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Анотація 
Українська національна ідентичність в дизайні яскраво прочитується у багатьох 

проявах: графічному дизайні, в одязі та аксесуарах, інтер’єрі. Часто найхарактернішими 

її проявами є орнамент, конструкція, колорит. Та прояви колоніалізму і глобалізації 

часто намагались знецінити їх особливості, проте різним чином. Якщо колонізація 

часто за мету мала знищити самобутність українського дизайну, як вияву національної 

ідентичності. То глобалізація за мету ставить собі інші цілі. Метою глобалізації є 

поліпшення економічного становища або експлуатації, тобто в першу чергу 

економічний чинник. Та як поєднання політичного і економічного чиннику впливає на 

навчання дизайну в Україні? 

 

Abstract 
Ukrainian national identity design clearly read in many forms: crafts, interior, graphic 

design. Often its most characteristic manifestations are pattern, design, color. And 

manifestations of colonialism and globalization often tried to devalue their features, but in 

different ways. If colonization had often aim to destroy the Ukrainian identity design as an 

expression of national identity. So globalization goal set itself other goals. The goal of 

globalization is to improve the economic situation or operation that is primarily an economic 

factor. But how does the combination of political and economic factors affect designing 

education in Ukraine? 
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Вступ 
 

У світі давно вже прийнято розглядати в сучасній історії мистецтва період 

постколоніалізму, що включає визнання перспективи різних людей. Як це все впливає 

на навчання дизайну і мистецтво? Як змінюються основні тенденції національних рис у 

дизайні одягу, інтер’єрі, в графічному дизайні? Що є українським національним 

дизайном з точки зору пересічного громадянина держави та іноземця які його 

споглядають? 

З огляду на коло піднятих нами питань цікавим є погляд на те, що є українським 

національним дизайном з точки зору пересічного громадянина держави та іноземця які 

його споглядають. Для прикладу і порівняння ми взяли оглядову статтю газети «Voice 

of America» «10 українців, які змусили світ говорити про Україну в 2016 році» [1]. 

Цікавим є те, що неспівпадіння культур та світоглядів часто змінюють акценти уваги у 

різні боки.  
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Культура постколоніалізму 
 

Культура має основоположне значення для побудови національної ідентичності та 

державності. Проте відносини в Україні історично були маніпулюванні колоніальними 

і імперськими системами. У цьому контексті, важливим також є вивчення перекладних 

творів та зокрема, як значення передається від однієї культури або мови на іншу в 

залежності від політичних вподобань. Досліджуючи оригінальні тексти часто 

зустрічаємось з маніпуляціями, щодо змісту тексту й перекладу в залежності від потреб 

імперської держави.  

Цікавим також є питання класифікації і кордонів, що існують в межах мистецтва. 

Ці межі є часто туманною річчю, і не пов'язані зі історичним розвитком або 

географічними кордонами. У ставленні до мистецтва, кордон був використаний, щоб 

стверджувати, про ту чи іншу культурну перевагу [2, c.197]. Тут можна згадати і 

Київську Русь «як мать городов руских» і нещодавню втрату контролю над частиною 

території держави України в наслідок тривалої культурної фальсифікації та потужної 

роботи гібридизації культурних цінностей. 

А тому дуже важливим є твердження національної ідентичності в 

постколоніальному світі, що часто може бути спотворене спадщиною колоніальних і 

імперських понять етнічної і національної державності. Для визначення суттєвих віх в 

українському дизайні важливим є розібратись з історичним колоніальним минулим 

України та світовими тенденціями постколоніалізму та глобалізації, що також 

нашаровуються на сучасну державу. 

Україна як всі постколоніальні держави сильно відчуває культурне спізнення і 

необхідність витворення інституцій, що своїм прикладом мають подібні до країн 

першого світу. За твердженням професора Флоридського університету в США, Аполла 

Амоко, для постколоніальних країн характерним є зведення проблем до сфери культури 

і сліпому наслідуванні культурних трендів колишніх колоніальних потуг [1], що 

особливо є небезпечним у навчанні дизайну. 
 

Пострадянський песимізм 
 

Про пострадянський песимізм, як вид «постколоніального пісімізму» говорить Ева 

Томпсон. «Звільнення від безпосереднього контролю з боку спільного гегемона має 

своїм наслідком не оптимізм, а навпаки приносить апатію і зневіру у собі, часом навіть 

більшу, ніж у часах поневолення» [3]. Українське суспільство гойдає як на хвилях то 

від ейфорії перемоги то від розпачу втрат. 

Де виникає песимізм у навчанні дизайну? На жаль є багато проблем і викликів з 

якими щодня приходиться боротись. І головний спадок, що залишив по собі СССР це 

неповороткість бюрократії, і навіть коли при владі молоді ініціативні люди вони 

зіштовхуються із машиною де ти на своєму місці виявляєшся залежним від всіх. І з 

часом навіть коли є можливість, щось вирішити, то люди вже бояться. Який це 

стосунок має до навчання мистецтву? Серед багатьох чинних документів, що 

залишились чинні від СССР є терміни на акти списання. Так наприклад «техніка», у 

радянський час це було щось механічне, металеве, із терміном експлуатації мінімум 15 

років. На жаль, комп’ютери відносяться до техніки. Як пояснити, що нормальний вік 

для ПК є 2 роки, а за 15 це якщо не музейний експонат, то просто «горщик під квіти». 

Бідність держави це є ознакою постколоніальності. А бідність, часто також, пов’язана з 

занепадом традиції спадковості, що, у свою чергу, приводить до занепаду інших 

традицій [3]. 

Чи є загроза в українському дизайні сліпого наслідування інших культур? 
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Поодинокі приклади можемо спостерігати на ринку, проте на рівні державних академій 

де навчають дизайнерів (НАОМА, УАД, ЛНАМ, ХДАДМ) і працюють високо 

кваліфіковані фахівці, все ж відбувається продукування та плекання особливого 

українського національного міксу з вітчизнами локальними традиціями та символами. 

Наступне питання це програмне забезпечення для навчальних програм. Коштовні 

графічні пакети для дизайнерів наразі також є у розділі на забезпеченні студентів та 

викладачів. Звісно, такий підхід породжує «піратство» у студентських лавах. Який 

може бути розв’язок із такої ситуації? На наш погляд, найпростіший шлях це - 

співпраця держави та приватних компаній. 
 

Співпраця держави та приватних компаній 
 

Звернемо увагу до сусідньої Польщі, де всі викладачі та студенти мають право 

скачати необхідний пакет в академії (при певному підтвердженні). Зрозуміло, що на 

рівні академій чи держави погодження співпраця та провідних компаній, які 

продукують програмне забезпечення для персональних комп’ютерів. 

Окрім того звернемо увагу і на брак часто вузько спеціалізованого технологічного 

обладнання при навчанні. Для того щоб навчити студента як проектувати дизайн, 

наприклад, для вивіски чи реклами, необхідно йому не лише розповісти, а й 

продемонструвати процес виготовлення: лазерний розкрій пластику, плотерна нарізка 

плівка, монтаж та упорядження світло-діодних стрічок і подібні технологій це те що 

український студент побачить лише коли піде вже на роботу, і то не обов’язково бо 

іноді роботодавець вимагає фахівця-дизайнера який лише малює, а процес 

виготовлення відбувається на фірмах-підрядниках. 

Як приклад, студенти кафедри графічного дизайну та мистецтва книги УАД на 

другому році навчання починають семестр із класичного рисунку тварини, через 

стилізацію форм, розробки на їх основі елементів фірмового стилю та поєднанням їх із 

шрифтовими гарнітурами, все ж закріплюють матеріал стилізованою зооморфною 

формою з самоклеючої плівки яку нарізають на плотарі. На початку семестру я 

повідомляю їм, що не вимагаю від них конспектів, а за свої помилки вони будуть 

платити своїми грошима. Це звісно викликає здивування і жах, але абсолютно інакше 

сприймається ними коли вони реально бачать перерізані хаотичні лінії та безумовно 

краще засвоюють матеріал векторної графіки.  

Ще однією з складністю у навчанні дизайну є приховування інноваційних 

технологій на українському ринку, що є економічним наслідком глобалізації та 

захистом авторських прав. Лише на особистому рівні знайомства з керівництвом інших 

компаній можлива співпраця з існуючими підприємствами. Виключно, якщо ти 

особисто виступаєш гарантом і поясниш, що це твої студенти і «вони якщо навчаться 

на ваших матеріалах і технологіях, то завжди будуть їх і подальшому використовувати» 

– їх можуть допустити до виробництва. 
 

Умовність кордонів 
 

Сучасний глобальний світ, а особливо віртуальний робить кордони між державами 

дуже умовними. Студенти не лише з легкістю спілкуються з цілим світом, але й чітко 

відстежують останні світові тенденції у їх галузі, і все частіше отримують замовлення 

за межами своєї держави та виконують їх. Для сучасного українського митця, часто 

навіть є не важливість володіння різними національними мовами, а важливішим є 

високі фахові навики та реалізовані роботи з порт-фоліо. Для прикладу, наші студенти 

реалізовують проекти з ілюстраціями та текстовими підписами для Нідерландів, 
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Ізраїлю, Італії.  

З іншого боку, глобалізація та умовність кордонів робить «інтелектуальне 

вимивання» кращих студентів. Бо кращі це ті, котрим легко вдається все і що з легкістю 

також добре володіють іноземними мовами. Такі часто в юному віці їдуть спочатку за 

«кращою» освітою, потім за «кращою» роботою. Бо чуже, незнайоме часто виглядає на 

перший погляд кращим, але коли ця психологічна особливість підкріплена, ще й 

економічними фактами то в перспективі це може серйозно загрожувати занепаду 

економіки держави [4]. І патріотичними гаслами з глобалізаційними процесами не 

переможеш. 
 

Навчання дизайну в Україні 
 

Дизайн порівняно нове слово в українському лексиконі. В словнику української 

мови воно з’явилось лише в 1980 році [5] та наводить там приклад з мистецтвознавчої 

статті 1972 року: «Останнім часом все більшу увагу привертає до себе порівняно 

молодий вид художньої діяльності людини, який з кожним роком все активніше 

втручається в наше життя, – дизайн» [6]. З огляду на це все, що нове, вважається 

моднішим. І мода іти навчатися дизайну є досить поширеною. З цього огляду є велика 

кількість в Україні вищих навчальних закладів (ВНЗ) де навчають дизайну і 

визначитись абітурієнту куди йти дуже важко.  

Проте залишки радянського освітнього процесу полягають у тому, що якщо ти вже 

поступив то тебе будуть вчити і далеко не завжди назва дисципліни і назва напряму 

навчання мають вирішальне значення. Часто проблемою є такі фактори, що студент ще 

невпевнений чи цим напрямом він буде заробляти (а тому дослід і знання його 

викладачів для нього значення не мають). В цьому зіграв такий фактор, як те що вже 

давно немає після закінчення ВНЗ обов’язкового направлення на роботу, де ти точно 

будеш праце влаштований. Або ж інший фактор байдужості сучасного студента – є вже 

певні навики отримані початковій стадій навчанні і можливість заробляти вже (хоч і не 

багато). А тому економічний фактор, можливості жити виключно за рахунок стипендії і 

впевненість у запиті ринку а отриману освіту – це що необхідно кожному.  
 

Заключення  
 

Інноваційні секрети при реалізації дизайн проектів, неповороткість навчальної 

системи та обмеженість фінансування на рівні міжнародних та наукових досліджень – 

це ті виклики з якими найчастіше доводиться стикатись українським викладачам 

дизайну. 

Підсумуємо, то які ж риси притаманні українському студенту дизайнеру? Які 

особливості українського студента-дизайнера? По при мистецьку обдарованість, що 

обов’язково визначається на спеціальних вступних конкурсах до академій на 

спеціальність «дизайн», важливим і цікавим є те, що студенти здатні аналізувати та 

робити власні висновки. Вони завжди менш консервативні, ніж викладачі. Вони 

прагнуть зловити нову течію, і їм це краще вдається ніж їх педагогам через їх гнучкість, 

молодість, яка в даному випадку виступає лише позитивом для них. І головне, вони не 

знають, що таке «Радянське минуле», дивні слова: дефіцит, КДБ, стукач.  

Молодь відкрита до світу і легко в ньому адаптовується. І головне, сучасний 

український студент-дизайнер все більше схожий на своїх ровесників із інших 

європейських країн, а відсутність кордонів робить його як якісним і дешевим 

спеціалістом, який покидає батьківщину.  
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