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вплив європейських культурних процесів та тенденцій. 
Стиль бароко значною мірою відповідав ментальності 
українців. Українська культура того часу істотно 
вплинула на всебічний розвиток інших слов’янських 
народів. Важливим є насьогодні збереження пам’яток 
культури, адже багато з них потребують відновлення та 
реставрації. Брак фінансування призводить до руйнівних 
наслідків. Інколи по тій же ж причині припиняються 
реставраційні роботи пам’яток архітектури і 
містобудування та проведення охоронних археологічних 
досліджень. В умовах комерціалізації останнім часом 
проходить забудова в історичних центрах міст. В Одесі, 
Кам’янці–Подільському, Жовкві, Чернівцях розроблені 
й застосовуються спеціальні правила забудови й 
реставрації історичних та заповідних районів. Тільки 
встановлення так званих охоронних зон (зона охорони 
пам’ятки, зона ландшафту, зона регулювання забудови, 
заповідної території) можуть покращити ситуацію. 
Щодо фінансування то безумовно покращити становище 
можуть продумані екскурсійно–туристичні маршрути та 
створення нових туристичних осередків.
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Preservation of state gaining’s: architectural monuments
of baroque in Ukraine

The article analyzes the importance of popularizing baroque historical and 
cultural monuments in Ukraine. The author emphasizes that the development of 
culture was one of the factors that consolidated the Ukrainian people in the difficult 
social and political conditions of that time, contributed to the formation of the 
Ukrainian nation. This determines the purpose of the study. The methodological 
basis of the research is based on the scientific, systematic and objective 
principles. During writing, general scientific methods such as analysis, synthesis, 
comparability, systematization, generalization were used. The presentation of the 
material was carried out according to the thematic chronological principle.

The author stresses that in the second half of the XVII–XVIII centuries 
significant progress was made in the development of Ukrainian culture. The 
Baroque style was largely in line with the mentality of Ukrainians, as it organically 
combined the sensation of the bright multicolored world with poetic philosophical 
sentimentality. The preservation of cultural monuments today is very important, 
as many of them need reconstruction and restoration. Thousands of sightseeing 
tours, the creation of new tourist centers and the establishment of security zones 
(sightseeing area, landscape zone, development zone, protected area) can improve 
this situation.

Keywords: architecture, baroque, conservation, interior, culture, composition, 
monuments, palace, period, popularization, cell, reconstruction, style, century, 
church.
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розвиток друкарства у євроПі

Аналізуються основні фактори розвитку друку. Досліджено зв’язок між 
різними історичними та культурними традиціями.

Ключові слова: книжкова друкарня, книга, культура, релігія, освіта.

Передумовою розвитку книги був розвиток 
писемності. Цей розвиток відбувався від предметів, що 
символізують поняття, вузликів, мушлів та ін. Потім 
виникає малюнкове письмо (піктографія, ідеографія, 
ієрогліфи), що символізує не тільки предмет, а й дію і деякі 
абстрактні поняття. Треба зазначити, що зародження 
ідеографічного письма відбувається паралельно з 
виникненням рабовласницьких форм правління (Давній 
Єгипет, Межиріччя, Стародавня Греція та Китай (4–1 тис 
років до н.е.)).

XV ст. до н.е. зародження фонетичної системи 
письма у Фінікії, коли буква передає певний звук, та 
розповсюдився її через Давню Грецію у Західну Європу 
XI–VII ст. до н.е. Такий спосіб передачі інформації 
дозволяє передавати більш складні абстрактні поняття 
і недарма розвивається наука, поезія, філософія, 
мистецтво та зароджується демократичний лад.

Перед тим як проводити культурно–історичний 
аналіз розвитку європейської книги потрібно 
зрозуміти де саме відбувалося зародження 
писемності.
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Саме папірус у Стародавньому Єгипті, що 
склеювався в сувої, тобто згорток, один з перших 
дозволив більш масово обмінюватись інформацією та 
зберігати її. Наступним значним технічним кроком стало 
розповсюдження кодексу, або зшитого пергаменту, на 
початку н.е. Це дозволило використовувати сторінки 
аркуша з обох сторін тому рукописи стають більш 
економічними.

Грамотність у Давньому Єгипті була дуже низькою 
і писання практично повністю виконувалось писарями, 
що працювали при дворі фараонів. Багато рукописів 
було у сфері бюрократії та релігії. Покровителем писарів 
у Давньому Єгипті вважався бог Тот.

В античний період відбувається знакові події – 
відкриття Александрійської, Пергамської бібліотек 
(III ст. до н.е.) та першої публічної бібліотеки в Гераклії 
(IV ст. до н.е.). Також в добу Античності утворюється 
спочатку давньогрецька абетка (VIII ст. до н.е.) на основі 
фінікійської, а потім на її базі латинська (VII ст. до н.е.).

В античній Греції та Римі книга мала більш світський 
характер ніж на Сході. Розвиток освіти, ораторського 
мистецтва та створення академій надало поштовх до 
розповсюдження книги у маси.

Основні матеріали для книги періоду античності 
– папірус, пергамен і дерев’яні дошки, вкриті воском. 
Особливістю використання книги в античні часи було 
читання у голос слухачам. Перевагу надавали слову 
проголошеному ніж написаному, і це одна з причин чому 
в античній книзі не часто зустрічаються ілюстрації та 
декоративне оформлення.

Нажаль до наших часів в основному дійшли лише 
копії книг античних творів, зроблених багато пізніше.

У ранньосередньовічній Європі (V–X ст.) христи-
янство домінувало у видавництві літератури. Тематика 
книги в більшості носила релігійний зміст, а основними 
місцями творення та переписування рукописів були 
монастирські скрипторії. Це позначилося на оформленні 
книги, де використовувалися відповідні елементи та 
матеріали і звичайно шрифти. У XII ст. формується 
готичний стиль (північна Франція, західна Німеччина). 
У книжкових орнаментах з’являються деталі готичної 
архітектури, шрифти стають загостреними.

У Середньовіччі пергамент поступово почав 
витісняти папірус. На це були не тільки економічні, а 
й культурні причини – розповсюдження християнства. 
Використання ченцями пергаменту відрізняло їхні 
тексти від поганських папірусів. З’являється цілий 
штат майстрів, що працюють з рукописами, а саме: 
копіювальники, каліграфи, коректори, художники, 
ілюмінатори. Це практично сучасне видавництво. Книги 
стають все більш масивними, а особливо коштовні 
навіть прикріплювались до книжкової полиці. Тобто 
книга вважалася ще важкодоступною.

Не дивлячись на пріоритет видань християнської 
літератури у Середньовіччі виникають героїчні поеми, 
любовні вірші, романи та поеми. Це говорить про те, 
що людина середньовічної Європи шукала в світських 
книгах відраду.

У Візантійській імперії, на відміну від Західної 
Європи, крім монастирських існували державні та 
приватні бібліотеки. Це говорить про те що візантійська 
культура увібрала великий античний спадок, хоча 
візантійська література переважно була богословська.

Хочеться відмітити розквіт візантійської книги у 
XI ст. Рослинний орнамент на полях, орнаментовані 
заголовні літери–ініціали – все це робило візантійську 
книгу справжнім твором мистецтва. Мініатюри 
візантійських рукописів відрізняються високою 
майстерністю виконання. Необхідний елемент 
оформлення візантійської книги – чудова оправа. З 
особливою розкішністю оправляли літургійні книги, 
використовуючи золото та емаль [4].

У XIII ст. у Європі наступає доба Відродження, коли 
наука та мистецтво стають не такі залежні від церкви, 
а ще виникає світський характер літератури та культури 
загалом. З розвитком університетів, та громадських 
бібліотек попит на книги зростає.

Все більшого поширення у Європі набуває новий 
носій інформації, а саме папір, що був винайдений у 
Стародавньому Китаї ще до н.е., а потім через арабів 
потрапив у Європу. У XIV ст. не менш важливим є 
розповсюдження ще одного давньокитайського винаходу 
– ксилографії. Це все впливає на зовнішній вигляд книг – 
сторінки стають тонкішими та гарно оформленими.

У Європі поступово складається стандарт 
редакційного оформлення видань, зокрема – титульного 
аркуша, на який, особливо з кінця ХVІ ст., починають 
виносити всі необхідні елементи: ім’я автора, назву 
книги, імена друкаря та видавця, місце й рік видання. 
З’являються в книжках розділові знаки, котрі вживаються 
й сьогодні. Традиційно ще застосовують сигнатури та 
кустоди, проте в середині ХVІ ст. з’являється пагінація 
(нумерація сторінок), а фоліація (нумерація аркушів) у 
ХVІІ ст. зникає [4].

Уся подальша еволюція конструкції книги до кінця 
XX ст. виходила з того, що удосконалювала принцип 
друкарської машини ще закладений Гутенбергом. У XVIII 
ст. це парові друкарської машини, у XIX ст. – монотипні 
та лінотипні преси, XX – офсетний та лазерний друк. 
Звичайно на це потрібний більш детальний аналіз.

«Свобода слова» у Європі потребувала більших 
тиражів, а конкуренція різних друкарень та видавництв 
впливала на якість матеріалу та оформлення. Хоча 
багато етапів вдалося автоматизувати, але створення 
будь–якої книги залишалося цілим процесом у якому 
брали участь на різних етапах багато спеціалістів – 
від художника до брошурувальника. Якість паперу 
та фарби, чіткість графічних елементів та шрифтів 
стають все досконалішими, особливо коли починають 
застосовувати цифрову техніку у другій половині XX ст.

Разом з цим відбувається нова революція 
носіїв – а саме цифрові носії інформації все більше 
розповсюджуються на початку XXI ст. Трансформація 
цифрової книги відбувається дуже швидко від 
неякісного «скану» на персональному комп’ютері до 
мультимедійних книжок з вишуканими дизайнами у е–
книгах та смартфонах. Цей поворот у мистецтві книги 
має свої переваги і недоліки.

Сучасна цифрова книга може включати в себе 
електронні ссилки на різні джерела в Інтернеті, 
анімацію та відео, звукові ефекти, елементи комп’ю-
терної гри, що можуть зацікавити дітей. Дизайн 
електронної книги (особливо учбової) часто насичений 
спеціальними довідковими віконцями, путівниками з 
мапами зображень, таймерами та іншими елементами 
інтерфейсу. Це може бути цілим мультимедійним 
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комплексом. Якщо в розробці дизайну сучасної книги 
традиційного дизайну беруть учать комп’ютерні 
графічні дизайнери то у конструюванні цифрової 
книги додаються ще спеціалісти у сфері UI дизайну 
та програмісти. З’являються різні програми перегляду 
форматів е–книг, журналів та газет. Вони теж мають 
відповідне оформлення.

В електронний пристрій, будь то е–книга або планшет 
можна завантажити сотні гігабайт цифрових книг і 
це дуже економічно, але у той же час зникає естетика 
насолоди від процесу читання книги, розглядання 
ілюстрацій, дотику до палітурки та гортання сторінок. 
І в цьому напрямку теж відбуваються експерименти. 
Наприкінці XX ст. англійський дослідник Нік Шерідон 
винайшов електронний папір, що імітував звичайний 
папір та чорніла. Розробки у цьому напрямку ведуться 
постійно, про що говорять перші тиражі підручників, 
газет та журналів на електронному папері у Голландії, 
Франції та Бельгії.

Можна зробити висновок, що еволюція мистецтва 
книги можливо переживає нову революцію. Першою 
була механічна революція, коли Гутенберг автоматизував 
процес творення книги, а зараз наступила цифрова, 
коли книга переходить у комп’ютерний формат. Процес 
паралельного співіснування може зайняти не одне 
десятиліття і ще остаточно не відомо в якому вигляді 
стандартизується е–книга, бо комп’ютерний прогрес не 
зупиняється останні півстоліття і стрімко продовжується. 
Але можна вже зараз констатувати факт, що оформлення 
комп’ютерної книги намагається увібрати у себе 
максимально усе найкраще з традиційної книги.
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участь церков і релігійниХ організацій
у законотворчому Процесі в Період

незалежності україни

Аналізується участь церкви та релігійних організацій у законотворчому 
процесі в Україні у період незалежності. У процесі дослідження були 
застосовані ряд наукових методів: пошуковий, порівняльний, критичний, 
узагальнення, систематизації та інші. Охарактеризовано, що церква та 
релігійні організації через міжконфесійний діалог (передусім діяльність 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, Ради у справах 
душпастирської опіки при Міністерстві оборони України) беруть участь у 
законотворчому процесі, висловлюючи пропозиції вищим органам державної 
влади. Вказано, що відповідна діяльність релігійної спільноти активізувалася 
після Революції гідності. Установлено, що участь міжконфесійних об’єднань 
у законотворчому процесі відбувається через висловлення пропозицій 
удосконалення законодавства як не пов’язаного зі свободою совісті та 
діяльністю релігійних організацій, так і щодо покращення останнього.

Ключові слова: церква, релігійна організація, законотворчий процес, 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, Рада у справах 
душпастирської опіки.

У новітній період української історії церква (а також 
релігійні організації), як стверджують дослідники, бере 
участь у формуванні та функціонуванні політичної 
системи, починає входити у соціальні структури держави 
загалом [1, с. 292]. У рамках міжконфесійних відносин, 
передусім через діяльність міжконфесійних органів, таких, 
як Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій 
(ВРЦіРО), Рада у справах душпастирської опіки (РСДО) 
при Міністерстві оборони України, окремих конфесій, 
важливою є участь церков і релігійних організацій через 
висловлення власних пропозицій у законотворчому 
процесі, у сприянні реформам. Ці тенденції особливо 
активізувалися після подій Революції гідності.

На сьогодні окреслена тема не виступала предметом 
окремого історичного аналізу. Лише принагідно, у 
рамках ширшого предметного поля, до неї зверталися 
представники Відділу гуманітарної безпеки Національ-
ного інституту стратегічних досліджень В. В. Токман 
та С. І. Здіорук [2; 3]; вона також лише епізодично 
представлена у релігієзнавчих і соціологічних дослід-
женнях [4].

Метою пропонованої статті є дослідження участі 
церков та релігійних організацій у законотворчому 
процесі в період незалежності Україні.

Участь церков і релігійних організацій у законо-
творчому процесі в Україні через звернення до вищих 
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структуроване, містити мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки.

Резюме статті надсилається безоплатно.
Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по–батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада і місце
роботи, службова і домашня адреси з поштовим індексом, контактний телефон (моб.), e–mail, № відділення
«Нової пошти».
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МІЖНАРОДНА ІНДЕКСАЦІЯ ЖУРНАЛУ

1. Index Copernicus (Польща) – міжнародна наукометричних база (Index Copernicus Journals Master List). Даний 
сайт містить індексування, ранжування і реферування журналів, а також є платформою для наукового співробітництва 
та виконання спільних наукових проектів

2. EBSCO (USA) – агрегатом повнотекстових видань. Включає в себе 375 повнотекстових баз даних
і більш 350000 електронних книг

3. InfoBase Індекс (Індія) - комплексна, багатоцільова база даних, що охоплює наукові літератури з усього світу.

4. SIS (Scientific Indexing Services) (USA) фокусується на цитатах індексації, аналіз цитованості і підтримує бази
даних, що охоплюють цитування тисячі академічних журналах. SIS забезпечує кількісний і якісний інструмент для 
рейтингу, оцінки та класифікації журналів з навчальної оцінки і передового досвіду.



Н а у к о в е    в и д а н н я

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
В и п у с к 131 (4)

S c i e n t i f i c  e d i t i o n
Collection of scientific papers «Gileya: scientific herald»

131 e d i t i o n (4)

СПІВЗАСНОВНИКИ:
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;

ВГО Українська академія наук, «Видавництво «Гілея»

Шеф–редактор: В. П. Андрущенко
Головний редактор: В. М. Вашкевич

Відповідальний секретар: В. Б. Халамендик

Видавництво: «Видавництво «Гілея»
04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 62

Підписано до друку 06.04.2018 р.
Формат 60х84/8. Папір офсетний.

Друк офсетний.
Ум. друк. арк. 58,35. Обл.-видавн. арк.

Наклад 150 пр. Зам. №

Віддруковано з оригіналів замовника.
ФОП Корзун Д. Ю.

21027, а/с 8825, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21.
Тел.: (0432) 69-67-69, 603-000,

(096) 97-30-934, (093) 89-13-852.
e-mail: tvory2009@ gmail.com

http://www.tvoru.com.ua

Ціна договірна


