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Почуття, неймовірні почуття вирують у нас. Митець з’являє‐
ться то в одному місці, то в іншому. Його веде у світ око, що шу‐
кає красу перемін, шукає найкраще, щоб подарувати це людині.
Кожне з них дає для людства скарб…
Найбільшу цінність людству дарує митець,
бо найбільш марним скарбом
є те, що він творить: без роздумів
кидає себе людям!
Митець кидає себе цілому світові у своїх творах… Він не тор‐
гується, вибираючи життя чи смерть…
Адальберт ЕРДЕЛІ
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Іван НЕБЕСНИК ‒

голова, ректор Закарпатського художнього інститу‐
ту, професор, кандидат педагогічних наук

Наталія РЕБРИК ‒

заступник голови, проректор Закарпатського худож‐
нього інституту, доцент, кандидат філологічних наук
член організаційного комітету, викладач Закарпат‐
ського художнього інституту

Оксана ГАВРОШ ‒
Олена ЧУРА ‒

член організаційного комітету, голова студради За‐
карпатського художнього інституту

Романа МОТРУНИЧ ‒ член організаційного комітету, голова наукового сту‐
дентського товариства Закарпатського художнього
інституту
Віталій БАЛАЖ ‒

член організаційного комітету
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Дата,
час
26 березня
9.00‐9.50
10.00‐10.30

10.30‐10.45

10.45‐11.00

11.00‐11.15

11.15‐11.30

Назва заходу, тема доповіді
ПОЧАТОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Реєстрація учасників конференції
Відкриття конференції
НЕБЕСНИК Іван, ректор ЗХІ, професор. Вітальне слово.
МУШИНКА Микола, професор, доктор філологічних наук, іно‐
земний член НАН України. Вітальне слово.
ЧУРА Олена, голова студентської ради Закарпатського худож‐
нього інституту. Вітальне слово.
ХІД КОНФЕРЕНЦІЇ
До питання генези проблем сучасної міської архітектури.
ШУМИЦЬКА Ольвія,
Національна академія образотворчого мистецтва і
архітектури.
Науковий керівник: Р. М. Селюк,
старший викладач кафкдри ТІАСМ НАОМА
(м. Київ)
Аналіз маркетингової діяльності кінофестивалів в Україні.
МАН Евеліна,
Львівська національна академія мистецтв.
Науковий керівник: М. Я. Бесага,
кандидат мистецтвознавства, доцент,
керівник відділу міжнародних зв’язків
Львівської національної академії мистецтв
(м. Львів)
Унікальність творчої спадщини Едуарда Жуковського.
МИЦКАН Мар’яна,
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.
Науковий керівник: М. І. Жаворонкова,
завкафедри образотворчого мистецтва
ЧНУ ім. Ю. Федьковича
(м. Вижниця)
Дивовижний світ живописних полотен
Валерія Павловича Жаворонкова.
АНДРІЙЧУК Ірина, КУКУ Ізабелла,
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.
Науковий керівник: М. І. Жаворонкова,
завкафедри образотворчого мистецтва
ЧНУ ім. Ю. Федьковича
(м. Вижниця)
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11.30‐11.45 Художній розпис як засіб формування естетичного

11.45‐12.30
12.30‐12.45

12.45‐13.00

13.00‐13.15

13.15‐13.30

13.30‐15.00

світосприйняття та гармонізації особистості.
АЙЗЕЛЬ Валентина, ПЕРЕТЯТЬКО Вадим,
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.
Науковий керівник: Н. В. Гатеж,
асистент кафедри декоративно‐прикладного мистецтва
ЧНУ ім. Ю. Федьковича
(м. Вижниця)
Перерва на каву
Становлення полтавської школи кераміки.
Я. В. ПЕТРОВА,
магістрант кафедри образотворчого мистецтва
Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка
Науковий керівник: І. А. Гуржій,
старший викладач,
член Національної спілки художників України
(м. Полтава)
Оксана Павленко – остання з когорти «бойчукістів».
Є. А. ЛОГВІНА,
магістрант кафедри образотворчого мистецтва
Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка
Науковий керівник: доцент В. М. Ханко,
заслужений працівник культури України
(м. Полтава)
Імпресіоністичні полотна Олександра Мурашка.
А.О. ЯВОРСЬКА,
магістрант кафедри образотворчого мистецтва
Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка
Науковий керівник: О. О. Перець, старший викладач,
член Національної спілки художників України
(м. Полтава)
Раку як різновид керамічних виробів та функціонування
в сучасних умовах в Україні.
К. В. ВЛАСОВА, студентка групи 301‐АП
Полтавського національного технічного
університету імені Юрія Кондратюка.
Науковий керівник: І. А. Гуржій, старший викладач,
член Національної спілки художників України
(м. Полтава)
Обідня перерва
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15.00‐15.15 Феномен Софії Караффи‐Корбут.

15.15‐15.30

15.30‐15.45

15.45‐16.00

16.00‐16.15

16.15‐16.30

Ю. Б. МУШІЙ, студентка групи 201‐АП
Полтавського національного технічного
університету імені Юрія Кондратюка.
Науковий керівник: доцент В. М. Ханко,
заслужений працівник культури України
(м. Полтава)
Ілля Кабаков – лідер сучасного концептуального мистецтва.
І. Д. ПІДГАЙНИЙ, студент гр. 301‐АО
Полтавського національного технічного
університету імені Юрія Кондратюка.
Науковий керівник: О. О. Перець,
старший викладач,
член Національної спілки художників України
(м. Полтава)
Український контекст малярства Василя Штенберга.
К. О. ТАТАРИНОВА,
магістрант Полтавського національного технічного
університету імені Юрія Кондратюка.
Науковий керівник:
доцент В. М. Ханко,
заслужений працівник культури України
(м. Полтава)
Полтавський період творчості Івана Мясоєдова.
Л. І. ФЕДОРЕНКО, студентка гр. 301‐АП
Полтавського національного технічного
університету імені Юрія Кондратюка.
Науковий керівник: доцент В. М. Ханко,
заслужений працівник культури України
(м. Полтава)
Деякі аспекти творчості митця гобелена О. Левадного.
М. Ф. ДИМИДОВСЬКА, студентка гр. 201‐пАП
Полтавського національного технічного
університету імені Юрія Кондратюка.
Науковий керівник: доцент В. М. Ханко,
заслужений працівник культури України
(м. Полтава)
Російсько‐турецька війна 1877‐1878 років у творчості В. Ве‐
рещагіна.
Т. А. СІРОВСЬКА, студентка гр. 401‐АО
Полтавського національного технічного
університету імені Юрія Кондратюка.
Науковий керівник: І. А. Гуржій,
старший викладач,
член Національної спілки художників України
(м. Полтава)
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16.30‐16.45 Життєвий та творчий шлях народної майстрині

16.45‐17.00

17.00‐17.15

17.15‐17.30

17.30‐17.45

18.00

з Буковини Олени Чорногуз.
ГОНЧАР Віра, ПАСІЧНЯК Мар’яна,
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.
Науковий керівник: О. Б. Фединчук,
асистент кафедри декоративно‐прикладного мистецтва
ЧНУ ім. Ю. Федьковича
(м. Вижниця)
Гобеленове мистецтво у творчій діяльності
буковинської мисткині Інни Іванівни Баричевої.
ЗЮБ Тетяна, ГЛЯДЧЕНКО Тетяна,
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.
Науковий керівник: Н. В. Гатеж,
асистент кафедри декоративно‐прикладного мистецтва
ЧНУ ім. Ю. Федьковича
(м. Вижниця)
Традиційна обробка металу на Гуцульщині.
ГРИГОРЧАК Олексій,
ЯРЕМІЙЧУК Богдана,
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.
Науковий керівник: О. Б. Фединчук,
асистент кафедри декоративно‐прикладного мистецтва
ЧНУ ім. Ю. Федьковича
(м. Вижниця)
Творчий доробок майстра народного мистецтва
Дмитра Миколайовича Курика в контексті відродження
художньої обробки дерева на Буковині.
СЛИЖУК Михайло,
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.
Науковий керівник: О. Б. Фединчук,
асистент кафедри декоративно‐прикладного мистецтва
ЧНУ ім. Ю. Федьковича
(м. Вижниця)
Володимир Іванович Ворончак –
майстер призабутого народного мистецтва.
ПАВЛЮК Світлана,
ЛЮБКІВСЬКИЙ Василь,
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.
Науковий керівник: Н. В. Гатеж,
асистент кафедри декоративно‐прикладного мистецтва
ЧНУ ім. Ю. Федьковича
(м. Вижниця)
Вільне спілкування
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Дата, час
Назва заходу, тема доповіді
27 березня
ПРОДОВЖЕННЯ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
10.00‐10.15 Суспільна думка про професію дизайнера.

10.15‐10.30

10.30‐10.45

10.45‐11.00

11.00‐11.15

11.15‐11.30

11.30‐11.45

КРАВЦОВА Діна, студентка 4‐ГД курсу
Закарпатського художнього інституту.
Науковий керівник: Н. М. Дочинець,
доцент, кандидат економічних наук
(м. Мукачево)
Сучасна дитяча книга: книговидання для дітей в Україні.
БЕСКІД Інна, студентка 2‐ГД курсу ск.
Закарпатського художнього інституту.
Науковий керівник: Н. Й. Ребрик,
доцент, кандидат філологічних наук,
проректор ЗХІ (м. Ужгород)
Архітектонічність видань. Взаємозвʼязок форми і змісту.
ЛЯХ Єлизавета, студентка 2‐ГД курсу ск.
Закарпатського художнього інституту.
Науковий керівник: О. І. Сопко,
доцент, кадидат мистецтвознавства,
завкафедри дизайну ЗХІ
(м. Ужгород)
Зовнішня реклама як вид мистецтва.
ГОТРА Надія, студентка 2‐ГД курсу ск.
Закарпатського художнього інституту.
Науковий керівник: О. І. Сопко,
доцент, кадидат мистецтвознавства,
завкафедри дизайну ЗХІ (м. Ужгород)
Сучасне і минуле в старовинних листівках Ужгорода.
РУСНАК Еліна, студентка 2‐ГД курсу ск.
Закарпатського художнього інституту.
Науковий керівник: О. І. Сопко,
доцент, кадидат мистецтвознавства,
завкафедри дизайну ЗХІ (м. Ужгород)
Нове визначення виставкового простору
у проектах «Відкритої групи».
ШЕТЕЛЯ Діана, студентка 4‐ДІ курсу
Закарпатського художнього інституту.
Науковий керівник: О. І. Гаврош,
викладач ЗХІ
(м. Ужгород)
Створення та розвиток логотипу компанії Google.
МІКЛОВШ Габріела, студентка 4‐ДІ курсу
Закарпатського художнього інституту.
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Науковий керівник: В. В. Бунда,
доцент, кандидат фізико‐математичних наук,
декан факультету дизайну
та декоративно‐прикладного мистецтва
(м. Ужгород)
11.45‐12.00 Еволюція логотипу компанії «Pepsi».
ГОРВАТ Василь, студент 4‐ДІ курсу
Закарпатського художнього інституту.
Науковий керівник: Н. Й. Ребрик,
доцент, кандидат філологічних наук,
проректор ЗХІ
(м. Ужгород)
12.00‐12.30
Перерва на каву
12.30‐12.45 Велосипед як витвір мистецтва.
ЗЕЙКАН Павло, студент 2‐ ХОМ курсу ск.
Закарпатського художнього інституту.
Науковий керівник: М. Ю. Кіяк,
заслужений працівник освіти України,
проректор ЗХІ
(м. Ужгород)
12.45‐13.00 Історія розвитку орігамі та його роль

у соціальному житті людини.
КАШИРІНА Оксана, студентка 2 курску ск.,
графічний дизайн, Закарпатський художній інститут.
Науковий керівник: С. О. Бунда,
доцент, кадидат фізико‐математичних наук,
завкафедри комп’ютерних технологій та веб‐дизайну
(м. Ужгород)
13.00‐13.15 Тема танцю на полотнах художників.
ГАМОР Ганна, студентка 4 курску, живопис,
Закарпатський художній інститут.
Науковий керівник: Н. М. Дочинець,
доцент, кандидат економічних наук
(м. Мукачево)
13.15‐13.30 Образ жінки у творчості Людмили Корж‐Радько.
ВОРОБОК Віра, студентка 2 курсу ск., живопис,
Закарпатський художній інститут.
Науковий керівник: О. І. Гаврош,
викладач ЗХІ
(м. Ужгород)
13.30‐14.00
Обідня перерва
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14.00‐14.15 В'ячеслав Приходько: мистецько‐педагогічний портрет.

14.15‐14.30

14.30‐14.45

14.45‐15.00

15.00‐15.15

15.15‐15.30

15.30‐16.30
16.30‐17.00

КЕМЕНЯШ Неля, студентка 2 курсу ск., живопис,
Закарпатський художній інститут.
Науковий керівник: О. І. Гаврош, викладач ЗХІ
(м. Ужгород)
Художній світ Лесі Приймич.
БАРАНЕЦЬ Андрій, студент 2 курсу ск., ХОД,
Закарпатський художній інститут
Науковий керівник: Н. Й. Ребрик,
доцент, кандидат філологічних наук, проректор ЗХІ
(м. Ужгород)
Семантика стилю та образів Ігоря Панейка.
ТОМА Неля, студентка 2 курсу ск., живопис,
Закарпатський художній інститут.
Науковий керівник: О. І. Гаврош, викладач ЗХІ
(м. Ужгород)
Особливості української вишивки:
ознаки автентичності орнаментики.
КОНДРАТЮК Ігор, студент 4 курсу, графічний дизайн,
Закарпатський художній інститут.
Науковий керівник: Н. М. Дочинець,
доцент, кандидат економічних наук
(м. Мукачево)
Чоловіча сережка: еволюція стилю.
КЛОВАНИЧ Катерина, студентка 4 курсу,
дизайн інтер’єру, Закарпатський художній інститут.
Науковий керівник: О. І. Гаврош,
викладач ЗХІ
(м. Ужгород)
Фестивалі ковалів та їх роль
у популяризації ковальства серед населення.
СЕМАН Віталій, Студент 2 курсу ск., ХОМ,
Закарпатський художній інститут.
Науковий керівник: М. Ю. Кіяк,
заслужений працівник освіти України, проректор ЗХІ
(м. Ужгород)
Мистецькі дискусії
Вільне спілкування
Підведення підсумків роботи конференції
Прийняття резолюції
Від'їзд учасників конференції
Регламент роботи конференції:
виступи – до 15 хв., виступи в дискусії – до 5 хв.
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РІШЕННЯ
ІІ Всеукраїнської
студентської науково‐практичної конференції
«МИСТЕЦТВО ХХ – ХХІ СТОЛІТЬ:
ПРОБЛЕМИ, ПОСТАТІ, ПЕРСПЕКТИВИ»
26‐27 березня 2015 року в Закарпатському художньому інсти‐
туті була проведена ІІ Всеукраїнська студентська науково‐практич‐
на конференція «Мистецтво ХХ‐ХХІ століть: проблеми, постаті, пер‐
спективи», у якій взяли участь студенти Закарпатського інституту
(м. Ужгород, м. Мукачево), Національної академії образотворчого
мистецтва і архітектури (м. Київ), Львівської національної акаде‐
мії мистецтв (м. Львів), факультету архітектури, будівництва та де‐
коративно‐прикладного мистецтва Чернівецького національного
університету імені Ю. Федьковича (м. Вижниця), Полтавського на‐
ціонального технічного університету імені Юрія Кондратюка, (м.
Полтава). Форма проведення конференції – очно‐заочна.
У результаті виступів і творчої дискусії учасники читань
УХВАЛИЛИ:
1. Брати активну участь у студентських наукових читаннях,
симпозіумах, семінарах, конференціях у вищих художніх навчаль‐
них закладах України.
2. Систематично висвітлювати наукову роботу студентів на
сторінках преси, періодичних видань та в електронних ресурсах.
3. Продовжити творчі пошуки наукових досліджень у галузі
образотворчого і декоративно‐прикладного мистецтва, дизайну,
історичного краєзнавства, історії мистецтва.
4. Зберігати і примножувати традиції закарпатської школи
живопису, вивчати та досліджувати її історію у контексті куль‐
турно‐мистецької спадщини українського народу.
5. Опублікувати матеріали ІІ Всеукраїнської науково‐прак‐
тичної студентської конференції окремим виданням.
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ДИВОВОЖНИЙ СВІТ ЖИВОПИСНИХ ПОЛОТЕН
ВАЛЕРІЯ ПАВЛОВИЧА ЖАВОРОНКОВА
Ірина АНДРІЙЧУК,
Ізабелла КУКУ,
студенти факультету архітекту‐
ри, будівництва та декоративно‐
прикладного мистецтва,
Чернівецький національний Науковий керівник:
університет імені Ю. Федьковича, М. І. ЖАВОРОНКОВА,
м. Вижниця завідувач кафедри образотворчого
мистецтва, член спілки дизайнерів
України, Чернівецький національний
університет імені Ю. Федьковича,
м. Вижниця
Мені бувало сниться:
біля воріт криниця,
Стара, стара хатина і світла тепла днина,
А далі – лан отави, копиці золотаві,
За ними ліс і гори обмежують простори,
Художник і натура, невинність та культура,
І вічний діалог йде протягом епох.
В. П. Жаворонков
Постанова проблеми. Сьогодні, як ніколи раніше, мистецтво стало
реальною силою, яка сприяє модернізації суспільства в усьому світі. Сучас‐
не мистецтво, не обмежене рамками і умовностями художньої традиції, є
невичерпним джерелом нових ідей і сприяє формуванню відкритого, кон‐
курентного, успішного і сталого суспільства ХХІ століття. Основною ауди‐
торією сучасного мистецтва має бути нове покоління – як найбільш сприй‐
нятлива до нових ідей частина будь‐якого суспільства. Тому популяризація
творів вітчизняних художників, їхньої творчості є надзвичайно актуальною
темою у мистецькому середовищі.
Мета дослідження – висвітлення біографічних та творчих штрихів за‐
служеного працівника культури України Жаворонкова Валерія Павловича,
асистента кафедри образотворчого мистецтва ЧНУ ім. Ю. Федьковича.
Виклад основного матеріалу. Відомий митець і педагог, заслужений
працівник культури України Валерій Павлович Жаворонков народився 13
березня 1940 року в селі Кам’янка, поблизу Кам’янця‐Подільського – в ди‐
вовижному містечку, яке надихало його на створення незрівнянних поло‐
тен. Війна, а відтак важкі роки залишили в долі щемкий болісний слід. Не
вистачало підручників, зошитів, олівців, фарб, але скільки себе пам’ятає,
проявляв неабиякий потяг до малювання, багато читав і навіть писав. Пер‐
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ші малюнки, зроджені дитячою уявою, були копіями. Пробував писати і з
натури. Коли покинув стіни рідної школи, подарував своїй альма‐матері на
згадку копію картини І. І. Шишкіна «Ранок у сосновому бору».
У 1957 році вступив у Вижницьке училище прикладного мистецтва на
відділ художнього килимарства, витримавши величезний конкурс (на той
час в училище поступали на навчання юнаки і дівчата з усіх куточків ко‐
лишнього Радянського Союзу). Своє рішення мотивував тим, що на цьому
відділі викладачі порівняно найбільше уваги приділяли живопису.
Вижниця – колиска його таланту. Берегиня від зла, біди, заздрісних очей.
Подолянин сприйняв чарівні краєвиди з великим захопленням. Тож і у твор‐
чості зʼявилися нові мотиви, народжувалися нові картини, виконані на папе‐
рі, полотні, лінолеумі, дереві. А етюдник за плечима став його щоденною но‐
шею. З ним не раз ходив у гори, годинами простоював у творчому натхненні
на берегах Черемошу. А бувало, що вихоплював із повсякденної дійсності такі
глибокі сюжети, що шанувальники мистецтва не переставали дивуватись.
– Мені здавалося, що я потрапив у рай, – розповідав Валерій Жаворон‐
ков. – Відчував творче піднесення, дуже багато працював. Завдячував і досі
завдячую за незабутні уроки насамперед викладачам О. Скотникову, В. Ку‐
рову, Я. Очеретьку. Разом з найближчими друзями‐художниками ми про‐
голосили такий девіз: ні дня без малювання.
На останніх курсах В. Жаворонков започаткував виставки власних тво‐
рів. Уже тоді побував чи не в усіх мальовничих куточках Буковини, Карпат.
Одним з перших на Вижниччині взявся за оформлення інтер’єрів ма‐
лих архітектурних форм, які і досі слугують своєрідними мистецькими ві‐
зитівками нашого краю.
У активі художника – графічні роботи, виконані на високому профе‐
сійному рівні. Зокрема, герб і прапор Вижницького району, герб міста Виж‐
ниця, який увійшов у Книгу гербів України, емблема Міжнародного гуцуль‐
ського фестивалю, герб фестивалю естрадної пісні ім. Н. Яремчука.
Пощастило і нам, що Валерій Павлович не змінив колиску свого таланту
– Вижниччину на, скажімо, столицю, інші великі міста. Бо саме тут він від‐
бувся, утвердився. Звідсіля розлетілися по світах його картини, кількість
яких навіть важко підрахувати за майже 55 років продуктивної творчої
праці. Звідсіль починалися всеукраїнські та міжнародні авторські вистав‐
ки. Його картини прикрашають музеї і приватні колекції України, Чехії,
Румунії, Бельгії, США, Франції, Німеччини, Австрії, Польщі, Болгарії, Росії,
Молдови тощо.
У засобах художнього самовираження член Національної спілки худо‐
жників, член Спілки дизайнерів України, лауреат літературно‐мистецької
премії ім. Г. Гараса, заслужений працівник культури України, почесний
громадянин м. Вижниця Валерій Жаворонков заслуговує визнання далеко
не на місцевому рівні. Він і досі шукає та знаходить нові шляхи, різномані‐
тні засоби новаторського творення, стильових напрямків образотворчого
мистецтва, не втрачаючи при цьому національної своєрідності.
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Закликають до роздумів полотна «Суперники», «Гуцульське весілля»,
«Опришок», «Міст через Черемош», «Народні музики», «Троянда», «Ранкова
свіжість», «У дорозі», «Залицяння», «Мати з синами». Що не картина – то
справжній образ, то сюжет, які просяться на художнє слово, музику, пісню.
«Досвід переконує, що художник завжди живе внутрішнім життям, його
почуття, думки постійно зайняті проблемами творчості і не покидають твор‐
ця в найрізноманітніших обставинах. Мистецтво поглинає митця на все жит‐
тя. Творчий процес не буває рівномірним, спокійним. Бувають злети, спади,
розчарування і натхнення, духовне піднесення, яке є вінцем тривалої плідної
роботи. Коли художник перебуває на вершині пізнання власного світобачен‐
ня натури, такий стан приносить радість і щастя йому і людям, переконуючи
їх в достовірності художніх образів» (П. В. Жаворонков).
Висновки. 13 березня цього року виповнилося 75‐років талановитому
самобутньому митцю з Вижниці – Валерію Жаворонкову. Вся мистецька
родина вітає ювіляра та зичить довгих років плідної творчої роботи.
ЛІТЕРАТУРА І ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА
1. Записано автором під час інтерв’ю із Жаворонковим В. П.
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ХУДОЖНІЙ РОЗПИС ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
ЕСТЕТИЧНОГО СВІТОСПРИЙНЯТТЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
Валентина АЙЗЕЛЬ,
Вадим ПЕРЕТЯТКО,
студенти факультету архітектури,
будівництва та декоративно‐
прикладного мистецтва,
Чернівецький національний Науковий керівник:
університет імені Ю. Федьковича, Н. В. ГАТЕЖ,
м. Вижниця асистент кафедри ДПМ,
Чернівецький національний
університет імені Ю. Федьковича,
м. Вижниця
Постановка проблеми. Художній розпис є досить важливим факто‐
ром у формуванні естетики та гармонізації особистості, адже дає змогу віль‐
но мислити та творчо розвиватись у будь‐якому напрямку. Художній роз‐
пис стін відомий людству ще в стародавні часи: багаті і знатні жителі Ста‐
родавнього Риму і Древньої Греції прикрашати стелі і стіни своїх осель за
допомогою фресок і розписів. Це стало частиною оздоблення в храмів та
палаців. Так з давніх‐давен людство намагалось прикрашати все навкруги.
Художній розпис – це свого роду викид емоцій, які переповнюють лю‐
дину. Це вираження, формування, удосконалення смаку, здатність зістав‐
ляти одні об’єкти з іншими. Формування естетичного світосприйняття осо‐
бистості за допомогою художнього розпису середовища зумовлене праг‐
ненням віднайти доцільне використання декоративно‐оздоблювальних
матеріалів та кольорової гами.
Мета дослідження – розкрити суть та значення процесу розпису речей
в декоративно‐прикладному мистецтві і його вплив на особистість.
Виклад основного матеріалу. Набагато простіше і вільніше розвива‐
тися, коли все навкруги є нестандартним та нерозрахунковим. Особистість
може вільніше мислити, створювати щось своє, доходити до чогось нового,
а не розвиватись за шаблонами.
Зростаюча роль мистецтва в сучасній дійсності – потреба людей бачи‐
ти в художній творчості не просто джерело задоволення і самостійних ес‐
тетичних переживань, а перш за все потужний фактор у формуванні і ося‐
ганні громадських проблем у пошуку ідеалів, не з чим незрівнянну школу
моральності.
Мистецтво, яке виникло і сформувалося у процесі еволюції, є засобом
задоволення людських потреб, які виходять за межі повсякдення і простої
необхідності. Художній розпис – це давній засіб декорування будь‐яких
площин. Де‐небудь можна побачити хоча б невеликий витвір митця, який,
насамперед є традиційною прикрасою.
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Є безліч способів декорування. Наприклад, останнім часом усе частіше
використовується художній розпис стін в інтер’єрі, предметів домашнього
вжитку, іграшок, одягу, всіх підручних матеріалів, адже він дозволяє зро‐
бити все навкруги дійсно унікальним. Розпис буде доречний практично в
будь‐якому стилі, головне – правильно підібрати сюжет, стилістику, кольо‐
рову гаму і техніку виконання.
Розпис стін виконує не тільки естетичну функцію. Правильно підібра‐
ний візерунок і колірна гама розпису здатні візуально змінити пропорції
приміщення, акцентувати або згладити окремі деталі інтер’єру, гармоній‐
но врівноважити архітектурні елементи для створення цілісної композиції,
виправити вади (наприклад, нерівність стін). Розмір малюнка буде залежа‐
ти від розміру приміщення. Чим більше приміщення, тим більшу площу
можна відвести під розпис, тим більш складним і докладним може бути
малюнок.
Настінний розпис – це «родзинка», навколо якої будується весь інтер’‐
єр. Художній розпис стін буде притягувати до себе увагу, а це означає, що
елементи декору приміщення не повинні конкурувати з розписом, а гар‐
монійно з ним поєднуватися. Оздоблення всього, що оточує особистість,
відображає її смак, почуття, погляди.
Народ на початку свого трудового і культурного життя, використову‐
ючи різні предмети і пристосування, взяті з навколишньої природи або
зроблені руками людини, перетворював їх з повсякденних речей у витвори
мистецтва, куди вкладав весь свій досвід, естетичний смак, почуття прек‐
расного.
Висновки. Отже, робота висвітлює питання щодо використання роз‐
пису в сучасному інтер'єрі, іграшках, побутових, підручних предметах. Ми‐
стецтво дизайну дозволяє проявити неповторну індивідуальність у своєму
оточенні. Кожному хочеться, щоб його будинок, речі, були дійсно особли‐
вими, не такими, як у інших, а що як не розпис може внести неповторність
у наш навколишній простір (інтер'єр). Часто саме настінний живопис може
розширити простір, створити певний настрій і стиль будинку, підкреслити
затишок і тепло нашого оточення.
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ХУДОЖНІЙ СВІТ ЛЕСІ ПРИЙМИЧ
Андрій БАРАНЕЦЬ,
студент 2 курсу
скороченої форми навчання,
кафедра декоративно‐
прикладного мистецтва,
Закарпатський художній інститут, Науковий керівник:
м. Ужгород Н. Й. РЕБРИК,
доцент, кандидат філологічних наук,
проректор Закарпатського худож‐
нього інституту, м. Ужгород
Постановка проблеми. Леся Юріївна Приймич ‒ художниця і педагог
Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі, член Національної спілки художників Ук‐
раїни, яка весь свій талант, натхнення, вільний час присвячує творенню
картин. Творчий доробок ужгородської художниці Лесі Приймич значний і
різноманітний. Її роботам притаманні ознаки різних художніх напрямків:
постімпресіонізму, експресіонізму, неореалізму, однак в жоден з них її тво‐
ри не вкладаються повністю.
Сьогодні мистецькі твори Л. Ю. Приймич прикрашають збірки різних
музеїв, галерей та приватних колекцій України, Хорватії, Польщі, Словач‐
чини, Канади, США, Італії та рідного Ужгорода. На жаль, творчість худож‐
ниці є малодослідженою, що й пояснює актуальність нашого дослідження.
Метою дослідження є аналіз творчості Лесі Приймич, особливостей
образного мислення та художньо‐стилістичного мовлення.
Виклад основного матеріалу. Приймич (Токарь) Леся Юріївна наро‐
дилася 26 січня 1968 року в місті над Ужем. Навчалась в загальноосвітній
школі №1 ім. Тараса Григоровича Шевченка, а згодом у 1983‐1987 рр. – в
Ужгородському училищі прикладного мистецтва на відділі «Художньої об‐
робки дерева», який закінчила з червоним дипломом. У 1987‐1992 рр. про‐
довжила навчання у Львівському державному інституті прикладного та
декоративного мистецтва на кафедрі «Художнього скла», який також за‐
кінчила з червоним дипломом. З липня 1992 р. працює в Коледжі мистецтв
ім. А. Ерделі, де викладає живопис на різних відділеннях, є завідувачем ци‐
клової комісії загальньофахових дисциплін.
У 4 роки батько привів маленьку Лесю в студію образотворчого мис‐
тецтва заслуженого учителя України – Золтана Степановича Баконія, де
майбутня художниця закохалась у мистецтво. Ще у той час вона вирішила
вчити дітей малювати, на дитячий манер називаючи цю професію «Золта‐
ном Степановичем». Саме тут, у студії З. Баконія, відбулись перші пленери
у художній кар’єрі авторки, які полонили її на все життя.
Сьогодні творчість художниці розвивається за двома напрямами: ро‐
бота на пленері й робота в майстерні над тематичними композиціями.
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Джерелом натхнення для художниці є пленер: тільки тут художниця зна‐
ходить своє «я». Різні куточки нашої мальовничої країни зображено на її
полотнах, що разом створюють ауру нескінченності життя. «Кожен регіон
цікавий по‐своєму: це рельєф, кількість сонця, неповторність ландшафту...
Головне – відчути місцевість і знайти правильні композиційні прийоми
побудови зображення», – вважає художниця.
Леся Приймич є авторкою великої кількості (серій) садів та різнохарак‐
терних ужгородських пейзажів. Поштовхом до створення квітучих компо‐
зицій став верховинський сад у Бистрому – рідному селі чоловіка. Мандру‐
ючи Закарпаттям, художниця з великою любов’ю оспівує гармонію поєд‐
нання архітектури і природи. Особливий настрій відчутний у її сакурових
весняних композиціях, які мисткиня полюбляє писати, виходячи на пле‐
нер. Уже багато років її найулюбленішими місцями в Ужгороді є площа Ма‐
сарика, вулиця Собранецька та площа Шандора Петефі.
З 1998 р. Леся Приймич – активна учасниця обласних та всеукраїнсь‐
ких виставок. Її перша персональна виставка відбулася в галереї «Ужго‐
род» у 2005 р. У житті кожного митця персональна виставка – важлива по‐
дія, здатна змінити його життя. Це ніби вершина, якої ти досяг, і з якої від‐
криваються нові творчі обрії. Шлях до неї буває іноді дуже довгим і звивис‐
тим часом ковзким і небезпечним, що не скажеш про творчу долю Лесі
Приймич. Сьогодні за плечима художниці яскраві миті творчого зростан‐
ня та велика кількість виставок.
Коло творцих зацікавлень Лесі Приймич охоплює різноманітні жанри і
стилі живопису. Сьогодні її твори зваблюють глядача життєвою енергією,
яку вона майстерно передає у кольорових імпровізаціях. Вміння бачити
гармонію та красу в будь‐яких фрагментах життя: від рідних вулиць Ужго‐
рода й буденності куточків Закарпаття до мальовничих українських крає‐
видів та сакральних композицій вирізняє її картини з‐поміж інших митців
Закарпаття. У камерних живописних творах художниця із непідробною
щирістю милується життям у будь‐яких проявах. Її твори – це синтез пост‐
імпресіоністичного спостереження, абстрактно‐експресивної колоритності
та професійної композиційної побудови. Її роботи мають велику життєдай‐
ну силу, несуть могутній позитивний заряд, дарують нам щиру радість.
Висновки. Не випадково на композиціях Лесі Приймич домінують від‐
тінки зеленого кольору – кольору життя, молодості й сили. Мисткиня про‐
бує себе в різних жанрах живопису, використовує різні стилі залежно від
задуму та настрою. Її мистецтво багатопланове за своїм композиційним і
колористичним вирішенням. У кожній роботі частка її душі – щедрої, доб‐
рої, врівноваженої та мрійливої.
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СУЧАСНА ДИТЯЧА КНИГА:
КНИГОВИДАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ
Інна БЕСКІД,
студентка 2 курсу
скороченої форми навчання,
кафедра дизайну,
Закарпатский художній інститут, Науковий керівник:
м. Ужгород Н. Й. РЕБРИК,
доцент, кандидат філологічних наук,
проректор Закарпатського худож‐
нього інституту, м. Ужгород
Постановка проблеми. Дитяча книга – це беззвучний наставник по‐
коління, предмет історії, культури. Відомо, що все найважливіше в людину
вкладається ще в її дитинстві: для дітей треба писати, як для дорослих,
тільки краще. Дитяча ілюстрована книга – своєрідний візуальний шлях пі‐
знання. На сьогодні до інфраструктури дитячого книговидавництва Украї‐
ни входять одне державне підприємство «Веселка» та майже 20 недержав‐
них видавництв і фірм. Кожне видавництво намагається визначити свою
позицію на сучасному вітчизняному книжковому ринку: одні вже утверди‐
лися на ньому, інші лише починають роботу.
Мета дослідження – виявити різноманітність дитячої літератури, пока‐
зати здатність книги впливати на формування дитячої свідомості, визначити
перспективи подальшого розвитку дитячого книговидавництва на Україні.
Виклад основного матеріалу. У часи незалежності українська худож‐
ня література для дітей почала успішно стверджуватися новими жанрами
та формами. Провідні видавці не шкодують зусиль і коштів для якісного
дизайну і поліграфії, а окремі – значно поліпшують свій продукт, виходять
на новий рівень. Усе це – очевидні успіхи українського книговидання для
дітей. І хоч сучасна дитяча книга на видавничому ринку України представ‐
лена доволі широко, однак, на жаль, вона не завжди відповідає читацьким
уподобанням, не завжди допомагає зрозуміти навколишню дійсність, соці‐
алізуватися і не до кінця враховує потенціал розвитку маленьких читачів.
Паперові видання, вдаються до все нових дизайнерських викрутасів,
перетворюючи книгу ледь не у витвір художнього мистецтва. Чи то із за‐
грозою з боку електронної книжки, чи то просто в імʼя естетики, але книж‐
ка стає дедалі більш вишуканою, а її дизайн ‒ все більш сміливим і неор‐
динарним. Подібна тенденція спостерігається і в літературі для наймолод‐
ших читачів. Ілюстрації дитячих книжок різняться між собою не тільки ху‐
дожніми техніками та прийомами, а також специфічними художніми мане‐
рами художників‐ілюстраторів, застосуванням ними художніх інструмен‐
тів та матеріалів. Тому, зрозуміло, що дитячі ілюстрації, навіть призначені
для одного і того самого віку дітей, можуть дуже сильно відрізнятися між
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собою. У залежності від смаків і стилю виконання художника, в ілюстру‐
ванні дитячої книжки можуть брати участь: класичні графічні техніки дру‐
ку, також різноманітні техніки рисунку і станкової графіки, аплікації з ви‐
тинанками, паперова пластика, різноманітні колажі, художня фотографія,
компʼютерні графічні програми і ще дуже багато чого цікавого.
Провідними видавництвами української дитячої книги є київське вида‐
вництво «А‐БА‐БА‐ГА‐ЛА‐МА‐ГА» та львівське видавництво «Старого Лева».
Видавництво «А‐БА‐БА‐ГА‐ЛА‐МА‐ГА» засноване 1992 р. українським по‐
етом Іваном Малковичем. Критики вважають, що І. Малковичу вдалося ство‐
рити естетичний еталон дитячої книжки. Саме з його видавничою продукці‐
єю повʼязаний перший випадок придбання авторських прав зарубіжними ви‐
давцями в незалежного українського видавця: йдеться про купівлю нью‐йорк‐
ським видавництвом Alfred A. Knapf прав на книжку «Котик і півник».
Видання «А‐БА‐БИ‐ГА‐ЛА‐МА‐ГИ» відзначаються розкішним худож‐
ньо‐технічним оформленням. З видавництвом співпрацюють знамениті
українські ілюстратори. Серед них Владислав Єрко – ювелір книжкової гра‐
фіки. Його авторські ілюстрації прикрасили книги таких відомих авторів,
як: Свіфт, Гофман, Гоголь, Керол, Коельо, Екзюпері, Шекспір та ін. Кость
Лавро – професійний художник‐анімаліст, який майстерно передає рухи
тварин у своїх малюнках і вміло показує їх характерні звички. Катерина
Штанко – відома українська художниця‐ілюстратор, книжковий графік, ро‐
боти якої демонструють чудове поєднання народної мудрості та худож‐
нього мистецтва. Вона є автором кількох десятків ілюстрованих книг. Єв‐
генія Гапчинська – одна з найпопулярніших українських живописців. Кни‐
га «Ліза та її сни» – дебют художниці в дитячій ілюстрації. Ця книжка ціка‐
ва тим, що відтворює казково‐пізнавальну історію про дівчинку, яка побу‐
вала в майстернях найяскравіших постатей світового малярства від Боті‐
челлі, Рафаеля, Пікассо, Малєвича, Клімта, Ван Гога, Далі.
Всеукраїнське «Видавництво Старого Лева» засноване 13 грудня 2001 р.
у Львові. Головний редактор Маріанна Савка – поетеса, автор 12 книг. Довгий
час видавництво спеціалізувалось на дитячій літературі різних жанрів: каз‐
ках, оповіданнях, віршах, піснях або примовках.
Уже майже 15 років львівське видавництво співпрацює як з добре ві‐
домими, так і з молодими ілюстраторами. Високими мистецькими якостя‐
ми вирізняються ілюстрації Світлани Хміль. Не випадково дитяча книжка
«Казочки‐куцохвостики» отримала високу оцінку провідних фахівців на
конкурсах і виставках. Ілюстрації були виконані у техніці акварелі, із за‐
стосуванням прийому лезування – послідовного нанесення прозорих шарів
фарби один на другий, що в результаті дає різноманітні кольорові ефекти.
Ілюстрації Христини Лукащук – дуже символічні, сповнені архетипів та
глибинних сенсів. Як правило, у роботах авторки прочитуються найменші
деталі подій. Мар’ян Пирожок – художник, лідер відомого гурта «ГИЧ‐ор‐
кестр», який давно і зі смаком малює Львів. Її ілюстрації завжди насичені
милими і дотепними родзинками.
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Висновки. Сучасна дитяча книга – явище унікальне. Її проблеми пот‐
рібно вивчати, розв’язувати, а перспективи – втілювати якнайшвидше в
життя, оскільки в кожної країни, незалежно від політичного, економічного,
соціального становища, повинна бути програма, яка б допомагала видава‐
ти нові книги для дітей.
Сьогодні в українській дитячій ілюстрації можна спостерігати перева‐
жно класичні графічні техніки виконання в поєднанні з комп'ютерною гра‐
фікою, часом трапляються ілюстрації, виконані аквареллю, темперами, ін‐
шими художніми матеріалами. А використання якихось оригінальних, мо‐
жливо навіть нетрадиційних, свіженьких технік та художніх прийомів – на‐
разі явище рідкісне.
Одним із шляхів подолання проблеми бачимо у експериментах, що
привнесе у дитячу ілюстрацію щось нетрадиційне, місцями шокуюче, але
сучасне, професійне і якісно мистецьке! Хочеться, щоб наші книжки розви‐
вали в дитини неординарне бачення і творче мислення. А також виховува‐
ли творчих, чуйних українців, які цінують своє, рідне, знають собі ціну, є
високоосвіченими, розуміються на культурі та мистецтві.
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ОБРАЗ ЖІНКИ
У ТВОРЧОСТІ ЛЮДМИЛИ КОРЖ‐РАДЬКО
Віра ВОРОБОК,
студентка 2 курсу
скороченої форми навчання,
кафедра образотворчого
мистецтва,
Закарпатський художній інститут, Науковий керівник:
м. Ужгород О. І. ГАВРОШ,
викладач кафедри культури та
суспільно‐гуманітарних дисциплін,
Закарпатський художній інститут,
м. Ужгород
Постановка проблеми. На зламі культурних епох, як правило, зміню‐
ються традиційні погляди на роль жінки в культурі та мистецтві. Сьогодні
актуальним залишається питання системного осмислення феномену жіно‐
чої творчості, вказуючи на її вартість та художні особливості.
Метою нашого дослідження є проаналізувати творчий поступ закар‐
патського «жіночого» професійного мистецтва та дослідити втілення об‐
разу жінки в картинах ужгородської художниці Людмили Корж‐Радько.
Виклад основного матеріалу. Людмила Андріївна Корж‐Радько на‐
родилась 11 травня 1956 році в м. Печенга Мурманської області (Росія) в
родині військових. У 1968‐1975 рр. навчалась в Республіканській художній
школі ім. Т. Шевченка в Києві. Опісля, з 1975 по 1980 р., – навчається у Львів‐
ському державному інституті прикладного та декоративного мистецтва на
кафедрі художнього скла. Після завершення п. Людмила їде за чоловіком,
скульптором Богданом Коржем, до Ужгорода. В умовах різноманітних течій
молода художниця продовжила творити свій власний і оригінальний
стиль. 1980‐ті роки стали періодом остаточного формування індивідуаль‐
ного стилю Людмили. Вже у 1987 році художниця стала членом Національ‐
ної спілки художників України.
Як справжня жінка, пані Людмила майстерно володіє мистецтвом оспі‐
вувати найкращу половину людства. Її творчість присвячена витонченому
світові жіночих образів, де жінки посміхаються, кокетують, зваблюють,
мріють, святкують, врешті, просто живуть своїм життям у фемінному світі.
Як правило, художниця звертається до жінки як до об’єкта, насампе‐
ред психологічного зображення, відстежуючи її настрої, хід думок, зміну
почуттів. Жіночі образи художниці густо замішані на вишуканій еротиці. У
зображеннях приваблює не стільки відверта голизна, скільки голизна де‐
формована та напівприхована довгим «русалячим» волоссям або незвич‐
ним вбранням. Матері, сестри, подруги, жінки на картинах Людмили швид‐
ше Єви, ніж спокусниці.
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Жіночі образи Людмили Корж‐Радько можна умовно поділити на дві
групи – це одноосібні і групові композиції. Аналізуючи творчість мисткині,
однофігурних композицій ми можемо типологізувати за категоріями: «жін‐
ка‐настрій», «жінка‐мати», «жінка‐символ». Групові: «подруги», «матері» і,
звісно, «жінка у відносинах з чоловіком».
Відмінною рисою жіночих образів є їх сплощення. Індивідуальність
кожної жінки розкривається за допомогою одягу, простору, а також «ви‐
правлених ліній», які надають образу характерні риси. У портретах прак‐
тично не виражена індивідуальність персонажів. Авторка відображає рад‐
ше зовнішню ідеальність, знаходячи для цього краще висвітлення або ра‐
курс. Особливо це помітно, на полотнах, де художниця намагається зобра‐
зити «жінку‐настрій», за допомогою кольору, положення тіла і сплетіння
пальців, пані Людмила вміло передає душевний стан своїх героїнь («Без
назви», «Передчуття щастя», «Самотність»).
До типу зображень «жінка‐мати» відносимо серію робіт «Тайська ма‐
донна І», де спостерігаємо сучасне трактування образу Богоматері. Худож‐
ниця передає ідею не стільки через зображення, скільки через пластику
лінії та напругу кольору. Серія робіт «Намисто І» є прикладом творів, де зу‐
стрічаємо образи типу «жінка‐символ». Гнучка лінія контуру тіла і рук, що
утворює зображення, не лише творить форму, а й підкреслює емоції.
Образ «жінки‐подруги» бачимо в композиціях «Розмова», «Без назви»,
«Подруги», «Мінор», «Наречена», «Три сестри», «Розмова». За допомогою
ракурсів, кольорових плям та структури композицій авторка робить спро‐
бу показати взаємовідносини жінок. У своїх композиціях мисткиня намага‐
ється зрозуміти й осмислити поведінку жінки сучасної епохи. Художниця
створює узагальнені образи, за якими, імовірно, приховані риси різних жі‐
нок, які «підгледіла» у щоденному житті пані Людмила. Багатофігурні ком‐
позиції із зображенням образу «жінки‐матері» спостерігаємо у композиці‐
ях «Гарячий серпень», «Сон по обіді», «Спогад», «День народження», «Ди‐
тинство» тощо.
Хоча у живописних творах художниці домінує жіночий образ, в окре‐
мих композиціях присутні й кілька чоловічих зображень. Яскравою ілюст‐
рацією до типу з зображенням «жінка – чоловік» є твори «Гліцинія», «Сер‐
пень», «Дорога додому», а також ілюстрації до «Декамерону» Дж. Боккаччо.
Центром композиції, як правило, є молода здорова жінка у вільному одязі,
з розкішним волоссям – іноді томно‐чарівна, іноді загадкова, іноді грацій‐
на, іноді неприступно‐рокова, але завжди чарівна і миловидна.
Висновки. Чудові жіночі образи – це лише одна з граней творчого та‐
ланту Людмили Корж‐Радько. Уже сьогодні спадщина заслуженої художни‐
ці України вражає своїми розмірами: живописні полотна, станкова та книж‐
кова графіка, монументальні вітражі і декоративні панно, колажі, офорти.
Очевидно, що пані Людмила належить до тих митців, яким вдається ство‐
рити власну концепцію світу і свій неповторний органічний стиль. Однак
процес становлення її творчої особистості, як неповторної індивідуальнос‐
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ті, ще не до кінця з’ясований і потребує ґрунтовного опрацювання та введен‐
ня у контекст загальноукраїнського розвитку образотворчого мистецтва.
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ТЕМА ТАНЦЮ І МУЗИКИ
НА ПОЛОТНАХ ЗАКАРПАТСЬКИХ МИТЦІВ
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доцент кафедри культури та
суспільно‐гуманітарних дисциплін,
Закарпатський художній інститут,
м. Мукачево
Постановка проблеми. Незаперечним є факт вміння закарпатських
художників передати музичний настрій та емоції на полотнах. Однак у на‐
уковому сенсі вплив музики й танцю на живопис, в тому числі і на закар‐
патський, досліджено, на нашу думку, недостатньо.
Метою нашого дослідження є аналіз відображення музичної культури
і танцю у живописних творах митців Закарпаття.
Вклад основного матеріалу. Факт існування тісного взаємозв’язку і
взаємовпливу між різними сферами мистецтва, зокрема між живописом і му‐
зикою, є незаперечним. Багато спільного між музикою і живописом можна
знайти в термінах, які вживають музиканти та художники. І ті й інші гово‐
рять про тональність, про колорит і барвистості полотен і музичних творів.
Багато художників завдяки музиці передавали стан своєї душі. Почи‐
наючи з давнини, людство зображувало танець, який був спочатку яки‐
мось містичним ритуалом, а пізніше танець набув іншого глибокого сенсу.
Танець змінювався залежно від епохи, поглядів і течій.
Побутовий живопис Закарпаття передавав не так реалії народного
буття, як власні індивідуальні враження художників від світу Верховини і
верховинців, від їхнього повсякденного існування, глибокої закоріненості
у традиціях.
Національна за духом закарпатська художня школа вирізнялася роман‐
тичним символізмом, живописною архітектонікою у трактуванні народно‐
го побуту, звичаїв, непересічної природи Карпат, тісними контактами з
фольклором та семантикою народного мистецтва.
Характерною рисою є зображення народного танцю. Передають радіс‐
ний настрій широкими плямами та переважно яскравими кольорами. Важ‐
ливу роль також відігравала гірська місцевість, яка надихала митців живо‐
пису. Закарпатська школа живопису найбільшою мірою передавала теат‐
ральне мистецтво, музику, хороший спів, а також танець. Багато робіт ви‐
конані експресивно, де основною домінантою є емоції та почуття. Одним із
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завдань школи живопису було «розвинути уміння висловлювати ідеї сло‐
вами, мелодіями (спів і музика), малюнками».
Художники творили образи відкритими кольорами і пластикою мазка,
виробляючи світло‐тіньові партії. Деякі митці віддавали перевагу засобам
узагальненої виразної живописної пластики, трохи приглушеному колори‐
ту, композиційним наголосам, плановому переходу площин.
Засновником закарпатської школи живопису є Адальберт Ерделі. Ми‐
тець творив свої роботи у витриманій коричневій гамі, на його картинах
відчувається вплив старих німецьких майстрів. Ерделі – колорист, майстер
пейзажного та портретного живопису, натюрморту, сміливості, динаміки
та незвичності колірних композицій. У портреті «Юна танцівниця Клара
Балог» Ерделі створює форми завдяки кольоровим площинам.
Одним з яскравих представників закарпатської школи живопису є Вʼя‐
чеслав Приходько. З його робіт можна виділити такі, як «Жінки. Хустки»,
«Гармонія», «Танець». На картині «Танець» чітко виражені обличчя дівчат.
Композиція привертає увагу поєднанням кольорів. У центрі бачимо дівчат,
які ніби передають музику цього танцю, свіжість і хороший настрій. Акцен‐
том є білі сорочки і червоні сукні, підкреслені холодним фоном дерев.
Ще один видатний учень фундаторів закарпатської школи живопису –
Андрій Коцка, який вдається до створення узагальненого, епічного пейзаж‐
ного образу. Митця вабить буйне розмаїття весни, зелене барвисте листя,
квіти, цвіт дерев. У роботах відчувається потяг до музики – одна з найха‐
рактерніших особливостей його манери письма. У своїй палітрі він шукав
не «предметні» кольори, а кольори настрою. Митець гостро відчуває на‐
стрій танцю, він передає теплими та холодними, барвистими та монохром‐
ними кольорами одяг і настрій.
Стиль Юрія Герца не можливо сплутати з іншими. Художник зумів від‐
творити на картинах світ, наповнений високою емоційною напругою, яск‐
равим колоритом і потужною внутрішньою енергією. Унікальним є і його
вміння створювати для глядачів ефект присутності. У багатьох роботах ху‐
дожник зображав свята, народні гуляння, поетичні сцени колоритного
життя земляків («Верховинський мотив», «Верховинський весільний мо‐
тив», «Верховинська свадьба»).
Картини Герца вирізняються щирістю, адже художник жив у гармонії
й згоді із собою, вдалині від суєтного світу великих міст. Багато його робіт
присвячені музиці. Художник творить образи відкритими кольорами і пла‐
стикою мазка, виробляючи світло‐тіньові партії. Можна сказати, що всі ро‐
боти мають одну і ту ж гаму, але вирізняються стилем мазків. Юрій Герц
передавав лише піднятий настрій, веселощі і акцентував увагу на народ‐
ному одязі і традиціях.
Представником сучасного закарпатського живопису, який звертається
до тем музики і танцю є Аттіла Коприва. Так, наприклад, його відома робо‐
та «Чардаш» являє собою багатогранну колірну картину. На ній зображено
танець молодих дівчат: національний угорський танець, виразні обличчя,
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яскравий етнічний одяг і жваві рухи. Пишність суконь передають ритм му‐
зики. У цій картині, як і в роботах інших митців, переважають контрастні
кольори, зображені яскраві білі сорочки і пишні сукні. Вона передана у сво‐
їх національних тонах, і дійсно передає ритм та настрій.
Висновки. Художник не здатний зобразити звук, але він може переда‐
ти рух і настрій – легким жестом, нахилом голови, складкою на одязі, пос‐
мішкою на обличчі танцівниці, напругою чоловічих мʼязів. Можливо, саме
тому танець так привабливий для художників, адже сенс їхньої творчості –
закарбувати прекрасне і вдихнути в полотно душу.
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Постанова проблеми. Зазвичай художнє ткацтво сприймається як
щось застаріле, пов’язане із образом жінок старшого віку, які від ранку до
заходу сонця прядуть нитки та виготовляють килими чи ліжники. У широ‐
кому розумінні цей вид декоративно‐прикладного мистецтва охоплює усю
сукупність технологічних процесів з виробництва тканин. Ткацтво – це ви‐
готовлення різноманітних килимових тканин, виробів, що сполучають в
собі всілякі техніки виконання. Килими і килимові вироби широко засто‐
совуються для побутових потреб і прикраси житлових та громадських
інтер’єрів.
Метою нашого дослідження є висвітлення окремих біографічних да‐
них мисткині Інни Баричевої та ролі гобелену на сучасному етапі розвитку
мистецтва.
Виклад основного матеріалу. Реліктове існування ткацтва як ремес‐
ла прийнято називати ткацтвом художнім, оскільки найчастіше воно є час‐
тиною декоративно‐ужиткового мистецтва, сувенірної промисловості то‐
що. За українським сюжетно‐тематичним килимом утвердилась назва го‐
белен. І це не випадково, бо за технікою ткання і мистецькими засобами
гобелени нагадують західноєвропейські, зокрема, французькі сюжетні ки‐
лими‐гобелени XVII–XVIII ст.
Класичний гобелен до ХХ ст. – це переважно живописна картина, ви‐
конана засобами ткацтва. Ескізи для них створювали кращі художники,
тому протягом сторіч гобелен зазнав впливу всіх стилів мистецтва. Водно‐
час сама техніка гобелена лишилася незмінною. Це було щільне перепле‐
тення однорідної пряжі, у якому беруть участь і основа, і підткання.
В Україні цей вид мистецтва, гобелен чи тематичний килим, розвину‐
вся протягом 1920‐1930‐х років. В ієрархії декоративного мистецтва тема‐
тичному килиму відводилося перше місце. На відміну від західноєвропей‐
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ських гобеленів український тематичний килим зберіг техніку звичайного
гладенького килима, а за своїм змістом і характером художнього виконан‐
ня органічно пов'язаний з традиціями народної творчості.
Сучасний погляд на цей традиційний вид прикладного мистецтва фор‐
мує творча діяльність однієї з найталановитіших мисткинь – Баричевої
Інни. Створення гобеленів – основа її художньої діяльності. Гобелен – один
із різновидів декоративно‐ужиткового мистецтва, стінний безворсовий ки‐
лим із сюжетною або орнаментальною композицією, витканий вручну пе‐
рехресним переплетенням ниток. Гобелени виготовляються із кольорових
ниток. Улюбленою темою художниці є квіти та природа. Її роботи є надзви‐
чайно сучасними і зачаровують своєю кольоровою гамою, самобутністю та
неповторністю.
Інна Баричева народилася в 1964р. в сім’ї художника‐педагога Баричева
Івана Сергійовича. У 1983 р. закінчила Вижницьке училище прикладного ми‐
стецтва, а в 1990 р. – художній факультет Московського технологічного інс‐
титуту за спеціальністю «Художнє оформлення текстильних виробів».
Після закінчення інституту викладає у Вижницькому коледжі при‐
кладного мистецтва (Чернівецька обл.). У 1995 р. очолила кафедру ткацт‐
ва, а з 1999 по 2007 рр. – завідує відділенням «Декоративного мистецта»
Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка.
У 1994 р. мисткиня розпочала активну виставкову діяльність. З 2007
року займається тільки творчою і виставковою роботою. Художні твори
Інни Баричевої знаходяться в колекціях Державного геологічного музею
ім. В. І. Вернадського, Російської академії наук (м. Москва, Росія), Краєзнав‐
чого музею м. Хмельницький, Художнього музею м. Чернівці.
Інна Іванівна Баричева є членом Національної спілки художників
України і Спілки дизайнерів України. З 1995 року мала персональні виста‐
вки у Будапешті (Угорщина), Празі (Чехія), Братиславі (Словаччина), Бер‐
ліні (Німеччина), Бєлгороді (Росія), Гданську (Польща).
Перелік окремих виставок Баричевої І. І.:
1994 – персональна виставка в обласному музеї, м. Хмельницький.
1997 – «Карпатський хребет», Бухарест, Румунія.
1998 – виставка творчих робіт сім’ї Баричевих, Вижниця.
2001‐2006 – осінній салон «Високий замок», Львів.
2002 – персональна виставка, Чернівці.
2004 – персональна виставка «Гобелен», Чернівці.
2006 – персональна виставка, Чернівці.
2009 – виставка в РКЦ Берлін, Німеччина.
2009 – галерея «Time», Австрія.
2010 – персональна вистава, Будапешт, Угорщина.
2011 – персональна виставка, Будапешт, Угорщина.
2012 – персональна виставка, Гданськ, Польща.
2012 – персональна виставка, Братислава, Словаччина.
2012 – персональна виставка, Брюссель, Бельгія.
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2012 – персональна виставка, Дьор, Угорщина.
2013 – 1‐ша Московська Міжнародна виставка художньої емалі, Моск‐
ва, Росія.
15 січня 2015 року в кришталевому залі РЦНК в Празі відбулося від‐
криття виставки художників Олександра Кабанова та Інни Баричевої.
Представник Росспівробітництва в Чехії Леонід Гамза привітав гостей,
представив художників і відзначив роботи художників.
День української культури в Будапешті також не пройшов без участі
мисткині. У галереї Святого Георгія була відкрита виставка Інни Іванівни,
яка проживає сьогодні в Угорщині. Художниця не забуває мистецтва
батьківщини і хоче донести його до якомога більшої кількості людей.
Висновки. Гобелен у творчій діяльності Інни Іванівни Баричевої за‐
ймає чільне місце, художниця перебуває в постійному творчому пошуку,
живиться енергією рідної землі, яку грамотно і неповторно передає в ко‐
льорі, текстурі, цікавому сюжеті декоративних робіт.
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Постанова проблеми. Український народ
здавна був одним із найталановитіших у світі.
Жага до самостійності й незалежності сприяла
збагаченню народної творчості, мистецтва та
справжніх українських традицій. Прагнення
виживати у важкі часи, стиль життя наших
прадідів сприяли виникненню декоративно‐
ужиткового мистецтва. Речі створювались не
лише для естетичного задоволення, адже, при‐
крашаючи оселю, мали практичне застосування.
Метою нашого дослідження є висвітлення окремих епізодів життє‐
вого та творчого шляху народної майстрині з Буковини Олени Чорногуз, а
також з’ясування значення її творчих здобутків у розвитку народного де‐
коративно‐прикладного мистецтва.
Виклад основного матеріалу. Олена Іванівна Чорногуз – художниця
декоративно‐ужиткового мистецтва, з 1977 року член Національної спілки
художників України, нагороджена премією ім. Ольги Кобилянської та об‐
ласною премією Сидора Воробкевича. Мисткиня є винахідником унікаль‐
ної техніки гобелену, де взаємодіють складні фактури, розташовані у різ‐
них площинах, створених за допомогою нитки різної фактури. Якщо в тра‐
диційному народному ткацтві малюнок гобелена створюють геометричні
чи рослинні візерунки, то у Олени Чорногуз – ні візерунків, ні рослин в
конкретному їх образі. Це щось асоціативне, в якому відчувається своєрід‐
на магія кольору й настрою.
Свою техніку художниця винайшла в 1970‐х роках, досліджуючи влас‐
тивості нитки, і удосконалює її вже понад 25 років.
Окрім гобелену, художниця малює на склі та є автором буковинської
ляльки, в якій поєднує дерево з ниткою.
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Олена Іванівна Чорногуз народилася
15 червня 1949 року в місті Вашківці Виж‐
ницького району Чернівецької області. Була
наймолодшою, п'ятою, дитиною в родині.
Нині мешкає в батьківському домі. Чоловік,
Кирилов Роман Миколайович, – різьбяр.
Мистецьку освіту здобула у Вижницько‐
му училищі декоративно‐прикладного мис‐
тецтва 1968 року (відділ художнього моде‐
лювання одягу, спеціальність: художник‐мо‐
дельєр). У той час викладачами у Вижниці
були фахівці, яких запрошували з Києва, Мос‐
кви, Ленінграда. «Але кому в 1970‐х у Чер‐
нівцях були потрібні модельєри?», – зауважує
про ті часи мисткиня. Направлення на роботу
отримала в Обласний художній фонд на при‐
кладну дільницю – місце, де створювали і ви‐
готовляли різноманітні сувенірні вироби.
Олена, творча натура, в душі – справжній мо‐
дельєр, тож створила дерев’яну ляльку, яку,
природно, потрібно було одягнути.
Саме тоді, вочевидь, розпочалися пошуки тієї техніки, яка наприкінці
1980‐х принесе їй справжню популярність, – техніки «намотування». Міні‐
мум можливостей дали простір для виявлення її таланту. Коли Олена Іва‐
нівна показала людям свою «картинку», виготовлену цілком оригінальною
технікою, ніхто не міг здогадатися, яким чином це зроблено: ніби не ткац‐
тво в традиційному значенні і нетрадиційному також. На «картинках» Оле‐
ни Чорногуз жив світ природи, світ почуттів.
Час від часу п. Олені стає «тісно» у власній техніці і тоді вона звертає‐
ться до живопису на склі. Та й авторську техніку вдосконалює, оздоблюю‐
чи тло «легковажними» пелюстками.
Олена Іванівна – учасниця багатьох виставок. Традиційно раз на 5 ро‐
ків робить собі подарунок – влаштовує персональну виставку в Києві. Ми‐
нулоріч виставила там серію дивовижних робіт.
Основні виставки майстрині:
1973 – республіканська виставка «Молоді художники Радянської Укра‐
їни» (Київ).
1975 – республіканська виставка декоративно‐прикладного мистецт‐
ва (Київ).
1982 – міжнародна виставка міні‐гобелену (Чехословаччина).
1996 – персональна виставка (м. Чернівці, м. Київ, м. Коломия та м. Рід
в Австрії).
2001 – виставка «Різдвяний салон» (Київ).
2001 – персональна виставка гобеленів та малюнку на склі (м. Чернівці).
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2005 – Різдвяна виставка (Київ).
2008 – Великодня виставка (м. Дніпропетровськ).
2009 – участь у благодійному аукціоні Віденського балу в Національ‐
ному оперному театрі (Київ).
2010 – персональна виставка гобеленів та малюнку на склі (м. Чернівці).
2010 – персональна виставка гобеленів у Національному будинку ху‐
дожника (Київ).
Висновки. Відрадно, що твори Олени Чорногуз розійшлися по Україні
й Європі. Вони зберігаються у колекціях Міністерства культури України,
Чернівецького художнього музею, Коломийського музею народного мисте‐
цтва, в приватних колекціях США, Австрії, Ізраїлю, Польщі, Канади, Фран‐
ції, Японії, Угорщини та Росії, що свідчить про актуальність творчості мис‐
ткині, а також високохудожній і професійний рівень у галузі декоративно‐
прикладного мистецтва.
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Постановка проблеми. Через суперечливе питан‐
ня про вплив газового напою «Pepsi» на здоров’я, який
триває вже багато років, хочемо дослідити і висвітлити
склад напою, його приготування та безпосередньо
вплив на здоров’я. Звернути увагу на властивості на‐
пою, його зміну в часовому проміжку, вживання напою
на різних континентах та вплив на традиції та ево‐
люцію компанії «Pepsi» з самого початку свого виник‐
нення і до сьогодення.
Метою наукової роботи став аналіз розвитку
компанії «Pepsi» на території її виникнення та за її межами, а також вплив
газового напою «Pepsi» на масову культуру.
Виклад основного матеріалу. «Пепсі» (англ. Pepsi, від пепсин) або
«Пепсі‐Кола» (англ. Pepsi‐Cola) – безалкогольний газований напій, що про‐
дається по всьому світу. Права на торгову марку «Pepsi‐Cola» належать
американській компанії «PepsiCo». «Pepsi» – один з найзнаменитіших і
впливових брендів світу з річним оборотом понад 65 млрд. доларів США.
Мало хто знає, що Pepsi сьогодні – це не просто виробник шипучої газова‐
ної води, але і власник величезної кількості різних підприємств, де вироб‐
ляються напої, соки, молочна продукція, снеки, дитяче харчування.
Так, 117 років тому, а саме 28 серпня 1898 року, на світ появилася
«Pepsi‐Cola» за допомогою молодого фармацевта з міста Нью‐Берна‐ – Ка‐
леба Бредхема. Напій миттєво набував популярності на ті часи, і через чо‐
тири роки Бредхем організовує компанію Pepsi‐Cola Company, а вже в 1903
році він реєструє назву «Pepsi‐Cola» в якості торгової марки.
Одним із відомих і впливових маркетингових ходів кампінії був 1934 р.,
коли Pepsi‐Cola починає завоювання ринку і продає 12‐унцеву пляшку за
п'ять центів, тобто за ціну, за яку конкуренти просять за 6 унцій. Дебют 12‐
унцевої пляшки проходить в Балтиморі, де його чекає грандіозний успіх.
Економія стає «золотим» словом в роки депресії, і продажі злітають вгору.
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Наступний маркетинговий хід, який також став досить успішним,
припадає на середину 1950‐х рр., коли в Америці починається спортивний
бум. Американки стурбовані проблемою зайвої ваги. Це захоплення не за‐
лишає байдужими креаторів «Pepsi». «Pepsi» представляє нову стратегію,
основний акцент в якій робиться на низький вміст калорій в напої. «Зни‐
жений вміст калорій» стає фірмовим стилем «Pepsi», а струнка жінка в кос‐
тюмі від Dior – цільовою аудиторією. Навіть логотип «Пепсі» «полегшуєть‐
ся»: тепер на ньому красується лише одна риска замість двох.
Найбільш успішний і відомий маркетинговий хід відбувається через
три тижні після інавгурації Джона Кеннеді. «Pepsi» загоряється ідеєю ство‐
рення власного покоління (Pepsi Generation). «Покоління Пепсі» – з часом
воно стане найтривалішою і однією з найвідоміших рекламних компаній за
всю історію людства. Коли Pepsi найняла «рокера жувальної гумки» Майк‐
ла Джексона, у 70‐х рр. фолк‐музика стає лейтмотивом роликів «Pepsi».
Еволюція логотипу «Pepsi». У 1903 р. вперше представлено фірмовий
логотип. У 1905 і 1906 роках у компанії послідували ще два ребрендинги,
викликані розвитком бренду і його популяризацією. Логотипи набули
більш гладких, легких форм – прописні зображення злилися в одне і явля‐
ють собою цілком сучасний впізнаваний образ. На варіанті 1906 зʼявився
слоган: «The Original Pure Food Drink». Незначні зміни відбулися в логотипі
в 1940 р. У 1941 р. зʼявляється ще один символ компанії – червоно‐блакит‐
ний круг, розділений білою хвилеподібною смугою – данина поваги амери‐
канській військовій потужності. А в 1962 р. Pepsi вперше відмовилася від
злитого написання зі словом Cola, імʼя бренду було прописано заголовни‐
ми буквами – таким чином, компанія ідентифікувала себе від свого закля‐
того конкурента ‒ «Coca Cola».
Новий логотип являє собою знамените синьо‐червоне «коло Pepsi» з
білою стрічкою посередині. Цікаво, що стрічка виглядає як посмішка, при‐
чому характер її змінюється залежно від напою: просто усмішка – для Pep‐
si, тонка посмішка – для Diet Pepsi і широка посмішка – для Pepsi Max.
Протягом усього наступного часу PepsiCo продовжує коригувати свої
логотипи з урахуванням потреби часу, виносячи імʼя бренду за круг, стилі‐
стично змінюючи написання і поглиблюючи колір. У 1991 р. Pepsi застосо‐
вує похилий курсив і червону смугу, виступаючи за логотипом, символізу‐
ючи прагнення бренду до нових висот. Пізніше, в 1998 р., під час святку‐
вання 100‐річного ювілею компанії Pepsi, знову «тюнінгує» свій логотип,
утворюючи тривимірну модель своєї кулі, розміщуючи його на темно‐бла‐
китному тлі. Цей логотип і був фірмовим знаком до 2004 р. До речі, «Coca
Cola», на відміну від головного свого конкурента, логотип кардинально не
міняла жодного разу, а лише «рестайла» найпершого написання.
Останнім на сьогоднішній час справжнім ребрендингом став логотип
2004 року, схоже, найкардинальніший за всю історію компанії. Він торкну‐
вся, крім глобального символу, і більшіості її продуктів. Новаторським
виглядає рішення відмови від статичного зображення для всіх видів Пепсі.
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Знаменитий глобальний логотип компанії – червоно‐блакитний круг,
розділений білою хвилеподібною смугою, перетворений у «смайлик», при
цьому фірмові кольори залишаються колишніми. Новий логотип предста‐
влений в декількох варіантах «веселості», кожен з яких означає один з
продуктів компанії: стримана усмішка – логотип всієї марки, посмішка –
Diet Pepsi, сміх – Pepsi Max.
Висновки. На основі проаналізованих нами відомостей про вплив на‐
пою «Pepsi» на здоров’я людини ми можемо зробити такий висновок: у не‐
великій кількості вживання газового напою «Pepsi» є цілком нормальним і
безпечним. Але зловживати ним і робити його одним із головних компо‐
нентів твого раціону на день не рокомендується, через високий рівень цу‐
кру. У своїй діяльності компанія керується трьома принципами – чесність,
послідовність і справедливість. Свою місію PepsiCo формулює так: стати
кращим виробником готових продуктів харчування і напоїв. В історії ком‐
паніі «Pepsi» було досить непростих і складних перешкод до справжнього
успіху, який компанія має зараз. Вона пройшла шлях від банкрутства до
багатства, від мало кому відомої компанії до маркетингового гіганта сьо‐
годення. Обжене вона свого головного конкурента – компанію «Coca Cola»
– покаже час.
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ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%
B5%D0%BF%D1%81%D0%B8.
13. Pepsi в музиці. Pepsi – тут і зараз. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://advertising‐inside.pp.ua/advertmusic/muzyka‐iz‐reklamy‐pepsi‐zdes‐
i‐sejchas‐maks‐barskih.html
14. Вікіпедія (вільна енциклопедія). Який вплив на здоров'я надає Pepsi. – [Елек‐
тронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/
%D0%3F%D0%B7%D0%BF%D1%41%D0%B4.
15. Вікіпедія (вільна енциклопедія). Цікаві факти. – [Електронний ресурс]. – Ре‐
жим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%
D1%81%D0%B8#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.B5.D1.87.D0.B0.D0.BD.D0.B8.
D1.8F.
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ТРАДИЦІЙНА ОБРОБКА МЕТАЛУ
НА ГУЦУЛЬЩИНІ
Олексій ГРИГОРЧАК,
Богдана ЯРЕМІЙЧУК,
студенти факультету архітектури,
будівництва та декоративно‐
прикладного мистецтва,
Чернівецький національний універ‐ Науковий керівник:
ситет імені Ю. Федьковича, О. Б. ФЕДИНЧУК,
м. Вижниця асистент кафедри ДПМ,
Чернівецький національний
університет імені Ю. Федьковича,
майстер народного мистецтва
України, м. Вижниця
Постановка проблеми. Художня обробка кольорових металів (мідь,
бронза, латунь, нейзильбер) на Гуцульщині має вікові традиції. Підтвер‐
джують це окремі археологічні знахідки. Письмових джерел, що стосуються
цього питання, в дорадянський період відомо небагато. Як правило, згаду‐
ються поодинокі вироби художніх предметів побуту з кольорових металів.
Повніші відомості з художньої обробки кольорових металів на Гуцульщині
подають Л. Вербицький [3] і В. Шухевич [6]. Проте названі дослідники не ро‐
зглядали гуцульського художнього металовиробництва в його історичному
розвитку, не шукали його коріння в давніх слов'янських традиціях, а схиля‐
лись до думки, що воно запозичене від культур Сходу або Заходу.
Мета дослідження – висвітлити особливості традиційної обробки ме‐
талу на Гуцульщині.
Виклад основного матеріалу. Художню обробку металу Гуцульщини
можна поділити на два періоди – дорадянський і радянський. Між ними видно
чітку різницю в асортименті металевих виробів, ідеологічному підході до подачі композиційних рішень і декоруванні. Питанню вивчення художньої оброб‐
ки кольорових металів після возз’єднання західноукраїнських земель з ра‐
дянською Україною приділено більше уваги. Уже у 1952 p. М. Д. Манучаро‐
ва згадує про гуцульських майстрів, «які виготовляють чудові вироби з
кольорових металів, прикрашені тонкою різьбою і гравіровкою». Всебічне
дослідження гуцульського художнього металу знаходимо в працях І. М. Ма‐
тасяка, П. М. Жолтовського, Д. Гобермана, Л. М. Сухої, О. Г. Соломченка.
Основними і традиційними центрами виробництва художніх промислів
з кольорових металів на Гуцульщині в ІІ пол. XIX і на початку XX ст. були села
Косівського і Верховинського районів Івано‐Франківської області та села Ви‐
жницького і Путильського районів Чернівецької області: Білоберізка, Бист‐
рець, Брустурів, Голови, Дихтинець, Довгопілля, Жаб'є, Космач, Косів, Красно‐
їлів, Путила, Річка, Розтоки, Селятин, Соколівка, Кути, Яблуниця та ін.
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Головним напрямком промислів м. Косова як центру народних реме‐
сел, який визначився вже у перші роки післявоєнних п’ятирічок, став усе‐
бічний розвиток традиційних ремесел Гуцульщини. Тому основні зусилля
були спрямовані на реконструкцію та розширення артілей, зміцнення їх
матеріальної бази. Основна увага приділялася килимарству, різьбярству,
кушнірству, виготовленню металевих речей. Проте дотримання традицій у
виготовленні гуцульських прикрас не віталося.
Після возз’єднання західноукраїнських земель із радянською Украї‐
ною була спроба підняти народні промисли у формі нової організації виро‐
бництва. З цією метою у Косові було організовано художньо‐промислове
об’єднання «Гуцульщина», до якого вступила частина майстрів Косова та
сіл Брустури і Річки. Однак роботу об'єднання було перервано під час ні‐
мецької окупації (1941–1945 рр.).
Найбільш колоритний, багатий формами та орнаментикою тип виро‐
бів зник з виробництва художнього металу. Заборона виготовляти вироби
з хрещатими мотивами призвела до того, що зґарди, натільні чоловічі хрести
у радянську добу можна було побачити тільки в музеях, як приклад пере‐
житків минулого.
З 1970 року в художньо‐виробничому об’єднанні «Гуцульщина» поча‐
ли з’являтися поодинокі вироби з металу, переважно топірці, келефи, пряж‐
ки, виробництво яких згодом переросло у масове. До цього часу забороня‐
лося навіть зображати «гуцульську зброю».
Донедавна мосяжництвом, в його сучасному розумінні, займалися
лише окремі майстри, зокрема, брати Шмадюки із с. Брустури, П. Корпанюк
із с. Соколівка, які працювали в Косівському художньо‐виробничому ком‐
бінаті, І. Матвійчук та І. Слипчук з радгоспу «Брустурівський».
Найбільш помітною і визначною постаттю у виготовленні виробів з
металу на Косівщині був Роман Стринадюк, який працював в домашніх
умовах, облаштувавши майстерню для виготовлення литих виробів. В асор‐
тименті виробів майстра були традиційні хрестики, зґарди, енколпіони,
ланцюжки «ретязі», комплекти подарункових мисливських наборів, пісто‐
лі, ножі, пряжки. Він також виготовляв вироби зі шкіри, оздоблені власно‐
руч виготовленою фурнітурою, – череси, тобівки, ремені.
Роман Стринадюк – самоук, універсальний майстер, який володів різ‐
номанітними техніками обробки: різьбою по дереву, технологією литва,
ковальською справою, гравіруванням. Інженер за фахом, відновив механіз‐
ми для рушниць та пістолів. Сьогодні справу Романа Стринадюка продов‐
жує його внук Орест, який виготовляє литі хрестики та зґарди за дідовими
зразками.
Важливу роль у розвитку народного мистецтва на Гуцульщині відіграє
Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ (Іва‐
но‐Франківська обл.), Вижницький коледж прикладного мистецтва імені
В. Ю. Шкрібляка (Чернівецька обл.) і факультет архітектури, будівництва
та декоративно‐прикладного мистецтва Чернівецького національного уні‐
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верситету ім. Ю. Федьковича. Студенти навчальних закладів вивчають
класичні зразки художньої обробки металу й створюють різноманітні ви‐
роби з білого металу.
Висновки. Сьогодні майстри Гуцульщини зберігають і розвивають
традиції художньої обробки металу. Відрадно, що й талановита студентсь‐
ка молодь прагне навчатися цьому виду народного мистецтва. Студенти
перебувають у постійному творчому пошуку, переймають досвід від досвід‐
чених викладачів та народних майстрів, примножуючи духовну скарбницю
українського народу.
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ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА,
ЯК ВИД СИНТЕЗНОГО МИСТЕЦТВА
Надія ГОТРА,
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скороченої форми навчання,
кафедра дизайну,
Закарпатський художній інститут,
м. Ужгород Науковий керівник:
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кандидат мистецтвознавства,
доцент, завідувач кафедри дизайну,
Закарпатський художній інститут,
м. Ужгород
Постановка проблеми. Зовнішня реклама все більше і більше набуває
тих ознак, які можуть характеризувати її як вид мистецтва. Адже сьогодні,
це не просто цікаві художні композиції з графічних елементів та «влучних»
гасел, а це вже інформаційні носії із певною естетикою. Стан вітчизняної
зовнішньої реклами, яка відверто бажає кращого, тобто, потребує модерні‐
зації. Оскільки далеко не відповідає рівню сучасної рекламної творчості, а
лише деякою мірою – сьогоднішнім естетичним вимогам.
Метою дослідження є створення цілісної картини розвитку та фор‐
мування зовнішньої реклами в Україні, виявлення факторів, що впливали
та впливають на її розвиток сьогодні.
Виклад основного матеріалу. Створити сьогодні ефективну і вираз‐
ну рекламу неможливо без урахування її минулого художнього досвіду.
Найдавнішим видом зовнішньої реклами є вивіски. У середньовіччя вивіс‐
ки були практично єдиним засобом зовнішньої реклами. З V по ХІІІ ст. ви‐
віски містили лише знаки і символи.
Виготовлялися, як правило, з металу та за допомогою кронштейнів при‐
кріплялися до фасадів будівель. За часів пізнього середньовіччя (ХV – XVI ст.)
до стилізованих знаків на вивісках заїжджих дворів, питних закладів і готелів
стали додавати одне або декілька слів. У ХVI – XVIII століттях на європейські
вивіски впливав мальовничий станковий живопис. Поруч з лаконічними сим‐
вольними вивісками з’явилися вивіски, написані олійними фарбами.
У ХІХ столітті мальовничу вивіску в Європі поступово витіснила шриф‐
това, яка стала основним видом вивісної творчості. ХІХ століття (особливо
його друга половина) і початок ХХ століття були також одним з найважли‐
віших періодів вже в історії української реклами. Зовнішня реклама цього
часу – це рясно заповнені вивісками стіни будинків та брандмауерів.
Та розквіт зовнішньої реклами був за часів радянської України. Рек‐
ламні заходи проводилися у великому масштабі з залученням відомих ху‐
дожників.
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Велике значення надавалося плакатам. Плакати малювалися від руки і
виставлялися у вікнах магазинів, житлових будинків та установ. Вони на‐
повнювали вулиці, міста яскравим кольором, відповідними шрифтами, ла‐
конічними малюнками.
Формування сучасного ринку зовнішньої реклами в Україні почалося
одночасно з проведенням економічних реформ у 1992 році. Як і в інших сек‐
торах ринку, першими рекламодавцями в зовнішній рекламі були великі
іноземні корпорації «The Coca‐Cola Company», «PepsiCo», «MarsInc». Можна
сказати, що на сьогодні зовнішня реклама в Україні, у своїй більшості, під‐
порядковується класичним канонам жанру і тільки деякі фірми використо‐
вують новітні технології та ідеї у своїх рекламних зверненнях.
Пройшовши довгий шлях свого розвитку, реклама змінювалась разом
з суспільством, змінювався і її художній образ. Однією з принципових від‐
мінностей художнього образу від рекламного є акцентування на авторст‐
ві, оскільки у рекламному, як правило, автор не афішується. У художньому
образі автор реалізує свій задум мимоволі, поза планом і графіком, і процес
творення носить характер вільної творчості.
Поза сумнівом, що проектування рекламних образів ХХІ ст. також пот‐
ребує таланту, проте їх продукування, як правило, є цілком прагматичним.
Саме тому головною відмінністю художнього образу є його унікальність та
індивідуальність, тобто неможливість до тиражування. Для рекламного
образу тиражування виступає єдиним можливим способом існування. Рек‐
ламний образ як фірмовий стиль, як тип позиціонування товару і марке‐
тингова стратегія має бути представлений в усьому розмаїтті рекламних
звернень, тим самим досягається необхідна для реклами частота експліка‐
ції образу.
Ми задавались питанням, чи можна назвати зовнішню рекламу мисте‐
цтвом. На нашу думку, сучасне мистецтво, сучасна естетика це не лише
сфера елітарного, унікального, індивідуального, але й масового, повсяк‐
денного. Дуже важливо підкреслити, що через певну соціальну спрямова‐
ність реклама не є мистецтвом у «чистому» вигляді, традиційним, класич‐
ним. Проте вона органічно поєднує художні засоби й образні елементи різ‐
них видів мистецтва, створюючи цим щось якісно нове, наділене художнім
образом. Саме тому рекламу можна визначити як синтезне мистецтво, в ос‐
нові якого лежать різні його види.
Реклама впливає на формування уявлення про естетичну цінність, ес‐
тетичну виразність, тому повинна містити в собі риси естетичного ідеалу,
що формується у суб’єкта. Виходячи з цього, естетичний чинник у рекламі
є домінуючий. Тому необхідно якісно покращувати стан реклами і підви‐
щувати її ефективність за рахунок досягнення художньої виразності. Цей
шлях відповідає і формуванню естетичного вигляду міста. Основою досяг‐
нення виразності зовнішньої реклами є забезпечення її функціональ‐
ної ефективності, тобто чіткої видимості. Сучасна реклама в цілому воло‐
діє цими якостями. Але більшість замовників повально намагаються зао‐
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щадити на рекламі, і намагаються скоротити витрати на гарний дизайн,
погоджуючись на будь‐які художні рішення не замислюючись – впишуться
вони в міське середовище чи ні.
Перш за все ефективність реклами залежить від якості ідеї, або інши‐
ми словами від креативності.
Креатив – це творча концепція, центральна ідея того, яким чином ре‐
клама може привернути увагу і залишитися в пам’яті надовго.
Креативний процес у рекламі – це перетворення пропозиції в ідею. За
словами Девіда Бернстайна (“creative man” Великобританії) – «ідея стає рек‐
ламним повідомленням у результаті умінь художніх рішень, мистецтва».
Дизайнер‐рекламіст повинен думати про те, щоб елементи групи скла‐
дали цікаву в логічному і художньому рішенні композицію.
Наприклад, колорит об’єднує елементи композиції в єдиний колірний
образ, надає емоційну і психологічну виразність, створює настрій. Колорит
– одне з достоїнств зовнішньої реклами і грає чималу роль. Однак кольори
повинні бути правильно підібрані, інакше оголошення виявиться нерозбір‐
ливим і непривабливим.
Дуже важливим є місце і значення шрифтової композиції в рекламі.
• Кількість букв повинно бути зведено до мінімуму.
• Особливу увагу слід звернути на інтервал між літерами і словами.
• Який би шрифт не використовувався, краще уникати дуже жирного і
занадто світлого накреслення літер.
• Для більшості рекламних оголошень: чим простіший шрифт, тим краще.
Проаналізувавши розвиток реклами, ми прийшли до висновку, що са‐
ме креативний образ повинен визначати суть сучасної зовнішньої рекла‐
ми. Однак стилістична робота кожного окремого рекламіста диктується
суспільством і культурою країни. Так і в українській рекламі, зрозуміло, що
вона є і буде віддзеркаленням того, що сьогодні відбувається в суспільстві.
Висновки. Отже, розглянувши історичний шлях розвитку зовнішньої
реклами, можна сказати, що реклама є своєрідним супутником цивіліза‐
ційних процесів, її стан залежить від розвитку техніки, рівня виробництва
та від вимог і потреб, які ставить перед нею суспільство.
Ринок зовнішньої реклами в Україні вже досяг точки свого кількісного
насичення, і тепер зусилля професіоналів повинні бути спрямовані на під‐
вищення якості рекламного образу та становлення його на шлях до креа‐
тивної реклами. Адже на сучасному етапі свого розвитку, реклама містить
у собі всі культурні складові, які все ближче за своїми характеристиками
тяжіють до мистецтва. Уподібнюючись мистецьким принципам реклама
може органічно з’єднувати в собі художні засоби й образні елементи різ‐
них мистецтв у єдиний синтезний образ.
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ТВОРЧІСТЬ В’ЯЧЕСЛАВА ПРИХОДЬКА:
ВПЛИВ ХУДОЖНИКА НА ФОРМУВАННЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ
Неля КЕМЕНЯШ,
студентка 2 курсу
скороченої форми навчання,
кафедра
образотворчого мистецтва, Науковий керівник:
Закарпатський художній інститут, О. І. ГАВРОШ,
м. Ужгород викладач кафедри культури та
суспільно‐гуманітарних дисциплін,
Закарпатський художній інститут,
м. Ужгород
Постановка проблеми. Як універсальна творча особистість народний
художник України В. О. Приходько репрезентує найкращі вартості україн‐
ського мистецтва. Він належав до художників, які усвідомлювали і цінува‐
ли самобутність і цілісність української культури, її великий духовний по‐
тенціал.
Метою нашого дослідження є вивчення не лише творчої спадщини
художника, але й педагогічної діяльності В. О. Приходька. Вивчення обра‐
ної теми дозволить виразніше простежити мистецькі і педагогічні особ‐
ливості його діяльності.
Виклад основного матеріалу. В´ячеслав Опанасович Приходько –
яскравий представник закарпатської школи живопису. Свіжий неордина‐
рний погляд дозволяє побачити у новому світлі те, що, можливо, для деко‐
го стало звичним, буденним.
Його полотна – це пристрасна розповідь про минуле нашого краю, яке
хвилює його серце і уяву. Герої його сюжетних картин – люди працьовиті,
чисті душею і помислами. Часто зустрічається образ закарпатської жінки,
дівчата у барвистому національному вбранні. Натюрморти митця привер‐
тають увагу високими художніми якостями, вони матеріальні, барвисті і
дзвінкі. Здебільшого композиції складаються з характерних традиційних
речей побуту закарпатців, що насичує твори національними рисами. Лю‐
бов до природи рідного Ужгорода, насолода його багатством і красою, пе‐
редані у творах пейзажного жанру.
Вагомими є здобутки В. О. Приходька в галузі графіки. Упродовж 20 ро‐
ків митець друкувався на сторінках закарпатської преси як художник‐
карикатурист. У 1960‐х – 1970‐х роках з малюнками Приходька виходили
найпопулярніші газети: «Молодь Закарпаття», «Закарпатська правда» тощо.
Дослідження підтвердило, що В. О. Приходько надзвичайно потужний
живописець, який поєднував у своїх роботах глибокий зміст, бездоганну
колористику, експресивну художню мову, лаконізм і довершеність. Його
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палітра неймовірна: вміло підібрані фарби виражають думки, а колорит,
наповнений емоційною напругою, – захоплює і полонить глядача. Шляхе‐
тна, інтелігентна, глибока, надзвичайно талановита людина, В’ячеслав
створював полотна, в яких колір звучить як поліфонічна класична музика,
полотна, що несуть потужну позитивну енергетику, гармонізують простір.
Здобутками художньої творчості В´ячеслава Приходька слід вважати
й його педагогічну діяльність. У 2004 році митець розпочав педагогічний
шлях в Закарпатському художньому інституті, викладаючи чотири пред‐
мети: рисунок, живопис, профмайстерність та проектування. Дуже скоро
Приходько став улюбленцем колективу і студентів. Став авторитетним
викладачем, який глибоко знав свій предмет і майстерно його викладав,
відчував наміри і прагнення молоді, мотивував, пробуджував в студентах
внутрішнє бажання оволодіти знаннями.
У своїй діяльності педагог завжди використовував індивідуальний пі‐
дхід до вихованців. Професійні компетентність та майстерність, а саме
знання методики, психології та педагогічна техніка були невід’ємною ча‐
стиною навчального процесу. Більшість вихованців В. О. Приходька пішли
по стопах свого викладача й реалізовують себе як живописці та викладачі,
приймають активну участь в різноманітних виставках. В їхніх роботах
простежується навіть стиль художника: багата, насичена відкритими ко‐
льорами палітра, стилізація і узагальнення живописних зображень без
зайвих деталей. Це ж і не дивно, тому що саме В´ячеслав спонукав обрати
своїх студентів творчий шлях.
Серед його вихованців Петро Ряска, Завадяк Сергій, Супрунюк Богдан,
Поп Владислав та Кополовець Лілія.
Проте першим учнем був син Едуард. Живі за емоційністю і настроєм
полотна Едуарда нагадують не лише техніку виконання батька, але й змі‐
стовну наповненість. Взяти до прикладу хоча б «Ехо минувшини» (2011
р.), «Передбачення зими, очікування» 2011 р. – спілі дині на селянських
возах, дерев´яні стільчики доносять подих минулого.
В пам´яті своїх вихованців він залишився тактовною, розумною, спра‐
ведливою людиною, яка завжди повністю віддавався роботі. Він був взір‐
цем, старшим товаришем, улюбленцем колективу і студентів. З глибокою
пошаною про В. Приходька згадує Л. Кополовець: «В’ячеслав Опанасопич,
насамперед, – чудова людина, чуйна, розважлива, тактовна і справедлива.
Наш викладач завжди повністю віддавався роботі, ніколи не нав’язував
своєї думки. Ми часто експериментували з матеріалом в живописі. Переп‐
робували всі техніки щоб кожен з студентів «знайшов себе». Малювали не
лише на полотні, а й на картонах, деревині різноманітними фарбами,
включаючи різні текстури, ефекти».
Висновки. Протягом усього життя, відомий живописець був переко‐
наний, що найважливіше у житті митця – художня чесність, відданість
мистецтву високому безкомпромісному, а ще творча спрямованість до са‐
мовдосконалення. Творення та й власне проживання самого життя поля‐
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гає у тому, що творчість і є суть життя: живеться так, як твориться, а тво‐
риться так, як живеться. Жоден з митців не був би особливим, коли хоча б
на мить вони зрадили власному я.
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Постановка проблеми. Символічне значення чоловічих прикрас тра‐
ктувалося досить різноманітно залежно від історичної епохи, традиційних
культурних цінностей, укладу життя певного народу. Показово, що тради‐
ційний і всім відомий жіночий аксесуар – сережки, першочергово належа‐
ли чоловікам. Через неоднозначне ставлення до чоловіків з сережкою у ву‐
сі і неправильне трактування цього виду прикрас прагнемо дослідити і ви‐
світлити поняття чоловічої сережки як традиційного і звичного фактору.
Метою дослідження є аналіз актуальності чоловічої сережки в наш час
крізь призму традицій минулих поколінь.
Виклад основного матеріалу. Чоловічі прикраси є одним із символів
сучасного світу. Завдяки цим вишуканим виробам сильна половина людства
може підкреслити свій індивідуальний стиль чи статус. Попри велику кіль‐
кість різноманітних видів прикрас, найбільше зацікавлення і увагу привер‐
тають все ж чоловічі сережки.
Сережки (ку́ льчики) – прикраси, що носилися у проколених вухах, як
правило, – парні (поширені як серед жінок) або ж непарні (поширені серед
чоловіків). Ці прикраси придумали ще в добу палеоліту, виготовляючи з
підручних матеріалів: каменю, глини, дерева, кісток тварин і раковин. Піз‐
ніше в хід пішли більш складні і дорогі матеріали: бронза, мідь, срібло. Пер‐
шу згадку про сережки, які носили євреї, знаходимо в Біблії (книга Буття
35: 4), де проводиться асоціативна лінія до сережок сімейства Якова. В
епоху Середньовіччя сережки служили відмітним знаком і були виключно
чоловічим атрибутом. Сережки зі срібла і золота носили знатні і багаті лю‐
ди. Наявність сережки в одному вусі свідчило про низький статус похо‐
дження людини. У середньовічному Римі одне вухо проколювали рабам і
втягали мідну сережку‐кільце. У середньовічній Європі така сережка озна‐
чала, що цей чоловік – сумнівного роду занять, а в словʼян звичай носити
сережки зʼявився завдяки скандинавам‐вікінгам. В «Історії» Льва Диякона
є опис зустрічі князя Святослава Ігоревича з візантійським імператором
Цимісхієм, де згадується, що Святослав носив сережку, прикрашену трьома
дорогоцінними каменями. За часів правління Петра Великого сережки стали
виключно холопською прикрасою. Знать носила перуки, які приховували
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вуха, а холопи перук не носили, зате носили мідні або деревʼяні сережки,
господині – сережки.
Символічний зміст у сережку вкладали козаки. Вушні прикраси носи‐
лися не заради забави. Доктор історичних наук, професор Леонтій Войто‐
вич припускає, що звичай носити кульчики українські козаки запозичили
в турків і татар. Проте серед запорожців цей привілей мали лише одиниці,
оскільки кульчик був для них амулетом та способом донести інформацію
про соціальний статус козака. Так, сережка у лівому вусі означала, що ко‐
зак був єдиним сином у родині, а в правому – що її власник останній чоло‐
вік у своєму роду.
Етикет XIX накладав на одяг і прикраси строгі правила: чоловік міг со‐
бі дозволити тільки запонки, шпильку для краватки, стримані кільця (по
одному на третьому або четвертому пальцях кожної руки – не більше), бре‐
локи і годинник. Ситуація змінилась у 1960‐х роках: у ювелірній справі від‐
булись процеси, які радикально змінили шлях розвитку мистецтва ство‐
рення прикрас. Попит на ювелірні прикраси для чоловіків помітно зріс із
сер. 1980‐х рр. XX століття. Уже на початку 1990‐х провідні ювелірні фірми
20‐30% всієї продукції присвячували чоловікам.
Явище прикрашання пішло на спад в XXI столітті, який поклав край
непомірній розкоші: коштовності стали ознакою не багатства, а смаку. З
роками змінювалась мода, форми виробів, але сережки, як і раніше, попу‐
лярні: носіння вушних прикрас серед чоловіків розглядається як частина
іміджу, «прикиду» або натякає на нетрадиційну сексуальну орієнтацію.
Аналіз сучасного ювелірного українського ринку доводить, що попит
на чоловічі прикраси є стабільним. Серед популярних – ланцюжки, печатки
і браслети, які купують кожного дня. Інший стан справ із чоловічою сереж‐
кою, продажі яких пішли зовсім на спад. Цей факт підтверджує опитуван‐
ня, яке ми провели в ювелірних магазинах у м. Хуст та м. Ужгород, де на‐
віть не в усіх крамничках були наявні чоловічі сережки. Проведений моні‐
торинг дозволяє зробити наступні висновки:
– періодичність покупок – один раз на рік;
– матеріал – срібло або біле золото (жовте золото чоловіки вважають
надто вичурним);
– форма виробів – сережка лаконічної форми, цвяшок або гирька, без
камінців:
– вік – молодь від 13 років до 20 років, рідше старше покоління;
– більшість чоловічих сережок замовляють в онлайн‐магазинах, серед
яких переважають «тунелі».
Висновки. Чоловічі прикраси пройшли максимально нестабільний
шлях, від первісних амулетів до стильних аксесуарів сучасного чоловіка.
Сережки – це найбільш неоднозначне явище серед чоловічих прикрас, ад‐
же одностайної думки на рахунок цього виду прикрашання так і не було. У
різні періоди історії були свої погляди на чоловічі сережки, інакші тракту‐
вання значення прикраси та нелогічні заборони чи схвалення. Кожен час
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дає змогу зрозуміти сутність сережки не як прикраси, а як духовного і сим‐
волічного надбання людства. Тепер можна з багатьма доказами і впевненіс‐
тю відстоювати чоловічу сережку, як дещо особливе і особисте, яке так зу‐
хвало сучасні жінки вважають виключно власною прикрасою. І хоч чолові‐
чі та жіночі сережки значною мірою відрізняються цільовим використан‐
ням та характером оформлення, але факт першоналежності прикраси є
очевидним.
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ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ВИШИВКИ:
ОЗНАКИ АВТЕНТИЧНОСТІ ОРНАМЕНТИКИ
Ігор КОНДРАТЮК,
студент 4 курсу,
кафедра дизайну,
Закарпатський художній інститут, Науковий керівник:
м. Мукачево Н. М. Дочинець,
кандидат економічних наук,
доцент кафедри культури та
суспільно‐гуманітарних дисциплін,
Закарпатський художній інститут,
м. Ужгород
Постановка проблеми. Орнамент є культурним носієм кожного наро‐
ду. І якщо ми будемо інтерпретувати, стилізувати, удосконалювати україн‐
ський орнамент, не використовуючи автентичні візерунки, зразки справж‐
ньої народної творчості, то наша культурна спадщина орнаменту втрати‐
ться. Багато людей, купуючи невідповідну українській орнаментиці вишив‐
ку, називають її «народною». Однак головною проблемою є те, що народ не
розпізнає справжнього орнаменту. Разом з цим загострюється проблема
насичення ринку неякісними товарами, так би мовити, імітаторами автен‐
тичних текстильних виробів з національною тематикою. Як результат,
стирається значення української автентики.
Метою нашого дослідження є вивчення особливостей української ви‐
шиванки та визначення ознак автентичності її орнаментики.
Виклад основного матеріалу. Аналізуючи історичні зміни та факто‐
ри, які впливали на сутність і практичність орнаменту, стає зрозуміло, чо‐
му сучасний орнамент не завжди відповідає автентичності. Вишивка розви‐
валась, як домашні ремесла і організовані промисли. Кожна історична епохи
вносила зміни впродовж століть, кристалізувалась чітка художня система, в
якій гармонійну єдність творять матеріал, техніка, орнамент, композиційно‐
колористичне рішення. Цікаво простежуються питання еволюції орнаменту,
його естетичної природи в залежності від конкретних історико‐соціальних
умов. Кожне століття орнамент йшов нога в ногу зі світовим прогресом,
розвивався та оновлювався професіональними митцями.
Мода на вироби з українською народною орнаментикою, яка спостері‐
гається на вітчизняному ринку останнім часом, закономірно, призвела до
різкого підвищення пропозиції відповідних товарів. У результаті ринок за‐
полонили сорочки, вишиті вигаданими, погано стилізованими візерунка‐
ми. Відрізнити справжню якісну українську вишиванку від «підробки» пе‐
ресічній людині особливо складно. Тому доцільним є визначення відмін‐
ностей сучасних та автентичних вишиванок та розробка рекомендацій
щодо ідентифікації автентичності орнаментики.
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У результаті проведеного дослідження ми визначили основні факто‐
ри, які слід враховувати покупцю при виборі вишиванки. Це спосіб вико‐
нання виробу, особливості орнаментики, техніка виконання та ціна. Розг‐
лянемо ці фактори детальніше:
1. Спосіб виконання. Перш за все, вишиванкою має право називатись
виключно ручна робота. Все інше – це одяг, прикрашений декоративною
машинною чи ручною вишивкою, аплікаціями, вставками. Вишиванка мо‐
же бути якісною і не дуже, залежно від добросовісності виробника, але цей
одяг ніякої мистецької цінності не має. Скарбом і оберегом можна вважати
тільки роботи майстринь, які вишивають безпосередньо на полотні по рахун‐
ку ниток тканини з професійним виконанням технік, використовують вик‐
лючно натуральні тканини і нитки, оригінальні та автентичні орнаменти.
2. Орнаментика. Яскравим прикладом «підробок» можуть слугувати
поширені сьогодні в торгівлі вишиванки, які помітно контрастують з ав‐
тентичними. Ось характерні риси орнаментики в сучасних вишиванках:
- відсутність композиційної будови орнаменту, притаманної певним
регіонам України;
- передача рослинних мотивів занадто реалістично;
- поєднання автентичних орнаментів із неіснуючими, які ніколи не
прослідковувались в українській культурі;
- грамотна або погана стилізація візерунків;
- застосування сучасних, занадто яскравих кольорів;
- передача орнаменту може відповідати автентиці або навпаки.
Якщо говорити про рослинні мотиви, то в оригінальних вишиванках
вони мають спрощені та геометризовані форми рослин. Слід зазначити:
аналіз геометричних орнаментів на сучасних вишиванках показує, що вони
в більшій мірі зберегли свою автентику, ніж рослинні. Навіть неякісним то‐
варам властива наявність орнаментів певних регіонів.
3. Техніка виконання. Вишиванка, зроблена вручну, не передбачає ав‐
томатично якість і автентичність. Сьогодні поширена практика ручного ви‐
шивання з багаторазовим копіюванням орнаментів з сучасних журналів, які
не завжди містять цінні семантичні орнаменти. Часто спрощуються техніки
виконання, порушуються правила вирівнювання рахунку, кольорова гармо‐
нія. Тому при виборі сорочки слід звертати увагу на техніку її виконання.
Так, наприклад, якщо сорочка вишита «хрестиком», то виворіт має бу‐
ти рівним, без вузлів, лише з рівними паралельними лініями, бо справжня
майстриня ніколи не перевертає тканину навиворіт, колись вірили, що то
заглядання в потойбіччя. Тільки при шитті прорізних прозорих технік
(гладь, вирізування, лиштва, виколювання, штапівка, мережки) закріплю‐
ють нитку з вивороту, як і лице, без переходів і запутувань, орнамент має
бути чітко вишитий ниточка в ниточку, рівно і гладенько.
Якщо виворіт неідеальний, значить майстрині не передано секретів
правильного вишивання. І це часто трапляється тільки з технікою – «хрес‐
тик», коли жінка починала вишивати найпростішу техніку сама, не корис‐
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туючись порадами досвідчених майстринь. Щодо виконання «хрестика» і
чому він виходить неідеальний, то є проста порада від майстринь. Є три
види виконання хрестика – горизонтальний, вертикальний і діагональний,
тобто відкривати нижній стібок відповідно назві виконання і тільки так
відповідно закривати. Переходів професійними майстринями не допуска‐
ється, максимум через 2‐3 хрестика і то тільки у виключних випадках, коли
інакше не можна.
4. Ціновий фактор. Ціна справжньої автентичної вишиванки колива‐
ється зазвичай в межах від 1000 до 5000 гривень. Імовірність купівлі якіс‐
ного виробу за нижчою ціною дуже мала.
Споживач, який прагне придбати справжню традиційну вишиванку,
має враховувати вищеописані фактори та попередньо підготуватись до ви‐
бору товару. Для грамотного купівельного рішення важливо ознайомитись
зі справжніми автентичними орнаментами, передивитися багато народних
зразків, видань визнаних майстрів України.
Висновки. Недостатнє володіння інформацією про історію національ‐
ного орнаменту призводить до втрати національного колориту. Тому од‐
ним із головних напрямків вирішення цієї проблеми є підняття проблема‐
тики значимості використання орнаменту в культурному житті нації на
державному рівні. Ми повинні зробити все, щоб інформація про вітчизняні
вишиванки, а загалом про значимість орнаменту, ввійшла в маси, задля
збереження і примноження національного культурного надбання та вихо‐
вання українського менталітету.
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СУСПІЛЬНА ДУМКА ПРО ПРОФЕСІЮ ДИЗАЙНЕРА
Діна КРАВЦОВА,
студентка 4 курсу,
кафедра дизайну, Науковий керівник:
Закарпатський художній інститут, Н. М. Дочинець,
м. Мукачево кандидат економічних наук,
доцент кафедри культури та
суспільно‐гуманітарних дисциплін,
Закарпатський художній інститут,
м. Ужгород
Постановка проблеми. В Україні, в тому числі на Закарпатті, професія
дизайнера не є наразі такою затребуваною та високо оплачуваною, як за кор‐
доном. Це спричиняє низку проблем, які стосуються не лише самих дизайне‐
рів, але й гальмують розвиток соціально‐економічних відносин загалом.
Метою нашого дослідження є пошук шляхів популяризації професії
дизайнера у Закарпатській області на основі попереднього аналізу причин
її недостатньої затребуваності на ринку праці.
Виклад основного матеріалу. Дизайн – творчий метод, процес і ре‐
зультат художньо‐технічного проектування промислових виробів, їхніх
комплексів і систем, орієнтований на досягнення найповнішої відповіднос‐
ті створюваних об’єктів і середовища загалом потребам людини. Сучасні
дослідження сприйняття фахівців з дизайну в різних країнах світу показу‐
ють наявність великої кількості міфів та стереотипів щодо цієї професії.
Розглянемо найпоширеніші з них в Україні.
Стереотип 1: веб‐дизайн – це професія для чоловіків, а графічний ди‐
зайн – для жінок. Жінок не вважають хорошими фахівцями в галузі веб‐
дизайну, на нашу думку, це пов'язано з тим, що жінки зазвичай воліють
триматися осторонь від технологій і, як правило, вибирають інші сфери ді‐
яльності для власної кар'єри.
Стереотип 2: дизайнер – це покликання, а не професія, спеціальна освіта
зовсім не обовʼязкова. Так, талановитий самородок може перевершити майс‐
тра з кількома дипломами. Проте практика показує, людині з компетентною
фаховою підготовкою знаходити для себе роботу значно легше.
Стереотип 3: сучасний дизайнер працює виключно з компʼютером. Часто
людям є незрозумілим, навіщо дизайнеру в епоху розвинених комп’ютер‐
них технологій потрібно вміти малювати від руки. Пересічна людина не за‐
мислюється над тим, що дизайнер, здатний добре малювати, розуміє і від‐
чуває композицію, має більше можливостей для реалізації своїх ідей, мате‐
ріалізації своїх думок.
Стереотип 4: без професії дизайнера можна обійтися в сучасному сус‐
пільстві. Багато людей досі вважають важливість професії дизайнера пере‐
оціненою. Існує багато видів дизайну. Вони охоплюють безліч сфер життє‐
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діяльності людини. Без професії дизайнера, можливо, сучасне суспільство і
могло б існувати, але без комфорту, естетичного задоволення тощо, ні.
У економічно розвинених країнах західної Європи та США, професія
дизайнера, хоча й займає чільне місце на ринку послуг, все ж також іще не
позбавлена повністю певного стереотипного ставлення. Тут вважають, що
дизайнери завжди виділяються серед інших насамперед сучасним зовніш‐
нім виглядом та постійною зайнятістю. Такий стереотип незвичний для
українців, адже ми на противагу йому маємо два своїх:
– графічні дизайнери, та і взагалі «комп’ютерщики», не слідкують за
своєю зовнішністю;
– оплата роботи дизайнера – це гроші, витрачені за півхвилини праці.
Отже, дизайнери для американців – це люди, які не мають вільної хви‐
лини і завжди зайняті роботою, для українців – або ледарі, або «дармова»
робоча сила, що працює за мізерну заробітну плату. Професія не вважаєть‐
ся престижною, значимою.
У США та Західній Європі дизайнер має образ людини з «руками у фар‐
бі», людини, для якої музеї та галереї – другий дім. Тобто дизайнер у цих
країнах – людина мистецтва (на відміну від нашої впевненості в тому, що
дизайнеру не обов’язково вміти малювати).
У рамках наукової роботи нами розглянуто деякі аспекти ставлення
до дизайнерів в Україні загалом. Однак аналіз літератури виявив відсут‐
ність подібних досліджень у територіальному розрізі. Через обмеженість у
часі та ресурсах опитування було проведено лише у м. Мукачево. Через це
дослідження суспільної думки жителів Закарпатської області не можна
вважати на 100% достовірним.
Доцільним методом збору даних при проведенні досліджень такого
типу є соціологічні опитування. Основним інструментом реалізації персо‐
нального опитування є анкета. Нами розроблена відповідна форма для
збору. Розроблено також план вибірки та визначено її обсяг.
Опитування щодо стереотипності сприйняття дизайнерів мало насту‐
пні результати:
– більшість жителів Закарпаття (73,3%) вважають професію дизайне‐
ра мистецькою. Причину цього ми вбачаємо в тому, що Закарпаття є одним
з осередків мистецтва на Україні. Тут була створена і досі розвивається за‐
карпатська школа живопису;
– 40% опитуваних впевнені у необхідності спеціальної освіти для того,
щоб стати професійним дизайнером;
– 25,6% респондентів вважають професію жіночою;
– 23,3 % опитуваних вважають професію переоціненою;
– 21,1 % думають, що професія дизайнера доречна лише за кордоном.
Таким чином, у Закарпатській області підтверджується наявність певних
стереотипів щодо професії дизайнера, однак їх не можна вважати міцними.
Друге питання анкети спрямоване на визначення рівня поінформова‐
ності населення про різновиди дизайну.
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Майже 70% опитаних найбільш відомим і затребуваним вважають ди‐
зайн інтер’єру, половина опитаних – веб‐дизайн, 28,9% – дизайн одягу.
Найменш популярним виявилися графічний, промисловий та ландшафт‐
ний дизайн (23,3%, 22,2%, 20% відповідно).
У результаті опитування нами виявлено кількість людей, які мають
правильне уявлення про поняття суто графічного дизайну – більше поло‐
вини закарпатців. Результати показують, що відрізнити графічний дизайн
від промислового 40 відсоткам опитаних важко, хоча ці поняття не є навіть
приблизно схожими за своїми призначеннями. Це можна пов’язати з тим,
що промисловий дизайн, як вид професійної діяльності, майже не предста‐
влений на Закарпатті.
Позитивними, на наш погляд, є результати, які відносяться до третьо‐
го питання анкети: 65,6% людей вважають, що професійний дизайнер
обов’язково повинен мати базову художню підготовку, а це, як зазначалося
раніше, є важливим аспектом у праці дизайнера.
Одним із завдань опитування стало визначення рівня обізнаності на‐
селення про спеціальні заклади, які готують професійних дизайнерів у За‐
карпатській області. Результати:
– 65,6% опитуваних знають, що підготовкою займається ВНЗ;
– 61,1% вважають, що дизайнерів готують на спеціальних курсах;
– 33,3% респондентів рахують, що закладами підготовку дизайнерів
здійснюють середні навчальні заклади;
– 12% опитуваних, а це майже кожна десята людина, вважають, що
професійної підготовку дизайнерів на Закарпатті не здійснюють взагалі.
Показовим є те, що уточнити назви установ, які готують фахівців з ди‐
зайну, більшості респондентам складно. Незначна кількість тих, що все‐
таки в змозі це зробити, – це особи віком до 35 років. Більша обізнаність
про навчальні заклади художнього спрямування спостерігається серед абі‐
турієнтів та людей безпосередньо мистецьких професій.
Висновки. Для розвитку Закарпатського художнього інституту та за‐
безпечення успішного працевлаштування на ринку праці його випускників
важливим стратегічним завданням є формування позитивного іміджу про‐
фесії дизайнера на території нашої області.
Одна з виявлених проблем – недостатній рівень поінформованості на‐
селення про навчальні заклади, що готують фахівців з дизайну. Це ще раз
підтверджує гостру необхідність розробки та реалізації грамотної марке‐
тингової політики комунікацій, зокрема рекламної активності та заходів
паблік рілешнз (зв’язків з громадськістю).
Для того, щоб населення знало про наявність мистецьких закладів на
Закарпатті, необхідно налагодити взаємозв’язок між цими закладами та
суспільством, від якого залежить успіх функціонування цих організацій.
Зазвичай, цей зв’язок налагоджується завдяки ЗМІ, інформації від родичів,
друзів, знайомих, друкованим рекламним носіям та мережі інтернету. Та‐
кож ефективним був би подальший розвиток діяльності зі створення різ‐
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номанітних виставок, майстер‐класів, тематичних художніх вечорів, до
яких могли би бути залученими не лише художники, а й люди, не пов’язані
з мистецтвом.
Здійснення цієї політики не має лягати на плечі одного лише ЗХІ. Ос‐
кільки розвиток місцевих навчальних закладів вигідний для регіону зага‐
лом, йому мають сприяти і органи місцевого самоврядування, обласна і ра‐
йонні адміністрації.
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ВТРАЧЕНИЙ РЕЛЬЄФ
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О. О. Перець,
старший викладач кафедри образо‐
творчого мистецтва архітектурно‐
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імені Юрія Кондратюка,
м. Полтава

Постановка проблеми. Петровський Полтавський кадетський корпус,
який багато років стоїть без нагляду, руйнується на очах. Необхідно провести
консервацію, а згодом і реставрацію будівлі. При реставрації, потрібно вра‐
ховувати всі елементи і особливості архітектури тодішнього часу. Втраче‐
ний рельєф на головному фасаді кадетського корпусу був важливим еле‐
ментом архітектурно‐художнього вирішення видатної пам’ятки доби піз‐
нього класицизму.
Мета роботи. Проаналізувати матеріали з приводу втраченого рельєфу
на фасаді Полтавського кадетського корпусу. Провести аналогії елементів
скульптурної композиції будівлі із прикладами подібної атрибутики у Санкт‐
Петербурзі. Відтворити графічно у вигляді ескізу барельєф фронтону.
Виклад основного матеріалу. Полтавський кадетський корпус – за‐
критий військово‐навчальний заклад. Створений з ініціативи малоросій‐
ського генерал‐губернатора М. Г. Рєпніна, підтриманої дворянами Полтав‐
ської, Катеринославської, Харківської і Чернігівської губерній. Проект бу‐
дівлі був затверджений імператором Миколою І 4‐го липня 1832 р. Автор
проекту невідомий (в окремих джерелах зазначається В. П. Стасов), керів‐
ництво зведенням будівлі здійснював архітектор‐художник М. Бонч‐Брує‐
вич. Будівництво корпусу тривало з 1835 по 1840 рр. Триповерхова будів‐
ля має Т‐подібну форму плану, центральна частина головного фасаду акцен‐
тована восьмиколонним доречним портиком, який піднятий над аркадою
першого поверху і увінчується трикутним фронтоном.
У ході дослідження композиції фронтону було проаналізовано відомі
широкому загалу фотографії будівлі, зокрема, розміщені на сайті Б. Три‐
станова «Історія Полтави», неопубліковані раніше знімки із приватних ар‐
хівів. При ідентифікації об’єктів проводилося порівняння їх з аналогічними
скульптурними композиціями будівель доби класицизму в Російській ім‐
перії, зокрема, у м. Санкт‐Петербург. Така методика зумовлена тим фактом,
що проект корпусу був створений індивідуально для Полтави в Петербурзі
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та особисто затверджений імператором, що дає підстави для порівняння
його із визначними будівлями столиці.
У ході дослідження було чітко виявлено значну кількість об’єктів на ре‐
льєфі. На передньому плані перший тип державного орла Миколи І з роз‐
правленими крилами, кінця крил, направлені донизу, під однією короною, в
лівій лапі тримає скіпетр спіралевидної загостреної форми по краях і вінком
у правій лапі, хвіст птаха знаходиться знизу на 3‐му плані у формі віяла.
Аналогічного орла знайдено на фасаді будинку кордегардії Петербурзь‐
кої застави в місті Великий Новгород. На тілі орла знаходиться щит з вензе‐
лем Миколи І, аналогічне зображення вензеля знайдено на прапорі кадетсь‐
кого корпусу того часу. На другому плані (позаду орла) по центру композиції,
було виявлено велику дугоподібну звʼязку прутиків, обмотану стрічками.
Схожі зв’язки є на фасаді будівлі кордегардії Петербурзької застави у Велико‐
му Новгороді. Від цього вінка по правій і лівій стороні, на 3‐му плані, знахо‐
дяться стилізовані духові інструменти – труби. Із правої труби виходять до‐
гори під кутом 300 дві блискавки, аналогічно з лівої сторони.
По центру композиції з верхньої частини, позаду орла, догори вихо‐
дять промені. Всього 12 пучків, в кожному по два промені. Починаючи з
правого краю променів, позаду крила орла знаходяться три щити. Перший
щит овальної форми, обрамлений по контуру, з орнаментом посередині у
вигляді чотирикінцевої зірки, аналогічні щити знаходяться на рельєфі
фронтону будинку Російського музею (Санкт‐Петербург) над щитом на то‐
му ж рівні зображено знамено – це вінок у формі кільця на списі, аналоги
знамена є на вищезгаданому рельєфі. Правіше знаходиться другий щит,
шестикутної форми з обрамленням по контуру, по центру щита малюнок
не з’ясовано. Позаду щита здіймається знамено: двоголовий орел на пали‐
ці, з опущеними крилами вниз, за формою дуже наближений до орла на
рельєфі головної арки Головного штабу. З лівої сторони знаходиться дво‐
головий орел на палиці з піднятими крилами догори.
Наступним об’єктом був прапор, на кінці палиці якого було вістря, схо‐
же на наконечник списа, основою відтворення зображення послужили пра‐
пори на рельєфах фасадів будинків: Російського музею, Лененерго (в мину‐
лому Казарми Павловського гренадерського полку), арка Московських трі‐
умфальних воріт. Позаду лівого крила орла Миколи І знаходиться схожа за
плямами композиція з трьох щитів і прапора. Перший щит має форму півмі‐
сяця з обрамленням по контуру, аналог виявлено на Московських тріумфаль‐
них воротах та на Монументі Слави в Полтаві. Лівіше знаходиться 2‐й щит
шестикутної форми в обрамленні, по центру малюнок блискавок‐перунів.
Але останній 3‐й щит та прапор неможливо розпізнати.
З правого та лівого боку симетрично знаходиться два великих об’єми.
Правий об’єм ‒ це щит овальної форми, під ним знаходиться об’єкт, що нага‐
дує римський пояс з фалерами (медалями). Лівий об’єкт – це військовий ба‐
рабан. По правій і лівій стороні симетрично знаходяться військові прапори, з
яких ідуть блискавки. У кутах фронтону виявлено ядра, складені у форму пі‐
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раміди, в кількості шести штук кожна. Найбільший інтерес викликає прямо‐
кутний об’єкт, що розташований по центру, одразу під орлом. Його не вда‐
ється ідентифікувати, тому було декілька припущень щодо його вигляду:
- 1‐й варіант – військовий підсумок (портфель);
- 2‐й варіант – військова стрічка і медаль на ній;
- 3‐й варіант – почесна грамота (документ) із вензелем Петра І.
Декретом Ради Народних Комісарів від 12 лютого 1919 р. Петровський
Полтавський кадетський корпус був офіційно закритий. У 1920 р. в будівлі
корпусу розмістили піхотну школу, де навчався Н. Ф. Ватутін, згодом генерал
армії, визволитель Києва в 1943 р. Саме тоді велась робота по знищенню ат‐
рибутів царської доби: був частково демонтований рельєф на головному фа‐
саді (збитий орел та військова атрибутика). Згодом тут діяло танкове учили‐
ще, а після війни – Полтавське вище зенітно‐ракетне командне училище ім.
М. Ватутіна. Стіни будівлі перефарбували у білий колір, у храмі влаштували
актовий зал з барельєфом Леніна. Але військова і виховна суть корпусу зали‐
шалася. Під час Української незалежності за нехватки коштів і халатності мі‐
сцевих керівників величезний комплекс в центрі міста став занедбаним і за‐
бутим, у результаті чого завалилися перекриття і купол над будівлею храму.
Висновки. Дослідивши та представивши нові матеріали з приводу
втраченої скульптурної композиції, можна зробити висновок, що дослідже‐
ний рельєф на фасаді Петровського Полтавського кадетського корпусу є
важливим елементом архітектурно‐художнього вирішення видатної па‐
м’ятки доби пізнього класицизму.
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Постанова проблеми. З давніх‐
давен мистецтво відображається у по‐
бутових речах надзвичайною кількіс‐
тю способів їх декорування. Розкрива‐
ючи сутність кожної з цих технік, ро‐
зуміємо, що корені їх виникнення ся‐
гають столітніх глибин давнини. Ба‐
гато способів декорування втрачаю‐
ться в сучасному ритмі життя, їх не
відтворюють, і вони пропадають в іс‐
торії, яку ніхто не занотовує. Такими
техніками є бондарство та художнє випалювання – старий спосіб декору‐
вання дерев’яних виробів на Гуцульщині.
Мета дослідження – висвітлити творчість митця Володимира Іванови‐
ча Ворончака, який зберігає історичне надбання – традиції гуцульського
краю – бондарство та художнє випалювання.
Виклад основного матеріалу. Володимир Ворончак народився 23
серпня 1951 р. у м. Хоростків Гусятинського району Тернопільської облас‐
ті. Тут він закінчив у 1968 році середню школу і вже в 1971року вступає до
Вижницького училища прикладного мистецтва. Серед його викладачів – В. Ру‐
син та П. Злочевський, які надали молодому художникові ґрунтовну освіту
по різьбленню дерева та художньому випалюванні. Закінчивши Вижниць‐
ке училище, навчання продовжив у Одеському державному педагогічному
інституті ім. К. Д. Ушинського.
Якось, будучи в Києві, Володимир зайшов на Андріївський Узвіз і по‐
бачив там гуцульські дерев’яні вироби. Його захопили не лише особливості
виготовлення, але й їхнє оздоблення. Так у майстра виникло бажання на‐
вчитися мистецтву виготовлення таких речей у гуцульських майстрів.
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Володимир Іванович розповів про це
головному художникові Міністерства
лісового господарства Василеві Пара‐
хіну, який порадив звернутись до за‐
служеного
майстра
народної
творчості
України,
знаменитого
бондаря – Івана Грималюка з с. Річка
Косівського
району
Івано‐
Франківської області. У цього майстра
Володимир навчився бондарству, і
невдовзі навчання почало давати свої
плоди на виставках району, області,
Києва та за межами України.
Бондарство та художнє випалю‐
вання було досить поширене на Гу‐
цульщині в минулому столітті. Історія
свідчить, що дід Василя Шкрібляка
(засновник Вижницького училища),
Іван Шкрібляк, мав невелике госпо‐
дарство і займався бондарством та
випалюванням. У декоруванні бон‐
дарних виробів визначальними склад‐
никами є дерево і його вічний «ворог»
– вогонь. Завдяки нагрітому на вогні
«писаку» майстер наносить на дерево
елементи традиційного характеру,
який підсилює об’ємно‐просторове
сприйняття кожного виробу.
Володимир Іванович дуже добре
володіє своєрідними прийомами тра‐
диційного формотворення, і разом з тим, йому притаманний свій оригіналь‐
ний почерк, якого він дотримується та який здавна характерний для Виж‐
ницької школи декоративно‐ужиткового мистецтва.
Творчі пошуки Володимира Івановича базуються на пошуку новатор‐
ських рішень бондарства та випалювання, і водночас є традиційно‐консер‐
вативними, що не руйнують етномистецький код народного мистецтва ук‐
раїнців.
Майстер у своїй творчості використовує призабуті форми посуду – ко‐
новки, черпачки, дійнички, ложкарі, корінники, бечівки, бербенички.
Володимир Іванович Ворончак намагається бути неповторним у виго‐
товленні виробів. Хоч насправді, у мистецтві бондарства та художнього
випалювання це не так уже і легко, бо класична стриманість та простота
таких речей – понад усе. І все ж, підкоривши їм свою фантазію, автор з при‐
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таманним йому почуттям такту й художнього смаку віднаходить та ство‐
рює нові витончені форми давніх предметів ужитку. А декор добирає так
легко і вільно, що хочеться прикрасити цими роботами сучасний побут,
аби зігріти душу природною красою дерева, його чистотою і теплом, пов‐
нити свіжим смерековим запахом, звеселити розквітлими візерунками, пи‐
саними вогнем та прадавніми знаками‐письменами.
Твори Володимира Івановича представляють як традиційні зразки ви‐
робів, так і власні альтернативні пошуки. Він знаходить постійний імпульс
для виникнення нових ідей, коли в поєднанні дизайну з досконалою техні‐
кою створює мистецькі об’єкти, що відображають сьогодення, його тенденції
та цінності.
Творчість майстра Володимира Івановича Ворончака є цікавою і зна‐
чимою сторінкою українського традиційного мистецтва, яка поєднала в
собі синтетично новаторство і традицію, форму і орнаментику. 2005 року
голову Буковинського осередку Національної спілки майстрів народного
мистецтва України В. Ворончака удостоїли звання заслуженого майстра
народної творчості України. За ексклюзивність робіт та збереження і роз‐
виток народного ремесла стаття про творчість Володимира Івановича уві‐
йшла до Всеукраїнської енциклопедії майстрів народного мистецтва.
Творчий доробок Володимира Ворончака та його активна позиція мит‐
ця, педагога, організатора давно стали прикладом пристрасного вболіван‐
ня за розвиток українського народного мистецтва на Буковині. На сьогодні
пан Володимир – учасник численних обласних, всеукраїнських, міжнарод‐
них виставок, симпозіумів, ярмарків та фестивалів, відзначений багатьма
почесними нагородами.
Висновки. Отже, можемо сміливо стверджувати, що мистецтво деко‐
рування виробів побутового вжитку технікою бондарства та декоративно‐
го випалювання не загублене в століттях неписаної історії. Її охоронцем
збереження виступає хороша працьовита талановита людина – Володимир
Ворончак.
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Постановка проблеми. Функціонування і розвиток кінематографії
потребує постійної підтримки і опікування з боку держави і органів влади
різних рівнів, створення відповідної інфраструктури галузі, капіталовкла‐
день і поточного фінансування, забезпечення матеріально‐технічними за‐
собами тощо. Через кризові явища в економіці, непрості процеси реформу‐
вання всього суспільно‐політичного життя кіно в Україні перебуває у стані,
що не повною мірою задовольняє потреби культурного і духовного відро‐
дження українського народу.
У цих непростих умовах продовжують функціонувати різноманітні кі‐
нофестивалі. Ці заходи дають досить об’єктивне уявлення про стан вітчиз‐
няного кінематографа, представляють нові тенденції в українському кіно
та долучають до них широкі кола глядачів.
Мета дослідження – розкрити значення кінофестивалів у формуванні
кіноринку в Україні.
Виклад основного матеріалу. Індустрія кінематографії є одночасно
галуззю культури та економіки. З точки зору культури створення кінофільму
– творчий нематеріальний процес, що має на меті підвищення культурного
рівня глядачів. З точки зору економіки створення кінофільму – це ство‐
рення продукту, що приносить дохід. Наразі кіноіндустрія впритул підійшла
до проблеми вивчення ринку, і тут важливе місце займає маркетинг. В умо‐
вах ринкової економіки маркетинг стає інструментом, без якого неможлива
реалізація кінопроектів.
Мета кіноіндустрії – отримання максимальних прибутків від прове‐
дення різних культурно‐дозвіллєвих заходів і комерційних видів діяльнос‐
ті (у тому числі кінопоказів). У світовій практиці кінобізнесу витягнуті фес‐
тивальною індустрією прибутки частково спрямовуються на завершення
перспективних кінопроектів. Однак це можливо лише за умови участі кар‐
тини в конкурсі фестивалю‐інвестора. У такому випадку фестиваль можна
розглядати в якості одного з джерел фінансування завершення конкрет‐
ного кінопроекту.
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Кіноіндустрія України, втім, як і всі інші сфери життєдіяльності дер‐
жави, знаходиться не в найкращому становищі. Удосконалити діяльність
кінофестивалів можливо, створивши хорошу матеріальну базу із залучен‐
ням спонсорів, закордонних інвестицій, завдяки співпраці з освітніми за‐
кладами (кіноклуби у школах, курс історії українського та світового кіно у
ВНЗ, фільмотеки українських фільмів у школах, майстер‐класи і т. д.), рек‐
ламі з метою інформування потенційних споживачів (медіа, інтернет).
Організація благодійних показів для залучення нової аудиторії, виїзні
покази в різних регіонах, містечках України. Впровадження своєрідної новиз‐
ни: покази під відкритим небом, проектування фільмів у спальних районах
для місцевої громади, показ тематичного кіно, показ фільмів у нестандарт‐
них локаціях (дахи, дворики, транспорт, закинуті будинки, фабрики).
Висновки. Якщо українські кінофестивалі у своїй маркетинговій діяль‐
ності візьмуть до уваги такі важливі складові, як бенчмаркетинг, співпра‐
ця, копродукція, партнерство, то їх ефективність і значущість зросте в де‐
кілька разів, оскільки світ технологій, талановиті режисери, сценаристи і
актори залишаться нескореними і цілеспрямованими й надалі, а українсь‐
ке кіно існувало і протрималося із самих витоків і має, всупереч усьому чи
не найміцніше коріння у світі.
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ЕДУАРДА ФЕДОРОВИЧА ЖУКОВСЬКОГО
Мар’яна МИЦКАН,
студентка факультету архітекту‐
ри, будівництва та декоративно‐
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Чернівецький національний
університет імені Ю. Федьковича,
м. Вижниця
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імені Ю. Федьковича,
член Спілки дизайнерів України,
м. Вижниця

Постанова проблеми. На короткий час
оживуть у нашій уяві радісні хвилини життя і
творчості геніального митця, коли він творив
дивовижний мистецький світ із пензля, фарби
та палітри, любові до рідної землі, до отчого
дому, до одвічних народних цінностей. Мис‐
тецькі твори стали тим джерелом, з якого ми
будемо черпати доброту, почуття прекрасного,
очищатися й насолоджуватися надзвичайною
свіжістю мистецької мови. Мистецтво – це Він
сам, – Едуард Федорович Жуковський.
Мета нашого дослідження – висвітлити ос‐
новні факти життєвого та творчого шляху бу‐
ковинського митця ХХІ ст. Е. Ф. Жуковського.
Виклад основного матеріалу. Яскравою зіркою засвітився талант ма‐
ленького Едуарда 14 березня 1935 року, який народився в родині трудових
інтелігентів – інженера Федора та хіміка‐лаборанта цукрового заводу Оле‐
ни Жуковських на Харківщині. Поштовх до пізнання мистецтва він отри‐
мав, випадково побачивши репродукції картин Левітана, Айвазовського. Ці
дитячі враження настільки глибоко закарбувалися у свідомості, що впро‐
довж усього його життя змушували тремтіти серце художника.
Думки про подальше навчання ніколи не покидали Едуарда. Спілкую‐
чись з різними людьми, він довідався, що на Західній Україні є училище
прикладного мистецтва у маленькому районному містечку Вижниця Чер‐
нівецької області.
Жуковський їхав до обраної Вижниці, до омріяної мети, і зовсім не
знав, що саме тоді, в 1955 році, він визначив свій життєвий шлях, назавж‐
ди пов’язавши свою долю та творчість з цим буковинським містом.
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Закінчивши у 1950 році училище, Едуард Жуковський і не здогадува‐
тиметься, що вже через рік знову повернеться сюди викладачем. І шлях,
який він пройде до посади директора, розпочнеться з праці завмузеєм, а
згодом – викладача креслення і перспективи, рисунку, шрифтів, і тільки в
1963 році на молодших курсах вестиме основи композиції.
У 1973 році Е. Жуковський стає директором закладу, про який через
кілька років знатимуть усюди.
Київ, 1976 рік. Інститут проблем, Литва, Академія Наук України. Тоді й
поталанило познайомитись з кандидатом технічних наук Лакеєвим, домо‐
витись про дружнє спілкування. Невдовзі інститутові знадобився дарунок
високій урядовій особі. Звернулись до Жуковського. Рішення було спільним
– литво і філігрань. Тоді й довелося детально ознайомитись з унікальною на
той час технологією. Так, в училищі налагоджується технологія литва.
Чутки про освоєння художнього литва у Києві та впровадження його в
навчальний процес Вижницького училища прикладного мистецтва швид‐
ко поширились Україною. До навчального закладу надходили пропозиції
на замовлення, більшість з яких знайшли позитивний відгук. Музей учи‐
лища поповнювався унікальними роботами, виконаними в техніці худож‐
нього литва.
До Е. Жуковського завжди зверталися, коли була потрібна унікальна
річ. Він виконав вазу висотою 1м 20 см, де використано 26 кілограмів кри‐
шталю, литво і філігрань. Портрет Джамбула народжується після замов‐
лення ювілейного подарунку Казахстану від України. Задум гобелену див‐
ної краси втілюється в реальність в с. Решетилівка Полтавської області під
безпосереднім керівництвом Едуарда Федоровича.
У 1981 році Едуарду Федоровичу Жуковському було присвоєно звання
заслуженого працівника України.
Творче життя, не лише у директорському кріслі, але й за мольбертом,
постійно супроводжувало художника. Незабутнє враження приносила ро‐
бота у вихідні дні, у період літньої відпустки. У цей короткий та прекрас‐
ний період часто виникали нові ідеї та реалізовувалися старі задуми. Спіл‐
кування з природою дозволяло наповнити себе новими думками і вражен‐
нями, які збагачували знання. На пленері працював, не відчуваючи часу.
Сотні акварелей творив до повного виснаження, до нестями, досягнувши
не лише певних успіхів, а й значних висот.
Протягом 1957‐2000 років створює близько 1200 картин. Серед них
чудові акварелі «Інтер’єр гуцульської хати в хуторі Малинешному», «Ранок
в Карпатах», «Глошина», Осінній мотив», «Буковий ліс», «Дорога в горах» та
багато інших.
Едуард Жуковський багато робіт дарував людям. У деяких з’являлися
маленькі галереї його робіт, якими вони гордилися. Чутки про це поширю‐
валися з блискавичною швидкістю і кількість бажаючих придбати його ка‐
ртини стрімко зростали. Вони помандрували світами до Києва, Одеси, Мос‐
кви, Сум, Чернівців, Вінниці, потрапляли до Молдови та Казахстану, Кана‐
68

ди та Німеччини. Не покладаючи рук, художник продовжував працювати,
намагаючись досягнути мистецьких вершин.
На 59‐му році життя Едуарда Федоровича Жуковського прийняли до
Спілки художників України. 24 серпня 1997 року у Вижниці була відкрита
перша персональна виставка художника, що проходила в залі Центру істо‐
рії, культури та побуту Вижницького району. На відкриття прийшло багато
людей. Більшість відвідувачів із здивуванням дивились на художника, бо
нічого не знали про його творчість.
Оформивши пенсію, Е. Ф. Жуковський планує творити. Але наприкінці
1998 року довелося лягти в лікарню.
1999‐2000‐і – роки останнього вибуху митця. Уже важко хворий, худо‐
жник створює ще 15 олійних картин, де висповідує свою душу, залишає у
вічності безмежну любов до буковинської землі, яка давала йому натхнен‐
ня впродовж усього земного шляху.
8 травня 2000 року заплакали гори миттєвою зливою прощання з лю‐
диною, яка відтворювала чарівний Божий світ.
Висновки. Коли світ покидає звичайна людина, то забирає з собою
свій світ, а коли його полишає художник, то залишає після себе цілий світ. І
справді, не кане в небуття його особистість, бо образи на полотнах, як живі
створіння. Їх оточення повне думок, мрій художника, який по‐своєму роз‐
мовляє з нами про сокровенне.
ЛІТЕРАТУРА І ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА
1. Інформація для написання тез дослідження надана дружиною митця – Жуков‐
ською В. І.
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МЕЖИГІРСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ ТЕХНІКУМ
У КОНТЕКСТІ КИЇВСЬКОЇ ШКОЛИ КЕРАМІКИ
Яна ПЕТРОВА,
магістрант, кафедра
образотворчого мистецтва,
Полтавський національний
технічний університет Науковий керівник:
імені Юрія Кондратюка, І. А. Гуржій,
м. Полтава старший викладач кафедри
образотворчого мистецтва,
Полтавський національний
технічний університет
імені Юрія Кондратюка,
м. Полтава
Постановка проблеми Кераміка – один із найбільш поширених видів
українського мистецтва. Цьому явищу сприяли багаті поклади глини по
всій території України, завдяки яким впродовж віків склалися гончарні
осередки та керамічні центри. Кожен із них має свою історію, технологічні
та художні особливості, які виражаються у пластичній форм, орнаментиці,
кольорі. Керамічне мистецтво поділяється на академічну кераміку та на‐
родну. Академічна кераміка виникла вже в ХХ ст., але свій початок бере із
традиційної. На місцях, де працювали значні керамічні центри, були засно‐
вані професійні заклади, які готували кваліфікованих керамістів. Однією із
професійних шкіл кераміки є київська школа, на становлення якої вплину‐
ло кілька факторів, одним із яких є створення Межигірського технікуму.
Мета статті: у контексті київської школи кераміки дати характерис‐
тику робіт Межигірського технікуму, визначити основні риси, притаманні
кераміці майстрів, які отримали освіту в цьому закладі.
Виклад основного матеріалу. У 1919 році у Межигір’ї, що під Києвом,
була створена керамічна школа‐майстерня. У 1923 році рішенням Нарком‐
освіти керамічну школу‐майстерню було реорганізовано у мистецько‐ке‐
рамічний технікум, з 1928 по 1930 рік на його базі функціонував Техноло‐
гічний інститут кераміки і скла. У 1930 році інститут перевели до Києва, а
через рік – закрили.
Незмінним директором Межигірського технікуму‐інституту в 1923‐
1930 роках був В. Седляр. Помічниками і, головне, однодумцями у всіх
справах – його однокурсники по Київському художньому інституту. Цей
факт дає підстави кваліфікувати цей навчальчальний заклад, як ще один
паросток бойчукізму.
Межигірці впроваджували в практику декоративного мистецтва ті на‐
станови, які одержали від Бойчука. При цьому велика увага приділялась са‐
моосвіті. М. Бойчук зауважував, що великі художні досягнення – це сплав
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вселюдських набутків протягом свого розвитку, і тому в пошуках шляхів
не потрібно зупинятися на одному, а відшукати в художній спадщині всіх
століть і всіх народів досконалі твори, прочитати їх та проаналізувати.
Слідом за вчителем, Седляр відкривав перед своїми учнями неосяжні
обрії знань (зважимо на контингент: більшість – сільські діти, інші – робіт‐
нича молодь). На лекції приносив альбоми і книги з образотворчого мис‐
тецтва.
Крім В. Седляра, у навчальному закладі викладали І. Падалка, О. Мизін –
композицію; О. Павленко – рисунок; Є. Сагайдачний, Б. Кратко – скульптуру;
П. Іванченко, К. Кривич – керамічне малювання; О. Черепова – технологію;
Я. Радуль – історію; І. Морачевський – технічні дисципліни. Два факультети –
художній та технологічний готували спеціалістів для художньої промисловос‐
ті. Але технологи мусили опанувати основи образотворчого мистецтва, а ху‐
дожники – досконало знати технологію керамічного виробництва.
Ідея виховання спеціаліста широкого профілю належала В. Седляру.
Його вихованці вражали широтою своєї професійної підготовки. Серед го‐
ловних принципів був синтез техніки і мистецтва. Далі – «загартування»
практикою, чому приділялася особлива увага. Як правило, вона проходила
на заводах Донбасу та Уралу. Їхали туди серйозно підготовленими, адже
протягом навчання студенти будували печі, готували глиняну масу, фор‐
мували і випалювали вироби, самі виготовляли собі інструменти.
Н. Федорова, одна із випускниць інституту, згадує, що всі майстерні,
були чудово оснащені (200 гончарних станків, 8 станків для формування,
горно, один великий і два малих муфелі) та цілодобово відкриті. Навчаль‐
на програма передбачала максимально глибоке опанування спадщини кла‐
сичного мистецтва, аби «поставити око і руку» через копіювання кращих
зразків графіки та живопису з подальшим їхнім аналізом. У цьому Седляр
йшов шляхами свого вчителя, дотримуючись принципу: вчитись на висо‐
ких зразках, і бажано – на оригіналах. Ось чому студенти з Межигір’я вча‐
щали під склепіння Михайлівського собору та Софії Київської і в музеї.
У навчальному закладі орієнтувалися на вільне творче мислення, зао‐
хочувалось раціоналізаторство. Ставились завдання формально‐технічних
пошуків у галузі кольору, простору, композиції, а також виконання твору в
нетрадиційних техніках. Так, у навчальній практиці Межигір’я вперше в
Україні було впроваджено техніку декору фаянсу за допомогою аерографа,
яка дозволяла віднаходити оригінальні композиційні рішення, використо‐
вувати як тонові, так і контрастні колірні сполучення.
Важливо, що у програмі поєднували традиції української народної ке‐
раміки з технологічним та художнім новаторством. Разом з викладачами,
які мали вищу освіту, у технікумі викладали майстри кераміки М. Касихін
та А. Боровичко. Носії традицій народного гончарства, вони проводили з
учнями практичні заняття на гончарному колі. Народне мистецтво сприй‐
малося творчо, провокуючи до пошуків усе нових і нових варіацій україн‐
ської кераміки.
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Студентів спрямовували на створення предметів сучасних за формою і
тематикою розпису. Відштовхуючись від досягнень агітфарфору Ленінград‐
ського фарфорового заводу ім. Ломоносова, Седляр вважав, що кожний ви‐
ріб (декоративний чи ужитковий посуд або декоративна скульптура) пови‐
нен ще й виховувати.
Вихованцям технікуму доводилось виконувати роботи на замовлення
партії і вводити у розпис революційні гасла, заклики, геральдику. Але, на
відміну від ленінградців, тут ці елементи поєднувалися з народними гон‐
чарними формами, мотивами, сюжетами народного розпису. Зараз виконав‐
цям цих творів можна закидати еклектизм чи компілятивність їх методу.
Проте був створений цілком оригінальний стиль у декоративному мистецтві,
який став знаком свого часу – складного, суперечливого, і разом з тим – ро‐
мантичного, позначеного пошуками нової образно‐художньої мови.
Для творів випускників‐межигірців характерні масивність і декоратив‐
на пластичність, ґеральдичність композиції, площинність, застосування
декількох точок зору і деяких композиційних центрів, переважання у зоб‐
раженні вертикально‐горизонтальної структури, відкидання зайвих дета‐
лей. Кольорова палітра поліхромна. Широкий спектр барвників давав змо‐
гу створювати яскраві, декоративні роботи.
Одна із випускниць технікуму Ніна Федорова була визначним тех‐
нологом, яка створила широку гаму кольорових полив: чорну, червону, відті‐
нки бірюзово‐сріблястої, сріблясто‐перламутрової. Барвники майстерні
Ніни Іванівни стали її візитівкою. Саме в майстерні відбулося створення
червоної поливи (на основі міді), спектр якої увібрав червлене золото, ко‐
льори стиглої вишні та гарячої крові. Завдяки цим технологічним розроб‐
кам, київській школі кераміки притаманні живописність, поліфонічність
кольорових тем. Однією із митців цієї школи, Л. Мєшковою, був створений
оригінальний стиль, який отримав назву «керамічний живопис».
Висновки. Київська школа кераміки за період свого становлення вві‐
брала в себе риси народного, візантійського та трипільського мистецтва.
Створення Межигірського мистецького технікуму було одним із етапів фор‐
мування цієї школи. Воно стало базовим підґрунтям для подальшого зрос‐
ту академічного мистецтва кераміки в Києві.
ЛІТЕРАТУРА І ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА
1. Мусієнко П. Н. Художники Межигір’я / П. Н. Мусієнко // Народна творчість та
етнографія. – 1989. – №6. – С. 48–51.
2. Крутенко Н. Межигір’я. Історія з продовженням / Наталя Крутенко // Обра‐
зотворче мистецтво. – 1990. – № 5. – С. 17–20.
3. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/40899/36‐
Mysuga.pdf?sequence=1
4. Манучарова Н. Д. Декоративно‐прикладне мистецтво Української РСР / Н.
Манучарова; [за заг. ред. Є. Катоніна]. – К.: Вид‐во Акад. архіт. УРСР.
72

РОСІЙСЬКО‐ТУРЕЦЬКА ВІЙНА 1877‐1878 РОКІВ
У ТВОРЧОСТІ В. ВЕРЕЩАГІНА
Т. СІРОВСЬКА,
студентка 401‐АО,
Полтавський національний
технічний університет
імені Юрія Кондратюка,
м. Полтава

Науковий керівник:
І. А. Гуржій,
старший викладач кафедри
образотворчого мистецтва,
Полтавський національний
технічний університет
імені Юрія Кондратюка,
м. Полтава

Постановка проблеми. Картини видатного художника‐баталіста В. В. Ве‐
рещагіна розкривають жорстоке антилюдське обличчя війни. У наш склад‐
ний час, коли загальне політичне напруження виливається в різноманітні
військові конфлікти, коли незалежність і процвітання однієї держави «за‐
важає спокійно жити» іншій, коли ллється невинна кров на вівтар імперсь‐
ких амбіцій, творчість В. В. Верещагіна набуває знову актуальності.
Мета дослідження – привернути увагу творчої молоді до загально‐
людських цінностей і гуманізму, опираючись на мистецький аналіз творчої
спадщини В. В. Верещагіна.
Виклад основного матеріалу. 1876 рік – йде війна за звільнення Сер‐
бії та Чорногорії від турецьких загарбників. У цей час В. Верещагін працює
у Франції і пильно слідкує за героїчною боротьбою балканських народів.
Художник повністю розділяв настрої передової частини російського суспіль‐
ства, яка бажала звільнення та незалежності Балкан. Ідеолог передвижни‐
ків І. Крамской у ті часи гаряче стверджував, що то є діло честі та добра, що
російський народ повинен захищати народи, які гноблять на очах у всіх.
Так, художник В. Полєнов добровольцем воював в рядах сербської армії та
був двічі нагороджений за хоробрість. Верещагін брав участь у зборах по‐
жертв на допомогу сербам і збирався також їхати на Балкани.
Як справжній патріот та гуманіст, В. Верещагін співчував визвольній мі‐
сії російської армії, палав ненавистю до турецьких загарбників. Ще восени
1876 р. було задоволено прохання Верещагіна про зарахування його до шта‐
бу російських військ, а 16 (28) квітня 1877 р. він виїхав з Парижа до армії .
Після прибуття до Кишинева та появи в Головному штабі російської
армії, Верещагіна було долучено до ад’ютантського складу головнокоман‐
дувача, але без права на казенне утримання. Не зважаючи на викликані
цим великі матеріальні складності, Верещагін погодився на подібні умови,
оскільки це забезпечувало йому більшу незалежність, свободу пересуван‐
ня, можливість носити цивільне вбрання.
На другий день після прибуття художника до Журжева, турки, з про‐
тилежного берегу Дунаю, розпочали потужний артилерійський обстріл
старих румунських торгових суден, що стояли на річці поблизу міста. Пізні‐
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ше художник згадував: «Гранати падали зовсім близько коло мене, коли тур‐
ки пристрілялися, лише деякі снаряди падали на берег, більшість лягало або
на судна, або у воду між ними і перед ними…». З Плевни Верещагін відправив
до Росії сорок етюдів та малюнків. Художник дуже переймався долею етюдів,
оскільки створені вони були буквально ціною крові та щоденного ризику
життям. Проте лікар Стуковенко втратив всі ці безцінні роботи у Болгарії, та
вони безслідно зникли, незважаючи на багаторічні пошуки.
З загоном Скобелєва художник здійснив взимку через Балкани неймовір‐
но важкий перехід, такий, що нагадував за своєю відвагою та самовідданістю
найкращі марші Суворова. Цей перехід відтворено у подорожньому альбомі
художника. В. І. Немирович‐Данченко, який перебував разом із Верещагіним у
скобелєвському загоні, розповідав про художника: «В. В. до вечірньої зорі ко‐
жен день працював там, малюючи з натури картини, повні нелюдського жа‐
ху. Я дивувався тоді, до якої міри піднялися нерви у Верещагіна... Він не тіль‐
ки малював – він збирав і звозив з полів цілі купи просочених кровʼю ганчі‐
рок, уламки зброї, мундири турецьких солдатів. До деяких з цих предметів
було огидно доторкнутися, але такий реаліст, як Верещагін, власноруч
повʼязував їх у вузли і тягав на собі». Ці матеріали були необхідні художнико‐
ві для майбутніх картин, у яких він хотів відтворити предметний світ з мак‐
симальною правдивістю та документальною достовірністю.
Багатьох дослідників цікавило, що жене Верещагіна на поля баталій.
«Мало того, – відповідав художник, – що я хотів бачити велику війну і пред‐
ставити її потім на полотні не такою, якою вона, за традицією, видається, а
такою, яка вона є насправді. Мені доводилося вислуховувати безліч доган
за цю легкість, з якою я пішов у небезпечну справу… Дати суспільству кар‐
тини справжньої війни, – не можна, дивлячись на бій в бінокль з прекрас‐
ного далека, а треба самому все відчути і виконати, брати участь в атаках,
штурмах, перемоги, поразки, випробувати голод, холод, хвороби, рани...
Потрібно не боятися жертвувати своєю кров’ю, своїм м’ясом, інакше кар‐
тини мої будуть «не те».
Після повернення у 1878 р. до Мезон‐Лафітту, після десяти місяців похо‐
дів та битв Верещагін із ентузіазмом взявся до роботи. Проте кількість зібра‐
ного матеріалу виявилась, з точки зору художника, недостатньою, отже, він
здійснив ще дві нові поїздки до Болгарії: до Шипки у грудні 1878 р. – початку
січня 1879 р. та до Плевни – у жовтні 1880 р.
Більшість малюнків російсько‐турецької війни являє собою швидкі нари‐
си, панорами місцевості. У цих малюнках зображені і краєвиди з позначенням
розташування військ, і будівлі, і укріплення, і групи солдат на відпочинку, в
поході, в бою, і перев’язочні пункти, і народні типи. Значна кількість малюнків
показують поля битв із великою кількістю загиблих, братські могили, тіла
вбитих вояків із слідами турецьких знущань. У своїй сукупності усі ці правдиві
малюнки – жива, сповнена трагічного звучання, графічна історія війни.
Виконані швидко нариси носять більше приблизний, ескізний харак‐
тер, без ретельного доопрацювання та моделювання. Стрімка лінія в них
часто лише накидає абрис предмету, контури рельєфу місцевості, без де‐
тального опрацювання форми, без світлотіньової характеристики. Типо‐
вим, у цьому відношенні, є, наприклад, нарис «Поле битви. Вбиті коні»
74

(1877 р., Російський музей), в якому зображені трупи коней, які лежать на
полі поблизу редуту.
За подіями на Шипці Верещагіним було створено декілька картин:
«Шипка‐Шейново. Скобелєв під Шипкою» (1878‐1879 рр.), «У турецькій по‐
кійницькій. Покійницька турецького лазарету в кампанію 1877‐1878 рр.»,
Під Плевною. Вбитий турок», «Віз для поранених», «Колії на дорозі» (1877 р.)
та інші. Етюди олійними фарбами значно відрізнялись від подібних робіт з
туркестанської та індійської серій робіт Верещагіна. В етюдах балканської
військової серії було зафіксовано окремі епізоди війни, пейзажні мотиви,
при чому фігури людей у них тільки намічені плямами фарби.
Висновки. У цілому, за достовірність, відсутність прикрас та реалізм
зображення подій, місць, людей під час військових дій В. В. Верещагіна смі‐
ливо можна назвати справжнім військовим кореспондентом. Війна у його
роботах постає справжнім лихом, горем, яке важко описати словами. Вплив
великого художника відчували не тільки представники образотворчого
мистецтва. Так, Л. В. Маяковська у своїх спогадах пише: «Всі ... були приго‐
ломшені загибеллю броненосця «Петропавловськ», на якому загинули...
Макаров і чудовий художник‐реаліст В. В. Верещагін. У звʼязку з цим багато
говорили у нас про картини Верещагіна, що розкривають жах і жорстокість
війни, що викликають ненависть до неї».
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Постанова проблеми. Художня обробка дерева – найдавніший вид декоративно-прикладного мистецтва, це – виготовлення оригінальних виробів з дерева різноманітного функціонального призначення. За формотворчими техніками художня обробка дерева поділяється на відповідні галузі: бондарство, деревообробне токарство, столярство та декоративне різьблення. Багата і щедра талантами українська земля. Сама казкова природа з її мальовничими пейзажами,
була першоджерелом натхнення багатьох поколінь народних митців, які пронесли через віки своє чарівне самобутнє мистецтво художньої обробки дерева і
здавна привертали увагу високою майстерністю. Творчий геній митців із народу, долаючи тяжкі умови чужоземного гніту, соціальних несправедливостей
уперто пробив собі шлях до вершини світової культури. Невичерпна фантазія,
багатство кольорових рішень, мудрість і дотепність, безпосередність і оптимізм,
особливе чуття декоративності, високий ступінь узагальненості образів – це ще
далеко не всі риси, якими можна охарактеризувати творчість високообдарованих митців. Однією з таких яскравих творчих особистостей буковинського
краю є Дмитро Миколайович Курик.
Метою нашого дослідження є окреслення творчого доробку майстра
народного мистецтва Дмитра Миколайовича Курика.
Виклад основного матеріалу. Особистість Дмитра Курика – завідува‐
ча кафедри декоративно‐прикладного мистецтва Чернівецького національ‐
ного університету ім. Ю. Федьковича, художника‐прикладника, чудового
педагога, який виховав не одне покоління своїх послідовників, широко ві‐
дома громадськості Чернівецької області та України в цілому.
Курик Дмитро Миколайович народився у м. Вашківці 25 жовтня 1952 р.
Навчався у Вашківецькій середній школі, з 1969 по 1973 рр. – у Вижниць‐
кому училищі прикладного мистецтва. Трудову діяльність розпочав у Ко‐
ритнянській середній школі, тривалий час працював заступником дирек‐
тора виробничого навчання у Вижницькому коледжі прикладного мистец‐
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тва. У 1985 р. закінчив Одеський педагогічний інститут ім. К. Д. Ушинського.
Присвятивши своє життя служінню мистецтву, поєднавши його з педагогіч‐
ною діяльністю, він поринув у вирій вирішення складних життєвих ситуа‐
цій. Його роботи вирізняються неабияким смаком, традиційністю та ціліс‐
ністю сприйняття, вони несуть до людей тепло і самобутність народних
традицій, що передаються від діда до батька, від батька до сина, – і так з
покоління у покоління.
На педагогічній ниві Курик Д. М. працює 35 років. Нагороджений гра‐
мотою «За успіхи у педагогічній роботі» Міністерством освіти і науки Украї‐
ни. Щороку майстер бере участь у виставці «Кращий твір року» (м. Київ).
Дмитро Миколайович – учасник обласних, регіональних, республіканських
та міжнародних виставок. Його роботи знаходяться у багатьох колекціях
декоративно‐прикладного мистецтва. Він – член Національної спілки майс‐
трів народного мистецтва України, лауреат премії ім. Г. Гараса, заслужений
майстер народної творчості України, учасник міжнародних фестивалів.
2008 р. була відкрита персональна виставка (м. Київ) у Національній
спілці майстрів народного мистецтва. 2010 року до Дня незалежності від‐
булось відкриття персональної виставки у Чернівецькому краєзнавчому
музеї, а з нагоди 60‐річчя – виставка «Звіт 40‐річної праці у галузі декора‐
тивно‐прикладного мистецтва – художнє різьблення».
Серед численних творів майстра можна відзначити декоративні тарелі
«Чугайстр», «Буковинська мадонна», декоративні пласти «Марина», «Скор‐
бота», «Буковинське весілля», серію свічників, хрест «Настінний» та ін.
З 2005 р. Дмитро Миколайович виконує обов’язки завідувача кафедри
декоративно‐прикладного мистецтва факультету архітектури, будівницт‐
ва та декоративно‐прикладного мистецтва Чернівецького національного
університету ім. Ю. Федьковича.
Висновки. Отже, творчість Д. М. Курика є яскравим прикладом праг‐
нення людини до постійного пошуку та вдосконалення, вона надихає, спо‐
нукає до роздумів, сприяє всебічному розвитку особистості.
ЛІТЕРАТУРА І ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ КОЛЬОРУ
НА СПРИЙНЯТТЯ ЛЮДИНОЮ ХУДОЖНЬГО ТВОРУ
Світлана ТУМКО,
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кафедра образотворчого мистецтва,
Полтавський національний те‐
хнічний університет
імені Юрія Кондратюка,
м. Полтава

Науковий керівник:
І. А. Гуржій,
старший викладач кафедри
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імені Юрія Кондратюка,
м. Полтава

Постановка проблеми. Колір – одна з властивостей обʼєктивно існую‐
чого матеріального світу, сприймане як усвідомлене зорове відчуття. Як еле‐
мент художнього твору, колір відіграє визначену роль та певну важливість у
самому творі. Сприйняття і використання кольору пов’язане з вихованням
естетичних аспектів та формуванням художнього смаку. Не помітно для лю‐
дини колір впливає на її нервову систему, викликає відповідні емоції.
Мета роботи – проаналізувати психологічний вплив кольору на
сприйняття людиною художнього твору.
Виклад основного матеріалу. Для художників, які працюють в галузі
живопису та декоративно‐прикладного мистецтва, велике значення має
знання психофізіологічного впливу кольору на людину, обумовленого зако‐
нами його сприйняття. За словами відомого художника і теоретика мистецтв
Василя Кандинського: «Істинний твір мистецтва виникає таємничим, загад‐
ковим, містичним чином «з художника». Відокремившись від нього, він отри‐
мує самостійне життя, стає особистістю, самостійним, духовно дихаючим су‐
бʼєктом, що живе також матеріально і реально; він є істотою.
Одним з перших дослідників питань сприйняття кольору був великий
німецький поет, природодослідник і мислитель Йоганн Вольфганг Ґете.
Він вважав, що світло, колір і емоція є кільцями одного ланцюга. При цьому
він розрізняв дію кольору на організм людини (фізіологічне) і дію його на
внутрішній світ (психологічне). Й. Ґете відзначав, що червоний і жовтий ко‐
льори веселять, збуджують енергію людини, тоді як синій колір засмучує.
Проблема колірного символізму є однією з центральних при вивченні
взаємозв'язків між кольором і психікою. Походження колірного символу, йо‐
го зміст, ставлення до тих чи інших явищ і подій в житті людей, міжкультурні
відмінності в колірній символіці – ось одні з головних питань цієї проблеми.
Кількість колірних символів досить обмежена. Найбільш часто в цій якості
використовуються так звані «основні кольори», до яких, зазвичай, відносять
білий, чорний, червоний, синій, зелений, жовтий і фіолетовий. Цей список
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може змінюватися в залежності від конкретної культури. Спроби запровади‐
ти жорсткі критерії, що дозволяють віднести той чи інший колір до «основ‐
них», або ні, не увінчалися успіхом. Колірна символіка має найдавніше похо‐
дження, виникнувши в ті часи, коли людина навчилася добувати і викорис‐
товувати природні фарби. З тих пір колірної символізм пройшов великий
шлях. Традиції колірної символіки зараз багато в чому, загублені.
Зіставлення кольорових предметів, як і забарвлення простору, в якому
вони перебувають, має відбуватися згідно з цілями, які ставить собі худож‐
ник. Для цього особливо необхідне знання дії кольорів на почуття, як окремо,
так і в поєднанні. Звідси відразу ж випливає, що колір може бути використа‐
ний у певних чуттєвих, моральних та естетичних цілях.
Якщо вдається вплинути на почуття, то й мислення людини легше
піддається впливу. Саме кольори звертаються до почуттів, а не до логіки
людини:
– викликають психологічну реакцію;
– підкреслюють якість, настрій, почуття, створюють тепле або холод‐
не середовище, відображають пори року;
– мають фізіологічні наслідки, як продовжені чи негативні оптичні
подразники;
– стосуються відчуттів, задоволення, приємного зовнішнього вигляду
тощо;
– надають обʼємність середовищу і предметам.
Спробуємо розглянути класифікацію кольорів за їхнім психологічним
впливом на людину на основі роботи Г. Фрілінга і К. Ауера.
1. Стимулюючі кольори («теплі»). Основна властивість цих кольорів –
викликати збудження. До них відноситься весь спектр кольорів за хрома‐
тичним тоном від червоного до жовтого та за світлістю (яскравістю) – у бік
білого (кармін, кіновар та ін.). Такі кольори стимулюють інтерес людини
до зовнішнього світу, спілкування та діяльності.
2. Дезінтегруючі кольори («холодні»). Основна властивість цих кольорів
– викликати гальмування. До них відноситься весь спектр кольорів від фіо‐
летового до синьо‐зеленого. Це холодні, заспокійливі і знімаючі збудження
тони. Вони збільшують дистанцію, розтягують час, зменшують емоцій‐
ність і вносять у поведінку людини розсудливість, раціональність.
3. Статичні кольори («врівноважують»). Основна властивість цих
кольорів – врівноваженість (рівновага). Сюди відносяться зелений, жовто‐
зелений, оливковий та інші кольори середньої частини спектра як світлих,
так і темних відтінків. Вони сприяють спокою і врівноваженості, стабіль‐
ності і заглибленості людини у свій внутрішній світ.
4. Пастельні кольори («м'які»). Ці кольори мають властивість виклика‐
ти відчуття мʼякості, ніжності, слабкості. Сюди відносяться рожевий, сала‐
товий, сіро‐блакитний, ліловий та інші кольори верхньої частини спектра,
що володіють малою насиченістю. Це чисті, приглушені, не насичені, мʼякі
тони, що створюють відчуття стриманості, скромності, ніжності і ласки.
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5. Переважні кольори («пригнічують»). Основна властивість – викли‐
кати відчуття гноблення і тиску. Це чорний та інші кольори спектра з
близькою до нього світлотою і підвищеною насиченістю. Вони виробля‐
ють похмуре, гнітюче враження, викликають тугу і страх.
Завдяки художникам і вченим, список колірних асоціацій значно розши‐
рився. Так, французький вчений Роже де Піль («Діалоги про колір») розділяє
кольори на «важкі» і «легкі», «що віддаляються» і «наближаються», «земні» і
«повітряні», «вражаючі» і «малопомітні». Емоційно одні кольори сприймаю‐
ться як теплі і асоціюються з кольором вогню, інші як холодні і асоціюються
у свідомості з відчуттям холоду, кольором води або льоду.
Висновки. Створюючи мистецьку роботу, необхідно не забувати про
важливість кольору. Вивчення впливу кольору на психо‐емоційний стан
людини дозволяє нам краще зрозуміти і повніше використати його мож‐
ливості. Важливо, щоб характер колірного рішення гармонійно поєднувався
зі змістом твору, був в єдності з образною структурою та ідейно‐смисловим
наповненням. Вплив кольору відіграє значну роль у житті людини і, зокре‐
ма, в живописі: він може змінити реакцію глядача або ж стати причиною її
виникнення. Тому розуміння значення кольору, а також оволодіння куль‐
турою його використання є важливим елементом у навчанні живопису.
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Закарпатський художній інститут,
м. Ужгород Науковий керівник:
О. І. Гаврош,
викладач кафедри культури та
суспільно‐гуманітарних дисциплін,
Закарпатський художній інститут,
м. Ужгород
Постановка проблеми. Основними формами, в яких відбувається роз‐
виток сучасного мистецтва, є діяльність різноманітних мистецьких напря‐
мків, стилів, груп та обʼєднань митців, арт‐центрів, галерейна та виставко‐
ва діяльність, а також неформальні галереї – явище, яке стало поширеним
у сучасному мистецтві.
Метою нашого дослідження є аналіз проекту «Відкрита галерея» об’єд‐
нання «Відкрита група» як приклад різновиду неформальних галерей та
неформального виставкового простору.
Виклад основного матеріалу. Творча практика і сама структура ко‐
лективу «Відкрита група» являють собою новий і досить симптоматичний
для України тип мистецької формації. Основоположний принцип їхньої ро‐
боти озвучений уже в самій назві. Художники «Відкритої групи» представ‐
ляють нову генерацію мистців, які своєю активною кураторською діяльні‐
стю засвідчують, як необхідно й можливо долати централізацію мистець‐
кого середовища, брак мистецьких інституцій та галерей, завдяки власній
ініціативі й пошукам і втіленню альтернативних можливостей.
На момент створення у 2012 році до складу «Відкритої групи» входило
пʼять художників з різних міст західної України – Євген Самборський, Ан‐
тон Варга, Юрій Білей, Павло Ковач, Станіслав Туріна (сьогодні всі, окрім
Євгена Самборського).
Проекти мистецького об’єднання поділяються на тимчасові та довго‐
строкові. Довгострокові проекти: «Відкритий магазин», «Паспорт об’єкту»
та проект «Відкрита галерея», з якого реалізовано 11 галерей. У галереях
«відкритість» проявляється у виборі територій для реалізації проекту поза
звичних стін музею чи галереї.
«Проект «Відкрита галерея» реалізується на територіях відомих, ма‐
лознаних і тих, що знаходяться поза контекстом українського мистецького
середовища. У просторі реальних міфів, міфів – реальних галерей: тих, які
ніколи не існували, тих, документація яких була втрачена», – зазначено у
концепції проекту.
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У своїх художніх пошуках мистці насамперед досліджують простір як
категорію виміру та як певне обмежене чи необмежене середовище, в якому і
з яким вони працюють. Учасники «Відкритої групи» розглядають галерею, як
умовне позначення будь‐якого простору навколо художника. Зробивши пе‐
ресувну галерею, вони щоразу змінюють простір, опановуючи його заново й
не залежачи від обмежень стін «штучних галерей». Митці розвивають проб‐
лему уявного й можливого. Працюючи в умовному просторі з «невидимими»
стінами, вони підривають концепцію галереї як комерційної інституції, ви‐
водять функціонування виставкового приміщення на рівень ленд‐арту,
ставлячи цим основне запитання, що є об’єктом мистецтва.
На цей момент з циклу «Відкрита галерея» реалізовані такі проекти:
1. Галерея 550 кв. метрів, реалізована 19.10.2012 р. під час перебуван‐
ня групи на резиденції Granny Hall.
2. Галерея з видом на ліс реалізована 18.10.2012 р. під час перебування
групи на резиденції Granny Hall. У лісопосадці біля с. Самійличі, Волинська
область, Україна.
3. Галерея на площі Арсенальній, реалізована 08.09.2012 р., була ство‐
рена в рамках тижня актуального мистецтва у Львові.
4. Галерея «Тиса», реалізована 21.08.2012 р., знаходиться на березі р.
Тиса (біля м. Виноградів, Закарпатська область, Україна). У рамках локаль‐
ного фестивалю сучасного мистецтва «Креденс‐2012».
5. Галерея «Два», реалізована 20.08.2012 р. Знаходиться біля г. Чорна
Гора, на березі р. Тиса, Закарпатська область, Україна.
6. Найбільший немирівський арт‐цент, реалізована 19.10.2012 р. 8‐ий Мі‐
жнародний фестиваль ленд‐арту «Аплікація духу. Міфогенез 013». Вінниця.
7. Галерея «19», реалізована 19.10.2012 р. У муніципальній галереї в
Луцьку.
8. В. Всередині, реалізовано 19.07.2012 р. Реалізовано в рамках 4‐го між‐
народного фестивалю мистецтв Франко‐місія.
9. Галерея на відрізку дороги, реалізована 22.08.2014 р., була створена
в рамках фестивалю «Креденц» в околицях відпочинкового табору «Скал‐
ка», Кам’яниця, Ужгородський район, в серпні 2014 р.
10. Галерея на відрізку дороги 2. Р. Стрий‐Азовське море, реалізовано
12.09 2014 р.
11. Проект «Ключі від галереї», реалізовано 16.12.2012 р.
За такий короткий термін співпраці митці взяли участь у масі різнома‐
нітних проектів й виставок. Довгостроковий і технічно складний проект
«Ars longa vita brevis» у 2013 році був відзначений спеціальною премією
PinchukArtPrize. У травні 2015 р. митці представлятимуть Україну на Вене‐
ціанському бієнале.
Висновки. Підсумовуючи, можемо зазначити, що розвиток мистецтва
можна побачити не тільки у галереях та всіляких інституціях, а й у новому
визначенні виставкового простору в проектах «Відкритої групи», адже но‐
вий час потребує нових ідей.
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ДО ПИТАННЯ ГЕНЕЗИ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОЇ МІСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ
(НА ПРИКЛАДІ МІСТА УЖГОРОДА)
Ольвія ШУМИЦЬКА,
студентка І курсу ТІАСМ,
Національна академія
образотворчого мистецтва
та архітектури, Науковий керівник:
м. Київ Р. М. Селюк,
старший викладач кафедри ТІАСМ,
Національна академія образотвор‐
чого мистецтва та архітектури,
м. Київ
Постановка проблеми. Ужгород давно змінив своє обличчя. Лише
окремі риси нагадують сьогодні про той Гунг, Гунгвар, Унгвар, в якому жи‐
ли пра‐пра‐ужгородці. Назва у всіх своїх інтерпретаціях перекладається як
«замок на річці». Місто розділене десятикілометровою стрічкою гірського
Ужа, а шість мостів різної конфігурації прикрашають і з’єднують місто.
Значна частина Ужгорода припадає на правобережжя (Старе місто), яке
набагато більше за лівобережну частину (Нове місто). Слід відзначити, що
Ужгород сьогодні поділяється на три історично‐архітектурні частини: міс‐
то угорського періоду з центром на площі Театральній, місто чехословаць‐
кого періоду з центром на площі Народній, а також місто радянського пе‐
ріоду з центром на площі Кирила і Мефодія.
Метою статті є постановка проблеми збереження «архітектурного
обличчя» Ужгорода.
Виклад основного матеріалу. У березні 2011 року художник, викла‐
дач, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України Михайло
Сирохман озвучив намір створити неформальне об'єднання однодумців,
які боротимуться проти варварського спотворення архітектурного облич‐
чя Ужгорода. Обʼєднання, що отримало назву «Ужгород Архітект(д)урний»,
прагнуло змусити міську владу повернути архітектурне питання у площи‐
ну закону. Художня рада Ужгорода, зокрема, планувала запропонувати на
розгляд сесії міської ради рішення про примусове зобовʼязання підприєм‐
ців повернути зруйновані ними фасади до первинного вигляду.
У Закарпатті налічується 19 населених пунктів, які віднесені до істо‐
ричних ареалів, проте жоден, за винятком Ужгорода, не має історико‐архі‐
тектурного плану. У місті є люди, котрі розуміють, що потрібно норматив‐
ними документами встановити мораторій на проведення ремонтних робіт,
реконструкцій, надбудов без чіткого узгодження з архітектурно‐худож‐
ньою радою, відповідними органами. Причому роботу в цьому напрямку
потрібно починати системно. Насамперед паспортизувати обʼєкти, щоб
знати, з чим працювати і чітко визначити, що саме робити.
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Восени того ж 2011 року створили організацію «PRO URBE», що з ла‐
тинської перекладається «За місто!». Її члени, зокрема архітектор Петро
Сарваш, зазначали, що 70% будівель Ужгорода втратили свій первоздан‐
ний вигляд, інші 30% збереглися, скоріш за все тому, що власники не ма‐
ють коштів на їх реставрацію. Висловлювалася думка, що допоки громад‐
ськість міста не об'єднається і не захоче зберегти та відтворити місто,
жодних позитивних кроків не відбудеться, адже влада зазвичай вирішує
інші питання. Одним із основних завдань «PRO URBE» визначили зупинити
руйнацію міста і відтворити, де це можливо, архітектурні елементи.
Засновники «PRO URBE» наполягали, що негайно слід розпочинати
конкретну роботу, яка дозволить створити на території області, та в Ужго‐
роді зокрема, архітектурно‐історичні заповідники, оскільки це єдиний
шанс запустити надзвичайно складний процес регенерації, тобто віднов‐
лення історичного «обличчя міста».
Восени 2012 року почалася епопея з реконструкції площі Народної.
Мистецтвознавці відкидали будь‐які наміри змінити площу: «Чеський квар‐
тал – найбільш грамотно архітектурно цілісний, тому втручатися туди нема
сенсу. На протилежному березі Ужа безмежний простір для благоустрою мі‐
ста». Голова Закарпатської обласної організації Національної спілки худож‐
ників України Борис Кузьма такого роду зміни у місті називає перетворен‐
ням на «урбанізований курник». «Має щось лишитися від старої Європи, бо
такий нігілізм у проектуванні призвів до того, що ні площі Корятовича не‐
ма, ні Великої Мостової, Волошина нема, ні Капітульної нема, і парк Лаудона
знищили…», – наголошував спеціаліст відділу охорони культурної спадщи‐
ни управління культури Закарпатської ОДА, голова громадського комітету
з охорони історико‐культурної спадщини Закарпаття Іван Демко.
Площу Народну все‐таки реконструювали. З цього приводу Петро Сар‐
ваш у вересні цього року висловився так: «Увесь Галагов − це унікальний
ансамбль, якого немає більше ніде в Україні. Ба навіть у центральній Євро‐
пі! Свого часу в Ужгород поприїжджали архітектори з усього світу і твори‐
ли тут чудеса. А ми відносимося до цього, як до якоїсь звичайної хрущовки.
Грошей, які вкопали в площу Народну вистачило б на повне озеленення
партерних зон на вулиці Довженка. Адже все це зараз у страшному стані. А
потім не забути, що за всім цим треба ще й доглядати, а не тільки посади‐
ти. Після цього спливла б одразу ж проблема фасадів…».
Висновки. У вересні 2014 року Петро Сарваш, новопризначений голов‐
ний архітектор Ужгорода, наголошував, що колись в Ужгороді був відділ
охорони культурної спадщини, проте кудись зник. Після занурення у земель‐
ні та будівельні проблеми міста архітектор з гіркотою констатував: Ужго‐
род як історичне місто фактично вмерло, сьогодні перебуваючи вже не «на
межі», а поза нею. Нинішню ситуацію він називає катастрофою, бо якщо мі‐
сто не має ресурсів для подальшого розвитку – це кінець. Складові ресурсу
нерухомості – це, з одного боку, вже існуючі будівлі, з іншого – земля. Якщо
вивчати генплан Ужгорода, земельний ресурс нульовий – місту нема куди
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розвиватись. Це автоматично означає, що й інвестора в місті годі чекати –
без стратегічного ресурсу він сюди не зайде. Новий генплан, натомість, за‐
початкований ще 5‐6 років тому, і який зараз маємо «на виході», створений
лише з метою узаконити попередні невідповідності. Єдиний вихід в цьому
разі – розглядати Ужгород як центр агломерації, яка об’єднає прилеглі міс‐
та та села.
«Є велика проблема в тому, що сьогодні в наше професійне середови‐
ще влились такі кадри, які по факту не є архітекторами: на жаль, будівель‐
не законодавство так написане, що фактично в проектуванні можуть брати
участь абсолютно некваліфіковані люди. Завжди знаходяться люди, які,
володіючи сертифікатами на виконання проектних робіт, своїми підписа‐
ми легалізовують низькопробні проекти… У той же час, спілка архітекторів
абсолютно бездіяльна, незважаючи на те, що відбувається пряма дискре‐
дитація професії. Втім, я знову згадую молодь: за останні роки мені здава‐
лось, що наше покоління архітекторів стане останнім. На щастя, помиляв‐
ся: 3‐4 роки тому почали з’являтись дуже гарні, талановиті, правильно ми‐
слячі архітектори, сучасні і головне – небайдужі – які, є шанс, нас і поряту‐
ють», – зауважив в одному інтерв’ю пан Петро.
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