мистецтвознавства 

та філософії культури, к. культурології, доцент
14.00-15.15 Перерва на обід 

14.00-14.15 КЛИМ ХРИСТИНА ВОЛОДИМИРІВНА, 
магістр, Національний університет біоресурсів і 
природокористування України, Навчально-науковий інститут 
лісового і садово-паркового господарства 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ БАЗИ ВІДПОЧИНКУ «КАРПАТИ» 

У СМТ. ВОРОХТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Науковий керівник: ПІХАЛО ОЛЕСЯ ВІТАЛІЇВНА, 
доцент кафедри ландшафтної архітектури 

та фітодизайну, к. с -г. н., доцент
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14.15-14.30 ТКАЧЕНКО РОМАН СЕРГІЙОВИЧ, 
студент ІІІ курсу, Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 
Мистецький факультет 

ПРИЙОМИ ПОЕТИЗАЦІЇ ПЕЙЗАЖНОГО ОБРАЗУ  
В ЖИВОПИСІ ІВАНА ПОХИТОНОВА 

 
Науковий керівник: КИРИЧЕНКО ОЛЕНА ІВАНІВНА, 

доцент, к. м., кафедра образотворчого мистецтва та дизайну
14.30-14.45 ФАНДА ЯРОСЛАВА СЕРГІЇВНА,  

І курс магістратури І курс магістратури Національний 
університет біоресурсів і природокористування України, 
Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового 
господарства 

 
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
САДІВ НА ШТУЧНИХ ОСНОВАХ (на прикладі м. Києва) 

Науковий керівник: ПІХАЛО ОЛЕСЯ ВІТАЛІЇВНА, 
доцент кафедри ландшафтної архітектури 

та фітодизайну, к. с -г. н., доцент 
14.45-15.00 КОСТЮК ДАР’Я ЮРІЇВНА, 

студентка ІІІ курсу, Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 
Мистецький факультет 

ДИТЯЧА КНИЖКОВА ІЛЮСТРАЦІЯ 
У ТВОРЧОСТІ АМІНАДАВА КАНЕВСЬКОГО 

І ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ОФОРМЛЕННЯ КНИГИ 
 

Науковий керівник: КИРИЧЕНКО ОЛЕНА ІВАНІВНА, 
доцент, к. м., кафедра образотворчого мистецтва та дизайну
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Качуровська В. В. Реставрація історичної спадщини межового го-

динникарства Міхала Мєнцовича з Кросно. У статті мова йде про втраче-ну традицію вежового годинникарства, зокрема про одного із забутих мит-ців Міхала Мєнцовича з Кросно. Авторка досліджує український сегмент його творчої спадщини. 
Ключові слова: вежове годинникарство, реставрація, ратуша, церква, 

Галичина, Польща. 
 
Kachurovska V. Restoration of the historical heritage of tower watch-

making by Michal Mentsovуch from Krosno. The article is about the lost tra-dition of tower watchmaking, in particular about one of the forgotten artists Mi-chal Mentsovych from Krosno. The author explores the Ukrainian segment of his creative heritage. 
Key words: tower watchmaking, restoration, town hall, church, Galicia, Poland.  _______________________________________ © Вікторія КАЧУРОВСЬКА, 2020 
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Постановка проблеми. З набуттям Незалежності України почалось від-родження числених традицій, зокрема відбудова церков, реставрація ратуш і дзвіниць. При цьому виявилось, що традиція вежового годинникарства втрачена, повністю відсутня база для проектування та виробництва – старо-винні годинники і куранти у більшості знищені, традиції забуті. Серед таких митців – Міхал Мєнцович з Кросно, заново відкритий, дякуючи ре ставрацій-ній діяльності на десятках ратуш і церков Західної України. 
Досліження і публікації щодо українського сегменту творчої спадщи-ни Мєнцовича відсутні, тоді як у польському Кросно його ім’я носить цент-ральна вулиця, а в приміщенні його колишньої фабрики діє технічний му-зей, про його діяльність пишуть магістерські роботи.  
Мет: виклад для широкого загалу заново відкритої особистості в мисте-цтві вежового годинникарства, забутої протягом радянської окупації – поль-ського майстра-годинникаря, автора сотень вежових годинників в Галичині, лауреата виставок годинників в Парижі, проте нікому не відомого в Україні. 
Використана методика дослідження. Використана методика архівно-го пошуку в цифрових архівах Республіки Польща, зокрема старовинних фо-тодокументів, архівів технічної документації і комерційних документів на вежові годинники, їх порівняння з власним архівом фотографій усіх вежових годинників України, зібраним за десятиління реставраційної діяльності. 
Виклад матеріалу. Знайдено виробника більшості годинників Захід-ної України: аналіз конструкцій механізмів і дизайну стрілок десятків го-динників показав їх подібність до годинника Ратуші Бережан, на якому на-писане прізвище виробника і місто розташування фабрики. Ним виявився Міхал Мєнцовіч з Кросно (Польща) (19 вересня 1864 – 25 березня 1938) – засновник і власник Першої Національної фабрики вежових годинників (1901), багаторазовий переможець на національних та міжнародних про-мислових виставках, у тому числі золотий призер Міжнародної промиссло-вої виставки в Парижі в 1908 році. Виявлено, що Міхал Мєнцовіч виготовив не менше 30-ти вежових годин-ників у Західній Україні, серед яких – діючі годинники Управління Львівської залізниці, ратуш Дрогобича і Бережан, теперішнього приміщення Ощадбанку та ратуші у Кам’янці-Бузькій, Рільничої школи у Дублянах. Виявлені харак-терні риси механізмів і дизайну циферблатів, що дозволяють ідентифікувати роботи Мєнцовича за відсутності частин механізму з підписом.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Характерний вигляд годинників Міхала Мєнцовича  
(зліва – у Польщі, справа – в Україні) 
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Рис. 2. Міхал Мєнцович на своїй годинниковій фабриці в Кросно  

і його циферблат у Бережанах 
 
Висновки. Проведено значний архівний пошук пам’яток годинникар-ства. Можна стверджувати, що, якщо дзвони на території України відлива-лись завжди, то виробництво годинникових механізмів було відсутнє. Від-крито ім’я ще однієї історичної особистості, на чию честь названо вулицю в Кросно, а в Україні він був невідомий, незважаючи на творчі заслуги.  За останні роки реставраційної діяльності ЛНАУ практично відновле-но український сегмент годинникової спадщини Міхала Мєнцовича, яка складає велику частку з усіх вежових годинників Західної України. Прове-дено повну ідентифікацію і доведено належність його фабриці значної час-тини вежових і фасадних годинників, досліджено ідентифікаційні особли-вості його механізмів, усі результати передано в музей майстра у поль-ському місті Кросно. 
  ЛІТЕРАТУРА І ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА  1. Бурнаєв О. Розробка жакмарів з автоматичним керуванням / Збірник Вчені ЛНАУ – виробництву. Каталог інноваційних розробок / Львів, 2013, с. 47 2. Laskoś Katarzyna; Wronka Krzysztof / Michał Mięsowicz: obywatel Królewskiego Wol-nego Miasta Krosna / ISBN 83-901610-0-1; p:158 3. Katalog Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych Michała Mięsowicza. (Miejsce Piastowe, 1939) Kopia cyfrowa dzieła dostępna w Krośnieńskiej Bibliotece Cyfrowej  4. Zegary Michała Mięsowicza – mechanizmy długowieczne i niezawodne http: //www.muzeumrzemiosla.pl/index.php?page=artykuly&id=249 5. Pierwsza Krajowa Fabryka Zegarów Wieżowych Michała Mięsowicza w Krośnie – dzieło życia i chluba miasta http://www.muzeumrzemiosla.pl/index.php? page=artykuly &id=245 6. Od ucznia do mistrza. Michał Mięsowicz – zegarmistrz https://www. Krosnoci ty. pl/index.php/kultura/item/20005-od-ucznia-do-mistrza-michal-miesowicz-zegarmistrz-wystawa-w-piwnicy-podcieniami.html  
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Баторій А. В. Театральний костюм і національна ідентичність: лі-

нії перетину (на прикладі Українського театру ім. В. Василька в Одесі). У поданій науковій роботі «Театральний костюм і національна ідентич-ність: лінії перетину (на прикладі Українського театру ім. В. Василька в Одесі)» розглядається театральний костюм як вид естетичної практики: розглянуто філософсько-культурологічний аспект, знаково-символічні функції театрального костюму, взаємозвʼязок театрального і національно-го костюмів, народний костюм як універсальна мова етнічної культури і етнічної ідентичності, типи сценічної репрезентації народного українсько-го костюму на сцені Українського театру ім. В. Василька. 
Ключові слова: національна ідентичність, театральний костюм, укра-їнський національний костюм, естетика, символ. _______________________________________ © Анастасія БАТОРІЙ, 2020 
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Batorii A. Theatrical costume and national identity: lines of intersec-
tion (on the example of Ukrainian Theater named after V. Vasylko in Odes-
sa). In the submitted scientific work «Theatrical costume and national identity: lines of intersection (on the example of  Ukrainian Theater named after V. Vasyl-ko in Odessa)» theatrical costume is considered as a kind of aesthetic practice: The philosophical and cultural aspect, sign and symbolic functions of theatrical costume, the relationship of theatrical and national costumes, folk costume as a universal language of ethnic culture and ethnic identity, types of stage represen-tation of folk Ukrainian costume on a stage of Ukrainian Theater named after V. Va-sylko. 

Key words: national identity, theatrical costume, Ukrainian national costu-me, aesthetics, symbol. 
 
Актуальність. Сьогодні в суспільстві відбувається навернення до ви-токів своїх культур, залучення до традицій, необхідних для усвідомлення приналежності до своєї нації, для етнонаціональної самоіндентифікації. У звʼязку з цим підвищився інтерес до сучасних досліджень проблем тради-ційних культур, зросла значимість етнічних факторів у суспільному житті. У ситуації екологічної кризи великого значення набуває досвід традицій-них культур, що знаходяться в органічному звʼязку з природою, які виро-били власні способи неруйнівного природокористування. Вивчення етніч-них культур народів світу є актуальною проблемою сьогодення. Зʼявилися нові підходи і до такої частини етнічної культури, як традиційний костюм: філософський, соціологічний, психологічний, педагогічний, – це розширює джерелознавчу базу і створює величезне поле дослідницької діяльності. 
Обʼєктом роботи є філософсько-культурологічний аналіз костюма в театрі. 
Предметом є театральний костюм як засіб репрезентації національ-ної ідентичності в ситуації Українського театру ім. В. Василька в Одесі. 
 Метою роботи є філософсько-культурологічний аналіз національного костюму в театрі, а також візуальні і соціокультурні коди костюму в су-спільній свідомості. Костюм в театрі створює особливий концептуальний образ, його зміни і типи також є метою нашої роботи. 
Виклад основного матеріалу. Театральний костюм є особливим інст-рументом створення цілісного художнього образу вистави. Як «жива» де-корація, яка завдяки лише органічній грі актора може одухотворити ху-дожній образ вистави або вбити саму ідею, викликає неабияку зацікавле-ність з боку культурології. Сам костюм виявляє тісний звʼязок між характеристикою образу пер-сонажа в контексті сценографічного рішення вистави та самим актором. Мова театру специфічна, вона використовує символи та знаки, які можуть бути зрозумілі глядачеві, якщо він походить з тієї ж культурної традиції.  Відомий вислів: «В театрі костюм – це перш за все образ: щось вигада-не, складене, скомпоноване, ближче до тексту, задумки режисера».  
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 В останньому столітті до театрального одягу виникає особлива заці-кавленість як до феномена сценічного костюму. Кількість теоретичних до-сліджень в цьому напрямку зростає. Вивченню українського театру при-свячені вельми ґрунтовні театрознавчі дослідження (О.В. Красильніков, І.О.Марʼяненко, О.Кисіль, Л.К.Білецька, Ю.Станішевський, І.М.Дузь, В.В. Го-лота, Р. Захаржевська та ін.) Національний костюм є одним з важливих компонентів матеріальної культури етносу. Можна виділити три напрямки в сучасній соціокультур-ній ситуації звернення до цієї теми:  1) традиційний костюм як обʼєкт вивчення вченими і музейними працівниками;  2) як сценічний костюм;  3) як джерело натхнення для сучасних художників-модельєрів. У побу-товому житті народний костюм не використовувався протягом значного часу, що призвело до небезпеки втрати інтересу українців до естетичних традицій своїх предків.  Національні театри протягом багатьох років частково компенсували брак етноестетичних вражень, використовуючи в якості обʼєкта і худож-нього засобу артефакти, повʼязані з народною творчістю. Створення костюма передбачає тісну взаємодію людини з природним середовищем. Ставлення до природи відбивається в структурі, тобто крою, матеріалі, орнаменті, способі носіння народного костюму. Народний кос-тюм на українській землі існував і розвивався в складній системі всього по-бутового укладу народу. Для будь-якого народного костюму характерний прямий крій з вільно падаючими лініями.  Народний костюм включає в себе певну систему цінностей, яка влас-тива народу, передає інформацію, релігійні погляди. Ціннісний зміст в кос-тюмі, як ставлення до себе і до своєї культуру, виражається семіотично, за допомогою знаків. Знаки костюма складають у сукупності текст певної культури, її своєрідна мова. Національний костюм як своєрідний культур-ний код, здатний транслювати інформацію від однієї культури до іншої, а також з минулого в майбутнє. Такий костюм займає важливе місце в систе-мі народної культури і виступає як духовну освіту, наповнене сенсом, пере-даним через знаки, символи. Використання народного костюму на сцені сприяє відродженню на-ціональних традицій і дозволяє пропагувати національну культуру. І як наслідок – можна спостерігати вплив театрального репертуару на вихован-ня національних почуттів, інтересу глядача до етнічної культури, гордість за художньо-естетичне та історичну спадщину нації. Сучасні дослідження мають тенденцію вважати народний костюм інструментом формування національної ідентичності. Протягом довгого часу політичні інтереси використовують народну культуру для створення нових традицій (День вишиванки, наприклад). Інтерес до народного кос-
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тюму в Україні має звʼязок з минулим. Однак часто він починає нести зов-сім інші функції, наприклад, зараз він уособлює «українськість». Розгляньмо репертуар театру Василька з точки зору основних типів сценічної репрезентації: інтерпретації, імітації, стилізації та реконструкції. Такий аналіз базується на світлинах театру та фото, отриманих з книжко-вих принтів, що були надруковані свого часу. Від початку роботи театру, перед нами постають зафіксовані фотографом образи, за домопомогою яких можемо говорити про динаміку українського національного костюму на сцені театру ім. В. Василька. Вистава «За двома зайцями» М. Старицько-го, до прикладу, виходила двічі: вперше в 1925 р.: на світлині добре видно два жіночих персонажі, де національній костюм присутній в повному комп-лексі. Судячи зі світлини, це аутентична вишиванка Херсонської або Черні-вецької областей для молодої панянки (висновки були зроблені, виходячи з форми квітів на вишиванці), та вишиванка Одеського чи Миколаївського регіону для літньої пані. Так само до реконструкції віднесемо й костюми з вистави «Лісова Пісня» (1940), де також зумовлений театральною умовніс-тю бачимо не притаманний строю декор, або у виставі «Украдене щастя» (1947) не бачимо сорочки гуцульської, рясно оздобленої вишиванки.  
Висновки. Народний костюм на українській землі існував і розвивав-ся в складній системі побуту народу. Він включає в себе певну систему цін-ностей, яка властива українцям, передає інформацію, релігійні погляди. Ціннісний зміст в костюмі, як ставлення до себе і своєї культури, виражає-ться семіотично, за допомогою знаків. Знаки костюму складають у сукуп-ності текст певної культури, її своєрідну мову. Театральний костюм як своєрідний культурний код здатний транслювати інформацію від однієї культури до іншої, а також з минулого в майбутнє. Такий костюм займає важливе місце в системі народної культури і виступає як духовна освіта, наповнена сенсом, переданим через знаки, символи. Використання народного костюму на сцені сприяє відродженню націо-нальних традицій і дозволяє пропагувати національну культуру. Наслідком цього є вплив театрального репертуару на виховання національних почуттів. Як наслідок – розпалюється інтерес глядача до етнічної культури, з'являєть-ся гордість за художньо-естетичну та історичну спадщину нації. Проаналізувавши репрезентації народного українського костюму на сцені виключно Українського театру ім. В. Василька, доходимо висновку, що костюм розвивається, переживаючи типології як рівні розвитку, від рек-онструкції, до стилізації в переломні часи, у нашому випадку: від стилізації він переростає, тяжіючи то до інтерпретації з ознаками імітації, то до імітації, після чого – до типології. Створювалися конфлікти між ними для глибшого осмислення вже не костюма, а самого спектаклю, що виводить національний костюм вже в площину нової надреальності: міжпросторової та міжчасової, в якій національний костюм є частиною космічного порядку.   
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Воронова С. І. Вторинна сировина у проєктуванні сучасного інте-

р’єру. У рамках дослідження розглянуто проектно-художні, гуманітарні та природничо-наукові дослідження вітчизняних та зарубіжних дизайнерів, архітекторів та наукових діячів кінця ХХ – початку XXI ст., на основі яких аналізуються основні принципи концепцій екологічного підходу в дизайні, його головні завдання та функції. Метод експертних оцінок використовує-ться для аналізу обʼєктів, виконаних з використанням вторинної сировини в проектно-художній діяльності та класифікуються найбільш цікаві з точ-ки зору дизайну інтерʼєра приклади у проєктах. Проведено аналіз розвитку екологічного дизайну в Україні та знайдено шляхи вирішення екологічних проблем методом екологізації дизайн-освіти. 
Ключові слова: екологічний дизайн, інтер'єр, «відходи життєдіяль-ності людини», вторинна сировина, Україна. _______________________________________ © Світлана ВОРОНОВА, 2020 
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Voronova S. Secondary raw materials in the design of modern interi-
ors. In the framework of the research project-art, humanitarian and natural-scientific researches of domestic and foreign designers, architects and scientists of the end of the XX – the beginning of the XXI century are considered, on the basis of which the basic principles of concepts of the ecological approach in de-sign are analyzed, its main tasks and functions are analyzed. Expert estimation method is used for analysis of objects made using secondary raw materials in design and artistic activities and classify the most interesting in terms of interior design examples in design projects. An analysis of the development of ecological design in Ukraine has been carried out and ways of solving environmental problems have been found through the design of education ecologization. 

Key words: ecological design, interior, «waste of human life», secondary raw materials, Ukraine.  
Постановка проблеми. Початок ХХ ст. ознайменувався активним роз-витком, а в результаті і перенасиченням промислового виробництва. По-гіршення стану екології, руйнування природного середовища стало масо-вим світовим явищем, яке призвело до розуміння необхідності змін у люд-ській свідомості та пошуку гармонійної взаємодії суспільства з природою. Актуальним постало питання створення здорового середовища проживан-ня людини в усіх сферах життєдіяльності, на тлі погіршення екологічного стану навколишнього середовища, її забруднення шляхом збільшення спо-живання не відновлюваних джерел енергії, практично безконтрольного використання природних ресурсів, утворення токсичних газів і шкідливих хімічних зʼєднань, відходів виробництва і споживання. Так, проблеми еко-логії виступили на перший план. Сьогодні стоїть завдання мінімізувати вплив людської діяльності на природне оточення на всіх етапах розвитку і діяльності. Однією з головних сфер докладання зусиль є створення екологічно сприятливого навколиш-нього предметного середовища для людини. Повною мірою, це стосується і дизайн-діяльності. Накопичений досвід вчених в області екологічного про-єктування дозволяє провести комплексне дослідження стану питання, роз-робити обґрунтовану теоретичну базу і методологію створення екологіч-них виробів і матеріалів на всіх етапах: від ідеї до утилізації в кінці «життє-вого» шляху обʼєкта дизайну. 
Мета дослідження: визначити роль та напрямки розвитку екологічно-го проєктування, наголосити на проблемах соціально-екологічної ситуації перевиробництва і переспоживання та означити шляхи вирішення засоба-ми дизайну.  
Виклад основного матеріалу. Екологічний дизайн – це напрямок проєктування, метою якого є гармонізація відносин суспільства і навко-лишнього середовища (природного і антропогенного), формування світо-гляду, екологічної культури, споживчих і естетичних вимог людини, забез-печення її збереження і мінімізація шкідливих впливів на всіх етапах жит-
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тя дизайн-обʼєкта: виробництва, експлуатації та утилізації. Поміж тим тер-мін «екологічний дизайн» в сучасній науці продовжує формуватися, охоп-люючи різні сфери виробництва; активно застосовується в проектній пра-ктиці промислового дизайну та архітектури і наукових дослідженнях, у га-лузях гуманітарних предметів.  Аналіз історії розвитку екологічного дизайну дозволяє зробити ви-сновки, що науково-технічна революція ХХ ст. спричинила глобальні еко-логічні проблеми. Технократичне мислення стало основним формоутворю-ючим чинником розвитку проектної та наукової діяльності. Розширення сфери впливу техноцентризму в різні області культури суспільства, зміни тенденцій і способу життя, сприяли створенню умов для соціально-куль-турних перетворень. Наслідком цих процесів стало нове усвідомлення роз-витку суспільства – екологічний рух, в рамках якого формується екологіч-на свідомість.  Реакцією на явища науково-технологічної революції став екологічний підхід в дизайні, який почав своє формування наприкінці 1970-х рр. Про-тягом останніх десятиліть світовий процес екологізації проектної культу-ри пройшов етапи від гуманітарної критики негативних наслідків доміну-вання споживчих і технократичних установок до формування екологічних рухів і організацій, розробки принципів гармонізації взаємодії і співісну-вання з природним середовищем, появи в архітектурі і дизайні проектних пропозицій, концепцій і реалізованих обʼєктів, в яких вирішуються питан-ня екологічної доцільності. Одним з основних завдань екологічного напрямку в дизайні є мінімі-зація продуктів та відходів. Вирішенням цієї проблеми стало повторне ви-користання відходів і сміття, а також за допомогою сучасних технологій їх переробка у вторинну сировину. Вторинне використання відходів – це вид екологізації дизайну, через впровадження повторного використання в процесі проектування, формування та виробництва виробів з матеріалів, які вже попередньо використовувались. Відходи одного виробництва слу-жать сировиною іншого виробництва. Основними методами вторинного використання відходів є: апциклінг, рециклінг та даунциклінг.  Засновником історії екологічного дизайну вважається праця 1970 рр. американського дизайнера та теоретика В. Папанека «Дизайн для реально-го світу». Проте грунтовні дослідження питань екології з’явилися із вве-денням таких понять, як «human ecology», «environmental science» або envi-ronment і sustainable design, «натурсоціологія», «прикладна екологія», «ноогеніка», «глобальна екологія» тощо. Але загальноприйнятим є термін «екодизайн», що по єднує сфери наукового знання екології і практичної проектно-художньї діяльності людини. У вітчизняній практиці цей термін вперше було використано в роботах Ю. В. Шатіна.  Аналіз тенденцій використання вторинної сировини в дизайні сере-дини ХХ ст. дозволив визначити основні причини їх поширення, а саме зде-шевлення та масове виробництво «одноразових» товарів. Негативними 
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явищами неконтрольованого виробництва, крім соціальних та економіч-них, стали глобальні екологічні проблеми, викликані винаходами нових матеріалів, що не розкладаються в природі та полігонами зі сміттям, яке залишилось після масового споживання. Художники та проектні діячі одні з перших відреагували на ці зміни і обʼєднались під актуальним девізом «Є життя після сміттєвого бака», сформованим Деміаном Херстом. Вони вва-жали, що саме дизайнер несе відповідальність за виробництво і його на-слідки у вигляді сміття. Уже з 1980-х рр., під впливом законодачих актів, дизайнери активно включаються у вирішення екологічних проблем. Дизайнерська діяльність спрямовується на мінімізацію споживання без шкоди для якості життя. Першими запровадили використання екологічних принципів в проектній діяльності дизайнери індустріально розвинутих країн: Австралії, Великої Британії, Германії, Голландії, Данії, Південної Кореї, США, Швеції, Японії. Так, в екологічному проектуванні актуалізувались такі поняття, як: recic-led – вторинна переробка, renuable – використання поновлюваних джерел енергії, wast materials – матеріали, вироблені з побутових або промислових відходів, energy efficiency – ефективність використання природної енергії в архітектурі і дизайні. Вторинна сировина настільки проникла в дизайн, що її назвали одним з головних трендів майбутнього. На основі мистецтвознавчого аналізу вдалося класифікувати найбільш цікавих з точки зору дизайну інтерʼєра приклади використання вторинної сировини в проєктах дизайнерів, які обрали для проєктування та виготов-лення об'єктів: пластик та поліетилен, текстиль, папір та целюлоза, дере-вина, шини та дроти, скляна тара та посуд. Кожна категорія містить при-клади, опис сировини та аналіз творчості дизайнерів.  
Висновки. Проведений аналіз розвитку екологічного дизайну в Укра-їні дає підстави твердити, що серед основних екологічних проблем нашої держави є забруднення повітря та води, антропогенне втручання до при-родних процесів, нераціональне використання ресурсів, забруднення в результаті утилізації відходів. Лише з середини 1990-х рр. в Україні розпо-чалось формування основ екологічної політики, що підкріплювались від-повідними законодавчими документами. У 1998 р. Україна інтегрувалась до міжнародного співробітництва з питань екології, в результаті чого об-рала курс на: розробку методологічної бази для вироблення екологічних товарів; використання екологічних технологій та матеріалів у виробни-цтві; застосування альтернативних видів енергії, енергоефективних та енергозберігаючих технологій; екологічну чистоту обʼєктів; екологізацію освітнього процесу.  
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Клим Х. В. Передпроєктна оцінка території бази відпочинку «Кар-

пати». У статті розкриваються аспекти розробки проєкту бази відпочинку «Карпати» смт. Ворохта Івано-Франківської області. Аналіз сучасних рекре-аційних зон Івано-Франківщини дозволяє твердити, що найбільшим попи-том користуються бази відпочинку, розміщені в гірських регіонах, що й ви-значило актуальність дослідження. Авторська розробка облаштування до-рожньої мережі та елементів благоустрою, підбору деревних рослин для озеленення бази відпочинку сприятиме осучасненню та відповідності до актуальних вимог бази «Карпати». 
Ключові слова: передпроєктний аналіз, благоустрій, озеленення, Во-рохта, Карпати. _______________________________________ © Христина КЛИМ, 2020 
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Klym H. Preproject assessment of the territory of the recreation cen-
ter «Karpaty». The article reveals aspects of the development of the project of the recreation center «Karpaty» Vorokhta village of Ivano-Frankivsk region. The analysis of modern recreational areas of Ivano-Frankivsk region allows us to say that the most in demand are recreation centers located in mountainous regions, which determined the relevance of the study. The author's development of the road network and landscaping elements, selection of woody plants for lands-caping the recreation center will contribute to the modernization and comp-liance with the current requirements of the base «Carpathians». 

Key words: preproject analysis, landscaping, plantscaping, Vorokhta, Car-pathians. 
 
Постановка проблеми. Благоустрій та озеленення – це комплекс робіт щодо створення і використання зелених насаджень у населених пунктах. У містобудуванні благоустрій та озеленення є складовою частиною загального комплексу заходів з планування, забудови населених територій. Воно має величезне значення в житті кожної людини, а також вплив на навколишнє середовище, який особливо помітно проявляється у містах. База відпочинку «Карпати» – це територія з прогулянковим парком, що розташований в місті Ворохта, Івано-Франківська область. Найбільший курорт Ворохти є центром підготовки українських спортсменів зі стрибків із трампліна, біатлону, лижних перегонів. Територія бази відпочинку має площу близько 9 га, розташована в центральній частині міста.  
Метою дослідження є розробка проєктних пропозицій щодо організа-ції території бази відпочинку «Карпати». Для досягнення поставленою мети були сформовані наступні завдання:  1. Вивчити особливості організації територій баз відпочинку;  2. Здійснити передпроєктний аналіз території;  3. Розробити проєктні пропозиції щодо організації території бази від-починку «Карпати» та надати інформації по агротехніці посадки та утри-мання насаджень.  
Виклад основного матеріалу. За цільовим призначенням територія належить до обмеженого користування і виконує декоративно-естетичну функцію, а також санітарно-гігієнічну і захисну, адже насадження сприя-ють створенню температурного, кліматичного режимів, зменшують кіль-кість пилу, сприяють покращенню настрою і самопочуття відвідувачів ба-зи відпочинку. Сьогодні означена територія має стан пустира, на якому присутні лише самосіви кущів та трав’яниста рослинність, що утворюють характерні зарості. На території з існуючих насаджень присутні: ялівць си-бірський, вільха зелена, чорниця, лохина, наскельниця лежача та дріада восьмипелюсткова.  В основу створення бази відпочинку «Карпати» покладена ідея, яка розкриває красу, користь і оздоровчі властивості Карпатських гір. При роз-робці проєкту, основною ідеєю було витримати форму діаманта, і з відпо-
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відною ландшафтно-планувальною структурою. На території виділено на-ступні зони: вхідна; центральна; дитячого відпочинку; тихого відпочинку; адміністративна, обслуговування. Запроектовано створити дорожньо-стежкову мережу у вигляді променів із ФЕМ-ого покриття; на перетині го-ловних доріжок встановити водні устрої, забепечити територію необхід-ним спецобладнанням та малими архітектурними формами (бесідки, лави, сміттєзбірники, ліхтарі, аншлаги та ін.).   Висновки. Для підсилення декоративного ефекту запропоновано ввести у асортимент наступні види рослин: Larix decidua Mill, Thuja occiden-talis «Ericoides», Juniperus SabinaL, Berberis TunbergiiD. C, Weigela florida (Bge.), Hydrangea arborescens L.,Buxus sempervirens, Spirea vanhottei (Briot) Zab, Forsythiae uropaea Deg. etBald.,Phladelphus coronaries L., Deutzia scabra Thunb, Carpinus betulusL. «Fastigiata», Salix matsudana f, «Tortuosa», Picea pungens f. «Glauca», Thuja occidentalis «Globosum» та ін.    ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА  1. Кушнір А. І. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни « Садово-паркове будівництво». Київ: НУБіП України, 2011.  2. Білоус В. І. Садово-паркове мистецтво: Коротка історія розвитку та методи художніх садів. К.: Наук. Світ, 2011. 299 с.  3. Жирнов А. Д. Искусство паркостроения. Львов: Вища шк. Изд-во при Львов. ун-те, 1977. 208 с.  4. Кучерявий В. П. Озеленення населених місць: Підручник. Львів: Світ, 2005. 456 с.  5. Лунц Л. Б. Городское зелёное строительство. М.: Изд. литературы по строительству, 1966. 248 с.  6. Теодоронский В. С . Садово-парковое строительство: учебник. Москва: Стройиздат,1989. 352 с.  7. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. ДБН 360-92 /Держ. комітет будівництва, архітектури та житлової політики України. К., 2002. 108 с.  8. Заячук В. Я. Дендрологія: Підручник. Львів: СПОЛОМ, 2014. 676 с.  9. Посадка плодових дерев та кущів. URL: https://greensad.ua/ua/articles/ plodovye-derevja/posadka-plodovyh-derevev_5k/  10. 7 чудес України. URL: ridna.ua/2015/09/u-selyschi-vorohta-je-unikalnyj-k...iaduk-xix-stolittya/  11. CollectedPapers. URL: collectedpapers.com.ua/nature_of_transcarpathian_r zakarpatskoyi-oblasti  12. CollectedPapers URL: http://collectedpapers. 13. StudFiles Озеленення та благоустрій території. URL: https://studfiles.net/ preview/5025575/page:7/. 14. Антураж озеленення. URL: http://anturag.com.ua/ua/landshaftnye_raboty /ozelenennya.  15. Библиофонд. URL: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=60302. 
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Гориславець А. Статика і динаміка в художній композиції. У статті узагальнено розглядаються основні засоби передачі станів статики та ди-наміки в художній композиції, а також найпродуктивніші методи викла-дання цієї теми в закладах позашкільної освіти в контексті синтезу «німо-го кіно» і образотворчого мистецтва. Також окреслюються загальні ідеї розробленої системи навчально-композиційних завдань зі статики та ди-наміки для учнів позашкільних закладів освіти і наводяться конкретні приклади навчальних завдань і вправ з даної теми.  
Ключові слова: статика, динаміка, художня композиція, методи на-вчання, позашкільний навчальний заклад, «німе кіно». _______________________________________ © Анастасія ГОРИСЛАВЕЦЬ, 2020 
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Goryslavets A. Statics and dynamics in the artistic composition. The article generalizes the main ways of expression of the state of statics and dyna-mics in the artistic composition, as well as the most effective methods of tea-ching this topic in non-school educational institutions in the context of the synthesis of «silent movie» and fine arts. The general ideas of the developed sys-tem of training and compositional tasks on statics and dynamics for out-of-school educational institutions are also outlined and specific examples of educa-tional tasks and exercises on this topic are given. 
Key words: statics, dynamics, artistic composition, teaching methods, out-of-school educational institution, «silent movie».  
Постановка проблеми. Статика і динаміка – важливі компоненти у композиції художнього твору. Вони визначають рух: його напрям, швид-кість, ритм, тривалість, вони «оживляють» твір мистецтва, втілюючи і уви-разнюючи авторський задум. Дослідження засобів передачі станів статики та динаміки у зв’язку образотворчого мистецтва, «німого кіно» й інших ви-дів мистецтва яскраво ілюструє не лише важливість цих засобів у компози-ційних пошуках і втіленні авторського задуму та ідеї митця, а також пока-зує нам універсальність цих знань і можливості їх застосування в найрізно-манітніших сферах нашого життя і творчості. В нашому досліджені ми б хо-тіли акцентувати увагу на способах застосування досліджених засобів пе-редачі статики та динаміки та доцільних методах при викладанні цієї теми в позашкільних закладах освіти. 
Мета дослідження – розробити та обґрунтувати систему навчально-композиційних завдань з передачі станів статики та динаміки в позашкіль-них навчальних закладах. Дослідженням різноманітних способів передачі статики та динаміки у художній композиції займалося багато мистецтвознавців і художників. Се-ред них особливої уваги, на нашу думку, заслуговує праця М. М. Писанко «Рух простір і час в образотворчому мистецтві», в якій він ілюстративно описує різноманітні аспекти сприйняття картинної площини з урахуван-ням психології візуального сприйняття. Не менш цікавими є дослідження Ендрю Луміса в його книзі «Creative illustrations», яка є своєрідним підруч-ником з композиції спеціально для художників-ілюстраторів. При розробці навчально-композиційних завдань для учнів не меншої уваги заслугову-ють і найпродуктивніші методи викладу інформації. Однією з корисних для нас праць була книга Г. Драйдена «Революція в навчанні». Поки що в українському мистецтвознавстві не було спеціального окремого дослі-дження статики і динаміки у композиції «німого кіно» та розробленого на основі такого дослідження комплексу практичних навчально-композицій-них завдань для учнів позашкільних навчальних закладів. У цьому аспекті дослідження і полягає новизна цієї роботи. 
Виклад основного матеріалу. Твори періоду «німого кіно» як пере-хідного від фотографії – просторового виду мистецтва до кінематографу – 
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просторово-часового мистецтва яскраво ілюструють різноманітні способи передачі станів статики та динаміки. Ми проаналізували на прикладах тво-рів образотворчого мистецтва, композиційних схемах та кадрах «німого кі-но» засоби досягнення станів статики та динаміки у композиції. Серед них виділили образотворчі засоби виразності (формат і композиційна схема, ритми і контрапост, гармонійне ділення формату і пропорціонування, масштабність, модульність, плановість і глибина простору, симетрія та асиметрія, форми і контрформи, тонове рішення, колір, контраст і нюанс); і специфічні кінематографічні засоби виразності (монтаж, рух камери, ви-разність рухів і жестів в акторській грі, музичний супровід та ефекти для сприйняття зображуваного, інтертитри). Так, наприклад, діагональні ритми є більш динамічними, а горизон-тальні і вертикальні – більш статичними. Вдало застосовані статичні рит-ми як допоміжні можуть посилити динаміку і навпаки. Серед гармонійних ділень формату також бувають більш статичні і більш динамічні. Раціо-нальне ділення формату будується на основі діагоналей і, відповідно, використання такої сітки при побудові робить композицію динамічнішою, тоді як золотий і срібний перетини будуються на основі вертикалей і горизонталей і відповідно є більш статичними, хоча незначний зсув з ліній перетину посилює внутрішнє відчуття руху в композиції в напрямі зсуву. Горизонтальний формат як самостійна одиниця є більш статичним, верти-кальний формат – більш динамічний, квадратний – статичний і застиглий у часі, круглий тяжіє до колового руху. Масштаб зображення до формату також відіграє роль. Якщо зменшити об’єм неба по відношенню до зобра-жуваного, виникне відчуття руху на глядача зображених на землі об’єктів, тоді як при збільшенні об’єму неба зображені об’єкти сприймаються ста-тично. Об’єкт, який займає майже весь композиційний простір може бути зажатим у форматі і руху не буде. Різка стрибкоподібна зміна модулів по-силить динаміку, рух буде швидким. При поступовому їх скороченні рух буде повільнішим. Картинна площина також сприймається нами не однако-во. Погляд глядача зазвичай рухається буквою «Г» з лівого нижнього кута до правого верхнього. Завжди зліва на право. Контраст майже завжди ди-намічніший, тоді як нюансовані композиції схильні до статики, хоча можуть бути і динамічними. Кольори також мають свою швидкість. Від найшвидшо-го до найповільнішого на нас і навпаки в глибину: жовтий, оранжевий, черво-ний, пурпурний швидко виступають на нас; холодний жовтий, зелений, си-ній, блакитний, темно-синій, фіолетовий повільно відходять від нас. З урахуванням прогресивних методів навчання була розроблена сис-тема навчально-композиційних завдань із статики та динаміки на основі вивчення виражальних засобів передачі руху в композиції у творах обра-зотворчого мистецтва та «німого кіно», яка б не лише ознайомлювала з те-орією передачі руху в композиції, а й навчала б практично застосовувати набуті знання не лише в образотворчому мистецтві, але і в інших видах творчої діяльності чи майбутній професійній діяльності. 
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Для продуктивного засвоєння інформації і вдалого її практичного за-стосування при поданні навчального матеріалу мають продумуватися 3 умови: стан, стратегія і зміст. Зміст – власне сам навчальний матеріал – йо-го цікавість, доцільність, актуальність. Стратегія – форма викладу матеріа-лу, стиль і методи подання інформації. Стан – загальна емоційна атмосфе-ра під час навчання. Часто цей елемент ігнорується, при тому, що є, напев-не, найважливішим з трьох, бо емоційний і психологічний стан на фізіоло-гічному рівні впливає на здатність сприймання та засвоєння інформації.  Серед виявлених продуктивних методів для учнів позашкільних на-вчальних закладів хотілося б виділити позитивне навчання за допомогою ігор, гумору, музики, як засобу стимулювання і засвоєння інформації, на-вчальні дискусії, створення ситуацій емоційно-моральних переживань, пі-знавальної новизни, зацікавленості, самооцінювання, а вже потім взаємо-оцінювання й оцінювання вчителем, малювання асоціативних схем, зміна видів діяльності.  Таким чином, підвести учнів до теми статики та динаміки можна на-приклад за допомогою порівняння статичного і динамічного зображення, задіюючи гру з барвистим м’ячем. Вчитель по черзі кидає м’яч учням і во-ни називають ті відмінності і засоби виразності, які бачать в зображеннях. Більше того, пояснення матеріалу також найкраще сприймається через ві-зуалізацію і порівняння. Так, на прикладі порівняння всього двох зобра-жень можна проілюструвати значення ритму і контрритму, композиційної схеми, гармонійного ділення формату. Важливою є й активна практична ді-яльність. При роботі з невеликими навчальними практичними завданнями, можна використати гру з «випадковими завданнями» через гру в дартс, стрілку твістера чи жеребкування для визначення засобу виразності, який має використати учень при роботі над практичним завданням: наприклад «використай діагональний ритм для передачі швидкого руху» і т. д. Варто також задіювати учнів у групових або парних видах робіт, заохочувати їх працювати над спільними проектами. Для стимулювання інтересу до пред-мета і усвідомлення актуальності теми руху у творах мистецтва варто ви-користати в роботі не лише техніки малювання чи аналізу образотворчих творів мистецтва, а й роботу з фотографією, відео, використання музики, роботу в графічних редакторах тощо. При будь-якому поданні матеріалу найкраще запам’ятовується початок і кінець. Зміна видів діяльності збіль-шує кількість таких початків і кінців. Один із найкращих способів засвоєн-ня інформації – малювання асоціативних схем (не лише вчителем, а й сами-ми учнями для узагальнення й систематизації). Головним завданням викладача в позашкільних навчальних закладах є стимулювання самостійної творчої активності дітей і молоді, формуван-ня багатогранної індивідуальності дитини, заохочення до самовдоскона-лення і саморозвитку в обраній за власним бажанням галузі й напрямі знань. Роль викладача тут не контролюючо-репресивна, а «дорадча», він є активним учасником навчального й творчого процесу, але як досвідчений 
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керівник, який допомагає учневі реалізувати його власні творчі задуми. Тут не можуть використовуватися такі методи контролю як, наприклад, контрольна робота. Її успішно замінюють творчі конкурси й змагання. За-ліки, іспити, інші способи формальної реєстрації набутих знань замінюю-ться обговоренням власних робіт учня, робіт відомих художників, творчих планів і їх реалізації, «спрямовуючими» запитаннями, розглядом ілюстра-цій, демонстраційного матеріалу, спонуканням до певних висновків, пошу-ку нових знань, джерел інформації.  Розроблена нами система навчально-композиційних завдань зі стати-ки та динаміки розрахована на навчання середніх і старших вікових груп (після 12-13 років). Ці групи не обов’язково мають займатися порізно, віко-ва різниця навіть сприятиме кращому засвоєнню інформації: молодші учні зможуть навчатися на прикладі старших і консультуватися не лише з учи-телем, а й з одногрупниками, соціалізуючись і розвиваючись в атмосфері співпраці і взаємодопомоги. Старшим учням безпосередність і фантазія ді-тей допоможе звільнитися від «шаблонного» мислення і, можливо, під-штовхне до власних оригінальних творчих рішень. Розроблена система на-вчально-композиційних завдань зі статики та динаміки входить у на-вчання за напрямом «композиція» і формує блок вивчення руху в компози-ції (паралельно із вивченням рисунку і живопису). Програма розрахована на періодичність у три заняття в тиждень по три години кожне: по разу ри-сунку, живопису і композиції. Даний матеріал подається в контексті по-рівняння виражальних засобів передачі руху в композиції в образотвор-чому мистецтві та «німому кіно», дозволяючи розширити поле застосуван-ня учнями здобутих знань, умінь і навичок, простежити зв’язки різних ви-дів мистецтва. Поетапність подання матеріалу передбачає:  1)  ознайомлення і засвоєння образотворчих виражальних засобів пе-редачі руху в композиції; 2)  ознайомлення з історією зародження кінематографу та явищем «німого кіно», особливостями «німого кіно»; 3)  проведення паралелі із застосовуваними образотворчих виражаль-них засобів у «німому кіно»; 4)  визначення суто специфічних кінематографічних засобів виразнос-ті «німого кіно», зокрема передачі й підсилення руху в ньому. Підсумковим завданням блоку є виконання спільного творчого проєк-ту в парах (розповсюджена практика в зарубіжних навчальних закладах), завдання якого – створення власного «німого фільму» тривалістю в 50 сек. 5 хв. (залежно від ідейного задуму учнів, їхнього віку, вміння працювати з монтажем відео).  
Висновки. Отже, можна сказати, що знання засобів передачі статики і динаміки дійсно універсальні і можуть бути застосовані в багатьох сферах творчої самореалізації і повсякденного життя. Але не менш важливим за самі знання є спосіб їх цікавої і зрозумілої подачі для учнів з урахуванням 
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темпу розвитку сучасного суспільства, стимулювання учнівського інтересу до теми і втілення цих знань у практичній діяльності через різноманітні учнівські проекти і творчі роботи. У цьому дослідженні ми зробили спробу систематизувати загальні знання про способи передачі статики та динамі-ки в художній композиції, розглянули дану тему в контексті синтезу «німо-го кіно» і образотворчого мистецтва, виокремили найбільш продуктивні методи викладання цієї теми у закладах позашкільної освіти і розробили систему навчально-композиційних завдань зі статики та динаміки у ху-дожній композиції. 
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Єгорова Т. Г. Дизайн-проєктування авторських комплектів та ак-

сесуарів домашнього одягу. Актуальність роботи міститься у визначенні популярності використання складових домашнього одягу та аксесуарів, виявлені показників, що впливають на вибір домашнього одягу та аксесуа-рів, особливостей розробки бренду авторських комплектів та аксесуарів домашнього одягу, розробці конструктивно-композиційного устрою, крес-лення конструкції авторських комплектів домашнього одягу. У досліджен-ні проведено історичний огляд розвитку домашнього одягу та аксесуарів; проаналізувати сучасні тенденції домашнього одягу, вимоги до нього та конструктивні складові домашнього одягу; дослідити популярність вико-ристання комплектів домашнього одягу та аксесуарів; виявити особливос-ті розробки бренду авторських комплектів та аксесуарів домашнього одя-гу; розробити конструктивно-композиційний устрій, креслення конструк-ції авторських комплектів. 
Ключові слова: комплект, модельний ряд, авторський бренд, домаш-ній одяг, дизайн-проектування. _______________________________________ © Тетяна ЄГОРОВА, 2020 
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Egorova T. Design-designing of author's sets and accessories of house 
clothes. The relevance of the work lies in determining the popularity of the use of components of home clothes and accessories, identified indicators that affect the choice of home clothes and accessories, features of the development of the brand of designer kits and accessories for home clothes, development construc-tive-compositional device, drawing of a design of author's sets of house clothes. The study provides a historical overview of the development of home clothes and accessories; to analyze modern tendencies of home clothes, requirements to it and constructive components of house clothes; to investigate the popularity of using sets of home clothes and accessories; identify the features of the brand's development of designer kits and accessories for home clothes; to develop a constructive-compositional device, a drawing of a design of author's sets. 

Key words: set, model range, author 's brand, home clothes, design. 
 
Постановка проблеми. Темп життя сучасної людини у великому ме-гаполісі, до якого можна віднести місто Харків, дуже напружений. Швид-кість пересування, кількість переробленої за день інформації, різноманіття побутових проблем і необхідність швидкого їх вирішення, приводять лю-дину в стресовий стан, який вимагає природної розрядки. Важливим для городянина стає час відпочинку, де він може уповільнити щоденний «біг по колу». Для багатьох людей місцем реального розвантаження стає прос-тір будинку, де кожен може бути самим собою. Важливість облаштування домашнього вогнища для жителів промис-лового міста підтверджується підвищенням інтересу людей до інформації про стилі інтерʼєру, відкриттям великих центрів з продажу товарів для до-му, підвищенням попиту на індивідуальне, а особливо, заміське житло. При цьому, сучасний споживач вже не задовольняється лише рішенням інтерʼє-ру житла, а намагається ретельно підібрати всі його складові, такі як по-суд, аксесуари і, звичайно, домашній одяг. На ринку пропонується достатня кількість одягу та аксесуарів для дому, але вони мають усереднене рішен-ня, так як до недавнього часу, більше значення приділялося вирішенню ін-дивідуального зовнішнього образу «для появи на людях». Тому асорти-мент пропонований торговими підприємствами домашнього одягу, як пра-вило, обмежений.  
Мета дослідження – проаналізувати комплектуючі складові домаш-нього одягу і аксесуарів та спроектувати авторський комплект та аксесуа-ри домашнього одягу. 
Виклад основного матеріалу. Сьогодні практично відсутня українсь-ка спеціалізована література, яка б дозволила розглянути модні тенденції, вимоги та способи обробки, які підходять до одягу та аксесуарів для дому та відпочинку. Кількість перекладних іноземних джерел, присвячених цій проблематиці, незначна. Фахівці в області дизайну і технології задовольня-ють професійний інтерес на рівні професійних каталогів одягу для дому, а 
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також інформації з інтернету і статей в популярних виданнях. Це усклад-нює процес збору та аналізу інформації. Поняття «комплект одягу» розглядається, як одяг, що складається із двох або більше виробів, кожний із яких є частиною комплекту. Особливіс-тю комплекту є те, що вироби, які входять до комплекту можна заміняти іншими в залежності від сезону та інших умов. Домашній одяг слід обирати для індивідуального використання, а саме тому він повинен: відповідати обстановці, тобто, бути зручною, якісною і уні-версальною; відповідати індивідуальності і іміджу; відповідати погоді, за-здалегідь слід підібрати одяг затишний і теплий, а також полегшені варіанти і моделі для особливих випадків з шовку, гіпюру, мережива та атласу. Згідно з аналізом джерел літератури домашній одяг має певну класи-фікацію за призначенням (додаток). Аналізуючи представлену класифікацію, дослідники розділяють до-машню одежу на декілька ланок, а саме: повсякденний, одяг для сну, одяг для відпочинку, взуття для дому. Така класифікація дозволяє створити по-рядок у власному гардеробі, розподіляючи домашню одежу за призначен-ням та обирати вірний варіант, який буде вдало підходити у будь-якій си-туації. Користуючись цими таблиці, почуття впевненості та гармонійності тільки підкреслиться.  Успіх дизайнера та подальше його зростання все більшою мірою зале-жать від уміння максимально використовувати потенціал і пристосувати його до вимог ринку. Маркетинг відіграє інтегруючу роль в комплексних зусиллях бренду на ринку. Вирішальним фактором при створенні колекцій домашнього одягу повинна бути конкурентоспроможність виробів, яка відповідає смакам і потребам кінцевого покупця. При проектуванні раціональної структури колекцій необхідно також враховувати принципи формування домашнього гардеробу сучасного спо-живача, тому доцільно зазначити: 
- принцип насичення розглядається як прагнення забезпечити наяв-ність речей, що дозволяють задовольняти потреби в різних життєвих умо-вах і ситуаціях; 
- принцип різноманітності вказує можливість мати кілька виробів одно-го і того ж призначення, хоча використовується одночасно один екземпляр; 
- принцип взаємозамінності і гармонійності висвітлює забезпечення естетичного відповідності один одному, можливість комбінування речей домашнього асортименту. У дослідженні розроблений бренд домашнього одягу та аксесуарів WOOM. Концепція даного бренду заснована на аналізі українських брендів домашнього одягу, та відрізняється тим, що даний бренд розробляє комп-лекти домашнього одягу згідно сезонам: літній, демісезонний та зимовий, виготовляє іграшки антистрес, а також пов'язаний з кристалами. Цінні ка-міння природнього походження надихнули на створення продукту, макси-мально наближеного до природності, а стресогенні фактори – на створен-
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ня продукту, який стабілізує нервову систему людини та налаштує її на відпочинок.  
Висновки. На етапі розробки конструктивно-композиційного устрою, закономірностей побудови креслення конструкції та конструктивного мо-делювання, було обрано методику конструювання «Мюллер і син», побудо-вано базові конструкції комплекту демісезонного домашнього призначен-ня та промодельовано всі авторські комплекти. Комплекти були розробле-ні із урахуванням сучасних суспільних потреб споживачів та з урахуванням вище наданої інформації, що була зібрана під час дослідження популярнос-ті домашнього одягу та вагомості показників такого комплекту.  ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА  1. Агошков Л. А., Петрик М. М. Моделювання та конструюванняжіночого одягу. Москва: «ЕДІПРЕСС-КОНЛИГА», 2008. Т. 1.  2. Амірова Е. К., Сакулина О. В., Сакулин Б. С., Труханового А. Т. Конструюван-ня одягу: Підручник для студ. установсередовищ. проф. освіти. Москва: Майстер-ність: Вища школа, 2001. 3. Бердник Т. О. Основихудожньогопроектування костюма і ескізноїграфіки. (Сер. «Підручники XXI століття»): навч.посібник. Ростов на Дону: Фенікс, 2001. 4. Булатова Е. Б., Євсєєва М. Н. Конструктивнемоделювання одягу: навч. по-сібник. Москва: «Академія». 2004 5. Виды домашней одежды. URL: https://mkc1.ru/stati/vidy_domashnej_odezhdy/ 6. Горіна Г. С. Моделювання форми одягу. Москва: Легка і харчова промис-ловість, 1982. 184 с. 7. Деменко А. Как создать сильный бренд? Просто делайте все правильно. Бренд-менеджмент. 2003. № 4. С. 12-16.  8. Держстандарт 4.45-86 «Система показників якості продукції. Вироби швейні побутового призначення. Номенклатура показників». 9. Історія виникнення піжами. URL: https://vsenaopt.com/a256582-istoriya-viniknennya-pizhami.html. 10. Как работают кристаллы. Выбор свого кристала. URL: https://kolesogizni. com/razvitie/vybor-svoego-kristala. 11. Карферер Ж. Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценнос-ти бренда. М.: Вершина, 2012. 448 с. 12. Келлер К. Л. Стратегический бренд-менеджмент: Создание, оценка и управ-ление марочным капиталом. Москва: Издательский дом «Вильямс», 2005. 704 с. 13.Классификация домашней одежды. URL: https://studfiles.net/preview/ 6262704/page:2/. 14. Мартинова А. В., Змайлова В. І., Альохіна Я. В. Каталог моделей і конструк-цій жіночого одягу: Навчальний посібник. Москва: Видавництво: ІВЦ МГУДТ, 2004.  15. Медведєва Т. С. Художнє конструювання одягу: Навчальний посібник. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. 16. Основи технологій виробу URL:http://dn.khnu.km.ua/dn/k_ default.aspx? M=k1223&T=01_2&lng=1&st=0. 
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ДОДАТОК  
Класифікація домашнього одягу за призначенням Назва одягу Характеристика  Приклад  1 2 3 

Повсяк
денни

й 
домаш

ній  одяг 
Сучасні виробники пропонують для бу-динку великий вибір халатів і тунік, різ-номанітних костюмів з шортами і бри-джами для літа і штанами для зими, а та-кож приголомшливі домашні сукні та са-рафани. 

 

Одяг д
ля сну

 Одяг для сну підбирається не менше пе-дантично і ґрунтовно, ніж повсякденний одяг. Піжами і нічні сорочки повинні бути виконані виключно з натуральних і диха-ючих тканин, бажано спокійних і нейт-ральних відтінків. Багато жінок вважають за краще пеньюар, який дозволяє відчува-ти себе привабливою і розкутою, до того ж його можна накинути прямо на сорочку або легкий нічний комплект. 

 
 

  

Одяг д
ля про

гуляно
к  

і відпо
чинку 

Костюми для прогулянок, крім того, що повинні бути зручними і якісними, ще повинні бути практичними. Пропонують спортивні костюми з капюшоном і довги-ми штанами для прохолодної пори року. Трикотажні костюми також дуже попу-лярні. Це поєднання футболок, світшотів зі штанами. Такі костюми не тільки для ходіння по дому, але й для відпочинку.  

Взуття
  

для до
му 

У повсякденному домашньому вигляді людини повинно бути все гармонійно, то-му обовязковим елементом є домашні мʼякі капціабо кокетливі шльопанці, для зими підійдуть теплі півчобітки і чобітки з софта, вʼязки або флісу. 
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Лагута А. А. Дизайн карт таро XV століття. Карти Таро як явище ста-ли частиною світової культури від XIV століття. В зв’язку з цим, вони зай-няли особливу нішу в культурі Європи. Вибір теми дослідження зумовле-ний необхідністю появи комплексної праці, яка вивчає естетичні аспекти візуального наповнення у колоді карт Таро XV ст. Існує велика кількість комплексних робіт про гральні карти, зокрема й про Таро, проте робіт які б розглядали карти Таро з точки зору мистецтва і естетики значно менше. 
Ключові слова: гра, таро, оформлення, естетика, ренесанс. 

 
Laguta A. Design of tarot cards of the XV century. Tarot cards as a phe-nomenon have become the part of world culture since the XIV century. In this re-gard, they have occupied a special place in European culture. The choice of re-search topic is due to the need for a comprehensive work that studies the aesthetic aspects of the visual content in the deck of Tarot cards of the XV cen-tury. There are a large number of complex works on playing cards, including Ta-rot, but there are far fewer works that would consider Tarot cards in terms of art and aesthetics. 
Key words: game, tarot, design, aesthetics, Renaissance. _______________________________________ © Андріана ЛАГУТА, 2020 



 45

Постановка проблеми. Карти Таро як явище стали частиною світової культури від XIV століття. В зв’язку з цим, вони зайняли особливу нішу в культурі Європи. Серед мистецтвознавців популярність карт була визначе-на також цінністю графічного виконання. Карти Таро цікавили такиих нау-ковців, як Лео Майєрс, Майкл Дамметт, Майкл Олмерт та колекціонерів – Едмунд де Унге. Сьогодні в Україні цікавість до цієї колоди карт поділяє велика кількість колекціонерів, таких як Григорій Іващенко-Дзвінковий, Дмитро Карпенко, Юрій Рисс. Серед сучасних українських художників, які займалися дизайном карт, можна виділити Владислава Єрко, Романа Коти-ва, Михайла Александрова. Це свідчить про те, що – це особлива сфера, яка знаходиться на перехресті різних напрямків культури.  
Мета роботи – дати загальну мистецтвознавчу характеристику ево-люції розвитку та стилістичних особливостей карт Таро XV ст, як самодо-статнього явища в графічному дизайні та візуальній культурі Європи. Ана-ліз закономірностей зміни дизайну карт Таро з врахуванням історичного контексту та під впливом мистецьких течій. 
Виклад основного матеріалу. Перші гральні карти зʼявилися в Китаї і перш ніж дістатись Європи подолали довгий шлях через Персію, Індію, Ірак та Єгипет. Слід відзначити колоду карт, знайдену в Стамбулі в палаці Топкапі. Ця знахідка мала важливий вплив на формування структури по-дальших колод. Вона складалася з чотирьох мастей, в кожній з яких було чотири придворні карти. Крім того, схожий принцип, який був використа-ний при створенні нумерніх карт, в подальшому мав вплив на візуальну складову карт Таро марсельського типу. Колода, подібного типу, опинившись в Італії, зазнала значних змін. Хоч назви мастей і наявність придворних карт були однаковими, до італій-ської колоди була додана пʼята масть. Вона мала назву «Козирі» або «Трі-умфи», саме через це в подальшому колода цього типу отримала назву «Тріонфі». Роки становлення Таро, приблизно з 1440 по 1475 рік, були золотим століттям творчості Таро. Багаті аристократи замовляли унікальні колоди, які використовували структуру Таро для вираження своїх особистих інте-ресів, як це роблять художники Таро сьогодні. Деякі з цих колод зберегли-ся в музеях і їх репродукції доступні для колекціонерів. Але треба враховувати і те, що в ті ж роки в Італії вже могли існувати не тільки «ексклюзивні», живописні колоди для аристократів, а й карти для простого народу, що друкувалися з дерев'яних або металевих матриць і гру-бо розфарбовувались під трафарет. Звичайно, у карт, створених відомим ху-дожником з нагоди памʼятної дати для великого феодала, було більше шансів зберегтися для нащадків, ніж у дешевших колод, що були штамповані для розваги простих городян. Найбільш ранні зразки карт таро, що дійшли до нас, датуються кінцем XV століття – початком XVI. І це не окремі карти, а не-розрізані зіпсовані листи, які збереглися тільки завдяки тому, що їх не ви-кинули, а ощадливо використовували для виготовлення палітурок книг. 
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Таро Вісконті-Сфорца це збірна назва для позначення незавершених наборів приблизно 15 колод, які датуються серединою XV століття. Тепер ці колоди розташовані у різних музеях, бібліотеках та приватних колекціях по всьому світу. Жодна повна колода не збереглася. Напевно, деякі колек-ції можуть похвалитися кількома картами двору, тоді як деякі з них скла-даються з однієї картки. Вони мали суттєвий вплив на візуальну компози-цію, нумерацію карт та інтерпретацію сучасних колод. Карти, що збереглись до наших днів мають особливий історичний ін-терес через красу і деталі дизайну, їх оздоблення часто виконувалось у до-рогоцінних матеріалах, і часто портретувала членів сімей Вісконті та Сфор-ца з одягу та декораціями того періоду. Карти також дають уявлення про життя шляхти у Мілані в період Ренесансу. «Вісконті – Сфорца» – дорогі подарункові карти Тароккі, які малюва-лися вручну з приводу знаменних подій в житті міланських правителів XV століття. Таких карт на сьогодні відомо більше 270, вони діляться на 15 груп. У найбільшій групі 74 карти, і це майже повна колода Тароккі. Бракує всього чотирьох карт: Диявола, Вежі, Лицаря Монет і Трійки Мечів. Нині ця коло-да зберігається в трьох різних колекціях: 35 карт – в Бібліотеці Моргана (Нью-Йорк), 26 карт – в Академії Каррара (Бергамо, Італія) і 13 карт – в ро-дині Коллеони, теж в Бергамо. Тому її і прийнято називати «Пирпонт Мор-ган – Бергамо». Колода «Брера-Брамбілла» названа на честь Джованні Брамбілла, який придбав карти в Венеції в 1900 році. У 1971 році колода була в каталозі га-лереї Брера в Мілані. Очевидно, в 1463 році ця колода була введена в експ-луатацію Франческо Сфорца та Боніфаціо Бембо, тепер вона складається з 48 карт з лише двома картами старших арканів – імператором та колесом фортуни. У всіх картах двору є позолочений фон, у той час як нумеровані карти мають на фоні срібло. Сім інших карт двору: Лицар і Валет кубків; Лицар і Валет динар; Лицар, Валет і Королева палиць (bastoni). Майже всі нумеровані картки збереглися, в цьому наборі відсутні тільки чотири кар-ти масті динари (монети). Всі ці колоди явно були виконані в епоху Відродження, але не можна не помітити, що на їх формоутворення впливали художні принципи готич-ного мистецтва мініатюри, які знаходяться в єдності з монументальним живописом і архітектурою. У той час книга розумілася як модель собору, тому була побудована за відповідними архітектонічними законами. Фон на всіх картах створений за однаковим методом. Тло поділено на дві частини, одна з них є більшою за площею і вкрита золотою фарбою із нанесеним геометричним ромбовидним орнаментом, всередині якого знаходиться елемент, схожий на стилізоване сонце; інша – зелена область, відіграє роль землі, на ній невеликі елементи, в яких можна впізнати зображення рослинних елементів: різноманітні трави, квіти та гриби. В цій колоді також присутня орнаментальна рамка з синіми квітами. 
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У зображеннях персонажів присутні жіночі і чоловічі образи в однако-вій кількості. Одяг є характерним для доби Відродження. На жінках зобра-жені сукні, які вочевидь відносилися до вбрання вищого класу, вони є бага-тошаровими, пишними та дорого оздобленими, на більшості з них присут-ні елементи рослинної орнаментики. На таких картах як «Повішений» та «Відлюдник» одяг вже не є таким вельможним, можна дійти висновку, що на них зображені постаті із бідних верств. Чоловік, котрого зображено на карті «Дурень» має вигляд людини низького походження, його одяг подер-тий, він не має взуття, а з його голови стирчать пір’я. Зачіски та головні убори також відносяться до моди епохи Ренесансу. Цікавим є те, що худож-ник зобразив всі фігури, на створених ним картах, зі світлим золотистим волоссям. Хоч естетичний підхід більшості карт поєднував просторові вирішен-ня із площинними, проте на деяких з них чітко спостерігається викорис-тання принципів перспективи, наприклад на картах «Імператор», «Імпе-ратриця», «Милосердя», на карті «Світ» зображена панорама міста з будин-ками, річкою та вершником на коні на передньому плані. Навіть на такій невеликій площині майстер зміг передати перспективу всіх будівель. 
Висновки. Колоди карт Таро починаючи від моменту створення ві-дображали основні стилістичні особливості кожної епохи, включаючи як сюжетні елементи так пластичні і технологічні. На формоутворення карт Таро у XV ст. впливали художні принципи готичного мистецтва мініатюри. Пріоритетними виявилися вертикальний формат, прозорість і яскравість барвистого ладу, створення ефекту мерехтіння. Карти відображають ха-рактерні особливості живописних творів епохи Дученто: персонажі наділя-ються речовиною, скульптурною щільністю і рельєфністью. Твори мисте-цтва виявляють здатність передавати тривимірність простору, можливість створювати ілюзію геометрично-впорядкованого простору.   ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА  1. Алпатов М. В. Итальянское искусство эпохи Данте и Джотто. Москва; Ле-нинград, 1939. 2. Банцхаф Х., Акрон, Телер Б. «Алистер Кроули. Таро Тота». Санкт-Петер-бург: ИГ «Весь», 2010.  3.  Бартрум Дж. Дюрер. Москва: Ниола-пресс, 2010. 96 с.  4.  Бахова Н. А. Архітектура, скульптура, живопис періоду Дученто, Елект-ронний навчально-методичний комплект по дисципліні «Загальна історія мис-тецтва». Красноярск, 2008.  5.  Бесчастнов Н. П. Сюжетная графика: учебное пособие для студентов ву-зов, обучающихся по специальности «Графика». Владос, 2012. 6. Auger, E. E. (2004) Tarot and Other Meditation Decks: History, Theory, Aesthetics, Typology, McFarland. 224p. 
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Рибаченко К. В. Дизайн-проектування модного одягу класу де люкс. В останні роки на світовому fashion-ринку помітним є зростання обсягів споживання товарів люксових категорій. Це викликає більшу зацікавле-ність дослідження цього сегменту fashion-індустрії. Для українських дизай-нерів є актуальною адаптація світового досвіду, набутого в процесі ство-рення і розвитку брендів, що власне, і зумовлює необхідність активізації наукових і прикладних досліджень зазначеного спрямування. Це посилює увагу на теоретико-методологічних розробках в галузі бренд-менеджмен-ту, що дає змогу створити конкурентоспроможний на світовому fashion-ринку вітчизняний бренд класу de luxe. 
Ключові слова: дизайн, fashion-ринок, бренд, de luxe. _______________________________________ © Катерина РИБАЧЕНКО, 2020 
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Rybachenko K. Design-designing of fashionable clothes of a class de 
luxe. In recent years, the global fashion market has seen an increase in the con-sumption of luxury goods. This is of greater interest in the study of this segment of the fashion industry. For Ukrainian designers, it is important to adapt the world experience gained in the process of creating and developing brands, which, in fact, necessitates the intensification of scientific and applied research in this area. This increases the attention to theoretical and methodological developments in the field of brand management, which allows to create a com-petitive in the global fashion market domestic brand deluxe. 

Key words: design, fashion market, brand, de luxe.  
Постановка проблеми. В основі проєктної діяльності суб’єктів індуст-рії моди, орієнтованих на комерційний успіх, часто лежить концепція «швидкого реагування» (fast fashion). Сьогодні вона є однією з ключових концепцій розвитку модного одягу для масового ринку і зводиться до пе-реліку принципів. Феномен «fast fashion» заснований на швидкому копію-ванні трендових речей, що надходять на ринок, причому, термін актуаль-ності придбаного предмета одягу різко скорочується, а швидкість поши-рення інновацій збільшується.  Виробництво товарів в Китаї, Індії, Вʼєтнамі, Індонезії, істотно знижу-ючи їх вартість, створює умови, з одного боку, для широкого поширення актуальних тенденцій в світі – «демократизації розкоші», з іншого для швидкого морального старіння моделей і частої зміни гардеробу спожива-чів в еру «disposable clothing».  Безумовно, не можна заперечувати творчу роботу кутюр’є, які створю-ють елітарний унікальний одяг «haute couture». Проте впродовж всього ХХ століття, в контексті демократизації модних процесів і становлення інду-стрії моди в суспільстві, Висока мода ставала нестабільним джерелом при-бутку для своїх творців. За 150 років свого розвитку Висока мода перетво-рилася з домінуючої тенденції розвитку індустрії мод в одну з її сфер, зі своїми завданнями і механізмами впливу на широкі верстви споживачів.  Метою дослідження є аналіз можливостей і шляхів процесу розробки бренду модного одягу класу de luxe на основі дослідження розвитку світо-вої та вітчизняної fashion-індустрії. 
Виклад основного матеріалу. Аналіз стратегії диверсифікації дизай-нерських брендів, дозволяє зрозуміти, що три категорії модних товарів, хоч і утворюють єдину fashion-індустрію, проте мають значні відмінності між собою. До відмінних параметрів належать: цілі створення (або під-тримки) напрямку в дизайні; специфіка, пов'язана з виробництвом одягу; цінова політика; орієнтація на певні споживчі групи; залученість дизай-нера (арт-директора) в створенні стилю; певна політика при використанні деяких видів маркетингових комунікацій. Люксовий сегмент у fashion-індустрії – це товари, споживання яких за-довольняє одночасно функціональні і психологічні потреби для підвищен-
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ня самооцінки споживачів. Світовий fashion-ринок відносить до люксового сегменту товари haute couture, prêt-a-porter de luxe та prêt-a-porter, проте в Україні існує лише люксовий сегмент, який умовно складає одяг de luxe і prêt-a-porter. Згідно аналізу сегментації fashion-ринку, можна виділити такі харак-терні ознаки модних товарів люксового сегменту fashion-індустрії: відмін-на якість; преміальні ціни; рідкість та унікальність (ексклюзивність); ви-робництво, яке вимагає значних затрат часу, спеціальних навичок, уні-кальних матеріалів; наявність товарів в спеціально відібраних магазинах і точках продажів, найчастіше в престижних районах; виготовлення високо індивідуальних товарів, що підлаштовуються під потреби покупця, забез-печення високого сервісу обслуговування; підкреслення іміджу та статут-ності споживачів. Управління сучасним fashion-бізнесом і, зокрема, ключовим для нього активом – дизайнерськими брендами, є самостійною науковою і практич-ною проблемою, значення якої в останнє десятиліття постійно зростає.  Характерними особливостями ринку fashion-бізнесу – одного з сегмен-тів fashion-індустрії, сконцентрованого на дизайні, виробництві та марке-тингу текстильних і швейних продуктів – є еволюція і сезонність fashion-продуктів і потужна інтелектуальна складова, пов'язана з творчістю fa-shion-дизайнерів. Для того, щоб досягти успішного процесу реалізації про-дуктів бренду потрібно: вивчити ринок споживачів і детально пропрацю-вати портрет цільової аудиторії; створити або розвинути легенду бренду; визначитися зі списком лідерів думок; створити візуальну стратегію; знай-ти спосіб ділитися свіжим і ексклюзивним контентом; розробити систему комʼюніті-менеджменту. Таким чином, оцінка складових для fashion-брен-ду дозволила вивити поняття fashion marketing як такого, що допомагає досягти успіху в конкурентній боротьбі, а також зростанню фірми. Переважна частина дизайнерських брендів, які починали свою діяль-ність як будинки високої моди, також розширили ступінь свого впливу на свідомість споживачів, впроваджуючи так звані «другі» та «треті» лінії одягу, залучаючи все ширші кола потенційних пересічних споживачів до перманен-тного процесу споживання продуктів індустрії моди. Проте, прибуток бренди отримують не лише за рахунок створення двох-трьох «паралельних» колек-ціях одягу, а й від продажів ароматів, аксесуарів та косметики. На цьому етапі життєвого циклу затребуваність представлених моде-лей люксового сегменту може реалізовуватися за такими напрямами: бути придбаними прямо з презентаційного показу; бути задіяними в різнома-нітних рекламно-презентаційних фотосесіях для модних видань і засобів масової інформації; бути використаними в якості зразків для розробки ко-лекцій модного одягу класу prêt-a-porter і впровадження їх у масове вироб-ництво; бути представленими в бутиках моди або дизайнерських брендів для їх реалізації. Як правило, розуміння широким споживачем історії форму-вання принципів Високої моди, зводиться до того, що це один з видів су-
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часного мистецтва, заснований виключно на моделюванні і виготовленні унікальних моделей одягу та існує виключно завдяки творчої геніальності кутюр’є і модельєрів. Неабиякою мірою формуванню такого уявлення серед широких верств споживачів сприяють численні мас-медіа, які займаються висвітленням тих або інших аспектів моди і модних тенденцій в суспільстві.  Таким чином, визначено, що сегмент haute couture не є прибутковим напрямом для модних будинків і кутюрʼє одночасно розробляють дві лінії одягу «haute couture» і «prêt-a-porter», проте, прибуток отримують і від продажів ароматів, аксесуарів та косметики. Виявлено, що в наші дні на ринку модного одягу існує тенденція сильної глобалізації. Згідно дослі-дження, унікальний і елітарний одяг «haute couture» і «de luxe», створений за індивідуальними замовленнями, є своєрідною «соціальною уніформою, відповідно до етикету своїх клієнтів». 
 Висновки. Згідно з дослідженнями, можна констатувати, що тенден-ція інтернаціональності моди на стадії її розвитку в ХХ столітті призвела до сильної глобалізації ринку модного одягу в наші дні. Виявлено, що при створенні одягу люксового сегменту дизайнери користуються великим ви-бором матеріалів та новітніми технологіями для забезпечення високої якості продукції. Аналіз методів та видів декоративного оздоблення дозво-лив виділити способи виготовлення фактури декоративного оздоблення: ручний, автоматичний (механізований), комбінований. На основі різнома-ніття видів обробки була складена їх класифікація: по способу виготовлен-ня, по способу впливу на матеріал, по способу фіксації обробки, по найме-нуванню видів обробки. Найбільш поширена техніка в оздобленні одягу – вишивка. Виділено класифікацію вишивки по техніці виконання; в залеж-ності від того, які матеріали використовуються при вишиванні.    ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА  1. Мода URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Мода  2. Сегменты фэшн-рынка URL: https://wiki.wildberries.ru/glossary/сегменты-фэшн-рынка.  3. Структура фэшн-рынка. Какую одежду мы покупаем? URL: http://www. casual-info.ru/shopping/1480/28451/.  4. Анушевская А. Классификация брендов одежды. Инфографика URL: http: //www.aif.ru/dontknows/infographics/klassifikaciya_brendov_odezhdy_infografika. 5. Дизайнерські бренди в сучасному фешн-бізнесі URL: http://rustm.net/ catalog/article/253.html.  6. Капферер Ж.-Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда. Москва: Вершина, 2007. – 448 с.  7. Фролов І. В. Дослідження факторів формування успішного бренду мод-ного одягу на прикладі бренду Frolov. Легка промисловість. 2016. № 4. С.18-26.  8. Перция В. О. Анатомия бренда. Москва: Издательство «Вершина», 2007. 288 с.  
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9. Аакер Дэвид А. Создание сильних брендов. Москва: Издательский дом Гребенникова, 2003. 340 с.  10. Гусева О. В. Брендинг. Москва: Экономическая книга, 2000.   REFERENCES  1. Moda URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Moda  2. Sehmentы fэshn-rыnka URL: https://wiki.wildberries.ru/glossary/sehmentы-fэshn-rыnka.  3. Struktura fэshn-rыnka. Kakuiu odezhdu mы pokupaem? URL: http://www. casual-info.ru/shopping/1480/28451/.  4. Anushevskaia A. Klassyfykatsyia brendov odezhdы. Ynfohrafyka URL: http: //www.aif.ru/dontknows/infographics/klassifikaciya_brendov_odezhdy_infografika. 5. Dyzainerski brendy v suchasnomu feshn-biznesi URL: http://rustm.net/ catalog/article/253.html.  6. Kapferer Zh.-N. Brend navsehda: sozdanye, razvytye, podderzhka tsennosty brenda. Moskva: Vershyna, 2007. – 448 s.  7. Frolov I. V. Doslidzhennia faktoriv formuvannia uspishnoho brendu modnoho odiahu na prykladi brendu Frolov. Lehka promyslovist. 2016. № 4. S.18-26.  8. Pertsyia V. O. Anatomyia brenda. Moskva: Yzdatelstvo «Vershyna», 2007. 288 s.  9. Aaker Dэvyd A. Sozdanye sylnykh brendov. Moskva: Yzdatelskyi dom Hreben-nykova, 2003. 340 s.  10. Huseva O. V. Brendynh. Moskva: Эkonomycheskaia knyha, 2000.  
 

 

 

  
   



 54

УДК 477.87:161.2:7.047:748.3 
 

ВІТРАЖНЕ МИСТЕЦТВО ВІННИЧЧИНИ  
(ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ, ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ, 

ТЕХНОЛОГІЇ РЕСТАВРАЦІЇ)  
Михайло РОЗАНОВ, 

студент 4 курсу,
філологічний факультет, 
Донецький національний 

університет 
імені Василя Стуса, 

м. Вінниця

    
Науковий керівник:  
ПЕТРОВА  
Інна Володимирівна,  
кандидат історичних наук, 
доцент кафедри української 
філології і культури,  
Донецький національний 
університет  
імені Василя Стуса, м. Вінниця 

 
 

 

 

 

Розанов М. П. Вітражне мистецтво Вінничини (історія становлен-
ня, художні особливості, технології реставрації). Ухвалення Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистсь-кого) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої сим-воліки» актуалізувало питання каталогізації та збереження творів мону-ментально мистецтва (мозаїк, вітражів, сграфіто). Для Вінницької області проект збереження зразків монументального мистецтва особливо акту-альний, оскільки зараз відбувається тотальне знищення вітражів радян-ського періоду. Тому проведення повної каталогізації та фіксації всіх існу-ючих вітражів, встановлення їх атрибутивних ознак на сьогодні є першо-черговою проблемою. 

Ключові слова: вітраж, Вінничина, декомунізація, реставрація. _______________________________________ © Михайло РОЗАНОВ, 2020 
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Rozanov P. Stained glass art of Vinnytsia region (history of formation, 
artistic features, restoration technologies). The adoption of the Law «On Condemnation of Communist and National Socialist (Nazi) Totalitarian Regimes in Ukraine and Prohibition of Propaganda of Their Symbols» raised the issue of cataloging and preserving works of monumental art (mosaics, stained glass, sgraffito). For Vinnytsia region, the project of preserving samples of monumen-tal art is especially relevant, as now there is a total destruction of stained glass windows of the Soviet period. Therefore, the complete cataloging and fixation of all existing stained glass windows, the establishment of their attributive features today is a priority. 

Key words: stained glass, Vinnytsia region, decommunization, restoration. 
 
Постановка проблеми. На сьогодні є декілька реалізованих всеукра-їнських проектів щодо формування відкритого архіву пам’яток монумен-тального мистецтва та їх збереження задля подальшої музеєфікації та екс-понування («6 МОЗАЇК», «Soviet Mosaics in Ukraine», «Монументальні па-мʼятки пізнього модернізму Житомира та Житомирської області»). На жаль, під загрозою знищення зараз перебувають не тільки мозаїчні панно, але й інші монументальні твори: художні вітражі у громадських та при-ватних об’єктах, монументальні розписи (сграфіто), скульптурні рельєфні композиції (декоративні рельєфні панно) із дерева, кераміки, латуні. Для Вінницької області проект збереження зразків монументального мисте-цтва особливо актуальний, оскільки зараз відбувається тотальне знищен-ня вітражів радянського періоду. Тому проведення повної каталогізації та фіксації всіх існуючих вітражів, встановлення їх атрибутивних ознак на сьогодні є першочерговою проблемою.  
Мета дослідження: визначити закономірності розвитку вітражного мистецтва Вінниччини та розкрити художні особливості вітражів Л. Гри-нюка та К. Жілінскайте. 
Виклад основного матеріалу. На сьогодні вітражні композиції на те-ренах Вінниччини здебільшого представлені у двох типах споруд: сакраль-них та громадських спорудах. Сакральні вітражі Вінницької області роз-кривають широкий спектр різноманіття культур і тематичного забарвлен-ня. Композиції вітражистів знайомлять нас з духом епохи та традиціями країн Західного Світу. Популяризація вітражництва обумовлена не лише кількістю реставраційних робіт у культурно-історичних пам’ятках області, але й зростанням чисельності нових храмів. Замовлення виконують як вінницькі майстри (наприклад, Леонтій Гринюк та Крістіна Жілінскайте), так і вітражисти з країн Європи. У працях вітчизняних та закордонних вчених значне місце відведено питанням історичного розвитку вітражного виробництва, проте особли-вості вітражів Вінницької області залишаються практично недосліджени-ми. До питань відродження та збереження сакрального вітражного вироб-ництва України зверталися зокрема такі дослідники, як І. Гах, Р. Грималюк, 
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Б. Задорожний, М. Радомський, О. Самойленко та ін. Значним внеском у вивчення західноукраїнського вітражного мистецтва є написана на основі дисертаційних матеріалів праця Р. Грималюк «Вітражі Львова» (2004 р.).  Основними джерелами для упорядкування цієї роботи стали результа-ти досліджень (польових) архітектурних об’єктів Вінниці та Вінницької об-ласті та фотоматеріали, зібрані М. Розановим протягом 2017-2018 рр. Важ-ливу частину джерельної бази для упорядкування цього дослідження ста-новлять архівні матеріали, що перебувають на обліку у Державному архіві Вінницької області у фондах Вінницької організація спілки художників України (1976-1983 рр.), Вінницьких художньо-виробничих майстерень ху-дожнього фонду СРСР (за 1950-1987 рр.). У той же час робота з архівними справами категорії «Протоколи засідання комісії щодо розподілу замов-лень» та «Протоколи засідання Художньої ради» засвідчила, що презенто-вана інформація на сторінках зазначених справ потребує перевірки. 
Висновки. Відповідно до проведеного дослідження можна визначити невелику кількість радянських творів, яка зберіглася на сьогодні в громад-ських будівлях Вінниччини. У наш час 2010-х років майже весь історичний матеріал радянського періоду знищується без усвідомлених наслідків для по-рівняльної оцінки історичного надбання мистецтвознавцями, істориками мистецтва і дизайнерами. Тому збереження творів монументальних вітражів у вінницьких інтер’єрах є актуальною і дуже важливою проблемою.  На сьогодні автор дослідження розпочав реалізацію проекту зі збору та вивчення матеріалів з історії монументального мистецтва Вінниччини, з метою подальшого збереження й популяризації вітражних композицій (як радянського періоду, так і періоду незалежної України) з огляду на їхню художню цінність та унікальність як культурного ресурсу України у сферах освіти й туризму.   ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА  1. Вінниччина історична в образотворчому мистецтві / Укладач Л. Гринюк. Вінниця: Вінницька обласна організація Національної спілки художників Украї-ни, 2011. 172 с.  2. Вінницька обласна організація Національної спілки художників України. URL: https://nuau1938.wixsite.com/nuau/vinnuau  3. Виставка творів художників Вінниччини «Поділля». Живопис, скульпту-ра, графіка плакат, художнє проектування, декоративно-прикладне мистецтво. Каталог. Вінниця: Облполіграфвидав, 1986. 14 арк.  4. Выписки из протоколов заседаний Республиканского Художественного совета (26 января -14 декабря 1977 г.). Державний архів Вінницької області. Ф. 5698. Оп.1. Спр. 198. 46 арк.  5. Грималюк Р.М. Вітражі Львова другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Дис. на здоб. наук. ступеня канд. мистецтвознавства. Львів, 175 с.  
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6. Декоративно-прикладне мистецтво Вінниччини. Краса України Поділля. Вінниця, 2008. 123с.  7. Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістич-ного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх-ньої символіки» від 9 квітня 2015 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 317-19 від 09.04.2015. 8. Книга протоколов заседаний комиссии по распределению заказов (15 февраля 1979 г. – 11 марта 1982 г.). Державний архів Вінницької області. Ф. 5698. Оп.1. Спр. 215. 97 арк.  9.  Крістіна Жілінскайте. Живопис. Митці Вінниччини. Вінниця, 2008. 32 с.  10. Леонтій Гринюк. Живопис. Митці Вінниччини. 2008, 32 с.  11. Мистецтво Вінниччини. Вінницькій організації НСХУ 30 років. Альбом. Вінниця, 2006, 95 с.  12.  Приказы директора по основной деятельности за 1981 г. Державний 
архів Вінницької області. Ф. 5698. Оп.1. Спр. 231. 37 арк.  13. Приказы директора по основной деятельности за 1982 г. Державний 
архів Вінницької області. Ф. 5698. Оп. 1. Спр. 247. 199 арк.  14. Приказы директора по основной деятельности по основной части (4 ян-варя 1983 г. – 20 декабря 1983 г.). Державний архів Вінницької області. Ф. 5698. Оп.1. Спр. 260. 176 арк.  

 REFERENCES  1. Vinnychchyna istorychna v obrazotvorchomu mystetstvi. Vinnytsia: Vinnytska oblasna orhanizatsiia Natsionalnoi spilky khudozhnykiv Ukrainy, 2011. 172 s.  2. Vinnytska oblasna orhanizatsiia Natsionalnoi spilky khudozhnykiv Ukrainy. URL: Rezhym dostupu: https://nuau1938.wixsite.com/nuau/vinnuau  3. Vystavka tvoriv khudozhnykiv Vinnychchyny «Podillia». Zhyvopys, skulptura, hrafika plakat, khudozhnie proektuvannia, dekoratyvno-prykladne mystetstvo. Kata-loh. Vinnytsia: Oblpolihrafvydav, 1986. 14 ark.  4. Vypysky yz protokolov zasedanyi Respublykanskoho Khudozhestvennoho so-veta (26 yanvaria –14 dekabria 1977 h.). Derzhavnyi arkhiv Vinnytskoi oblasti. F. 5698. Op.1. Spr. 198. 46 ark.  5. Hrymaliuk R.M. Vitrazhi Lvova druhoi polovyny XIX – pochatku XX st. Dys. na zdob. nauk. stupenia kand. mystetstvoznavstva. Lviv, 175 s.  6. Dekoratyvno-prykladne mystetstvo Vinnychchyny. Krasa Ukrainy Podillia. Vinnytsia, 2008.123s.  7. Zakon Ukrainy «Pro zasudzhennia komunistychnoho ta natsional-sotsialis-tychnoho (natsystskoho) totalitarnykh rezhymiv v Ukraini ta zaboronu propahandy yikhnoi symvoliky» vid 9 kvitnia 2015 r. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 317-19 vid 09.04.2015  8. Knyha protokolov zasedanyi komyssyy po raspredelenyiu zakazov (15 fevralia 1979 h. – 11 marta 1982 h.). Derzhavnyi arkhiv Vinnytskoi oblasti. F. 5698. Op.1. Spr. 215. 97 ark.  9.  Kristina Zhilinskaite. Zhyvopys. Myttsi Vinnychchyny. Vinnytsia, 2008. 32 s.  10. Leontii Hryniuk. Zhyvopys. Myttsi Vinnychchyny. 2008, 32 s.  
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11. Mystetstvo Vinnychchyny. Vinnytskii orhanizatsii NSKhU 30 rokiv. Albom. Vinnytsia, 2006, 95 s.  12.  Prykazy dyrektora po osnovnoi deiatelnosty za 1981 h. Derzhavnyi arkhiv 
Vinnytskoi oblasti. F. 5698. Op.1. Spr. 231. 37 ark.  13. Prykazy dyrektora po osnovnoi deiatelnosty za 1982 h. Derzhavnyi arkhiv 
Vinnytskoi oblasti. F. 5698. Op. 1. Spr. 247. 199 ark.  14. Prykazy dyrektora po osnovnoi deiatelnosty po osnovnoi chasty (4 yanvaria 1983 h. – 20 dekabria 1983 h.). Derzhavnyi arkhiv Vinnytskoi oblasti. F. 5698. Op.1. Spr. 260. 176 ark.  

 

  



 59

УДК 477.87:7.008:769  
ВЛИЯНИЕ ЯПОНСКОЙ ГРАВЮРЫ УКИЁ-Э НА ЕВРОПЕЙСКОЕ 

ИСКУССТВО КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА 
 

Артем ЧЕПУРКО, 
студент,

Южноукраинский национальный 
педагогический университет 

имени К. Д. Ушинского, 
м. Одесса 

    
Научный руководитель:  
ТАРАСЕНКО Ольга Андреевна, 
доктор искусствоведения, 
профессор, Южноукраинский 
национальный педагогический 
университет 
имени К. Д. Ушинского,  
м. Одесса  

 
 

 

 

 

 

Чепурко А. В. Вплив японської гравюри укійо-е на європейське мис-
тецтво кінця ХІХ – початку ХХ століття. Проблема культурної асиміляції вкрай гостро стоїть у сучасному світі. З кожним роком зникають малі культу-ри, розчиняючись в гігантах світових цивілізацій. Однак в сучасній історії є прецедент, коли Японія, залучена у світову спільноту проти своєї волі, змогла не тільки зберегти самобутність, а й здійснити таке враження на світ, що від-битки її впливу можна простежити у творчості видатних західних художни-ків кінця XIX – початку XX століття. Тема важлива для розуміння європей-ського мистецтва. 

Ключові слова: гравюра, європейське мистецтво, Японія, ХІХ сторіччя, ХХ сторіччя. _______________________________________ © Артем ЧЕПУРКО, 2020 
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Chepurko A. Influence of Japanese engraving ukiyo-e on European art 
of the late XIX – early XX centuries. The problem of cultural assimilation is extremely acute in the modern world. Every year, small cultures disappear, dissolving in the giants of world civilizations. However, in modern history there is a precedent when Japan, involved in the world community against its will, was able not only to preserve its identity, but also to make such an impression on the world that its influence can be traced in the works of prominent Western artists of the late XIX – early XX centuries. The topic is important for understanding European art. 

Key words: engraving, European art, Japan, XIX century, XX century. 
 
Постановка проблемы. Для того, чтобы максимально вникнуть в твор-чество европейских художников, нужно быть осведомленным в гравюре японского архипелага. За последнее время немногие исследователи обра-щались к данной теме. Труды по изучению японской гравюры публикует А. Пушакова: «Япония. Ведение в искусство и культуру» (2019), «Повсед-невная жизнь Японии периода Эдо (1603-1868 годы) в гравюре укиё-э» (2017). В статье М. Гришина отмечено, что «японизм» является общеевро-пейским явлением изучаемого нами периода. И. Павельчук показала воз-действие искусства Японии на творчество Ф. Кричевского. Анализ литера-туры показывает, что влияние японского искусства графики на европей-ских мастеров мало изучено и требует дальнейшего анализа.  
Цель нашей статьи – на основе применения компаративного метода выявить отображение гравюры укиё-э в западноевропейском искусстве.  
Изложение основного материала. Укиё-э (дословно: картины плы-вущего мира) – направление городского искусства периода Эдо, к которо-му относится и гравюра. Главной темой стала повседневная жизнь самих горожан, их будни и праздники. Японская ксилография по художествен-ным методам и технике исполнения в корне отличается от европейской. Как и все виды японского изобразительного искусства, она синтетична по характеру, сочетая в равных правах принципы живописи, каллиграфии, поэзии и декоративно-прикладного искусства. Именно выразительные и уникальные для Европы особенности укиё-э привлекли к себе внимание европейских художников. Попав в Европу в качестве оберточной бумаги для фарфора, японские гравюры быстро стали популярны. Японские павильоны на всемирных вы-ставках были самыми востребованными. По всей Европе открывались ма-газины, галереи и кафе, связанные с японской тематикой. Европу навод-нил «японизм» – многоуровневый и многоплановый феномен культуры. С одной стороны, это явление массовой культуры. С другой стороны, япон-ская цветная гравюра укиё-э и живописные свитки какэмоно оказали серь-езнейшее влияние на появление новых живописных техник и инновацион-ных приемов в импрессионизме и постимпрессионизме. Многие художни-ки тратили все свои средства на покупку предметов восточного искусства, 
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собирали домашние коллекции гравюр, что отразилось на их собственных произведениях.  В 1860-х годах Эдгар Дега начал скупать японские гравюры в «La Porte Chinoise» и других небольших типографских магазинах в Париже. Хоть он и не писал француженок в кимоно, и не использовал дальневосточные атри-буты в своих работах, но в его картинах весьма заметно близкое знакомст-во с японскими гравюрами. Это знакомство выдают и необычные ракурсы, и мастерское изображение движения. Эдгар Дега был ценителем гравюры бидзин-га. Об этом может свидетельствовать наличие в его творчестве в таких многочисленных композициях таких как: «Ванная» (1886), «Женщи-на, расчесывающая волосы» (1890) и другие, которые повторяют довольно популярный сюжет японской гравюры. Дега начал рисовать обнажённых женщин совершенно по-новому – не как древнегреческие статуи, а после ванны, как японские женщины из манги.  Клод Моне писал прекрасных дам в кимоно: «Японка. Камилла Моне в японском костюме» (1876), а также использовал японские мотивы в пле-нэрных работах. Под впечатлением серийных произведений японских ху-дожников, таких как «36 видов горы Фудзи» Хокусая, он создает 18 видов «Японского мостика», «Стога сена» и многочисленные «Водяные лилии». Художник пишет его при разном освещении, пытаясь передать малейшие изменения окружающего мира в течение суток и колебания атмосферных условий. Ван Гог был поклонником Утагавы Хиросигэ до такой степени, что делал копии работ восточного мастера в технике маслом: «Мост под дождем» (1887), «Цветущий сливовый сад в Камейдо» (1887). Кроме этого, он создал ряд самостоятельных произведений с элементами японской культуры: «Портрет папаши Танги» (1887), «Агостина Сегатори в кафе “Тамбурин”» (1887-1888), «Поклонник Будды» (1888), «Автопортрете с отрезанным ухом» (1889). 
Выводы. Многие художники конца XIX – начала XX века были вдох-новлены японской культурой. На примере нескольких произведений мы продемонстрировали прямую связь между мотивами, художественными приемами и сценами искусства Японии, которые были популярными в конце XIX – начале XX века среди европейских художников. Предполагает-ся продолжить подобные сравнения, что поможет глубже понять особен-ности и взаимосвязь культуры Запада и Дальнего Востока.   ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ  1. Гришин М. В. «Японизм» рубежа XIX – начала XX века как общеевропейс-кое явление. Обсерватория искусства. 2015. № 2. С. 130–136. 2. Павельчук І. На перехресті модерну: Федір Кричевський на шляху до постімпресіонізму. Киев: Києво-Могилянська академія, 2018. 99 с. 3. Успенский М. В. Японская гравюра. Санкт-Петербург: Аврора, 2004. 62 с. 
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4. Японская гравюра и живопись. Санкт-Петербург: Кристалл, 2007. 320 с. 
 REFERENCES  1. Hryshyn M. V. «Iaponyzm» rubezha XIX – nachala XX veka kak obshcheevro-peiskoe yavlenye. Observatoryia yskusstva. 2015. № 2. S. 130–136. 2. Pavelchuk I. Na perekhresti modernu: Fedir Krychevskyi na shliakhu do postimpresionizmu. Kyev: Kyievo-Mohylianska akademiia, 2018. 99 s. 3. Uspenskyi M. V. Yaponskaia hraviura. Sankt-Peterburh: Avrora, 2004. 62 s. 4. Yaponskaia hraviura y zhyvopys. Sankt-Peterburh: Krystall, 2007. 320 s. 

 

 
 
 



 63

УДК  477.87:161.2:7.047:741 
 

ПРИЙОМИ ПОЕТИЗАЦІЇ ПЕЙЗАЖНОГО ОБРАЗУ  
В ЖИВОПИСІ ІВАНА ПОХИТОНОВА  

Роман ТКАЧЕНКО, 
студент 3 курсу мистецького 

факультету, 
Центральноукраїнський 
державний педагогічний 

університет 
ім. Володимира Винниченка,

 м. Кропивницький

     
Науковий керівник:  
КИРИЧЕНКО Олена Іванівна, 
кандидат мистецтвознавства, 
доцент кафедри 
образотворчого мистецтва та 
дизайну, 
Центральноукраїнський 
державний педагогічний 
університет  
ім. Володимира Винниченка,  
м. Кропивницький   

Ткаченко Р. С. Прийоми поетизації пейзажного образу в живописі 
Івана Похитонова. Пейзаж як жанр має велику і розгалужену класифі-кацію і різноманітність. Цей жанр – один з найважливіших елементів куль-турної моделі світу, відмова від якого спотворює не тільки загальну карти-ну світобудови, а й ментальну природу особистості сьогоднішнього часу. Поетика пейзажу в творчості Івана Похитонова – проблема, яка повною мі-рою не освоєна вітчизняною мистецтвознавчою думкою. Важко визначити коло досліджень, у яких пейзаж розглядався б як невід’ємний елемент культурної картини світу і не зводився б до характеристики відповідного жанру образотворчого мистецтва або художнього прийому в літературі. Саме аналіз пейзажних типів світосприйняття, а не оцінка умов географіч-ного середовища, як це іноді оцінюється в наукових дослідженнях, дає більш точне уявлення про внутрішній світ людини відповідного культур-ного періоду.  

Ключові слова: пейзаж, образ, живопис, Іван Похитонов. _______________________________________ © Роман ТКАЧЕНКО, 2020 
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Tkachenko R. Techniques of poeticization of landscape image in Ivan 
Pokhitonov's painting. Landscape as a genre has a large and extensive classification and diversity. This genre is one of the most important elements of the cultural model of the world, the rejection of which distorts not only the overall picture of the universe, but also the mental nature of the individual today. The poetics of landscape in the work of Ivan Pokhitonov is a problem that has not been fully mastered by domestic art criticism. It is difficult to define a range of studies in which the landscape would be considered as an integral part of the cultural picture of the world and would not be reduced to the characte-ristics of the relevant genre of fine arts or artistic reception in literature. It is the analysis of landscape types of worldview, rather than an assessment of the con-ditions of the geographical environment, as is sometimes assessed in scientific research, gives a more accurate picture of the inner world of man of the relevant cultural period. 

Key words: landscape, image, painting, Ivan Pokhitonov. 
 
Постановка проблеми. У процесі перетворення навколишнього при-родного простору формувалися ті пейзажні втілення, які відповідали духу і настроям людей певної епохи і певної місцевості. У кожного народу були свої форми оволодіння природним простором і шляхи включення його в культурну практику. Саме аналіз пейзажних типів світосприйняття, а не оцінка умов географічного середовища, як це іноді оцінюється в наукових дослідженнях, дає більш точне уявлення про внутрішній світ людини від-повідного культурного періоду.  Важко визначити коло досліджень, у яких пейзаж розглядався б як не-від’ємний елемент культурної картини світу і не зводився б до характерис-тики відповідного жанру образотворчого мистецтва або художнього при-йому в літературі. Проте деякі дослідники звертали увагу як на специфіку самого жанру, так і на його унікальний вияв у творчості І. Похитонова зок-рема. Можна назвати праці Т. Дьякової, C. Сидорцової, у яких пейзаж роз-глядається як певний вид художнього тексту, у дисертації М. І. Шипель-ського вивчається поняття поетики станкового пейзажу в живописі, про творчі пошуки І. Похитонова писали В. Петров, М. Рутковський, Е. Пастон, Л. Гладкова, які чітко окреслили його творчу діяльність та дослідили спе-цифіку живописної техніки. Незважаючи на існуючі дослідження творчості Івана Похитонова, наразі його концепція пейзажного образу все ж залиша-ється невиявленою повною мірою і потребує більш уважного підходу до визначення конкретних прийомів, за допомогою яких художник надавав своїм пейзажним мініатюрам особливої поетизації. 
Метою дослідження є виявлення прийомів поетизації пейзажного об-разу в творчості Івана Похитонова, що розглядається в контексті естетич-них концепцій образотворчого мистецтва кінця ХІХ – початку ХХ століття. 
Виклад основного матеріалу. Природа в пейзажному творі образо-творчого мистецтва – своєрідне дзеркало, яке відображує душу художника 
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саме як ліричного героя. Суть пейзажної лірики – це зʼєднання літератур-ного роду (лірики) і жанру образотворчого мистецтва (пейзажу). Поняття «лірика» як мистецтвознавча категорія має два значення. Перше: це один з трьох основних родів літератури поряд з епосом і драмою, предметом ху-дожнього втілення в якому є внутрішнє духовне життя людини, світ його ідей, переживань і почуттів. У ліриці створюється художній образ-пережи-вання, картина духовного світу дається не через розвиток зовнішніх подій і прояву характеру у вчинках, а через розвиток емоційного стану, його різ-них змін і проявів. Відповідно ж до другого поняття, лірика – це музика, зміст якої зосереджено на розкритті внутрішніх переживань людини; і то-му вона відрізняється переважанням емоційно-субʼєктивних елементів, особливою задушевністю. Лірика володіє розвиненою системою жанрів, які встановлюються залежно від конкретного змісту тієї області дійсності, до якої звернено переживання. Лірика відтворює субʼєктивне особисте від-чуття або настрій автора.  Не маючи професійної освіти, І. Похитонов виробив власний підхід і тех-ніку, не просто у загальному контексті, а й в індивідуальному. На одній його картині кожен план вирішується по-різному за допомогою різних виражаль-них засобів, наприклад в роботі «Весна» 1887 року, гори, на задньому плані написані з легкістю, але з деякою пастозністю, середній план викладений з ювелірною точністю, маленьким пензлем, передній також взятий легко, аби не перевантажувати композицію і затримати погляд глядача на фігурах людей, що відпочивають, і неабиякому небі, детально пропрацьованому, але все ж зі збереженням легкості. Приємна кольорова гама, осяяні сонцем поло-нини, доріжки ведуть глядача до художника, який працює в компанії милої панянки. В картині є риси імпресіонізму, які створюють ефект мерехтіння, пульсації життя, які доповнюють ліричність сюжету. У просторово-пластичних і образних рішеннях творів І. Похитонова, при всій цілісності його мистецтва, можна виділити декілька тенденцій. В деяких роботах на перший план часом виходить зв’язане з Менсоньє праг-нення до візуальної достовірності, майже фотографічній ілюзорності конк-ретних обʼєктів, їх форми, фактури і місцезнаходження, не втрачаючи по-чуття просторового цілого, досягаючи небувалої, фантастичної філігран-ності передачі подробиць. Важко судити, що лежало в основі успіху пейзажиста І. Похитонова: природні психофізіологічні особливості або специфічний досвід зору степ-няка-мисливця, з дитинства він звик вдивлятися в неосяжні дали і розгля-дати подробиці життя великих просторів. Проте можливості художника до відтворення в мініатюрі широкої картини реальності виявилися унікаль-ними. Неабиякою була твердість руки майстра, здатність передати най-дрібніші деталі зображуваного, бажання і вміння вмістити в поле робіт жи-вописно-поетичний зміст. Особливостями картин Похитонова також є зображувальні мотиви бу-денного життя. Для створення поетичного образу нерідко в пейзаж додаю-
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ться образи людей: зображення мисливців, рибалок, селян, закоханих пар, відпочиваючих людей, що поглиблює загальний зміст і художню образ-ність картини. Ще однією особливістю є «масштабність» його невеличких робіт, яка була сприйнята від тих панорамних степних видів, що художник міг спостерігати на батьківщині. 
Висновки. Іван Похитонов – це більше, ніж прекрасний рисувальник, ніж умілий колорист, більше, ніж досвідчений майстер, більше, ніж не-втомний трудівник. Це – поет кисті. У безлічі його творів почуття підняло його реалізм до вищих сфер, де йому забезпечене вічне життя.   ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА  1. Босько В. Де народився художник Іван Похитонов? Народне слово. Кро-пивницький, 2012. С. 9. 2. Гладкова Л., Пастон Э. Тайны живописи Похитонова. URL: https:// www.tg-m.ru/articles/4-2010-29/tainy-zhivopisi-pokhitonova (Дата звернення: 30.11.2018). 3. Дьякова Т. А. Поэтика станкового пейзажа: автореф. дис. … д-ра культуро-логии: 24.00.01 «Теория и история культуры». Воронеж, 2005. 27 с. 4. Еміль Вінтер. Іван Павлович Похитонов. URL: lnyi-vypusk-ip-pokhitonov-charodei-khudozhnik/ivan-pavlovich-pokhitonov (Дата звернення: 3.11.2018) 5. Жаборюк А. А. Український живопис останньої третини XIX – поч. ХХ ст. Київ: Либідь, 1990. 312 с. 6. Живопись ХІХ века. URL: http://www.letopis.info/themes/painting/jivopis_ 19_veka.html (Дата звернення: 27.10.2018). 7. Зильберштейн І. С. Художник И. П. Похитонов у Льва Толстого. Огонёк. 1978. № 37. С. 21-22. 8. Иван Похитонов. URL: http://culture-art.ru/иван-похитонов/ (Дата звер-нення: 3.11.2018). 9. История изобразительного исскуства. Импресионизм. URL: http://www. arthistory.ru/impressionism.htm (Дата звернення: 3.10.2018). 10. Касиян В. І. Русско-украинские связи в изобразительном искустве. Киев, 1956. 240 с. 11. Крвавич Д.П., Овсiйчук В.А., Черепанова С. О. Українське мистецтво. Навч. посібн.: У 3 ч. Львiв, 2005. Ч. 3. 268 с. С.101-240. 12.  Кеннет Кларк. Пейзаж в искусстве. Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2004. 304 с.  13.  Лильо-Откович З. Український пейзажний живопис ХІХ – початку ХХ ст. Киев, 2007. 120 с. 14.  Лясковская О. А. Пленер в русской живописи ХІХ века. Москва: Искус-ство, 1966. 316 с.  15. Маркевич И. Из воспоминаний. URL: https://www.tg-m.ru/articles/ spetsial-nyi-vypusk-ip-pokhitonov-charodei-khudozhnik/iz-vospominanii (Дата звернення: 27. 10.2018). 16.  Надєждін А. Буденні роздуми навколо класики, або згадуючи Івана По-хитонова. Артанія. 2010. Кн. 21, № 4. URL: http://kir-kray.do.am/publ/5-1-0-223.  
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Шпильчин В. І. Самчиківський розпис в контексті відродження 

культурно-мистецьких традицій українського народу. На сьогодні у мистецтвознавстві ще не піднята проблема системного й комплексного вивчення одного із яскравих, неповторних та самобутніх видів українсько-го народного декоративного розпису – самчиківського. Виринувши із за-буття, він активно завойовує прихильність мистців, поціновувачів народ-ної творчості та просто глядацькі маси. Однак, його суто практичний по-ступ явно випереджає наукове пізнання його єства, значимості у культуро-творчих процесах, введення у науковий обіг усіх пов’язаних із ним здобут-ків, напрацювань, особистостей тощо. У дослідженні зроблено спробу про-аналізувати художньо-видові і культуротворчі контексти народного деко-ративного розпису як особливого виду художньо-прикладної творчості ук-раїнців; визначити ймовірні витоки та з’ясувати стан вивчення і пропагу-вання самчиківського декоративного розпису як його безпосереднього відродження у ролі чинника і виразника культурно-мистецьких традицій; розкрити та охарактеризувати семантико-змістові основи вираження сам-чиківського розпису; розкрити синтез художніх засобів творення цього розпису, визначити і обґрунтувати його ключові аспекти. 
Ключові слова: декоративний розпис, самчики, відродження, тради-ція, оновлення, вираження, контекст, популяризація. _______________________________________ © Роман ТКАЧЕНКО, 2020 
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Shpilchyn V.I. Samchykivsky painting in the context of the revival of 
cultural and artistic traditions of the Ukrainian people. To date, art history has not raised the problem of systematic and comprehensive study of one of the brightest, unique and original types of Ukrainian folk decorative painting – Sam-chikov. Emerging from oblivion, he actively wins the affection of artists, conno-isseurs of folk art and just the audience. However, its purely practical progress is clearly ahead of the scientific knowledge of its nature, significance in cultural processes, the introduction into scientific circulation of all related achievements, achievements, personalities, and so on. The study attempts to analyze the ar-tistic and cultural contexts of folk decorative painting as a special kind of artistic and applied art of Ukrainians; to determine the probable origins and to find out the state of study and promotion of Samchykiv decorative painting as its direct revival as a factor and expression of cultural and artistic traditions; to reveal and characterize the semantic and semantic bases of expression of Samchyk's pain-ting; to reveal the synthesis of artistic means of creation of this painting, to defi-ne and substantiate its key aspects. 

Key words: decorative painting, males, revival, tradition, renewal, expres-sion, context, popularization. 
 
Постановка проблеми. Народне декоративно-прикладне мистецтво завжди поставало важливою і невід’ємною галуззю художньої культури. Властивою йому цариною, виробленими засобами, прийомами воно яскраво розкриває безмежний світ краси і мудрості народу, втілює його талант, ху-дожні смаки, розуміння світу, важливості єднання з природою і т. ін. Основи становлення майстерності в галузі певного ремесла, відповідної йому при-кладної діяльності закладалися різними способами й шляхами, відіграючи при тому важливу комунікативну функцію. Процес пізнання таких практик окремими спільнотами, як і в цілому художньо-естетичне виховання народу, здійснювався природним шляхом, без диктату і нав’язування, що забезпечу-вало збереження у таких процесах культурних традицій і звичаїв. Збереження та відтворення національної самобутності українського на-роду, наслідування її ключовим засадам і пріоритетам є особливо важливими в сучасних умовах глобалізації економічного, політичного і культурно-мисте-цького життя людства, зокрема українського, входження нашої держави до європейського соціокультурного простору. Розглядаючи цю проблему в де-що іншому ракурсі, також відмітимо, що сьогодні, коли Україна переживає радикальні соціальні зміни і культурні перетворення, в умовах розбудови ук-раїнської держави та становлення її незалежності, сучасні умови відроджен-ня українського мистецтва на різних його рівнях вимагають нових підходів до вивчення і збереження безцінних національних надбань. Керуючись результатами пошуку досліджень у царині піднятої проб-леми, аналізу дотичних праць, будь-яких розвідок, інформацій тощо, зазна-чаємо, що реальних наукових мистецтвознавчих напрацювань, верифіко-вано вибудуваних на засадах і принципах науковості, системності, істориз-
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му тощо, об’єктивно доведених фактах – лише два, і то (!). Більш змістов-ною у цьому плані є стаття Я. Костюк (2016). В іншій роботі, авторства Т. Носаченко (2015), про самчиківський розпис йдеться лише кількома аб-зацами. Усі решта джерел, які розповідають про цей розпис, розкривають загалу ті чи ті його особливості, – це тільки замітки, інтерв’ю, анонси, ре-портажі, відгуки в інтернет-середовищі на сайтах та у випусках теленовин. Зважаючи на такий стан речей, тема нашого дослідження є вповні актуаль-ною і доречною. 
Мета дослідження – визначити стан вивченості самчиківського розпи-су, розкрити його сутнісний та виражально-видовий контексти власне як чинника і виразника культурно-мистецьких традицій українського народу. 
Новизна роботи полягає у комплексному науковому розкритті та ана-лізі сутнісного та виражально-видових контекстів самчиківського декора-тивного розпису як чинника і виразника культурно-мистецьких традицій українського народу. З позиції науковості у проведеному дослідженні: – вперше: піддано системному науковому аналізу стан дослідженості під-нятої проблеми; обґрунтовано її мистецтвознавчу, культурологічну, худож-ньо-практичну та загалом пізнавальну доцільність; на науковому рівні сис-тематизовано й обґрунтовано характерні риси та ознаки самчиківського роз-пису, його мистецьку та загалом культуротворчу цінність; введено саме до наукового обігу матеріали теоретично, сутнісно-виражального та практично-творчого форматів, у тому числі імена майстрів, що працюють у цій сфері; – удосконалено: визначення ймовірних витоків самчиківського розпису; обґрунтування фактологічних доведень його природи; уявлення про його семантичну складову, трактування засад виразності та критеріїв цінності; – набуло подальшого розвитку: формування джерельної бази дослі-дження та систематизація засобів художнього вираження самчиківського розпису. 
Виклад основного матеріалу. Виникнувши як результат світосприй-няття, уяви про природу, її суть, а відтак цілеспрямованої мисленевої та за-галом творчої діяльності людини, народне декоративно-прикладне мисте-цтво у всіх своїх проявах стало яскравим модератором і виразником життя та побуту людей. Його розвиток неодмінно пов’язувався з формуванням художньої культури того чи того етносу, регіону, осередку, її матеріальних і духовних визначників, а тому завжди вирізнявся певними особливостя-ми. Таке стало характерним для кожного виду прикладної творчості укра-їнців, у тому числі і для різних народних декоративних розписів: петриків-ського, полтавського, косівського, яворівського і т. ін. Кожен із них інтегру-вав у собі традиції і звичаї відповідного регіону, смаки і вподобання його населення, розуміння краси і гармонії. Тому маємо велике різноманіття цих мальовничих творінь з власне своїми історіями, художніми особливос-тями, ознаками, техніками і технологіями виконання. Досліджуваний розпис має всі заслуги для включення його до перелі-ку українських народних декоративних розписів. На жаль, у рамках цієї ро-
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боти нам так і не вдалося достеменно з’ясувати, коли саме і де саме він ви-ник, які були його початкові засади та передумови для зародження й жит-тя. Можливо ми, теперішні покоління, про нього так і не дізналися б, якби не кілька випадковостей. Що було б, якби про нього не писала Олена Пчіл-ка, якби Бог не дав Олександру Пажимському такої великої життєвої енер-гії й прагнення цінувати минуле рідного народу, шукати в ньому снагу до творчості, духовного й усілякого іншого зростання. А як би повернулася доля, якщо пошуки того, що не бачив, але чув про нього, в обстеженнях стареньких сільських хатинок були б не такими прискіпливими. Нарешті, ставимо акцент на тому, а що було б, якби не підтримка друзів, брак одно-думців, або ж їх байдужість, корисливість і т. ін. Та цього не сталося, тому маємо сьогодні «самчиківку», яка відродилася і навіть конкурує з іншими традиційними розписами. Змістове і образне наповнення самчиківського розпису дає підстави говори, що він формується різними засобами виразності. Передусім для нього властивий глибокий семантичний контекст, енергетика ключових елементів композицій, які у кожному творі наповнені усіма принагідними засобами домінантного звучання. Це є характерним і для зображень, побу-дованих на рослинних мотивах, і для зав’язок з фігурами людей та тварин. Відроджуваний розпис наче зумисне повертає нас до традицій предків, пе-редаючи своєю фантастичністю світ, який був реальним тисячі років тому. Тут кожен сюжет фантазійний, алегоричний, з глибоким образно-смисло-вим контекстом, бо ж виходить з поєднання нашої реальності із вигаданим казковим світом. 
Висновки. Самчиківські композиції вдало поєднують традиції і нова-торство. Для них притаманна рівновага, як у симетричних, так і в асимет-ричних вираженнях. Характерним є щільне заповнення площини, підко-рення другорядних елементів головним. Кожна робота пронизана ритмом, динамікою, які розвиваються від центру до країв формату. Тут важко зупи-нити погляд на якійсь окремій ділянці чи деталі, бо усе видається «жи-вим», таким, що неодмінно зумовлює зримо рухатися по усій картинній площині. Це досягається передусім контрастним протиставленням об’ємів та пластикою ліній. Не менш дієвим тут виступають й колірні контрасти, які поступово згасають на периферійних зонах, іноді навіть переходячи у витончені тонові нюанси.   ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА  1. Антонович Є. А., Захарчук-Чугай Р. В., Станкевич М. Є. Декоративно-при-кладне мистецтво. Львів: Світ, 1993. 272 с. 2. Багнюк А. Про вічне і земне. Символи українства: художньо-інформ. До-відник. Тернопіль: Терно-граф, 2009. 832 с. 
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Яремчук Д. Г. Імпресіоністичний пейзаж у живописі та літературі 

України кінця ХІХ – початку ХХ ст.: особливості стильових прийомів. У дослідженні автор робить спробу проаналізувати вияв рис імпресіонізму у творчості М. Бурачека та провести паралелі із творчістю М. Коцюбинсь-кого. Авторські позиції в інтерпретації навколишньої дійсності означують спільні риси у творчості обох видатних митців. 
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Yaremchuk D. Impressionist landscape in painting and literature of 

Ukraine of the late XIX – early XX centuries: features of stylistic devices. In the study the author tries to analyze the manifestation of the features of Impressionism in the work of M. Burachek and draw parallels with M. Kotsiubynskyi 's works. The author's positions in the interpretation of the surrounding reality mean common features in the work of both outstanding artists. 
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Постановка проблеми. Особливе місце в історії західноєвропейського і вітчизняного мистецтва належить імпресіонізму, який ґрунтувався на принципі безпосередньої фіксації вражень, спостережень, співпереживань. Відомо, що для того, аби досягнути ефекту швидкоплинності, художники-імпресіоністи використовували яскраві плями, «змазаність», напівтони, не-чіткі контури, композиційні фрагменти тощо. А письменники – крізь призму ліричного світобачення словесними засобами створювали незавершену, етюдну картину буття літературних персонажів. Наукові студії Ю. Бабунич, О. Вдович, А. Лахманюк висвітлюють окремі аспекти проблеми специфіки стильових прийомів цього художнього напряму в живописі та літературі України к. ХІХ – поч. ХХ ст., тому є потреба її ґрунтовного опрацювання. 
Мета дослідження полягає в окресленні спільних та відмінних рис твор-чого методу українських митців-імпресіоністів на прикладі творчого доробку художника Миколи Бурачека та письменника Михайла Коцюбинського. 
Виклад основного матеріалу. Микола Бурачек вважається одним із видатних колористів першої третини ХХ ст., і саме в його творчості чітко прослідковуються засади імпресіонізму. За словами Ю. Бабунич, вагому роль у становленні художньої манери Бурачека відіграло його перебування в Парижі, де він перейняв малярський досвід барбізонців та імпресіоністів. Зокрема, старанне вивчення творчої спадщини К. Моне, О. Ренуара, А. Сіс-лея збагатило палітру і загалом живописну культуру майстра. Для пейзажних робіт М. Бурачека 1910-х рр. були характерні легкі нечіткі мазки, прозорість тонів, невиразна фактура, а також тепла живописна гама, що підкреслювали провідне значення повітряного середовища. Однак у творах митця за 1920-1930-х рр. відчувається поступовий відхід від принципів імпресіоністів, що може бути пояснене його індивідуальним переосмисленням їхніх формально-стильових принципів («Натюрморт із жовтими і червоними квітами», «Вечір на ставку. Погребище», 1922 р.). Відтак, художник оновлює палітру мотивів і художніх засобів. В його манері домінує холодна фіолетова і синя гама, а композиція не справляє враження швидкоплинності моменту. Це, зокрема, забезпечується впевненим рисунком, дрібними мазками, пастозною фактурою. Отже, ґенеза стильових прийомів М. Бурачека засвідчує не лише ґрунтовне осмислення ним естетичних засад імпресіонізму, але й активну авторську позицію в інтерпретації навколишньої дійсності. Вершиною українського імпресіонізму в літературі традиційно вважа-ється новела Михайла Коцюбинського «Intermezzo». Зокрема, про «імпресі-оністичну літературну техніку» цього письменника пише П. Хропко, який наголошує на тому, що вона «дала Коцюбинському змогу збагатити реаліс-тичне художнє письмо відбиттям безперервного руху життя, його постій-них змін і перетворень. А на переконання О. Вдович, в новелі «Intermezzo» М. Коцюбинського імпресіоністичний пейзаж займає більшу частину твору і є його центральною складовою. Більше того, в цьому літературному творі переживання і почуття героя, що становлять основу, змальовані саме через його сприйняття пейзажу. 
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Для пейзажних описів «Intermezzo» автор використовує специфічну палітру кольорів, що змальовує емоційний стан героя і визначає характер сприймання ним дійсності саме в цю мить. Так, на початку новели його глибока душевна криза передається за допомогою чорно-сірих тонів: місто «забруднене пилом та димом», а його мешканці – це «тисячі чорних ротів». Герой не може заповнити порожнечу в душі, позбутися втоми, що постійно нагадує про себе домінуванням темних кольорів: «десять чорних кімнат, налитих пітьмою по самі вінця», «чорна пітьма меблів», «тіні по стінах». Однак уже в другій частині новели з’являються яскраві барви: біла, зелена, золота, блакитна. Особливий акцент отримує саме зелений колір – колір життя, до якого поступово повертається герой. За спостереженням О. Вдо-вич, «у М. Коцюбинського ця наскрізна колористична деталь багатофунк-ціональна, оскільки служить для витворення окремого враження в кож-ному конкретному епізоді». Так, якщо на початку твору зелений колір у пейзажах підкреслював роздратування і неспокій героя, то згодом він сим-волізує відродження його душі.  
Висновки. Пейзаж є тим жанром мистецтва, який споріднює імпресіоніс-тичний живопис із імпресіоністичною літературою. Зв’язок літератури із ма-лярством простежується не лише в тому, що в їхніх творах фіксується непо-стійність, мінливість часу, місця, життя в цілому, але й в тому, що в них при-сутні поєднання яскравих барв, зміна тонів, взаємоперехід кольорів тощо. Однак якщо в живописі саме художник презентує своє бачення того чи іншого куточка природи, то в літературі змінено кут зору, який належить не автору, а безпосередньо головному героєві. Зображення світу крізь призму світогляду героя твору є визначальним для імпресіоністичного пейзажу в літературі.  ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 1. Бабунич Ю. Імпресіонізм в українському живописі доби модернізму: регі-ональні особливості. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Львів, 2017. Випуск 32. С. 44-57. 2. Вдович О. Імпресіоністичний пейзаж та його роль у новелах М. Коцюбин-ського. URL: https://naub.oa.edu.ua/2010/impresionistychnyj-pejzazh-ta-joho-rol-u-novelah-m-kotsyubynskoho/. 3. Лахманюк А. Імпресіоніст в експресіоністичному світі: стилістичний парадокс М. Коцюбинського. Волинь філологічна: текст і контекст. Луцьк, 2017. С. 94-101.  REFERENCES 1. Babunych Yu. Impresionizm v ukrainskomu zhyvopysi doby modernizmu: rehionalni osoblyvosti. Visnyk Lvivskoi natsionalnoi akademii mystetstv. Lviv, 2017. Vypusk 32. S. 44-57. 2. Vdovych O. Impresionistychnyi peizazh ta yoho rol u novelakh M. Kotsiubyn-skoho. URL: https://naub.oa.edu.ua/2010/impresionistychnyj-pejzazh-ta-joho-rol-u-novelah-m-kotsyubynskoho/. 3. Lakhmaniuk A. Impresionist v ekspresionistychnomu sviti: stylistychnyi para-doks M. Kotsiubynskoho. Volyn filolohichna: tekst i kontekst. Lutsk, 2017. S. 94-101. 
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Панасюк А. С. Мистецтво постмодернізму крізь призму творчості 
Макса Ріхтера. Світогляд постмодерної доби піддає сумніву істину як та-ку. Водночас він наполягає на пошуку нових форм творчості. У цьому ас-пекті одним із яскравих представників мистецтва постмодернізму в музиці є сучасний британський композитор німецького походження Макс Ріхтер. У статті проаналізовано етапні твори автора, в яких композитор досліджує сприйняття музики на рівні підсвідомості у стані сну.  Ключові слова: музичне мистецтво, постмодерн, Макс Ріхтер, Вели-кобританія.  

Panasiuk A. S. The art of postmodernism through the prism of Max 
Richter's work. The outlook of the postmodern era questions the truth as such. At the same time, he insists on finding new forms of creativity. In this aspect, one of the brightest representatives of the art of postmodernism in music is the con-temporary British composer of German origin Max Richter. The article analyzes the author's stage works, in which the composer explores the perception of mu-sic at the subconscious level in a state of sleep. 

Key words: musical art, postmodern, Max Richter, Great Britain. _______________________________________ © А. ПАНАСЮК, 2020 
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Постановка проблеми. Макс Ріхтер народився 22 березня 1966 р. у невеликому саксонському місті Хамеліні (Західна Німеччина). Навчався в Королівській академії музики в Лондоні, а також у знаного італійського музиканта Лучано Беріо у Флоренції. На нашу думку, саме творчість Луча-но Беріо підштовхнула Макса Ріхтера до експериментальної роботи в цари-ні електронної музики. Про музичні інновації якого дізнаємося з короткої згадки у публікації Марії Коби. Більше інформації про його діяльність зна-ходимо в англомовній статті Лінди Лабан «Вивчення науки сну з Максом Ріх-тером». Відтак, оскільки у вітчизняній історіографії не існує жодної ґрунтов-ної праці, де було б здійснено інтерпретацію його мистецьких набутків, са-ме тому виправдано звернутися до цієї проблеми більш докладніше.  
Метою дослідження є аналіз творчості сучасного британського компо-зитора Макса Ріхтера в контексті постмодерної есететики. 
Виклад основного матеріалу. Після закінчення навчання М. Ріхтер став одним із засновників музичного ансамблю під назвою «Piano Circus» («Фортепіанний Цирк»). У 1996 р. він почав співпрацювати із сучасною британською електронною музичною групою «The Future Sound of London» («Майбутній звук Лондона»). Нині Макс Ріхтер створює музику для театру, опери, балету, а також кіно. Зокрема, його композиції увійшли до таких ві-домих кінострічок, як «Спогади про майбутнє» (2014 р.), «Марія, королева Шотландії» (2018 р.), «Моя прекрасна подруга» (2018 р.), а також телесеріа-лів, що стали культовими: «Чорне дзеркало», «Залишені» і «Табу». Окрім того, творчий доробок Макса Ріхтера представлений 8-ма сольни-ми альбомами. Випуск одного із них, а саме «Sleep» («Сон») (2015 р.). дав до-слідникам підстави для твердження про те, що цей музичний проект є «най-більш амбітним на сьогоднішній день». Його унікальність полягає в тому, що він призначений для повноцінного нічного відпочинку, однак не для того, аби не спати, а якраз навпаки – щоб швидше заснути. Це пов’язано з тим, що нині є доволі популярними музичні композиції, що мають заспокійливий ефект: вони позитивно впливають на парасимпатичну нервову систему, що, в свою чергу, призводить до зниження частоти дихання, серцевих скорочень, а також кров’яного тиску. Відтак, саме завдяки цьому ефектові заспокійливу музику використовують в сучасній практиці лікування безсоння. Як вона по-казує, повністю його позбутися можна вже за 3 тижні. Лікарі радять слухати повільну музику. Це може бути джаз, класика або фолк. Під впливом саме цього медичного відкриття та відповідних лабо-раторних експериментів, й з’явився музичний альбом Макса Ріхтера «Сон», який композитор підготував разом із неврологом Девідом Іглманом. 8,5-годинний альбом заспокійливої музики складається з 204 компо-зицій. Ось їхній короткий перелік: «До того, як вітер віднесе все це» (у 8 частинах), «Дощові хмари», «Сон», «Шлях», «Чиє ім’я написане на воді» (у 4 частинах), «Візерунки» ( у 10 частинах), «Соло», «Арія», «Повернення» (у 7 частинах), «Ні земля, ні безкрайнє море» (у 9 частинах), «Моліоподібні зір-ки» (у 14 частинах), «Шлях 17», «Космос 26», «Сузір’я» (у 5 частинах), 
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«Простір 2», «Кассіопея» (у 6 частинах), «Не вічний» (у 10 частинах), «Ні-коли не зникне в ніщо», «Повернення 16 (капсула часу)», «Сублунарна» (у 13 частинах), «Сон 17 (Альфа)», «Сон 0 (до світанку)» (у 13 частинах) та ін. Як підказує вже сама тематика цих музичних композицій, більшість із них присвячена т. зв. «космічним» сюжетам, а тому вони спокійні, повільні, м’я-кі. Прикметно, що їхнє виконання передбачає використання як класичних музичних інструментів, таких, наприклад, як фортепіано, віолончель, альт, скрипка, орган, так і сучасних – синтезаторів і електроніки. Повнометражний «Сон» виконувався Максом Ріхтером наживо в Амс-тердамі, Сіднеї, Берліні, Мадриді, Лондоні і Парижі. У вересні 2018 р. він був розіграний в одному з соборів Антверпену для 400 глядачів, яким для про-слуховування були надані… ліжка. Отже, «Ріхтер насправді хоче, щоб люди спали на його концерті». За словами автора, його альбом – це «дослідження того, як музика і свідомість поєднується один із одним у стані сну». Ріхтер занепокоєний тим, що сучасний світ стає все більш «безсонним». Оскільки безсоння при-зводить до втрати людяності, то цей фактор, на його думку, може мати не-гативні наслідки не лише для здоров’я та життя людей, але й для природи в цілому. Саме тому, як твердить цей композитор, «Сон» – це протестна му-зика проти сучасного надіндустріального, інтенсивного, механічного спо-собу життя. Більше того, в якомусь сенсі – це політична акція, «це заклик до зброї, щоб зупинити те, що ми робимо». 
Висновки. Отже, видатним представником музичного мистецтва постмодерної доби є композитор Макс Ріхтер. Його музичні твори є реакці-єю на сучасний світ споживачів і великих корпорацій, а також шалені тем-пи індустріалізації культури. Зокрема, яскравим прикладом протесту про-ти інтенсивного способу життя, що поступово втрачає людські риси, є му-зичний альбом Макса Ріхтера «Сон».   ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА  1. Коба М. Ліки від безсоння: чому засипати краще під Еда Ширана або Мо-царта. URL: https://anywellmag.com/uk/biohacking/zdorovya/liki-vid-bezsonnya-chomu-zasipati-krashhe-pid-eda-shirana-abo-motsarta/. 2. Laban L. Exploring the Sciense of Sleep with Max Richter/ URL: https:// www.sxsw.com/world/profile/2018/exploring-science-sleep-max-richter/. 3. Max Richter. Official Website. URL: https://www.maxrichtermusic.com/ music/. 4. Max Richter. Sleep. URL: https://open.spotify.com/playlist/2XvGLOG93gFQF gpZMDoUbZ?si=r8N9SHUsRRCbunfMp3a_2g.      
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складова сучасного культурного середовища Дніпропетровщини. Нау-кова робота є спробою аналізу петриківського розпису в сучасному середо-вищі. Автор аналізує специфіку традиційного петриківського розпису як яскравої складової сучасного культурного середовища Дніпропетровщини, визначає витоки, еволюцію та його художні особливості.  
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Shynkariova M. Traditional Petrykivka painting as a bright component 
of the modern cultural environment of Dnipropetrovsk region. The scienti-fic work is an attempt to analyze Petrykivka painting in the modern environ-ment. The author analyzes the specifics of traditional Petrykivka painting as a bright component of the modern cultural environment of Dnipropetrovsk re-gion, identifies the origins, evolution and its artistic features. 

Key words: Petrykivka painting, artistic features, ornamentation, interior, souvenir, symbols, paintings. 
 
Постановка проблеми. Символом традиційного українського мисте-цтва на Дніпропетровщині є петриківський розпис, розвиток якого спосте-рігаємо на території смт. Петриківка.  Протягом свого історичного існуван-ня петриківський розпис завжди приваблював око глядача. Цим глядачем були як творці мистецтва, пересічні громадяни так і різноманітні фахівці. Історично склалось так, що цей вид мистецтва не зник, а перейшов в інший вимір, видозмінився, звичайно не без найцінніших втрат, але залишився.  Велика кількість публікацій висвітлює існування розпису, який бере початок в прадавні часи, його розвиток, проте не було детального обгово-рення прикладів виявлення петриківського розпису у сучасному мистецтві та культурному середовищі. Данне дослідження дає змогу оцінити реальну значущість істинно народного мистецтва у сучасному світі, його розвиток та простежити еволюцію цього виду мистецтва від настінного хатнього малювання до сучасних носіїв. 
Мета дослідження – виявлення специфіки традиційного петриківсь-кого розпису як яскравої складової сучасного культурного середовища Дніпропетровщини, визначити витоки, еволюцію, художні особливості, аналіз сучасних носіїв.   
Виклад основного матеріалу. З огляду на те, що 2013 року петриків-ський розпис внесений в список нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО і став відомим далеко за межами рідного краю, спостері-гаємо бурхливий сплеск різноманітної продукції на зразок сувенірних тво-рів радянського періоду. На хвилі уваги до цього виду мистецтва опинили-ся як народні майстри так і професійні художники і аматори, що користую-ться певною можливістю в реалізації своїх матеріальних потреб. З огляду на вищесказане можемо окреслити певну лінію проблем, яка б виявила специфіку петриківського розпису в сучасному середовищі. Для опису сутності, духовності та самого поняття петриківського мис-тецтва було звернено увагу на історію та культуру самого місця, де заро-дився український орнамент та праці фахівців, які досліджували цей вид народного мистецтва. Проаналізувавши фахову літературу, дійшли висновку, що починаючи з початку ХХ століття петриківським розписом зацікавилися спершу істо-рики та етнографи. Серед них Д.Яворницький, публікації В.Бабенка, пізні-ше до роботи були залучені художниці Є. Берченко та Є. Евенбах. У середи-
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ні століття петриківським розписом цікавляться етнографи, архітектори, мистецтвознавці. У різні роки були написані статті та дослідження В. Бут-ником-Сіверським,  В. Соловйовим та Л. Яценко, М. Селівачовим, Т. Кос-міною, Т. Кари-Васильєвою, В. Старченком, Ю. Смолій, Ф. Губанов та ін. Про петриківських майстрів і художників в різні часи пишуть Тверська Л., Пі-куш А., Половна-Васильєва О. та ін. Економічна зміна 1990-х рр. в країні внесла свої наслідки. «Внаслідок відсутності державної підтримки, податкового тиску припинили свою ді-яльність фабрика «Петриківський розпис» та експериментальний цех Худ-фонду, центр народного мистецтва «Петриківка». Відбулася переоцінка стильових принципів художників відносно попередніх тенденцій, поняття естетики. «В  90-х роках особливо виразно намітилася тенденція, коли за-мість автентичного образотворчого фольклору множаться вторинні фор-ми стилізаторського фольклоризму, що дуже скоро виявляють антагонізм до свого першоджерела, експлуатують його художньо-ідейні набутки, вза-галі прагнуть підмінити собою справжній фольклор». Професійні художни-ки, що поверхово ознайомились з навичками народного мистецтва могли витісняти з ринку майстрів, що несли первозданну традицію та техніки на-родної творчості. До найстарших майстрів петриківского мистецтва належать Надія Бі-локінь, Орина Пилипенко, Параска Павленко, Тетяна Пата. Саме вони пер-шими здобули звання «Майстер народної творчості» та диплом 1 ступеня на великих виставках українського народного мистецтва: першій Республі-канській (1935) та Декаді українського мистецтва в Москві й Ленінграді (1936). Пата була запрошена на викладацьку роботу до Школи декоратив-ного малювання, створеної 1936 р. Але не дивлячись на перші дипломи і звання всі вони, окрім Пати, на творчому шляху петриківського малюван-ня стояли трохи осторонь від сучасного галасливого життя: діяльності ар-тілі і фабрики, яка була організова всередині ХХ ст., офіційних виставок, ку-ди їх ніхто не запрошував, тому і зберегли у своїй творчості ті чисті ху-дожні традиції, завдяки яким можна відновити спадкоємність традицій і зв'язок поколінь.  Переломним моментом у розвитку народного розпису була діяльність Тетяни Пати, яка запровадила новий спосіб приготування фарб. У процесі малювання вона змішувала вже готові фарби, набираючи по дві фарби різ-ного кольору, які на папері вливалися одна в другу. Художниця спочатку розписувала печі, потім перейшла до «мальовок», а згодом малювала великі композиції на папері для виставок і музеїв. Наступне покоління майстрів –  учні Тетяни Пати – Ф. Панко, В. Соколенко, нащадки корифеїв петриківського розпису Павленко В., Павленко-Черниченко Г., Клименко-Жукова В., Тимченко М., Глущенко П., художниця Г. Самарська та ін., які ще далі відійшли від традиційного малювання і охоче працювали в руслі під-лакового розпису, який активно продукувала створена у Петриківці фаб-рика «Дружба». На превеликий жаль, нічого спільного з традиційною пет-
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риківкою у творах майстрів вже не було. У цей час на фабриці випускали різноманітні речі сувенірного характеру: тарелі, шкатулки, різноманітні скриньки, виточені із дерева вази найрізноманітніших форм, кухонні набо-ри, дошки, ложки тощо. Природний теплий колір дерева щільно покривали червоно-жовтим, зелено-коричневим, жовтогарячим розписом. Змінилась колористика розпису, а вірніше колорит зник, з'явилась гама, зник мажор, втратилась магічність і знаковість, з'явився сувенірний продукт. Фарби ви-користовували гуашеві, олійні. Художники почали активно використовува-ти в петриківському розписі елементи чужорідних розписів, такі як пету-шіння, перехідний мазок, кольорову гаму, композицію не властиві місцево-му розпису. Тому інколи петриківський розпис почав нагадувати віддале-но розписи Гжелі, Хохломи. Третя чверть ХХ століття представляє яскравих представників петриківського розпису – професійних художників Пікуш А., Пікуш М., Падун В. М., а також народних майстрів –Рибак Н., Назаренко Г. З наймолодшого покоління сучасних майстрів петриківського розпису варто виділити яскраву і самобутню представницю та спадкоємицю тради-ційного розпису, художницю Наталію Бережну, ученицю Падуна В. М. та Пі-куш М.І. – майстриня, яка займається петриківським розписом з часів на-вчання в художньому училищі.   Аналізуючи прийоми та засоби створення традиційного петриківсь-кого розпису різних поколінь, доходимо висновку, що протягом досліджу-ваного періоду технічні можливості майстрів і художників практично не змінились. Як і раніше, більшість петриківських майстрів використовують власноруч виготовленні пензлі з котячого смуху, яєчну темперу. Відмін-ності полягають у тому, що автори активно використовують сучасні техно-логії та матеріали, такі як акрилові фарби в розписах на папері, ґрунтова-ному полотні та інших матеріалах. Петриківський розпис розширює межі побутування в сучасному світі. Сьогодні це групи інтер’єрних розписів; станкові роботи; сувенірна продукція; канцелярські вироби; боді-арт, мані-кюр; аксесуари та прикраси; одяг, тканини; музичні інструменти; транс-порт. До фарб, задіяних у процесі роботи відносяться традиційна яєчна темпера, гуаш, акрил, фарби по текстилю, олія.  
Висновки. Пропорційно до зросту популярності сучасного петриківсь-кого розпису катастрофічно знижується його художній рівень. До роботи беруться ті, що ледь навчилися тримати пензля в руках, не маючи ні смаку, ні хисту. Адже на хвилі популярності «требя встигнути» отримати матері-альний зиск. І дуже прикро, що пересічний громадянин, а особливо діти, виховують свою культуру на речах не вартих уваги, художньо недолугих і не професійних.      
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Дербаль В. Ю. Особливості регіонального розвитку церковного 
мистецтва Воловеччини кін. XVIII – XX ст.  У науковій роботі досліджую-ться шляхи розвитку церковного мистецтва Воловечини, зокрема, особли-вості розвитку дерев’яної і мурованої архітектури верхів’я Латориці у XIX–XX ст. Автор аналізує живопис, на основі чого робить висновки щодо стану збереження сакрального мистецтва означеного регіону, визначає худож-ню, історичну та мистецьку цінність збережених об’єктів.  

Ключові слова: церковне мистецтво, Воловеччина, дерев’яні і мурова-ні церкви, живопис, мистецька цінність.  
Derbal V. Peculiarities of regional development of church art of Volovets 

region at the end of XVIII-XX centuries. The scientific work investigates the ways of development of church art of Volovets region, in particular, the peculiarities of the development of wooden and brick architecture of the upper Latorytsia in the XIX-XX centuries. The author analyzes the painting, based on which he draws conclusions about the state of preservation of sacred art in the region, determines the artistic, historical and artistic value of the preserved objects. 
Key words: church art, Volovets region, wooden and brick churches, pain-ting, artistic value. _______________________________________ © Василь ДЕРБАЛЬ, 2020 
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Постановка проблеми. Верхів’я басейну річки Латориці охоплює Бес-кидську і Горганську зони Верховинської морфоструктури, а також Поло-нинську з висотами 1200 м. У силу свого географічного положення можемо зауважити, що на ці терени помічаємо впливи з Галичинми, а пізніше – впливи барокової традиції будівництва. Станом на 2014 р. на цих теренах (Воловецький район) було 15 дере-в’яних церков, 12 дерев’яних дзвіниць і 1 каплиця. За останні 20 років пе-рестали існувати 4 дерев’яні церкви (Нова Розтока, Петрусовиця, Верхня Грабівниця, Гукливий (православна церква 1932 р.) та 2 дзвіниці (Латірка, Верб’яж).  Як зазначає М. Сирохман, на прикінці XIX століття на Воловеччині, що бу-ла частиною Березької жупи існувало 7 стародавніх триверхих бойківських церков у таких селах як Буковець (церква Св. Духа споруджена 1613 (?) р., ро-зібрана у 1920-х ), Воловець (св. Миколая XVIII ст., розібрана у 1890-х); зобра-ження збереглося на картині Едварда Гривняка 1890 р.), Жденієво (св. Мико-лая, XVIII ст., розібрана в кінці 1910-х р., Нижні Ворота (1785 р., розібрана близько 1893 р., зображення збереглося на світлині Й. Лідермана 1882 р.), Пе-рехресний (св. Арх. Михаїла, пізніше Введення Пресв. Богородиці, 1641р., ро-зібрана 1967 р.), Скотарське (св. Арх. Михаїла, 1794 р., згоріла на початку 1880-х.), Таламаш (нині частина с. Гукливий ц. Благовіщення Пресв. Богоро-диці, XVIII ст., розібрана після 1923 р.  Таким чином, можемо робити висновки, що домінуючим типом дерев’я-них церков на Воловеччині був бойківський. Ситуація різко помінялася на зламі XIX і XX століть. До 1920-х рр. залишилася єдина бойківська церква у Перехресному. Всі інші поступилися місцем мурованим спорудам. Натомість цей короткий період з 1886–1904 р. на території сучасного Воловецького ра-йону новий стиль церковної дерев’яної архітектури, який ми умовно можемо назвати бароковим. Таких церков було споруджено сім, до того ж у селах, де не зафіксовано попередніх бойківських церков, хоча можемо припустити, що вони могли там бути. 
Метою дослідження є аналіз шляхів розвитку церковного митсецтва Воловечини, зокрема, особливості розвитку дерев’яної і мурованої архітек-тури верхів’я Латориці у XIX–XX ст. Провести аналіз живопису, на основі чо-го зробити висновки щодо стану збереження сакрального мистецтва за-значеного регіону, визначивши художню, історичну та мистецьку цінність збережених на даний час об’єктів.  
Виклад основного матеріалу. У процесі проведення дослідження бу-ло використано історико-хронологічний метод, який дозволив системати-зувати різноманітні мистецькі процеси у хронологічній послідовності. Зва-жаючи на відсутність спеціальних історико-мистецтвознавчих розвідок ре-гіональних особливостей розвитку церковного мистецтва викликала по-треба застосувати метод порівняльного аналізу, завдяки якому вдалося з’я-сувати художньо-стилістичні особливості споруд Воловеччини у контексті церковного мистецтва Закарпаття початку XX ст. Також цей метод допоміг 
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з’ясувати шляхи зміни в сакральному мистецтві Воловеччини XVIII–XIX ст. як складову процесу релігійного і культурно-мистецького розвиту регіону. Проаналізувавши всі відомі на сьогодні пам’ятки, можемо твердити, що церквне мистецто верхівії річки Латориці і в тому ж числі Воловеччини можна поділити на декілька етапів його розвитку, а саме: бойківський період, період дерев’яного бароко і період базилічних мурованих церков.  Бойківський період на даній території можемо окреслити часом у 1641– 1803 рр. Це від початку фіксації перших згадок про дерев’яні храми, зокрема, церква Введення Пр. Богородиці у с. Перехресний Воловецького району. Остання простояла найдовше з усіх бойківських церков регіону 326 років і була розібрана у 1967 р. Слід зазначити, що до даного періоду відносяться всі перші церкви у всіх населених пунктах Воловецького району. Зі знайдених нами матеріалів вдалося віднайти дати першої документальної згадки про населені пункти району і дати перших згадок церков у документах вірогідніше за все візитаційних документах єпископів Мукачівської єпархії.  Дерев'яні церкви почали масово замінювати мурованими в XIX ст. Скарбниця народного культового будівництва відчутно збідніла протягом XX ст. Можна назвати три періоди руйнування дерев'яних культових спо-руд. Перший – від початку XX ст. до 1945р., коли відбувається розпочата в XIX ст. заміна дерев'яних церков мурованими єдиного базилічного типу). За двадцятиріччя належності Закарпаття до Чехословацької республіки вперше було сказано про захист деревʼяних культових споруд. Уперше пуб-лікуються статті та книги про народне зодчество, в основному українських та чеських учених. Другий період нищення дерев'яних церков розпочався після Другої світової війни, в умовах СРСР. Здійснювалася цілеспрямована робота щодо зменшення кількості культових споруд у західних областях України (у східних – церкви вже було майже знищено, починаючи з 1917р.). Для досягнення мети не добирали засобів.  У 1961 р. американський ху-дожник Роквел Кент відвідує Закарпаття і, зачарований дерев'яними церк-вами, пропонує реставрувати їх за власні гроші, чим викликає обурення в тогочасних керівників. Адже обласний комітет компартії вирішив, що до-сить мати по одній деревʼяній церкві з кожного стилю. Третій період ни-щення пам'яток культури відбувається, на жаль, нині, на наших очах. В умовах релігійної свободи люди прагнули замінити дерев'яні церкви муро-ваними або переробити старі. Кількасотрічні деревʼяні церкви вкривають шифером, бляхою), майже у всіх діючих церквах стіни всередині обшивають картоном, а замальовування старих іконостасів набуло такого розмаху, що можемо говорити про катастрофу закарпатського іконопису. Причини цього в неосвіченості людей, а часто і священиків і в повній, на жаль, байдужості те-перішньої влади до культури. Пам'ятки, що дійшли до нас, потребують єди-ного – синівського піклування. Необхідно зберегти не тільки відомі шедеври, а й найменшу капличку чи придорожній хрест, бо все це є частинкою життя нашого народу, його пошуками краси і ствердженням віри. 
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Висновки. У науковому дослідженні були проаналізовані основні проблеми розвитку церковного будівництва Воловеччини поч. від кін. XVIII – поч. XX ст. У наш час проблема дослідження та регіонального ви-вчення сакрального мистецтва не втрачає своєї актуальності.  Ми розгля-нули та систематизуали пам’ятки церковного мистецтва, відомі за світли-нами та розглянули особливості заміни дерев’яної архітектури муровани-ми храмами другої половини XIX – поч.XXст., дослідили шляхи розвитку церковного мистецтва Воловечини і порівняли особливості розвитку дере-в’яної і мурованої архітектури на прикладі церкви Св. Духа у с. Гукливий  та дерев’яних однонефних церков верхів’я Латориці у XIX – XX ст. Провели аналіз живопису, на основі чого зробити висновки щодо вирішення проблеми збереження сакрального мистецтва Воловеччини. Визначили художню, історичну, та мистецьку цінність збережених на даний час об’єктів, також було зроблено спробу систематизації регіонального роз-витку церковного будівництва як цільного явища, проаналізувано  віднай-дені фотоматеріали на сьогодні втрачених зразків мистецтва, досліджено шляхи розвитку церковного мистецтва Воловеччини і зроблене порів-няняння його особливості. Охопивши період від кін. XVIIIст. – часу будів-ництва Гукливської церкви Св. Духа до XXст., коли процес розвитку цер-ковного мистецтва припинився у силу політичних змін, тим самим охопи-ли  період  коли на Верховині почався процес розвитку кам’яних споруд, та їх розвиток у дереві. Практичне значення роботи полягає в тому, що поло-ження, твердження та висновки можуть бути використанні в подальших наукових дослідженнях при вивченні церковного мистецтва краю  з огляду на важливий класичний критерій.  
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Деригуз Н. Розробка параметрів розшарування різночасового жи-

вопису. У статті вивчені вітчизняні та зарубіжні літературні джерела із за-значеної проблеми. Наукова діяльність була спрямована на реставрацію художніх об’єктів для відновлення первісного вигляду творів мистецтва і дозволяє досягти збереження двох або більше різночасових творів, розта-шованих одне над іншим на єдиній основі. Теоретична цінність роботи ви-являється у можливості провести розшарування з найменшим збитком для обʼєкта реставрації при використанні існуючих методик в умовах наяв-ності індивідуальних особливостей роботи. Головним результатом дослі-дження стала розробка параметрів розшарування з подальшим  впрова-дженням в реставрацію творів з багатошарової живописом.  
Ключові слова: запис, розшарування, ікона, різночасовий живопис, реставрація. _______________________________________ © Наталія ДЕРИГУЗ, 2020 
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Deryguz N. Development of parameters of stratification parameters of 
different-time painting. The article examines home and foreign literature sour-ces on this issue. The scientific activity was aimed at the restoration of art objects to restore the original appearance of works of art and allows the pre-servation of two or more works of different times, located one above the other on a single basis. The theoretical value of the work is manifested in the ability to conduct stratification parameters with the least damage to the object of restoration when using existing techniques in the presence of individual characteristics of the work. The main result of the study was the development of stratification parameters with the subsequent introduction into the restoration of works with multilayered painting. 

Key words: record, stratification parameters, icon, painting from different times, restoration     
 
Постановка проблеми. Твори мистецтва, створені майстром, живуть своїм, незалежним від них життям, і за час свого існування піддаються різному впливу як від часу, так і з боку людини. Історія реставрації знає чимало випадків, коли картину записували або прописували за бажанням або смаком власника, а не через її незадовільний стан. Часом записували окремі деталі картини або приписували зовсім нові, спотворюючи тим са-мим авторську композицію. Нерідко зустрічаються картини, на яких по-чатковий автор композиції (або особа що не має стосунку до нижнього ша-ру живопису) змінював композицію, переписуючи окремі деталі, вносячи зміни в картину і через кілька років після її написання, або радикально мі-няв як стилістичні, так і технологічні особливості роботи, не дотримую-чись мальовничих особливостей нижчого шару. Причини записів численні і різноманітні, але вони для реставратора не настільки істотні. Головне питання, яке може виникнути при роботі з творами мистецтва щодо шарів записів – це вибір між видаленням записів, їх збереженням, але більш складним варіантом є позиція, яка відстоює збереження записів за умови розкриття первісного живопису. Ця дилема ґрунтується на тому, що старший шар живопису часто представляє культурну цінність, якщо не рівну з шаром запису, то часто й більшу. Простежуючи застосування методики розшарування у світовій практиці, яка знаходиться на етапі свого формування, простежується її індивідуаліс-тична спрямованість, оскільки одна розроблена методика не може бути за-порукою успіху при роботі з розшаруванням різночасового  живопису (у звʼязку з індивідуальними особливостями конкретного твору мистецтва). Але оскільки єдиним способом, що дозволяє зберегти весь шар запису (або частини його) і при цьому розкрити первісний живопис, є його відшару-вання і перенесення на нову основу, розробка параметрів цієї операції є ак-туальною. 
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Метою дослідження є встановлення оптимальних параметрів для роз-шарування ікони «Спас Цар Царів», особливістю якої є наявність нерівно-мірного проміжного клейового шару.  
Виклад основного матеріалу. За результатами проведеного огляду літературних джерел встановлено, що існує два технологічних напрямки відшарування фарбового шару: 
- механічний метод розшарування (заснований на силі поверхневого натягу високовідсоткового клею); 
- хімічний метод розшарування (заснований на застосуванні розчин-ників та їх сумішей для пом’якшення фарбового шару та фіксації шару за-пису з подальшим її перенесенням на тимчасову основу). Необхідність використання методу розшарування зазначав ще В. Е. Гра-бар в період становлення радянської реставрації. Радянські реставратори пер-шими у світовій практиці звернулися до вирішення цієї проблеми. Перші екс-перименти були проведені в 1921 році Д. Ф. Богословським. Потім досліди що-до відшарування записів продовжили в Центральних державних реставрацій-них майстернях відомі реставратори Р. О. Чириков, Н.І. Плеханов і В. О. Кіріков. Відшарування невеликих фрагментів пізніх записів були досить ризи-кованими операціями, оскільки реставратори користувалися кислотними і лужними розчинами. Роботи виконувалися з віртуозною майстерністю, і все ж використані складники завдавали шкоди фарбам обох шарів живо-пису. Суть процесу відшарування полягала в наступному. Запис і оліфний прошарок  під ним розмʼякшували компресом з оцтовою кислотою. Після зняття компресу ділянку обробляли розчином бікарбонату натрію для нейтралізації дії оцтової кислоти. Потім на оброблену поверхню осетровим клеєм наклеювали цигарковий папір. Ділянка запису з допомогою скальпе-ля поступово відокремлювали разом з папером і потім наклеювали на нову основу. Для монтування застосовували в одних випадках водну емульсію жовтка, в інших – той же осетровий клей. Після того, як клей висихав, з по-верхні перенесеного запису видаляли цигарковий папір. Наприкінці 1940-х рр. у Державних центральних художньо-реставра-ційних майстернях В. О. Кіріков, В. О. Філатов, В. О. Брягин продовжували експерименти по відшаруванню записів. Однак застосовування в той час кислотних і лужних сполук було серйозною перешкодою для вирішення проблеми, і результати залежали тільки від майстерності реставратора. Запропонований метод піддає ризику верхній фарбовий шар у звʼязку з прямим впливом на нього активних речовин. Так само використання ци-гаркового паперу як закріплюючого матеріалу викликає сумнів, у звʼязку з великою площею ділянки, яка підлягає відшаруванню. Відділяючи роботу фрагментарно, ми повинні  мати можливість бачити структуру живопис-ного шару і її особливості при зіставленні фрагментів на тимчасову основу, щоб уникнути спотворення загального зображення. Формування методу відшарування записів завершилося наприкінці 1950-х рр., коли в ГЦХРМ Р. Н. Томашевичем і В. В. Філатовим були вперше 
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впроваджені нейтральні органічні розчинники та розроблено клейовий склад для відшарування живопису. Їх досліди дозволили зробити висно-вок, що для відшарування можна використовувати все, що застосовуються в реставрації: нейтральні органічні розчинники та композиції з них, ос-кільки вони, на відміну від кислотних і лужних, не вступають в хімічну ре-акцію з пігментами і сполуками фарб і, отже, безпечні для темперного жи-вопису. Розроблений ними клей для заклеювання барвистого шару перед відшаруванням мав такий склад: дві частини 8%-ого осетрового клею і од-на частина 15%-ого водного розчину полівінілового спирту (ПВС). Найкра-щим матеріалом для монтування відшарованого живопису була визнана воскосмоляна мастика, бо вона не розчиняється водою. А це важливо тому, що цигарковий папір, приклеєний колагеновим клеєм до шару запису, ви-даляється за допомогою теплої води. Впровадження органічно-нейтральних розчинників дає можливість знизити згубний рівень впливу розчинників на барвистий шар, однак дослідження з пошуку іншого способу закріплення фарбового шару для його подальшого перенесення потребував модернізації. Розшарування двох картин на дерев’яній основі із застосуванням ме-тоду, заснованого на стягуванні поверхні за допомогою клею, був застосо-ваний в 1976 р. в Університеті ім. Коперніка в Турині. Процедура була осно-вою дипломного проекту Єви Деркач під управлінням доктора Софії Воль-невич. Автор проекту не розм’якшував верхній темперний шар картини, як це робиться в інших методах. Верхній шар був від’єднаний за допомогою стягування високовідсотковим клеєм. У тому випадку Ґлютоліновий клей був змішаний з медом і як тепла паста нанесений на нагріту поверхню кар-тини. Носієм була марля. Картина була автоматично від’єднана із приблиз-но 80%-вою цілісністю [6:5]. Представлена методика від’єднання верхнього шару може проходити від 6 до 20 годин з підтримкою постійної температури. Працюючи з вели-кими площами, що потребують розшарування, цього часу може не виста-чити для перенесення на тимчасову основу. Також використання сили стя-гування клею може спровокувати появу тріщин на шарі запису, бо процес реакції клею при впливі на нього температур є неконтрольованим. Наступний метод відшарування (перша робота зроблена у 1975–1976 рр.) заснований на заміні цигаркового паперу плівкою ПВБ. Він дав мож-ливість відокремлювати значно більші за площею фрагменти запису або (при відносно невеликих площах) відшаровувати записи повністю, не поді-ляючи їх на фрагменти навіть без застосування профілактичного заклею-вання. Плівка з ПВБ в цей час на відокремлюваний шар запису наноситься двома способами. Перший спосіб – нанесення розчину ПВБ на поверхню твору, де вона утворюється. Другий спосіб – застосування плівки, виготов-леної попередньо. Втягнення в процес розшарування плівки ПВБ є достатньо обґрунтова-ним, тому що вона володіє основними критеріями щодо вибору полімерів 
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реставрації (адгезія, нейтральність до матеріалу експоната, стійкість в умовах перепаду температури і вологості і т. д.). А головне – безбарвність і прозорість плівки на поверхні матеріалу не тільки забезпечують незмінність кольору тональної композиції, але і дозволяють точно зіставити фрагменти відшарованих ділянок живопису при перенесенні їх на тимчасову основу. Спосіб накладення готової плівки ПВБ був розроблений під керівни-цтвом А. В. Іванової і О. В. Лелекової у 1978–1980 рр. На відміну від попе-реднього, в процесі відшарування замість профілактичного заклеювання використовується плівка ПВБ, яку заздалегідь відливають з 3%-ого розчи-ну ПВБ з введенням пластифікатора. На розмʼякшений розчинниками шар запису накладають заготовлену пластифіковану плівку ПВБ. Її нижня по-верхня частково розчиняється, стикаючись з розчинниками на барвистому шарі, за рахунок чого вона приклеюється до нього. За допомогою цього способу можна поступово, відшаровуючи ділянку за ділянкою, відокремити пізній запис повністю, не поділяючи його на фраг-менти. Однак потрібно мати на увазі, що пластифікатор, внесений в ПВБ, в два-три рази знижує міцність плівки в порівнянні з непластифікованою плів-кою. Крім того, потрібно використовувати тільки свіжовідлиту плівку, ос-кільки при тривалому зберіганні (через чотири-пʼять місяців) знижуються її адґезійні якості і контакт з виділеним шаром виходить ослабленим. Зауваження на рахунок впливу пластифікаторів на зниження міцності плівки і поступової втрати адґезивних властивостей матеріалу, які були виведені в нашій роботі є важливими при використанні цієї методики при роботі з великими площами, які потребують розшарування, тому що треба зіставляти час знаходження відшарованої ділянки на тимчасовій основі, і часу за який даний матеріал володіє необхідними властивостями. Представлений вище еволюційний розвиток методик розшарування показує що методики постійно вдосконалюються, і вимагають внесення коректив у параметри, відібрані для процесу розшарування в залежності від індивідуальних характеристик твору. Так, на кафедру ХДАДМ надійшла робота з однофігурною композицією «Спас Цар Царів», що відноситься до початку ХХ ст., яка приховувала під собою фрагмент ікони «Спас на престолі (Деісусний чин)» кінця ХVШ ст. Розробка методу включає наступні етапи: - проведення комплексних техніко-технологічних; - хіміко-фізичних досліджень з визначення стану творів;  - визначення необхідності і доцільності проведення розшарування. У результаті проведення візуальних досліджень і пробних розчисток виявлено, що ікона є прикладом багатошарового живопису, це послужило підставою для проведення ряду досліджень. На їх основі встановлено: вид, матеріал і характер мальованих шарів, збереження нижнього живопису і матеріал його виконання, структуру проміжного шару. 
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Ікони мають високу художню і культурну цінність. Було поставлено завдання зберегти обидва зображення хімічним методом розшарування різночасового живопису з використанням плівки ПВБ. Розшаруванню сприяли такі фактори: наявність проміжного  шару; добра збереженість нижнього шару; щільна багатошарова структура верх-нього шару живопису. На основі аналітичного методу у відповідності з поставленим завдан-ням за допомогою численних проб підібрані матеріали, що володіють пев-ними властивостями. Такими, як оборотність, пластичність, хімічна ней-тральність у відношенні до матеріалів твору. Підібрані матеріали потребу-вали експериментального дослідження. Цей етап передбачає дослідження літературних джерел у сфері реставраційних втручань та проведення екс-перементів з визначення ефективності їх дії. Експеримент включав у себе наступні завдання: - підбір розчинників, які найбільш ефективно розм’якшили б структу-ру живописного і проміжного шарів (не впливаючи на нижній шар); - визначення параметрів для проведення експерименту, на яких буде ґрунтуватися вибір оптимальних засобів для розм'якшення шару запису; У нашому випадку це: – склад сумішевого розчинника; – температурний режим; – час експозиції скриньки Петтенкофера; – підготовлені ділянки живопису для проведення на них підбору роз-м’якшувального складу; – проведені пробні розмʼякшення з різною варіативністю комбінуван-ня параметрів процесу розмʼякшення. Вибір випробуваних складів базується на досвіді реставраторських практик у сфері розмʼякшення живописного шару, видалення записів і хі-мічних особливостей конкретних складових в зоні можливо допустимої їх взаємодії з живописом (летючість, точка кипіння та ін.). Таким чином встановлено найбільш ефективний склад для розмʼяк-шення запису, який дозволив в короткий термін і з мінімальною кількістю втрат провести процес розшарування на цій роботі. В якості розчинника використано розчин етилового спирту з ацето-ном (у співвідношенні 1:1), який має хорошу проникаючу здатність і роз-мʼякшує як верхній шар живопису, так і проміжний шар. Замість полотна в якості закріплюючого матеріалу для відшарування живопису запропонова-но поліетилен оскільки він дає достатню адґезію з плівкотворним  матері-алом і при необхідності легко відшаровується. До складу плівкоутворю-вального матеріалу полівінілбутираля (8%) введено пластифікатор гліце-рин (С3Н5(OH)3), що згодом був замінений на дибутилфталат (ДБФ) C6H4(COOC4H9)2, що дозволяє збільшити пластичність.  Для розмʼякшення барвистого шару використовувався ящик Петтен-кофера, як найбільш ефективний спосіб, при досить високій температурі 
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60-70˚C. Безумовно, час експозиції скриньки Петтенкофера 30-40˚C. Підбір температурного режиму ґрунтувався на тому, що температура кипіння ви-значає здатність до випаровування: чим вища температура кипіння, тим повільніше випаровується розчинник, чим вища летючість і нижча темпе-ратура кипіння, тим швидше випаровується розчинник. Відшарування запису починалося з верхньої частини живопису, поступо-во переміщаючись до центру. Оскільки площа верхнього живопису велика, то розшарування різних верств виконувалося фрагментарно (корективи дозво-лили збільшити зону ділянки, що відшаровувалась від 2–3 см до 10–10 см). Попередніми умовами при розшаруванні встановлені наступні вимоги: - відшарування ділянки живопису із збереженням його цілісності; - збереження структури фрагмента (кракелюр, мазків); - перенесення фрагмента живопису на тимчасову основу із збережен-ням товщини живописного шару; - збереження первісного зображення. Процес підготовки ПВБ ґрунтувався на методиці, розробленій Терехо-вим М. О. Після основного процесу розмʼякшення ділянки верхнього фар-бового шару на оброблену ділянку спиртом запису закріплювалася плів-кою ПВБ, яка в подальшому додатково розмʼякшувалася парами спирту, що дозволило збільшити силу її зчеплення з барвистим шаром. Ділянка запи-су поступово відокремлювалася скальпелем, робили розріз запису, не зачі-паючи нижчого шару. Потім зображення переносилося на заздалегідь під-готовлену тимчасову основу – поліетиленову плівку. Залишки проміжного шару прибирали механічним шляхом з допомогою додаткового компресу того ж розчину з використанням скриньки Петтенкофера на (10-15 хви-лин). Такий компрес з розчинником ставили поруч, уздовж межі вже відок-ремленої частини запису. Після відшарування цієї ділянки переходили до третього і так далі, поступово переміщаючи компреси до центру твору. На цьому етапі верхній шар живопису повністю відшарований і перенесений на нову основу. Обидві пам’ятки знаходяться на етапі відновлення. 
Висновки. Аналіз літературних джерел встановив відсутність необ-хідних параметрів методики розшарування різночасового живопису, особ-ливістю якого є наявність проміжного клейового шару. Виявлено най-більш значущі чинники, що визначають процес реставрації живопису з різ-ночасовими зображеннями. Встановлені технологічні параметри розшару-вання різночасового живопису, особливістю якого є наявність нерівномір-ного проміжного клейового шару. Розроблено технологічний процес роз-шарування різночасового живопису, а саме створення плівки ПВБ для роз-шарування живопису; розмʼякшення ґрунту між двома шарами живопису, котрі включають наступні етапи: - відливка плівки ПВБ; - підбір розчинника для розмʼякшення верхнього шару живопису;  - визначення часу експозиції скриньки Петтенкофера на поверхні;  - визначення температурного режиму розшарування ; 
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- вибір тимчасової основи для відшарованого живопису; - підбір пластифікатора для виготовлення фіксуючого матеріалу. Результати досліджень впроваджено у реставрацію ікони  ХХ століття «Спас Цар Царів», з розташованою під нею іконою «Деісусний чин».   ЛІТЕРАТУРА ТА  ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 
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