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Анотація. У статті розглядається проблема збереження культурно-ці-
вілізаційної ідентичності сучасного вітчизняного графічного дизайну. 
Постмодерністична доба кінця ХХ – початку ХХІ ст. (навіть порівняно 
з новаторськими пошуками модерну та модернізму) значно ширше та 
інтенсивніше, ніж всі попередні епохи, використовує різноманітні еле-
менти різних художніх систем, стилів і напрямів, поєднує непоєднуване 
і цим надає майже безліч можливостей для усі-ляких, іноді навіть неймо-
вірних, експериментів. У цьому контексті першочерговими виявляються 
завдання активного застосування прикладних науково-дослідних і пошу-
ково-експериментальних розробок, що поєднують сучасні етнографіку 
та дизайн з обов’язковим концептуально-новаторським переосмислен-
ням минувшини. Орієнтація на розмаїтість і романтизм етно-образних 
вирішень, розширення кордонів творчості, увага до деталей різних видів 
українського декоративно-ужиткового мистецтва, у якому домінують 
суворі системи відточених століттями канонів, сприяють осмисленню, 
формуванню та застосуванню стилізаційної віртуозності при розро-

бленні сучасних національних форм українського графічного дизайну.
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графіка.

Постановка проблеми. Українське професійне та народне деко-
ративно-ужиткове мистецтво, яке з давніх-давен виступало чи 

не найголовнішим чинни-ком формування та гармонізації навко-
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лишнього матеріально-предметного середовища, на початку ХХІ 
ст. набуло визнання і в нашій країні, і за кордоном. У його автен-
тичних образах, зручних утилітарних формах, динамічній орна-
ментиці та яскравій колористиці вміщуються символи втаємниче-
ного, магічного світу, неоднозначні перипетії вітчизняної історії, 
особливості побуту, доброта та щирість душі українського народу.

Сучасний етнодизайн як елемент національної культури 
України, що містить традиційну узвичаєність та новації, ще пере-
буває на етапі становлення та самовизначення у ряді сучасної ти-
пології дизайну. Саме дизайн, щільно пов’язаний з різними по-
бутовими сферами і окремої людини, і народу загалом, впливає 
на формування їхнього менталітету, тому має виховне значення. 
Водночас, етнодизайн пробуджує зацікавлення національною 
«архаїкою» та багато в чому здатен сформувати не тільки візуаль-
ний досвід сучасної людини, а й спроможний визначити націо-
нальний стиль мислення та навчити чуттєвому освоєнню сучас-
ного предметного середовища. Навіть за сучасних умов подібна 
тенденція поки що не є всеохопною та масовою (особливо в пів-
денних і східних реґіонах України), але стрімко «входить у моду».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляд попередніх 
досліджень красномовно говорить про недостатню увагу ві-
тчизняної науки до фахового етнодизайну. Низка аналітичних 
оглядів, нарисів, статей з культурології, історії, етнографії, мис-
тецтвознавства та дизайну, присвячених застосуванню етнічних 
мотивів і етнографіки в окремих видах дизайну, розглядають ет-
нодизайн з позицій або традиційної, або універсальної культури 
(В. Білий, В. Даниленко, В. Лісняк, М. Мельник, О. Тканко, Н. Тр-
єгуб, Г. Юрчишин, І. Яковець та ін.). Вагомою джерельною базою 
в такій ситуації стає науково-методичний, творчий досвід про-
відних дизайнерських шкіл країни, періодика мистецького, куль-
турологічного, етнографічного спрямування, фахова література 
з окремих видів дизайну. Фактологічним матеріалом для дослі-
дження можуть слугувати дизайнерські та студентські роботи, 
представлені на різноманітних виставках, фестивалях, конкурсах, 
захистах дипломних робіт.

Мета роботи — показати, що етнодизайн здатен берегти та при-
множувати традиційну ідентичність України, як органічна компо-
нента навчального процесу спеціальності «Дизайн» дозволяє форму-
вати національний стиль мислення в молодого покоління фахівців.
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Виклад матеріалу. Світові глобалізаційні процеси певною мі-
рою призводять до послаблення локальних (реґіональних) етніч-
них культур, які, з одного боку намагаються віднайти механізми 
збереження власної самоідентифікації, з другої — гармонійно ін-
тегруватися в єдиний сучасний візуально-інформаційний простір.

Популяризація національних елементів у навчальному про-
цесі на основі аналізу етапів формування візуального досвіду та 
національного стилю мислення, художнього осмислення осо-
бливостей сучасної інтерпретації національної спадщини деко-
ративного, ужиткового, орнаментального мистецтв тієї чи іншої 
доби, різних їхніх видів і галузей багатьох реґіонів країни, реалі-
зації творчих задумів тощо — один з таких механізмів.

Сучасний етнодизайн повинен вдало поєднувати елементи 
вирішень традиційних для декоративно-ужиткового мистецтва 
та сукупність естетично-асоціативних кольоро-графічних власти-
востей. Розуміння комплексності національних традицій та смі-
ливі експерименти молодих студентів-дизайнерів наочно демон-
струють полістилістичне розмаїття авторських інтерпретацій у 
загальному руслі постмодерністського етнічного романтизму.

Одним з найвідоміших на увесь світ народних промислів 
України є петриківський розпис, який сьогодні розвивається, на 
превеликий жаль, тільки в етнографічно-наслідувальному на-
прямі. Враховуючи подібний стан речей, здається доволі вдалим 
експеримент, що поєднав традиційні техніки петриківського роз-
пису із сучасними європейськими формами. У результаті з’яви-
лися нові оригінальні вирішення для серії листівок, що стали 
переможцями ІІ Всеукраїнського конкурсу Різдвяно-новорічних 
листівок пам’яті Л. Левицького, який щорічно відбувається у 
Львові від 2010 р. (іл. 1).

Між тим інший адаптаційно-асоціативний підхід демонструє 
проектний синтез компонентів глобальної та національної куль-
тур. Так, якщо виділити єдиний загальний графічний модульний 
орнаменталізм, усе традиційне українське рукотворне середовище 
пронизують вертикальні й горизонтальні смуги, як, наприклад, у 
інтер’єрах і екстер’єрах сакральних і житлових споруд (іл. 2-3).

У ткацтві та, як наслідок, у народному вбранні, крім великого 
розмаїття смуг, переважання яких було обумовлено технологією 
виготовлення тканин у домашніх умовах, з’являється їхня гра-
фічна акцентуація як перетин горизонталі та вертикалі в їхньому 
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багатому розмаїтті (іл. 4-6). У серії листівок, що стали перемож-
цями у Львові 2012 р. (іл. 7), вдало інтерпретовано цю первинну 
систему традиційних народних фольклорно-обрядових та пред-
метно-просторових кольоро-графічних вирішень, що пронизують 
національне мистецтво. Поєднавши яскравий смугасто-колорис-
тичний експресіонізм українського орнаменталізму зі стилісти-
кою народної картинки, якій притаманні майже дитяча, але дуже 
світла примітивність і простота, яскраві барви, вдалося отримати 
візуально-графічне зображення динамічно-радісного асоціатив-
ного вираження національних магічно-чарівних Різдвяних і но-
ворічних свят.

Ілюстрація в дитячій книзі є не тільки помічником, який на-
очно зображує героїв казки та допомагає зрозуміти зміст, а й вод-
ночас вдало відображає самобутність і культуру певної країни. 
Візуально-графічні інтерпретації в українській стилістиці від-
кривають неосяжні обрії та невичерпні можливості у створенні 
образної мови, яка б ненав’язливо занурювала маленького чита-
ча в романтично-ідеалізоване національне середовище, пропагу-
ючи цим українські традиції та звички.

Неординарні постмодерністичні композиції, що поєднують 
відгомін аванґардних течій початку ХХ ст., сюрреалізму середи-
ни ХХ ст. із сучасними інтерпретаціями українського стилю змо-
жуть бути конкурентоспроможними та вдало виконувати вихо-
вально-просвітницькі функції серед малечі.

Загальною характерною рисою для українського народного 
мистецтва є мальовничість, візерунчастість, насичена декора-
тивність виробів, що стали наслідком емоційного, поетично-сен-
тиментального сприйняття природи. Обрані варіанти ілюстрацій 
до казки «Про курочку Рябу» (іл. 8) зображують традиційну для 
народної творчості єдність людини з навколишнім природним 
середовищем: портрети діда та баби вдало поєднуються з природ-
ним сільським ландшафтом (лани, озера, хатинки із садками та 
городами тощо) як символом добробуту й достатку. Гармонійне 
переплітання інтер’єру з екстер’єром утворює яйцеподібний спі-
ральний шлях як символ плинності часу та нескінченності буття. 
Особливо близькою для дітей може стати ілюстрація, виконана 
олівцями, адже з’являється відчуття причетності до дії.

Головна героїня іншої української народної казки «Коза-дере-
за» (іл. 9), що за характером поведінки нагадує вередливого під-
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літка перехідного віку, представлена в образі непосидючої допит-
ливої дівчинки, що любить мандрувати та пізнавати світ. Вдалося 
передати в ілюстраціях почуття розгубленості переляканих зві-
рів, які почули від зайця-боягуза про незнайомого, надзвичайно 
«страшного» звіра. Проте, незважаючи на подальші трагікомічні 
події,і вовк, і ведмідь, і лисиця, і сама коза-дереза не виглядають 
страшними, вони лише викликають співчуття та посмішку.

Персонажі останньої казки представлені в національному 
вбранні, яке поєднало елементи модернізації етнічного та збере-
ження його культурної самобутності. У сучасному суспільстві, за 
словами М. Мельника, мода може виконувати доволі специфіч-
ні функції: впорядковувати перехід від минулого до майбутньо-
го, підтримувати інноваційний характер культури, змінювати 
престижність художніх характеристик об’єктів.

Українське народне жіноче вбрання неможливо уявити без роз-
маїття прик-рас, що об’єднують уявлення про гармонійну красу й 
доцільність, вміння застосовувати окремі конструктивні та деко-
ративні форми в єдиному ансамблі. Прикраси надають традицій-
ному строю певного експресіоністичного відтінку: відбиток цього 
процесу проявився у намаганні виявити пластичну виразність у 
напруженому поєднанні статичних геометричних (одяг) і рухли-
во-динамічних криволінійних (комплекс начіпних прикрас) форм.

Прикраси жіночого вбрання становлять органічну частку 
народної культури, а їхнє застосування в сучасному костюмі за 
умови доцільності місця та часу можуть стати тим містком, що 
з’єднає сучасну молодь з народною художньою традицією. Вели-
чезне розмаїття сучасних бісерних прикрас може задовольнити 
найвибагливіші вимоги та однаково гармонійно виглядати на 
жінках будь-якого віку, професії, станової приналежності.

Сучасні бісерні прикраси в більшості випадків мають інтер-
претаційний канонічно-копіювальний характер. Тим цікавішими 
видаються експерименти постмодернізаційного геометризму 
тривимірних конструкцій з бісеру (іл. 10), що корінням сягають 
у просте селянське предметне оточення та разом з вітальною си-
лою селянського мистецтва в цьому випадку формують смак до 
шляхетно-елегантної стриманості та монументально-узагальне-
ної значущості самодостатньої геометричної форми.

Тонкий і делікатний асоціативний зв’язок з джерелом твор-
чості (а ним у цьому випадку, крім традиційних національних 
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орнаментів і предметів ткацтва, килимарства, писанкарства, мо-
жуть виступити знання, іноді не дотичні до мистецтва, такі як 
стереометрія, біоніка, кристалографія тощо) представляє доско-
налий і гармонійний результат.

Намистинки, розроблені та виготовлені здебільшого за автор-
ськими схемами, виходять дуже міцні без додаткових основ, а 
ажурний узор, що створюється нитками додаткових кольорів і 
намистинками, виявляє глибину намистини. Виходить оптичне 
змішування кольорів у галузі бісероплетіння.

Крім іншого, А. Світлична спроектувала альбом-каталог автор-
ських бісерних прикрас, у якому були застосовані результати різно-
манітних експериментів у галузі фотографії, фотографіки, фотоком-
бінаторики та розроблено серію рекламних плакатів цього видання.

Обрана концепція рекламних плакатів авторських робіт з бі-
сероплетіння («Геометрія бісеру») передбачає підпорядкування 
шрифтових блоків і назв композиційному розташуванню прикрас 
на фотографіях, тобто роботу з типографікою. Під типографікою 
взагалі розуміється сукупність художнього оформлення, засоба-
ми набору, шрифту й шрифтової композиції. Прикладом револю-
ційного використання є типографіка російського та українського 
футуризму (початок ХХ ст.) і дизайнерських течій «Нова хвиля» та 
«Швейцарська школа» (кінець ХХ – початок ХХІ ст.).

Типографіка приховує величезний потенціал, який мало реа-
лізований у сучасному українському дизайні. Сьогодні типогра-
фіка — важливий комунікативний феномен. Тільки із цієї точки 
зору можна найбільш повно зрозуміти її сенс і призначення в 
сучасному візуальному середовищі. Поняття тексту з вербально-
го трансформується у певні візуальні образи. Типографіка пред-
ставляє художній простір, який бореться зі старими уявленнями 
та стереотипами. Це один з найвільніших творчих жанрів гра-
фічного дизайну, найменше замкненого специфікою виконання і 
рамками використання.

Шрифт одночасно виступає і інформаційною, і образно-вираз-
ною складовими. Він дозволяє візуально заповнювати площину 
та формувати необхідні нам образи. Крім того, одним із найви-
разніших сучасних прийомів у сфері типографіки є застосування 
контрформи, у якій шрифт формується використанням навко-
лишнього простору (заповнюються кольором не букви, а простір 
між елементами букв) (іл. 11).
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Висновки. Постмодерністична доба кінця ХХ – початку ХХІ ст. 
(навіть порівняно із новаторськими пошуками модерну та мо-
дернізму) значно ширше та інтенсивніше, ніж усі попередні 
епохи використовує різноманітні елементи різних художніх сис-
тем, стилів і напрямів, поєднує непоєднуване і цим надає май-
же безліч можливостей для усіляких, іноді навіть неймовірних, 
експериментів. Оволодіння практичним проектним досвідом, 
дослідження етнокультурних традицій та канонів декоратив-
но-ужиткового мистецтва, їх осмислення, сприйняття та сучас-
на інтерпретація здатні допомогти в переусвідомленні та фор-
муванні неповторної цілісної картини світу. В цьому контексті 
першочерговими виявляються завдання активного застосування 
прикладних науково-дослідних і пошуково-експериментальних 
розробок, що поєднують сучасну етнографічно-стилізаційну вір-
туозність і дизайн з обов’язковим концептуально-новаторським 
переосмисленням минувшини. Завдяки такому підходу можна 
сподіватися на виховання художника-проектувальника з розви-
неними творчими думками, спеціаліста, який примножує мате-
ріальні та духовно-культурні багатства України.

Результати та їх обговорення. Орієнтація на розмаїття та роман-
тизм візуальних етно-образних вирішень, розширення кордонів 
творчості, увага до деталей різних видів українського декоратив-
но-ужиткового мистецтва, у якому переважають суворі системи 
відточених століттями канонів, сприяють осмисленню національ-
ної самоідентифікації та потребують подальших досліджень у 
контексті розвитку культури і України, і світових художніх явищ.
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A N N OTAT I O N
Olena Svitlichnaya. The interpretation of the ethnic motifs in creative 
works of young Ukrainian graphic designers. The article examines the 
problem of preservation of cultural civilizational identity of modern 
Ukrainian graphic design. Postmodernism (the late 20th century, beginning 
of the 20th century), cites different elements from different artistic systems, 
styles and trends, unites incompatible things and thus provides almost an 
unlimited number of opportunities for different, sometimes, absolutely 
incredible experiments even when compared to innovative artistic search 
of Art Nouveau Style and Modernism. In this context, the tasks of greater 
use of applied science research and experimental development should be 
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a priority. They are supposed to combine contemporary ethnic graphics 
and design with compulsory innovative conceptual redefining of the past

Focusing on the variety and romanticism of ethnic image choice, the 
expansion of borders for creative activity, attention to details in different 
types of the Ukrainian decorative-applied art, in which the rigorous systems 
of honed by centuries canons dominate, generate, raise awareness on 
virtuosity at stylization in the development of national contemporary forms 

of the Ukrainian graphic design.

Keywords: ethnography design, cultural-civilizational identity, graphic 
design, ethnocultural formation, national ornamental art.

А Н Н ОТА Ц И Я
Елена Светличная. Этнографические интерпретации в творчестве 
молодых отечественных дизайнеров-графиков. В статье рассмат-ри-
вается проблема сохранения культурно-цивилизационной идентичнос-
ти современного отечественного графического дизайна. Эпоха пост-
модернизма конца ХХ – начала ХХІ в. (даже в сравнении с новаторскими 
поисками модерна и модернизма) значительно интенсивнее, чем все 
предыдущие времена использует разнообразные элементы разных 
художественных систем, стилей и направлений, объединяет несоеди-
нимое и тем самым предоставляет почти неограниченное количество 
возможностей для различных, иногда самых невероятных, экспери-
ментов. В этом контексте первоочередными являются задачи актив-
ного использования прикладных научно-исследовательских и поиско-
во-экспериментальных разработок, соединяющих в себе современные 
этнографику и дизайн, с обязательным концептуально-новаторским 
переосмыслением прошлого. Ориентированность на разнообразие и 
романтизм этно-образных решений, расширение границ творчества, 
внимание к деталям разных видов украинского декоративно-приклад-
ного искусства, в котором доминируют строгие системы отточенных 
столетиями канонов, способствуют осмыслению, продуцированию и 
использованию стилизационной виртуозности при разработке совре-

менных национальных форм украинского графического дизайна.

Ключевые слова: этнодизайн, культурно-цивилизационная идентичнос-
ть, национальное декоративно-прикладное искусство, графический ди-

зайн, этнографика.



Іл. 1. Різдвяно-новорічні листівки.
 Автор Н. Кальченко, 2011 р. 

Іл. 2. Храм св. архістратига Михаїла
Фастівський р-н, Київщина

Іл. 3. Реконструкція народного житла
Фастівський р-н, Київщина

Іл. 4. Зразки плахт

Іл. 5. Рушники.

Ручне човникове ткацтво

Іл. 6. Зразок

народної сорочки



Іл. 7. Різдвяно-новорічні листівки. Автор К. Мамчур, 2012 р. 

Іл. 8. Ілюстрації до казки «Про Рябу курку». Автор А. Глот, 2012 р.

Іл. 9. Ілюстрації до казки «Коза-дереза». Автор А. Глот, 2012 р. 



Іл. 10. Сучасні ґердани (авторські розробки).
Автор А. Світлична, 2013 р. 

Іл. 11. Варіант рекламного плакату.
Автор А. Світлична, 2013 р. 


