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Мета статті – дослідити історію використання нових технологій в арт–
терапії, розширити сучасні аспекти взаємодії різних культур для досягнення
кращего результату арт–терапії. Концептуальним методологічним ядром
дослідження є системний аналіз сучасних інформаційно–комунікативних
технологій. Наукова новизна в комп’ютерних ракурсах проблеми
впровадження арт–терапії. Дослідження основане на переосмисленні нових
можливостей для впровадження арт–терапії. Особлива увага надається
сучасним сервісам, що забезпечують ефективність арт–терапії, зручність
її використання.
Ключові слова: арт–терапія, Інтернет, інформаційно–комунікативні
технології.

Арт–терапія легко засвоює сучасні новації, вона
завжди може бути в авангарді прогресивних викликів
епохи. Адже проблеми, з якими покликані боротися
інструменти
арт–терапії,
стрімко
продукуються
«цифровим простором». Всесвітня павутина не тільки
з’єднала мільярди людей, вона породила масу негативних
впливів, які погіршили й загострили вразливість
сучасної людини.
Нові віяння все більше охоплюють всі сфери
людського життя. Безумовно, що відносно свіжі
напрямки людської діяльності знаходяться в авангарді
видозмін, демонструють готовність до змін і вбирають
досягнення «науки і техніки».
Безумовно, що арт–терапія може допомогти «бити
ворога його ж зброєю» – вирішувати за допомогою
цифрових технологій проблеми породженні цими
технологіями! Йдеться про застосування нових технологій
в умови абсолютно нового психотипу поведінки. Під
щоденним чи то не цілодобовим впливом комп’ютерних
технологій зросло (та зростають) покоління, що постійно
вимагає постійної візуальної стимуляції.
Безумовно, що кожне покоління має свої проблеми
– саме виклики ХХ століття сприяли розвитку арт–
терапії. Будь то туберкульозні хворі тридцятих або діти
з покаліченої фашизмом психікою, саме пошук рішення
проблем спонукало шукати все нові шляхи оздоровлення
індивідів і колективу. Хто ж міг тоді уявити, що в ХХІ
столітті з’являться вже велика кількість залежних від
комп’ютера, соням мільйонам людей інтернет замінить
«цілий світ». Спробуємо коротко розкрити історичне
значення цифрових технологій в арт–терапії.
Візуальний ряд сьогодні витісняє текст і слово.
Точніше, слово і текст видозмінюються – вони стають
доповненням коротких і яскравих образів. Можна
довго сперечатися – або людей привчили до «кліпів»,
або мозок сучасної людини просто виробив подібний
«стиль життя» (рятуючись від занадто великої кількості
інформації). Але перехід між принципово різними типами
обробки, передачі і освоєння інформації відбувається
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стрімко – видно істотний розрив в інтелектуальному
напруженні. Цей своєрідний «регрес» цілком зрозумілий
– з виникненням писемності потреба запам’ятовувати
теж зменшилася. По суті писемність теж зменшила
вимоги до людського мозку – записані тексти «давали
перепочинок» людству, створювали передумови для
значного накопичення знань.
Але психіка інертна і більш консервативна – в
глибинах людської душі все так само важливий логос,
ключова зв’язка архетипу створення всесвіту (На
початку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було
Бог). Цифрові технології просто можуть допомогти в
трансляції цього «слова» – бібліотерапія переходить
в комп’ютерний формат. Основним її напрямком може
стати «теллсторінг» за допомогою інтерактивних
віртуальних дошок.
Одним з найбільш цікавих додатків в цьому
напрямку вважається Padlet (padlet.com). Саме ця
програми на різних рівнях дозволяє зосереджувати
основні досягнення «комп’ютерної думки». Вимога до
сучасних програм вельми суперечливі – з одного боку
вони повинні бути інтуїтивно зрозумілими, простими, з
градацією «рівнів доступу», з іншого – мати колосальний
арсенал виразних засобів, багатий асортимент підсистем,
максимальний рівень існуючого «на сьогодні» контенту.
Перед розробниками стоїть важке завдання, яке має
і своє «пляшкове горлечко» в аспектах платформ і
апаратної складової.
Програма Padlet надає широкий спектр можливостей
– саме низький поріг «первісного старту» дозволяє
використовувати її для арт–терапії навіть дітей. Адже
розробники подбали про те, що Padlet може бути
мало не «першою програмою» початківців. Для цього
значно спрощено механізм додавання матеріалу – це
відбувається за допомогою одного натискання кнопки
або «перетягування» матеріалу. Подібна простота
допомагає практикуючим арт–терапію створювати
контент без проходження важкої і часто зайвої технічної
підготовки.
При цьому терапевтичний ефект досягається
гармонійним і доцільним (на думку автора «дошки»)
поєднанням зображення і звуків. Подібний процес
відбувається також без тривалого кодування і монтажу,
які припускають наявності початкових навичок
редактора відео.
Пошук найбільш підходящою «траєкторії» арт–
терапії передбачає перш за все творчий підхід. Але
саме сервіс Padlet передбачає збереження всіх етапів
створення віртуальної дошки, оскільки реалізована
функція автозбереження з можливістю в будь–який
момент повернуться до більш вдалому варіанту
цифрової дошки. Історія розвитку цього сервісу ми
будемо продовжувати в наступних розвідках.
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Historical aspects of using internet technologies
in art therapy (Padlet)
The purpose of the article is to investigate the history of the use of new
technologies in art therapy, to expand the contemporary aspects of the interaction
of different cultures in order to achieve the best result of art therapy. The conceptual
methodological core of the study is a systematic analysis of modern information
and communication technologies. Scienti c novelty from the computer angle of the
problem of the introduction of art therapy. The study is based on rethinking new
possibilities for the introduction of art therapy. Particular attention is paid to modern
services that provide the effectiveness of art therapy, the convenience of its use
Keywords: art therapy, Internet, information and communication technologies.
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Досліджено процес накопичення візуальних джерел російськими
приватними мандрівниками. Зокрема зазначається, що основними
учасниками цього процесу були З. Волконська, П. Свіньїн, В. Жуковський та
дружина Миколи ІІ Олександра Федорівна, в роботах яких відобразилась
здебільшого повсякденність північно–причорноморського регіону. Найбільш
представницькими є зображення В. Жуковського, які по суті є своєрідним
візуальним щоденником його перебування в Одесі, Надпорожжі та Криму.
Візуальна діяльність мандрівників носила пізнавально–романтичний характер
за виключенням робіт П. Свіньїна. Таке відособлення ставить під сумнів
авторство робіт П. Свіньїна, що супроводжують його мандрівні нариси.
Ключові слова: візуальне джерело, Крим, малюнок, Одеса, приватна
подорож.

Після приєднання турецьких володінь у Північному
Причорномор’ї, анексії Кримського ханства та скасування Запорізької Січі, регіон? окрім відроджених у
великій кількість чиновників з різними державними
завданнями, відвідували і приватні особи з культурно–
естетичною та пізнавальною метою. Візуальний доробок
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приватних подорожей у внутрішньо–російському
дискурсі починає фіксуватись з 20–х рр. ХІХ ст. До
цього він наповнювався лише за рахунок наукових
експедицій як приватного, так і державного характеру,
а також за рахунок офіційних службових відряджень. Як
згадку про свою подорож приватні вояжери фіксували
її перебіг у вигляді нотаток, щоденників, листів та
малюнків. Цих мандрівників об’єднувало те, що вони не
переслідували службової, комерційної та наукової мети,
їх мотивація зображати дійсність лежала виключно на
перетині пізнання, вражень та інтересу. У результаті
цього відклався досить широкий і унікальний спектр
джерел, в тому числі і візуальних. Приватні подорожі,
що мали внутрішньо–російський характер, а тим паче
їх візуальний доробок були малопомітними на фоні
історіографічних напрацювань дослідження мандрівних
нарисів або тревеологів європейських вояжерів та
науковців. Саме дослідження процесу формування
візуальних джерел в рамках внутрішньо–імперських
приватних подорожей є метою даної публікації.
Молода Одеса, яка за 25 років пройшла шлях від
другорядного Хаджибею до одного з найголовніших
міст Російської імперії, перетворюється на осередок
культури та відпочинку, що робило її привабливою
для відвідин знаті. У 1818–1819 р. Одесу відвідала
княгиня, письменниця, співачка та композитор Зінаїда
Олександрівна Волконська (Зинаида Александровна
Волконская, 1789–1862 рр.) – одна з видатних фігур
культурного життя імперії першої половини ХІХ ст. Поет
К. Батюшков у листі до О. Оленіна про приїзд княгині
до Одеси писав «...тут І. Муравйова та З. Волконська
приїхали для моря...» [1. с. 947], тим самим, зазначивши
мету перебування З. Волконської в Одесі. Невеликий
одеський період життя княгині відкрив ще одну
грань її таланту – малювання. Перебуваючи в Одесі,
вона зобразила у 6 малюнках пером та 7 акварелях
реалії весняної Одеси та бездоріжжя, які мала змогу
спостерігати на власні очі. На полях французькою
мовою, у формі віршів, подано коментар до сюжету цих
малюнків.
У 1825 р. до Криму відправився відомий письменник,
видавець, художник та історик Павло Петрович Свіньїн
(Павел Петрович Свиньин, 1787–1839 рр.). Він навчався
у Благородному пансіоні Московського університету
та у Академії мистецтв, був засновником та видавцем
журналу «Отечественные записки». Перебуваючи на
службі в Колегії іноземних справ, П. Свіньїн, водночас,
був членом Академії мистецтв та Імператорської
академії наук, а ще йому належав так званий «Російський
музеум» – зібрання живопису, скульптури, антикваріату,
рукописів, монет та мінералів [2, с. 283–285; 11,
л. 2–3]. Після виходу на пенсію у 1824 р., він повністю
присвятив себе науковій та літературно–видавничій
діяльності й при цьому багато мандрував по країні.
Перебуваючи у Криму, куди він потрапив через Тамань,
П. Свіньїн відвідав Керч, Південний берег, Севастополь,
Бахчисарай та Одесу. Намагаючись якнайкраще
представити результати своїх подорожей, П. Свіньїн
зібрав понад сотню одиниць ілюстративного матеріалу:
як оригіналів, так і копій, в тому числі Х. Гейслера та
М. Іванова [9, c. 435–467]. Північно–причорноморський
регіон презентовано у 21–й роботі, що приписують
П. Свіньїну. Це зображення народів регіону (греків,
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