
Міністерство культури та інформаційної політики України 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 

 

 

 

 
 

 
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОДЮСЕРА 

В КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОМУ 
ПРОСТОРІ ХХІ СТОЛІТТЯ: 
ДОСЯГНЕННЯ, ІННОВАЦІЇ, 

ПЕРСПЕКТИВИ 

 

 

Збірник наукових праць 

 

 

 

THE ACTIVITIES OF THE PRODUCER  
IN THE CULTURAL AND ARTISTIC SPACE  

OF THE XXI CENTURY:  
DIVERSITY, INTERACTION, UNITY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ – 2022 



2 

УДК 7.075(0):81’42«21 ст» 

Д 509 

Рекомендовано до друку Вченою радою  
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

(Протокол № 2 від 25 вересня 2022 р.).  

Науково-редакційна колегія: 
КОПІЄВСЬКА О. Р., доктор культурології, професор, в.о. ректора Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв, заслужений працівник освіти України (голова редколегії); 
СТЕПАНЕНКО Л. М., перший проректор з науково-педагогічної роботи НАКККіМ, доктор 
педагогічних наук, доцент; ДЕНИСЮК Ж. З., в.о. проректора з наукової роботи та міжнародних 
зв’язків, доктор культурології; Ева МАНЦУРАНІ, доктор мистецтвознавства, професор 
Всесвітнього педагогічного центру м. Ітака (Греція); АФОНІНА О. С., доктор 
мистецтвознавства, професор, професор кафедри академічного і естрадного вокалу та 
звукорежисури НАКККіМ; ЗОСІМ О. Л., доктор мистецтвознавства, професор, професор 
кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури НАКККіМ; ПОГРЕБНЯК Г. П., 
доктор мистецтвознавства, професор кафедри режисури та акторської майстерності імені 
народної артистки України Лариси Хоролець НАКККіМ; САДОВЕНКО С. М., доктор 
культурології, професор, в.о. завідувача кафедри академічного і естрадного вокалу та 
звукорежисури, професор кафедри режисури та акторської майстерності імені народної артистки 
України Лариси Хоролець НАКККіМ, заслужений діяч мистецтв України (куратор проєкту, 
упорядник, науковий редактор, відповідальна за випуск); ШЛЕМКО О. Д., кандидат 
мистецтвознавства, доцент, професор кафедри режисури та акторської майстерності імені 
народної артистки України Лариси Хоролець НАКККіМ, заслужена артистка України. 

 

Видання здійснюється в рамках науково-культурологічного проєкту  
«Теорія і практика продюсерської діяльності в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття».  

Куратор проєкту – САДОВЕНКО Світлана Миколаївна 
 

Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: 
досягнення, інновації, перспективи. Зб. наукових праць / Упор., наук. ред., 
відп. за вип. : С. Садовенко. Київ : НАКККіМ, 2022. 375 с. 

 

Збірник наукових праць містить статті й тези, в яких аналізуються досягнення, 
інновації, перспективи у продюсерській діяльності, піднімаються актуальні питання 
щодо концептуальних засад та моделей продюсерського партнерства в Україні та за її 
межами. Обґрунтовується необхідність поглиблення та ефективності багатогранної 
діяльності продюсера в культурно-мистецькому просторі сьогодення, розкриваються 
сфери продюсування та продюсерські моделі у сучасному драматургічному процесі, в 
системі мистецької освіти України та зарубіжжя. З точки зору міждисциплінарних 
підходів розглядаються функції культури й продюсерської діяльності, формування 
особистості продюсера в контексті культурної ідентичності, розкриваються 
праксеологічні аспекти продюсування в галузі мистецької освіти тощо. В чергове 
наголошується на стабільному зростанні відповідальності інституту продюсування за 
формування й цілісність громадянського суспільства, створення й постійне відтворення 
єдиного смислового поля культури тощо. 

До збірника також увійшли доповіді учасників ХІ Міжнародної науково-
практичної конференції «Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі 
ХХІ століття: досягнення, інновації, перспективи», проведеної кафедрою режисури та 
акторської майстерності Інституту сучасного мистецтва Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв 9–10 грудня 2021 року.  

Видання призначене для науковців, викладачів, продюсерів, студентів та всіх, 
кому цікаві питання продюсерської діяльності в Україні та світі.  

 

Думки авторів можуть не збігатися з позицією редколегії. 
© Автори, 2022 
© НАКККіМ, 2022 
© Садовенко С.М. (упор., наук. ред., відп. за вип.), 2022 



3 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОДЮСЕРА В КУЛЬТУРНО-

МИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ ХХІ СТОЛІТТЯ:  

ДОСЯГНЕННЯ, ІННОВАЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ 
 

 

THE ACTIVITIES OF THE PRODUCER  

IN THE CULTURAL AND ARTISTIC SPACE  

OF THE XXI CENTURY:  

ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS, PROSPECTS 

 

 

 

 

 

Olena Afonina  

(Афоніна Олена Сталівна), 

Doctor in Art Studies, Professor, 

Professor of the Department of academic 

and pop vocals and sound engineering 

National Academy of Managerial Staff of 

Culture and Arts 

ORCID iD 0000-0003-1627-6362 

0679142324, e-mail: 

aolena7@gmail.com 

м. Київ, Україна (Kyiv, Ukraine) 

 

 

 

PRODUCTION OF FOLKLORE FROM A SCIENTIFIC  

POINT OF VIEW 

 

ПРОДЮСУВАННЯ ФОЛЬКЛОРУ З НАУКОВОЇ ТОЧКИ ЗОРУ 

 

Today requires activity in production activities. And what can be 

presented to the public for learning and receiving positive feedback – folklore. 

How to present it? As information that was transmitted from generation to 

generation in oral, verbal or non-verbal form in the genres of fairy tales, songs, 

dances – in folklore codes. 
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Folk codes are formed by a set of verbal or verbal-non-verbal structures that 

function in everyday life, communication, and various types of art. Each 

communicative group has its own content of folk codes. For example, performers-

dancers in various genres of folk stage dance (round dance, lyrical, folklore, folk-

jazz) transmit movement codes-elements (legs, hands, body), by which the 

audience learns about the genre and national affiliation of the type of dance. We 

open the choreographer's terminology dictionary and see a list of movements-

codes of Ukrainian, Caucasian, Russian, Spanish, Gypsy dances. Such a set serves 

to decode choreographic information in the creation of artistic images. 

Let's stop at Ukrainian folk choreography. For example, the image of a 

Cossack is presented in a dance of the same name. The Cossack kicks the 

ground a little so that it hums, cuts pigeons, jumps up with his tentacle, sings 

and shouts loudly. Therefore, his movements are codes and help to understand 

the national features of the dance, to decode the artistic image of the Cossack. 

Therefore, the Ukrainian dance, like other folk dances, is built according 

to certain code standards-movements: side move, tilting, golubets with a jump, 

cabriole, jumps with leg extensions, air scissors, etc. The researcher V. 

Verkhovynets also recorded other names of the movements (track, squats, semi-

squats, see how he swam, he turned, he raked). It is through these elements and 

music, which is also an informational and communicative cipher, that we can 

learn about the name of the dance: hopak, kozachok, arkan, sage. For example, 

cheberyachka is an ancient Ukrainian dance that has many figures and 

performers arranged in a circle. Men with their hands behind their shoulders 

took turns picking up a glass from the floor and drinking it, and then threw it 

over their shoulder in one fell swoop. All the other dancers clapped their hands 

and sang along. Then they spread the fire and jumped over it (according to 

Antony Yaksa-Martsinkivskyi). 

Another Ukrainian folk dance close to it is pleskach. In it, the main 

element is rhythmic clapping in 2/4 time. According to researcher Andrii 

Humenyuk, the majority of Ukrainian dances include the same movements that 

arose as a result of national temperament and local flavor, traditions of folk and 
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local clothing. He divides Ukrainian folk dances by music and code movements 

into butterfly, hopak, cossack; kolomyki, hutsulki, tops; polkas and quadrilles. 

Round dances contain audio (music, singing), verbal (movements), and 

visual codes. The persistence of codes combines this type of folk art into a 

syncretic action with music, play, dance, and dramatic action. Certain nations 

have their own code varieties of dances, which have the following names: circle 

– Yugoslavia (Croatia, Serbia); Horo – Bulgaria; oro – Macedonia; Freckle – 

Ukraine; khorumi – Georgia, etc. For example, khorumi is an ancient Georgian 

folk male dance with a short two-beat melodic line (by the way, its short 

structure resembles the Ukrainian «Dudarik» and «Schedryk»), but with a very 

complex metrorhythm – a five-part beat with different accents, i.e. with a 

melodic and rhythmic code. 

All folk dances have code signs depending on their functions: ritual, non-

ritual, circular, non-circular, with instrumental or choral accompaniment. 

Georgian khorums accompany chibons or chonguri along with doli. Ukrainian 

freckles, on the contrary, are sung in unison or with antiphonal overtones. The 

method of performance is also a certain cipher of this type of folk art. 

The folklore code is very often reproduced in a dialogic form - questions 

and answers. As the researcher of the Ukrainian folk song Oleksiy Dey writes, the 

alternation of questions and answers is the most common form of presentation in 

the old layer of ritual poetry, in dance folk dances («Bridges», «Ogorodonko», 

«Tsarenko»). In songs of this structural type, the organization of the content of the 

message is subject to the principle of sequential growth of action, lyrical 

excitement. So, the musical component of the song «Sparrow» is divided between 

two choirs. One part of the women's choir asks and the other part answers. At the 

same time, one girl in the center of the circle shows with movements the actions 

taking place in the text. The music and structural component of this song-action 

are unchanged, but future variability is embedded in them, because while the text 

and music remain unchanged, the movements will change from one performer to 

another, creating space for creative improvisation. 



6 

The folklore tradition as a code includes the function of preserving 

information. And its assimilation and reproduction, even in texts of minimal 

volume, create conditions for transformation, improvisation and creative rethinking. 

Informativeness is a feature of a song structure that conveys a sequence, 

or work processes, or a household or love story, which coincides with the study 

of the code, even in modern anthropocultural linguistics, where in the 

terminological sense the code is used, as in computer science and cybernetics, 

also for the presentation of information. 

For example, the humorous folk song «Oh, there are two oak trees on the 

mountain» contains images of a girl and a boy. The poetic symbol of the oak is 

inseparable from the theme of life and the codes of human longevity, integrity, 

and health. Appearing in this song as a psychological parallelism, the 

symbolism of oaks performs an associative and chain function, when the song 

combines images of human and nature and there is an associative allusion to the 

relationships that enable two oaks to stand on a mountain against the wind. 

Two oaks have gathered in a bunch to resist the wind, and the associative 

chain sends our thinking further: «So must men gather in pairs to withstand the 

challenges of fate». So, the song is humorous, but it has a deep meaning. The 

first two lines of the song are repeated twice, which creates an additional 

psychological burden.  

The first two verses are a picture of nature, on which human relationships 

are projected in the following verses. The boy says that he is the only son of the 

father, the girl is the only daughter of the mother. You immediately get the 

impression of an unexpected transition from one topic to another, but when you 

delve into the content of the first two verses, you feel an organic thematic 

connection between them. To do this, you decipher a detailed comparison from 

the standpoint of folk song aesthetics. So, the set of symbols-images of this 

song contains its code. 

A set of signs-rhythms, their combination, which is contained in 

characteristic melodic and rhythmic turns-«labels», is also characteristic of 

kolomyiks. Kolomiyki have been known since the 17th century (researcher V. 
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Goshovskyi), their fixed constructions-codes are characterized by a clear poetic 

placement of fourteen syllables in each line.  

Such brevity resembles the concise information of the code and its 

economy and accuracy in conveying the message. For example, in the 

Kolomyia poem «Oh, a star flew from the sky, and a golden ribbon, and on that 

little yard, and that beautiful girl. And a star flew from the sky and a golden 

cup, and in that little yard, where a nice guy» is a two-level structure that is 

characteristic of this song genre. One plan is the image of «starry» fate, the 

other is the image of a girl (or a young man, by analogy), which reveals the 

meaning of the song: who did fate find? Regardless of the words, kolomyka has 

a clear structure, which is also a code. 

For example, the fairy tale «The Goat-Dereza» contains coded 

grandfather and grandmother, both positive and negative heroes, who engage in 

a contradictory communicative process. The moral categories of good and evil 

are revealed with the help of codes-symbols of fairy tales. In general, the fairy 

tale «The Goat-Dereza» tells about real things. But along with people (Grandpa, 

Grandma, sons) in the fairy tale there are animals (a goat, a bunny, a wolf, a 

bear, a fox, a crab), and the events described in it are fabulous. 

Folklore codes, embodied in folk art, can go back to mythological or 

historical events and heroes. Folklore codes as archetype codes transmit 

information on a semantic level. Based on the analysis of folk and artistic 

works, in which folklore is the primary source, the duality of models in 

symbolism, genres, plots, which resonate with the understanding of code and 

double coding, which is revealed through word and object, was revealed; 

signified – signified; text is reality.  

It is the codes of culture that become conductors in the activity of the 

producer. 
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ПРОБЛЕМИ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ  

КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ 

 

PROBLEMS OF ARTISTIC TRANSLATION OF  

CHAMBER AND VOCAL MUSIC 

 

Камерна музика народжується з унікального тандема поезії і музики. 

Вірш, як художній твір сам по собі є культурним об’єктом, зі зміною 

поетичного коду відповідно до іншої мови, втратою інтонацій і орфоепії 

рідної мови, він дуже часто, втрачає історичну, стильову символічність, 

головний сенс, і всі можливі глибини підтекстів які створює композитор 

музичними засобами. Саме тому не припиняється наукова дискусія на 

тему перекладів музичних творів їх доцільності. Головним питанням 

лінгвістів залишається сама сутність перекладу, що важливіше зміст або 

сенс? Перед музикантами повстає питання якісної інтерпретації 

музичного твору, яка напряму залежить від розуміння і художнього 

відтворення поетичного тексту. 

Художній переклад – креативний жанр, в якому твір, написаний 

однією мовою, відтворено іншою. Поезія вербальна, має міцні 

лінгвістичні бар’єри і масу умовностей. На відміну від музики, живопису, 

скульптури і танців, поетична творчість доступна лише тим, хто знає 

https://orcid.org/0000000209721977
mailto:i.vezhnevets@gmail.com
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мову, якою вона написана. Особливості художнього перекладу визначені 

його місцем серед інших типів перекладу і його відношенням до 

оригінальної поетичної креативності. 

Переклад має довгу історію. Його якість і зміст змінюється від епохи 

до епохи, залежно від розуміння вимог до перекладу і поезії країни. 

Періоди встановлення національної літератури завжди характеризуються 

швидким зростанням кількості перекладів. Розповсюдження вокального 

твору країнами світу, веде до його різномовного перекладу, адаптації. 

Саме тут проблема якісної інтерпретації викликає правомірне запитання: 

«наскільки переклад відповідає оригіналу?». 

«Синтетична природа камерно-вокальної музики породжує проблему 

міжвидового перекладу, як перекладу синхронного, адже в «продукті» 

синтезу, камерно-вокальному творі, поезія зберігається та існує 

паралельно з музикою. Це приводить до нового розгляду питань камерно-

вокальної музики під кутом інтерпретації: традиційна комунікативна 

система «композитор – виконавець – слухач» доповнюється ще однією 

ланкою – «поет» [5, с. 17]. 

В інтерпретації камерно-вокальних творів беруть участь два 

виконавця: співак і піаніст, головна мета концертмейстера – разом з 

солістом розкрити музично-художній задум твору дотримуючись високої 

культури виконання. 

Видатний грузинський концертмейстер Важа Чачава згадуючи 

всесвітньо відомого британського концертмейстера Джеральда Мура написав: 

«Мур вчить виконавців уникати монотонності, щоразу варіювати інтонацію 

залежно від сенсу слів, нових психологічних поворотів. Мур ґрунтується на 

найтіснішому взаємозв’язку між музикою та словом, властивим усім 

найбільш значним вокальним творам» [3, с. 3]. Наприклад, Мур дає пораду: 

«Слова «still» и «Nacht», безумовно, містять поетичну суть першої вокальної 

фрази, а слова «ruhen» та «Gassen» – другий. Але тут є один елемент, про який 

знають лише виконавці. Йдеться про те, що при виконанні необхідний 

найтонший контроль за ритмом, особливо на підступній третій долі» 
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(Ф. Шуберт «Двiйник» (Der Вoppelganger), вірш Г. Гейне) [3, с. 388]. 

Інтонації, глибині сенсу фрази відводиться значуща роль. 

Проблема еквіритмічного (коли вербальні акценти відповідають 

ритму музичної фрази), художньо значущого, точного в різноманітному 

відношенні перекладу, завжди актуальна для вокальної музики. Існували 

та існують прихильники виконання творів мовою оригіналу та 

прихильники еквівалентного у художньому і розмовному відношенні 

перекладу. Але це особлива майстерність вищого ґатунку, яка має свою 

дуже складну специфіку. 

Переклад вокальних творів є неможливим без розуміння структури 

самих музичних творів та характерних рис композиторського стилю.  

Еквіритмічний переклад або еквіритмічний – переклад виконаний із 

збереженням віршованого розміру (числа складів, наголосів, розподілу 

слова). 

Еквіритмічний переклад є дуже складним. Одразу підкреслимо, що 

абсолютно едентичного перекладу не може бути, ритмічний переклад 

повинен узгоджуватися з нотним текстом. Дослідники виділяють такі 

види еквіритмічності: 

1. Повна еквіритмічність – передає всі лінгвістичні та музичні 

аспекти (вершина майстерності перекладача).  

2. Часткова еквіритмічність – не дотримується точного розподілу слів, 

точного числа наголосів у рядку, але зберігає розмір та «клаузули» 

(закінчення рим – ритмічного акценту, наголосу). В суголосних словах рими 

поділяються на чоловічі (наголос на останньому складі), жіночі (наголос на 

передостанньому складі), дактилічні (наголос на третьому складі з кінця) та 

гіпердактилічні (наголос на четвертому складі з кінця). Цікавим є факт, що в 

Україні до середини XVIII ст. «нормативною» вважалася жіноча рима, мода 

на яку прийшла із польської поезії. Одним з перших українських поетів, які 

почали вживати чоловічі рими, став Григорій Сковорода.  

Отже, перекладач має впоратися з практично нездійсненним 

завданням – не тільки правильно зрозуміти зміст, закладений автором, 

відчути та передати атмосферу оригіналу. Фактично перекладачу 
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необхідно ідеальне володіння рідною мовою та мовою оригіналу, знання в 

галузі філології, стилістики, історії, мистецтва. Перекладач повинен бути 

наділеним поетичним талантом, володіти навичками та прийомами 

віршування. І, що дуже важливо, він має знати принципи створення, 

структуру, стилістику музичних творів. 

У безлічі камерно-вокальних творів є невдалі поетичні тексти, 

пов’язані або з погрішностями перекладу, або з розбіжністю смислових 

акцентів тексту в оригінальному та варіантах перекладу, і як наслідок 

цього – розбіжність смислових основ інтонації перекладеного тексту та 

інтонації музичної фрази. Властива композиторському стилю «зорова 

інтонаційність», що є основою для театрально сценічного втілення 

вокального твору, особливо коли йдеться про характерні музичні 

портрети, або психологічні образи-замальовки монологічного або 

діалогічного плану, стає недосяжною метою.  

Існують і інші проблеми перекладу. Наприклад: структура і порядок 

слів у фразі в різних мовах створюються по різним законам; не співпадають 

ритм слова і ритм музики; довжина слова і музичної інтонації (дроблення 

тривалості звуку змінює музичну фразу і її акценти; семантичне і 

стилістичне навантаження слів в різних мовах може не співпадати. 

Є проблема імпліцідності мови, тобто її реальної форми знань, що мають 

властивості неусвідомлюваності, невербальності та автоматизму. 

Переклад залежить від часу, коли він створюється. Наприклад, у 

XVIII cт. панувала тенденція «стилізації» особливостей і норм французької 

поезії, своєрідна неокласика. Інтерес до унікальних національних рис у 

XІX cт., вимагав максимального наближення до тексту оригіналу. 

«Але є плюси перекладів» – кажуть прихильники перекладів на 

рідну мову. Слухач розуміє літературний текст і емоційно на нього реагує. 

Олександр Опанасович Потебня – видатний український 

мовознавець, філософ, фольклорист, етнограф, літературознавець, значне 

місце в своїй естетичній концепції відводить тлумаченню національного 

та інтернаціонального в культурі. Він розглядав засвоєння культурних 

досягнень інших народів як необхідний процес, але цей процес, на його 
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думку, відбувається шляхом узгодження й переломлення кращих набутків 

інших народів через призму національного [4, с. 8]. Це цілком відповідає 

сучасним вимогам якісного перекладу музичних творів. 

І. Франко був одним із перших в Україні, хто визначив засади 

перекладознавчої проблеми як філософсько-естетичної категорії. 

І. Франко прискіпливо стежив за розвитком світової культури, за 

виданнями з теорії літератури (оригінальними та перекладними), 

культурології, філософії, естетики, «переклад був для нього рушієм 

суспільно-історичного процесу, і могутнім націєтворчим чинником, і 

об’єктом лінгвостилістичних досліджень» [1, с. 505].  

У сучасних уявленнях про художній переклад – панує вимога 

максимально обережного ставлення до об’єкта перекладу. Відтворення 

витвору мистецтва вимагає дотримання єдності змісту, форми, 

національного, особистого стилю автора і особливостей його рідної 

поетичної мови. 

Отже, ми вважаємо переклад текстів музичних творів складним 

завданням, що відповідає філософсько-естетичній категорії. Він 

характеризується одним можливим варіантом перекладу – еквіритмічним 

перекладом. В інших випадках краще скористатися літературним 

перекладом без музики, а потім повною мірою насолодитись музичним 

твором мовою оригіналу.  
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СТРАТЕГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ І ЗВУКОРЕЖИСУРИ В ГАЛУЗІ 

ЕCТРАДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ 

 

MANAGEMENT STRATEGY AND SOUND DIRECTOR IN THE 

FIELD OF POP ART OF UKRAINE AT THE BEGINNING  

OF THE XXI CENTURY 

 

У статті окреслено основні завдання менеджменту і 

звукорежисури в процесі формотворення творчих проектів у галузі 

естрадного мистецтва України початку XXI ст., а також ключові 

чинники самоідентифікації особистості. На засадах аксіологічного та 

акмеологічного досвіду окреслено структуроутворювальні детермінанти 

сучасних форм навчально-освітнього процесу. Схарактеризовано й 

узагальнено системний зв’язок з державною концепцією культурної 

політики в Україні початку XXI ст., обґрунтована роль ціннісних 

компетентностей майбутнього фахівця у формуванні творчої 

особистості найвищого орієнтованого професійного рівня, свідомості та 

самосвідомості, самоповаги й самооцінки. 

Ключові слова: менеджмент, звукорежисер, творча особистість, 

продюсерська діяльність, професійна підготовка, система вищої освіти, 

акмеологічний підхід, свідомість, самосвідомість, самоідентифікація 
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особистості, аксіологічні виміри, сценічне мистецтво, сценічна  

майстерність, професійна орієнтація. 

 

In the article the theoretical and methodical aspects of formation of 

valuable competences of the future specialist of scenic art in the process of 

professional educational and educational preparation and key factors of 

personality self-identification are described. On the basis of axiological and 

acmeological experience, structural determinants of modern forms of 

educational and educational process are outlined. The systematic connection 

with the state conception of cultural policy in Ukraine at the beginning of the 

XXI century is characterized and summarized. The role of valuable 

competences of the future specialist in formation of the creative personality of 

the highest oriented professional level, consciousness and self-awareness, self-

esteem and self-esteem is grounded. 

Key words: creative personality, value competencies, professional 

training, higher education system, acmeological approach, consciousness, self-

identity, self-identification, axiological dimensions, stage art, stage skills, 

professional orientation. 

 

Актуальність проблеми. Об’єктивний процес пізнання як основа 

наукового дослідження є складним і вимагає концептуального підходу на 

основі теоретичного і методологічного підходів. Аналіз наукових праць 

свідчить, що поняття «методології» багатогранне, тому в наукових і 

літературних джерелах пояснюється по-різному. У зарубіжних наукових 

працях поняття «методології й методів дослідження» не розмежовуються. 

Вітчизняні науковці методологію розглядають як учення про наукові 

методи пізнання і як систему наукових принципів, на основі яких 

базується дослідження та проводиться вибір методів і прийомів 

дослідження [1, с. 45–53; 2, с. 14–17; 3, c. 65–68]. Термін «методологія» 

(грец. – сукупність методів) застосовується і використовується у 

проведенні наукових досліджень різного рівня і напрямків, галузей тощо. 

Методологія сформувала відповідний науково-теоретичний 

інструментарій, тому характеризується теоретико-методологічним і 
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тематичним категоріально-понятійним апаратом гуманітарного 

спрямування Передусім, методологія наукового дослідження вивчає 

засоби й методи пізнання. Вона включає фундаментальні, загальнонаукові 

принципи, які є її основою: конкретно-наукові принципи й систему 

конкретних методів, що застосовуються для виконання конкретних 

завдань відповідного дослідження. Найважливішими для методології як 

гуманітарної, так і економічної науки є визначення завдання або 

проблеми, об’єкта і предмета дослідження, перевірка істинності 

результатів, а також виділення новизни дослідження та подальших 

перспектив його розвитку. Слід зазначити, що методологія не зводиться 

до простих об’єднань ні окремих, ні загальних методів дослідження. Вона 

визначає можливості використання різних методів у процесі наукового 

пізнання [12, с. 123–124; 15, с. 17–20]. 

Складність, багатогранність, міждисциплінарний та інтегративний 

статус визначеного завдання – удосконалити навчальний процес із 

професійної підготовки фахівців сценічного мистецтва у вищих 

навчальних закладах відповідно до визначеної структури ціннісних 

компетентностей творчої особистості, яка поділяється на чотири групи: 

естетичну, інтелектуально-пізнавальну, морально-етичну та навчально-

виховну, – також вимагає певної методики дослідження. Методика – це 

вчення про особливості застосування окремого методу чи системи 

методів, методів-підходів. Водночас, вибір методів дослідження 

визначається об’єктивним характером матеріалу, умовами й метою 

конкретного дослідження. Отже, методологія – це генеральний шлях 

пізнання, а провідні методи визначають, яким шляхом здійснювати 

дослідження чи вивчення об’єкта пізнання [1, с. 28–33; 4, с. 23–26]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема підготовки 

фахівців в умовах сьогодення є актуальною, її розглядали в історичному 

(А. Мартинюк, І. Павлик, Л. Костенко, А. Кречківський, Л. Сверлюк та 

ін.), педагогічному (А. Болгарський, Л. Коваль, О. Олексюк, Г. Падалка, 

О. Ростовський, О. Рудницька, С. Садовенко, Я. Сверлюк, Т. Смирнова, 

О. Щолокова та ін.), культурологічному (В. Бітаєв, Ю. Богуцький, 
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С. Віткалов, Л. Горенко, А. Шейко, Л. Шкляр, Л. Лабінцева, О. Стахевич 

та ін.), психологічному (Л. Бочкарьов, Е. Назайкінський, С. Науменко та 

ін.) аспектах. У сучасних соціально-економічних умовах ефективно діє 

фахівець, який реагує на нові соціальні очікування, мобільний, здатний до 

творчого зростання і професійного самовдосконалення, до оновлення 

своїх знань, збагачення професійної теорії і практики, вміє користуватися 

медіа- та сучасними інформаційними технологіями. На важливості 

формування медіаосвітньої та інформаційної грамотності у студентів 

наголошують у своїх працях Н. Ковальова, Х. Лау, Є. Мурюкіна, 

А. Новікова, Н. Рижих, Ж. Таланова, А. Федорова, С. Фейлітцен, А. Харт, 

Н. Шубенко та інші. Медіаосвіта володіє специфічними педагогічними 

технологіями, які дали можливість використати інформаційно-інноваційні 

технології в процесі професійної підготовки, для формування ціннісних 

компетентностей студентів сценічного мистецтва. 

На сучасному етапі в Україні коло досліджень, присвячених 

проблемі структури та змісту ціннісних компетентностей, досить 

обмежене. Значний внесок у розробку цього поняття зробив В. Луговий 

[8–11; 21–25]. На думку багатьох сучасних учених і практиків, цінності 

визначають суть освіти, серед іншого і виховання людини [13, с. 7–14; 20, 

с. 32–38]. Саме цінності й формування ціннісного ставлення до світу та 

своєї особистості в ньому є основою змісту і спрямованістю виховання у 

працях В. Караковського, З. Равкіна, В. Шадрикова, Н. Щуркової та 

багатьох інших науковців. Водночас, категорія «цінність» стала 

предметом наукових зацікавлень в останній третині минулого століття і 

розглядалась у різних аспектах: філософії (С. Анісимов, В. Василенко, 

А. Здравомислов, М. Каган, Д. Леонтьєв,  Н. Розов, В. Тугаринов та ін.), 

психології (В. Асєєв, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, Д. Узнадзе та ін.), 

соціально-педагогічних дослідженнях (Т. Ахаян, А. Кир’якова, 

М. Казакіна, Ю. Пелех, М. Яницький та ін.), культурології (О. Берегова, 

В. Бітаєв, Ю. Богуцький, Л. Горенко, С. Садовенко, Л. Шевченко, 

В. Шейко та ін.), театрознавстві (В. Корнієнко, Ю. Станішевський, 
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О. Щербатюк та ін.), мистецтвознавстві (Л. Горенко, І. Ляшенко, 

В. Шульгіна та ін.). 

Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування та 

узагальнення теоретико-методичних аспектів формування ціннісних 

компетентностей майбутнього фахівця сценічного мистецтва в процесі 

професійної навчально-освітньої підготовки та висвітлення ключових 

чинників самоідентифікації творчої особистості. На засадах 

аксіологічного й акмеологічного досвіду постає окреслення 

структуроутворювальних детермінант сучасних форм навчально-

освітнього процессу в царині мистецьких технологій. Важливим питанням 

постає актуальність узагальнення системного зв’язку з державною 

концепцією культурної політики в Україні початку XXI ст., обґрунтовання 

ролі ціннісних компетентностей майбутнього фахівця у формуванні 

творчої особистості найвищого орієнтованого професійного рівня, 

свідомості та самосвідомості, самоповаги та самооцінки. 

Результати дослідження. Для виконання поставлених завдань і 

досягнення мети дослідження щодо формування ціннісних компетентностей 

майбутнього фахівця сценічного мистецтва у процесі професійної 

підготовки потрібно обрати «систему координат» на різних рівнях 

методологічної науки та співвідносні з ними методи-підходи наукового 

пізнання [5, с. 73–85; 19, с. 112, 229]. Провести об’єктивний аналіз предмета 

дослідження і пояснити його з позицій сучасної науки стало можливим 

завдяки застосуванню загальнонаукових і конкретно наукових методів 

наукового пізнання, законів і правил логіки, використанню традиційних і 

нових методів дослідження, технологій і методик. 

Оскільки вирішальне значення для діяльності майбутнього фахівця в 

процесі професійної підготовки мають два фактори – мобільно 

застосовувати наявні ціннісні знання та вміння оперувати ними в 

професійній діяльності, застосовуючи інноваційні технології, спочатку 

необхідно було визначитися з адекватними в умовах інформаційного 

суспільства методологією та методами для вивчення проблеми 

формування ціннісних компетентностей майбутнього фахівця у процесі 
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професійної навчально-освітньої підготовки засобами медіаосвітніх і 

мультимедійних технологій, урахувавши сучасні наукові погляди на 

методологію наукового пізнання [12, с. 123–124; 18, с. 228–230]. 

Загальнофілософською базою дослідження має стати діалектичний 

метод у поєднанні з методологією міждисциплінарного комплексного 

дослідження. Такий вибір зумовлено суттю цього методу, який не підміняє 

конкретні наукові методи окремих наук і служить світоглядним підґрунтям і 

знаряддям пізнання на всіх етапах дослідження [19, с. 110–129; 22, с. 11–13]. 

Услід за науковцями, які визнають досвід і факти за основу пізнання 

дійсності, а практику – за критерій істинності теорії, необхідно використати 

логічні підходи, виявити та обґрунтувати причинно-наслідкові зв’язки подій, 

установити їх зумовленість суперечностями між формою та змістом, 

спіралеподібною формою розвитку, еволюційного і цивілізаційного 

генезису, а також забезпечити об’єктивність відповідного оцінювання. 

Завдяки застосуванню в дослідженні діалектичного підходу можна 

виокремити низку таких суперечностей: 

- між соціокультурними реаліями життя в суспільстві, яке прямує до 

суцільної інформатизації та усталеними підходами до змісту освіти 

загалом і фахової підготовки у вищих навчальних закладах, зокрема в 

галузі сценічного мистецтва; 

- між потребою суспільства в підготовці висококваліфікованих 

фахівців у галузі інформаційних технологій, економічних відносин 

(міжнародного та вітчизняного спрямування) та сценічного мистецтва, 

спроможних ефективно проводити активну фахову високопрофесійну 

діяльність, формувати ціннісні компетентності в умовах функціонування 

інформаційного суспільства та відсутністю теоретико-методологічних 

розробок і практичних рекомендацій у цих галузях; 

- між великою кількістю наукових розвідок у царині формування 

компетентностей майбутніх фахівців різних сфер діяльності, серед іншого 

й творчої, та обмеженістю конкретних досліджень із ціннісних 

компетентностей відповідних наукових напрямків. 
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Об’єктивне оцінювання стану теоретичних і практичних досліджень, 

що стосуються підготовки майбутніх фахівців у сфері сценічного 

мистецтва, дозволило встановити суперечність між змістом освіти та 

методами, які застосовуються для її забезпечення, а також відсутність 

наукового обґрунтування переліку та структури ціннісних 

компетентностей, необхідних для здійснення професійної підготовки 

майбутніх фахівців в умовах сучасної України початку XXI століття. Це 

дало змогу усвідомити об’єктивну діалектику формування ціннісних 

компетентностей майбутніх фахівців сценічного мистецтва під впливом 

медіаосвітніх підходів і сформулювати теоретичну модель формування 

ціннісних компетентностей майбутнього фахівця сценічного мистецтва у 

процесі професійної підготовки в цьому аспекті. Виконання зазначених 

завдань стало можливим завдяки застосуванню закону відображення 

дійсності в мисленні та низки філософських категорій пізнання (аналіз і 

синтез; дедукція та індукція; узагальнення та порівняння; сходження від 

абстрактного до конкретного та навпаки). 

За методологічну основу освіти в сучасному суспільстві 

рекомендовано обрати культурно-інформаційну теорію освіти в 

інформаційному суспільстві, запропоновану українським педагогом В. 

Луговим, та епістемологічно-історичний аналіз освітніх теорій, які 

гармонійно поєднуються з культурологічним підходом, орієнтованим на 

інтеріоризацію загальнолюдських цінностей [7, с. 53–55; 9–10; 11, с. 193–

199]. Такі ж пріоритети перебувають у центрі уваги медіаосвіти, яка 

поєднує сучасні освітні підходи з опануванням найновішими 

технологіями засобів масової інформації та комунікації, що є 

найціннішими для розвитку сценічного мистецтва та сценічної 

майстерності в умовах розвитку сучасного українського театру, 

телебачення та кіноіндустрії. На важливість формування медіаосвітньої та 

поліінформаційної авторитетності, об’єктивної грамотності у студентів, їх 

підготовки до впровадження нових інформаційних технологій 

наголошують у своїх працях Н. Ковальова, Х. Лау, Є. Мурюкіна, 

А. Новікова, Г. Онкович, Н. Рижих, А. Федорова, С. Фейлітцен, А. Харт та 
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багато інших [4, с. 48–50; 16, с. 55–59; 17, с. 188]. Медіаосвіта та 

мультимедійні освітні інновації володіють специфічними педагогічними 

технологіями, які надають можливість використати інформаційні 

технології в процесі фахової підготовки, для формування ціннісних 

компетентностей студентів сценічного мистецтва, сприяли розробленню 

авторських навчальних курсів відповідної тематики і напрямків. Так, при 

вивченні конкретної дисципліни студенти на лекційних, семінарських, 

практичних, лабораторних, індивідуальних заняттях вивчають необхідні 

комп’ютерні програми, в індивідуальній і самостійній формах 

самопідготовки закріплюють здобуті знання та набуті навики роботи з 

комп’ютерними програмами та зовнішніми комп’ютерними пристроями; 

ознайомлюються з навчально-методичною літературою та інструктивними 

матеріалами.  

Загалом слід визначити концептуальні засади розроблення 

спеціальної методики формування ціннісних компетентностей майбутніх 

фахівців сценічного мистецтва у процесі вивчення професійних 

дисциплін. Концептуальну основу методики становлять такі положення: 

- ціннісні компетентності майбутнього фахівця сценічного 

мистецтва є системною інтегрованою якістю, що визначає здатність 

особистості до осмислення теоретичних і практичних знань, засвоєння 

основних їх закономірностей, виявляється через готовність до професійної 

діяльності з одночасною здатністю до самореалізації й постійного 

самовдосконалення; 

- основою методики формування ціннісних компетентностей 

майбутнього фахівця сценічного мистецтва у процесі професійної 

підготовки виступає залучення до оцінювання здобутих знань і набутих 

умінь, навиків і подальших перспектив їх розвитку; 

- діяльнісний характер формування ціннісних компетентностей 

майбутнього фахівця сценічного мистецтва забезпечується через 

спонукання до виявлення суб’єктивного ставлення до професійної 

діяльності в єдності з об’єктивним аналізом її специфіки та 

закономірностей.  
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Для досягнення поставленої мети та виконання окреслених завдань 

використано такі методи: 1) аналіз, систематизація й узагальнення 

філософської, соціологічної та психолого-педагогічної, театрознавчої та 

мистецтвознавчої літератури з метою з’ясування стану розробленості 

досліджуваної проблеми та уточнення понятійного апарату; 

2) моделювання – для розроблення моделі формування ціннісних 

компетентностей майбутнього фахівця сценічного мистецтва у процесі 

вивчення навчальних дисциплін; 3) анкетування, тестування, бесіди, 

спостереження, оцінювання, педагогічний експеримент для метою 

діагностики ефективності формування ціннісних компетентностей у 

процесі професійної діяльності та перевірки педагогічних умов і 

методики; 4) методи математичної статистики – для математичної 

обробки результатів щодо здійснення кількісного та якісного аналізу 

отриманих даних; 5) метод сценічного відтворення образу й аналіз 

специфіки його індивідуальної інтерпретації. 

У процесі дослідження було встановлено необхідність застосування 

розмаїття дослідницьких методів, однак завдяки системному підходу 

вдалося забезпечити створення єдиної теоретичної основи, що гарантує 

спадкоємність і послідовність науки і практичної діяльності, а також 

сприяє успішному запровадженню отриманих результатів у навчально-

педагогічну практику [6, с. 12–14; 8, с. 56–59; 14, с. 234; 21, с. 6–7]. Таким 

чином вдається отримати цілісний погляд на предмет дослідження, 

результати якого необхідно врахувати під час розроблення теоретичної 

моделі формування ціннісних компетентностей майбутнього фахівця 

сценічного мистецтва в процесі професійної підготовки. Логічним 

продовженням системного підходу при розробленні моделі стало 

дотримання основних принципів формування ціннісних компетентностей: 

- гуманізації навчального процесу, який передбачає посилення 

уваги до особистості студента сценічного мистецтва, повагу та 

доброзичливе ставлення до нього, створення максимально сприятливих 

умов для розвитку творчої особистості, озброєної необхідними для 

здійснення професійної діяльності ціннісними компетентностями; 
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- наочності навчального процесу, який орієнтований на збагачення 

засобів навчання відповідною наочністю, щоб допомогти студентам 

інтерактивно сприймати і засвоювати навчальний матеріал; 

- системності й послідовності навчання, який можна розглядати як 

похідний від принципу науковості, оскільки кожна наука, маючи свою 

систему, передбачає певну систему і послідовність викладу в 

дидактичному процесі. Цей принцип стосується як змістового, так і 

процесуального компонентів навчального процесу, тобто визначає його 

логіку і послідовність. Саме цей принцип є визначальним для змісту 

навчального процесу з метою формування когнітивного компонента, 

відповідно до критеріїв його сформованості. Крім того, дотримання цього 

принципу передбачає самостійне опрацювання студентами наукових 

джерел, рекомендованих викладачем для збагачення їхнього теоретичного 

тезаурусу; 

- принцип цілісності та єдності теоретичної і практичної підготовки 

студентів сценічного мистецтва зумовлює практичну зорієнтованість 

навчального процесу загалом, що й формує ціннісні компетенції як 

практичну здатність випускника вищого навчального закладу професійно 

діяти в конкретно практичній ситуації. 

Під час викладання навчальної дисципліни студентам вищого 

навчального закладу викладач використовує для збагачення її змісту 

сучасну наукову інформацію, забезпечуючи цим необхідний науковий 

рівень викладання, відповідність рівня підготовки майбутніх фахівців 

суспільним вимогам, зокрема соціокультурного та духовного розвитку 

[23, с. 73; 24, с. 45–49; 25, с. 123; 26, с. 265–268]. Крім того, можливе й 

необхідне залучення студентів сценічного мистецтва до самостійної 

пошукової роботи, участь у науково-дослідній роботі. Самостійна 

пошукова робота студента є головним засобом його не лише фахового, а й 

особистісного зростання, вона сприяє становленню його як фахівця 

завдяки здобуттю спеціальних знань, а на їх основі – формуванню 

ціннісних компетенцій. 
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Висновок. Слід зазначити, що застосування системного та цілісного 

підходів до теми дослідження дало змогу, з одного боку, урахувати вплив 

реалій зовнішнього середовища (запитів інформаційного суспільства, 

потреб професійної діяльності) та їх вимоги до сучасної освіти, а з другого 

– розчленувати педагогічну систему на окремі складники в умовах 

структури сучасної мистецької освіти, визначити важливість кожного з її 

компонентів (мети та змісту навчання, засобів діяльності викладача та 

студентів), виділити суттєві зв’язки, які існують між ними. Так виникає 

потреба обґрунтувати методичні засади формування ціннісних 

компетентностей майбутнього фахівця в галузі сценічного естрадного 

мистецтва, а саме: 

- дотримання педагогічних та естетично-мистецьких принципів 

гуманізації, наочності, системності та послідовності, цілісності, єдності, 

активності та самостійності суб’єкта професійної діяльності, які 

дозволили організувати процес формування ціннісних компетентностей 

майбутнього фахівця сценічного мистецтва, спрямовуючи його на 

цінності та взаємодію зі студентами на основі їх самовираження; 

- поетапність у застосуванні методів, що сприяють формуванню 

ціннісних компетентностей (пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, 

проблемні, пошукові, практичні). 

Виконання поставлених завдань із формування ціннісних 

компетентностей майбутнього фахівця сценічного мистецтва в процесі 

професійної навчально-освітньої підготовки стало можливим завдяки 

комплексному науково обґрунтованому підходу та поетапній організації 

процесу дослідження на основі вивчення й узагальнення науково-

методичної літератури, аналізу праць попередників, опанованих методів і 

методології наукових досліджень. У зв’язку з цим виникає потреба 

оновлення української освіти, яка в концепції модернізації визначається як 

відповідність сучасним життєвим потребам розвитку країни. З 

педагогічного боку – це орієнтація освіти не тільки на засвоєння певних 

знань, а й на розвиток цінностей особистості, її пізнавальних і творчих 

здібностей, формування нової системи універсальних знань, умінь, 
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навичок, а також досвіду самостійної діяльності та особистої 

відповідальності, тобто на формування сучасних ключових видів 

компетентності, серед них і ціннісних, як основи життєдіяльності 

майбутнього фахівця. Саме тому суспільство зацікавлене у формуванні в 

системі вищих навчальних закладів сучасної України 

висококваліфікованого фахівця, здатного до успішної соціалізації та 

світової інтеграції, який володіє високим рівнем розвитку ціннісних 

компетентностей і відповідає вимогам сучасної інтелектуально-духовної 

творчої особистості.  
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ХУДОЖНІ КОМУНІКАЦІЇ У ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЗВУКОРЕЖИСЕРА: ПЕРСПЕКТИВИ ТА РЕТРОСПЕКТИВИ 

 
ARTISTIC COMMUNICATIONS IN THE CREATIVE ACTIVITY OF 
THE SOUND DIRECTOR: PERSPECTIVES AND RETROSPECTIVES 

 
У процесі творчої діяльності й взаємодії з іншими її суб’єктами 

розвивається художня комунікація. Активний розвиток техніки, 

технологій та мистецтва в ХХ ст. змінив комунікативні зв’язки, на які 

звернули увагу такі автори як Н. Бєлявіна, О. Колесник, Є. Назайкінський, 

Т. Терентьєв та ін.  

Сучасне музичне мистецтво та шоу-бізнес, як відомо, мають спільну 

генеалогію разом із класичним, оперним, театральним мистецтвами та 

концертною діяльністю. Від згадок про давньогрецький театр (Есхіл, 

Евріпід, Софокл), про глиняні глечики резонатори під глядацькими 

сидіннями та перевтілення давнього мистецтва у італійському драматичному 

театрі, про грандіозні різниці у маштабах закритих та відкритих концертних 

майданчиків, від клубних приміщень до стадіонів, а також від виступів 

відомого тріо тенорів (іспанських співаків Пласідо Домінго, Хосе Каррераса 

та італійського співака Лучано Паваротті) до грандіозних шоу Фредді 

Меркьюрі, Майкла Джексона, Мадонни та багатьох інших видатних 

https://orcid.org/0000-0002-1053-7755
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виконавців, до мільйонних тиражів платівок, дисків та світових медіа 

холингів (головних лейблів) – за цими зірками-виконавцями, подіями, 

поняттями, такою великою за масштабами культурною і творчою діяльністю 

стоїть багаторічна віддана праця творчих і технічних команд, фахівців 

різноманітних профілей та спеціальностей. 

Головним чинником, який рухає процеси творчого виробництва, в 

даному випадку це співробітництво всередині команди, у випадку 

мистецької діяльності це творчі комунікації між членами групи. Потрібно 

згадати про кіно, театр, телебачення, радіо, дизайн, окремим пунктом 

знаходиться концертна діяльність. В кожному виді мистецтва, напрямі 

творчої діяльності людини працюють окремі фахівці і творчі об’єднання, 

перелік спеціальностей яких можно доповнювати. 

Наприклад:  

- в кіно – режисер, сценарист, продюсер, актори, оператори, 

звукооператори, звукорежисери, дизайнери, навіть програмісти та інші.  

- в театрі – режисер-постановник, актори, звукорежисери, робітники 

сцени, костюмери тощо.  

- в музиці – композитор, продюсер, аранжувальник, поет, виконавці, 

звукоінженер та звукорежисер. 

Але у всіх видах творчої діяльності людини кінцевою ланкою 

продукту творчості буде споживач: глядач, слухач. 

Історично фахівці інженери, які працювали на початку і в середині 

ХХ століття із звуковими технологіями (у випадку музичного 

виконавства) лише намагались точніше передавати акустичні обставини 

приміщень та гру виконавців. Але з розвитком технічних засобів та 

виникненням синтезу, електронної музики, комп’ютерів й удосконалених 

способів обробки звукових явищ, звукові технології надали поштовх до 

становлення нової діяльності «режисури звуку», яка виросла із звичайної 

інженерної спеціальності до складної творчої професії. 

Набували розвитку й різновиди спеціалізацій спеціалістів в області 

звукових мистецьких технологій. Наприклад, в пострадянському просторі 

це звукооператор, звукоінженер, звукорежисер, а в західних практиках: 
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sound director, sound engineer, sound designer, music producer, mixing 

engineer, balance engineer, masterig engineer, sound superviser тощо. Вказані 

спеціалізації мають широкий або вузький більш спеціалізований напрям, 

що варіюється в залежності від кількості задіяних у певній проектній 

діяльності творчих фахівців. 

Важливість взаємодії окремих спеціалістів в області звукових й 

музичних технологій складно переоцінити. В рамках нашого наукового 

огляду наведемо приклад впливу діяльності окремої людини (фахівця) на 

творчий результат музичного гурту.  

Розглянемо склад музичного британського гурту «Бітлз» (The Beatles, 

1960), до якого входили: Джон Леннон (вокаліст, ритм-гітарист, 

композитор), Пол Маккартні (вокаліст, ритм-гітарист, музичний продюсер, 

композитор), Джордж Гаррісон (вокаліст, соло-гітарист, музичний 

продюсер), Стюарт Саткліфф (бас-гітарист) і Піт Бест (барабанщик). 

1961 року замість С. Саткліффа до гурту доєднується П. Маккартні, а ще 

пізніше замість П. Беста у гурті з’являється Рінго Стар (барабани).  

Велику роль у творчості Бітлз зіграв Джордж Мартін 

(аранжувальник, композитор, музичний продюсер), який на той час (1962) 

працював у фірмі звукозапису Парлофон підрозділі EMI. М. Джордж 

володів знаннями в області інструментознавства та академічного 

оркестрування, добре розумів і відчував емоційне та образне наповнення 

музики. Його великий досвід об’єднався із виконавською майстерністю 

виконавців групи під час репетицій, творчих пошуків та дозволив 

музичним задумам Леннона та Маккартні перетворитись на шедеври 

популярної рок-музики.  

У випадку гурту Бітлз кожен з членів групи володів звуковими і 

музичними технологіями на тому чи іншому рівні. Д. Леннон та 

П. Маккартні створювали музику але тільки участь Д. Мартіна у якості 

музичного продюсера (головного звукорежисера) доповнила 

комунікативну ланку та дозволила реалізуватись творчому потенціалу 

гурту. Це демонструє важливість професійного рівня та творчого досвіду 

кожного члену колективу, який є ланкою художньої комунікації. 
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Сьогодні, у часи пандемії, коли мистецьке життя держави стає більш 

пасивним, театральний фестивальний рух продовжує набирати все більше 
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оборотів. На місці великих, масштабних театральних фестивалів 

з’являються малобюджетні, камерні та регіональні фестивалі. Останнім 

часом в Україні фестивальний рух відіграє важливу роль не лише у 

розбудові українського театру, а також розвитку місцевих громад, на базі 

яких відбуваються театральні дійства. Адже фестиваль є простором, у 

якому проходять покази креативних, європейських вистав для широкого 

кола глядачів.  

Формат будь-якого театрального фестивалю представляє собою 

своєрідний комунікативний простір – спілкування та взаємну співпрацю 

акторів, режисерів, художників, критиків та глядачів. На кожному 

фестивалі проходить особливо корисний обмін акторським та 

режисерським досвідом, саме тут виникають ідеї створення мистецьких 

проєктів. Такі творчі зустрічі стають новим етапом рішучого звільнення 

від традиційних театральних стереотипів до створення нового сучасного 

прочитання європейської драматургії.  

Театральні фестивалі – явище не лише видовищне, але й освітньо-

культурологічне та соціальне, яке покликане виконувати просвітницьку, 

виховну, естетичну та психологічну місію. Вже багато років Закарпаття 

стало домівкою для багатьох театральних фестивалів, серед яких, зокрема: 

міжнародний фестиваль етнічних театрів України та Єврорегіону «Етно-

Діа-Сфера» (Мукачево), міжнародний театральний фестиваль театрів 

ляльок «Інтерлялька» (Ужгород), всеукраїнський фестиваль камерного 

театрального мистецтва «Під цвітом сакури» (Ужгород) та міжнародний 

театральний фестиваль моновистав «Монологи над Ужем» (Ужгород). 

Мета представленої статті – розгляд міжнародного театрального 

фестивалю моновистав «Монологи над Ужем» як осередку сучасного 

європейського театру. 

Фестиваль «Монологи над Ужем» був заснований у 2018 році 

Ужгородською міською радою та газетою «Неділя» (видавець Валерій 

Тимошенко) за мистецькою підтримкою Львівського міжобласного 

відділення Національної спілки театральних діячів України (голова 

Ф. Стигун).  
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Фестиваль – це команда. У кожної команди завжди має бути лідер. 

Такою людиною була львівський театральний критик та драматург Галина 

Канарська, яка багато часу приділяла створенню фестивалю моновистав в 

Ужгороді. Фестиваль моновистав – вистави з однією дійовою особою, які 

дають можливість актору самореалізуватися, сприяють його розвитку, 

дозволяють йому експериментувати. За словами директора фестивалю, 

журналіста Михайла Носа: «Ідея фестивалю полягає у пошуку та 

використанні нових, сучасних та креативних форм представлення 

театрального мистецтва. Головний девіз нашого фестивалю – «Театр 

об’єднує найкращих» [2].  

Програма першого фестивалю (2018) була дуже насиченою та 

різножанровою. За рішенням експертної ради фестивалю до Ужгорода 

приїхали: Матеуш Новак (Польща) з виставою «Жертва», яка розповідає 

про сталінські репресії в Польщі; актор Петер Чижмарь (Словаччина) 

привіз драму «Макбет» У. Шекспіра; актриса театру та кіно Олена Дудич 

(Дрогобич) блискуче розкрила жіночий образ у виставі «Едіт Піаф»; 

заслужена артистка України Лідія Данильчук (Львів) представила 

ужгородському глядачеві моновиставу «Стара пані висиджує» 

Т. Ружевича; народна артистка України Наталія Лань (Львів) з виставою 

«Тринадцята жінка» Т. Зарівни розповіла зворушливу історію кохання між 

письменником Ернестом Хемінгуеєм та актрисою Марлен Дітрих; 

румунський актор Клаудіу Пінтікан у виставі «Художник плакатів» М. Іля 

виступив в образі художника плакатів комуністичної епохи. Окрасою 

фестивалю став виступ актора державного академічного російського 

драматичного театру імені О Грибоєдова Іване Курасбедіані (Грузія) у 

драмі «Я – Микола Гумільов!» [2].  

Вистава «Я – Микола Гумільов!» (режисер Левон Узунян) була 

поставлена на матеріалах багатьох архівів та розповідала про життя поета. 

Професор С. Федака писав: «Очікуєш побачити на сцені поета, 

замість того, з’являється типовий чекіст у галіфе і шкірянці. 

І. Курасбедіані грає Коте, друга поетового дитинства, яке минуло в 
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Тіфлісі, котрий фантазією драматурга присутній при останніх годинах 

життя Гумільова…» [5. с. 210] (див. рис. 1).  

 

 

Рис. 1. 

На фото: Іване Курасбедіані в образі М. Гумільова. 2018.  

Фото – А. Канарська. 
 

Географія другого театрального фестивалю (2019) була набагато 

ширшою. Відкрила фестиваль вистава «Жовте обличчя», в ролі 

легендарного детектива Шерлока Холмса виступала актриса Віра Градюк 

(Львів – Польща). Актриса державного академічного російського 

драматичного театру імені О. Грибоєдова Ірина Мегвінетухуцесі (Грузія) 

представила моновиставу, присвячену Олександру Вертинському. Актор 

театру та кіно Юрій Радіонов (Київ) став героєм творів М. Булгакова 

у виставі «A morphine». Актор державного молодіжного театру «З вулиці 

Роз» Олексій Штирбул правдоподібно зіграв розумово відсталого хлопця 

у виставі «Квіти для Елджернона» за твором Д. Кіза.  

Вірменію представляла Нора Бадалян з виставою «Їхня сестра» 

Л. Векеманса, яка перенесла глядача до античної міфології. Вистава-

потрясіння «Маргарита й Абульфа» за книгою С. Алексієвич у виконанні 

Олени Дудич (Дрогобич) не залишила байдужим жодного глядача, адже 

розповідала про трагедію вірменського народу. Вистава «Фріда» Т. Іващенко 
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показала справжню, божевільну історію кохання мексиканської художниці 

Фріди Кало (актриси Уляна Ліб та Ольга Тихоненко). Театральне мистецтво 

Чернігова було представлено виставою «Чому люди не..?» С.Астраханцева у 

виконанні Миколи Бичука. Постать української співачки Квітки Цісик вже 

багато років не залишає її шанувальників у спокою. Саме тому актриса 

театру «Соломія» (Коломия) Мар’яна Кодіна-Іванович привезла на 

фестиваль виставу «Квітка ностальгії» за п’єсою І. та Л. Липовських. 

Завдяки чудовим пісням співачки, вистава зачарувала глядача своєї 

ніжністю та душевністю. Продовженням теми пісні на естраді стала вистава-

концерт у виконанні Павла Усовича «Андрій Миронов – життя 

продовжується» (Білорусь) [3]. Головним гаслом  вистави «Момент 

кохання» за творами В. Винниченка (режисер – народний артист України 

Т. Жирко) у виконанні актора Національного академічного драматичного 

театру імені І. Франка, народного артиста України Євгена Нищука стали 

слова: «Кохання –це прекрасно...» (див. рис. 2).  

 

 

Рис. 2. 

На фото: Сцена з вистави «Момент кохання». 2019.  

Фото – А. Канарська. 
 

На думку театрознавця С. Тріколенка, «обране режисером творче 

вирішення сценічно вдало втілене у форматі моновистави. Головний, і, 
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власне, єдиний присутній на сцені актор Євген Нищук – справляє 

надзвичайне враження на глядачів. Він має художньо цікаву приємну 

європейську зовнішність» [4]. 

Пандемія короновірусу на майже рік зупинила мистецькі процеси не 

лише в Україні, а й у всьому світі. Організатори фестивалю були змушенні 

перенести його на рік. На початку вересня 2021 року, під час святкування 

дня міста, до Ужгорода на третій міжнародний фестиваль приїхали кращі 

актори Європи. Відкрив цьогорічний фестиваль актор Едем Ібадуллаєв 

(Крим – Львів) з виставою «Самотність» Е. Умерова. Цю виставу він 

присвятив жертвам геноциду кримськотатарського народу. Вистава 

розповідає про страшні події депортації кримськотатарського народу 

1944 року.  

Наступний день був присвячений Львівській театральній школі: 

актриса Ксенія Мисів представила виставу «Сумна Колумбіана» за творами 

Л. Костенко, а вистава «Розмова» за Лесею Українкою представила гру 

заслуженої артистки України Лідії Данильчук. Монодрама «Не мстіть нам» 

А. Поклід за участю румунської актриси Сільвії Райлеану перенесла глядача 

до часів панування радянської влади в Молдові.  

Дуже приємно, що до фестивального руху приєдналися театральні 

колективи Закарпаття. Так, вперше у фестивалі брав участь Мукачівський 

драматичний театр з виставою «Айседора» у виконанні актриси та 

режисера вистави Сірануш Матл. 

Про творчість відомої оперної співачки Іри Маланюк розповідає 

вистава «Іра», автор та режисер Ольга Анненко у виконанні Ольги 

Кожушок (Івано-Франківськ).  

Одесу представляв артист та режисер Олександр Іваненко з 

виставою «Візаві» М. Панича.  

Знову глядачі теплими оплесками зустрічали актрису Нору Бадалян 

(Вірменія) у виставі «Трохи більше, трохи менше» за А. Ніколаї.  

Закривала фестиваль актриса Київського театру «Перетворення» 

(керівник – В. Завальнюк) Ганна Яремчук з виставою «Леді Капулетті» 

Н. Мазур (див. рис. 3).  
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Рис. 3. 

На фото: сцена з вистави «Леді Капулетті» Н. Мазур. 2021. 

 

Театр Володимира Завальнюка існує вже понад два з половиною 

десятки років у різних організаційних формах і під різними назвами. Його 

постановки неодноразово здобували визнання глядачів та нагороди 

престижних міжнародних фестивалів не винятком став фестиваль 

«Монологи над Ужем».  

Таким чином, якщо проаналізувати усі вистави фестивалю можемо 

зробити висновок, що «Монологи над Ужем» з кожним разом ставить нові 

та важливі завдання перед собою, запрошуючи кращих акторів з різних 

країн. Адже, мистецтво моновистави вимагає від актора-виконавця 

великого професіоналізму, майстерності а головне – театральної культури.  

Міжнародний театральний фестиваль «Монологи над Ужем» – це 

форум, який протягом років представляє кращі вистави європейського 

театрального життя. Фестиваль відіграє важливу роль у розбудові та 

популяризації професійного театру в Ужгороді.  

Як писала львівський журналіст А. Канарська, «в Ужгороді є люди 

(зокрема, ідейний натхненник і батько «Монологів над Ужем» Михайло 

Носа та його побратим Олег Зайцев), які розуміють, що саме монологи є 

дуже ужгородською темою» [1].  
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Також варто зазначити, що під час фестивалю проходить дуже 

багато інших мистецьких проєктів: виставка театрального художника 

(Емма Зайцева), зустріч з драматургами (Олег Миколайчук-Низовець) та 

проведення круглих столів для студентів мистецьких закладів (Василь 

Неволов).  

Таким чином, усі фестивальні вистави різних років дозволяють нам 

стверджувати, що жанр моновистави – це та театральна форма, яка 

органічно впливає не лише на театральне мистецтво Закарпаття. 

Театральний фестиваль «Монологи над Ужем» вже давно став осередком 

сучасного європейського театру на Закарпатті.  
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КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА «ДІВА І МАЕСТРО» НАТАЛІ ШОКЕТ 

ЯК ПОСТМОДЕРНИЙ МИСТЕЦЬКИЙ ПРОЄКТ 

 

CONCERT PROGRAM «LA DIVA ET LE MAESTRO» 

BY NATALIE CHOQUETTE AS A POSTMODERN ART PROJECT 

 

Постмодернізм як художній напрям відзначається тяжінням до 

синтетичних форм, а тому концертну програму канадської співачки 

(сопрано) Наталі Шокет (Natalie Choquette) [2] «Діва і маестро» («La Diva 

et Le Maestro») [1] можна розглядати як класичний зразок мистецького 

проєкту постмодерної доби, де важливими є і чудова атмосфера, і 

прекрасний голос співачки, і високопрофесійний оркестр, однак 

родзинкою якої, безумовно, є креативність в інтерпретації класичної 

оперної музики.  

Проєкт уперше було презентовано публіці у 2001 році, однак він і 

досі залишається однією з найоригінальніших мистецьких акцій ХХІ 

століття. У чому полягає креативність та унікальність проєкту «Діва і 

маестро»? Чим можна здивувати глядача ХХІ століття, який, напевно, 

бачив геть усе, що тільки можна? 

Наталі Шокет є академічною співачкою з чудовим, але не унікальним 

голосом, та хорошою вокальною школою, що дозволяє їй виконувати 

вокальні твори різних стилів і жанрів. Проте її талант цим не обмежується. 

Співачка є прекрасною комічною артисткою. Якщо б Наталі Шокет йшла 
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традиційним шляхом оперної діви, її базовим амплуа мала би бути комічна 

опера, де вона повною мірою могла проявити обидва свої таланти, і, 

безсумнівно, була б вельми успішною виконавицею. Однак Наталі Шокет як 

співачка, що не хотіла обмежуватися комічною сферою і прагнула 

виконувати і ліричні, і драматичні твори, вирішила розпочати сольну 

кар’єру, де вона змогла повністю реалізувати свій творчий потенціал, 

зокрема креативний підхід в інтерпретації шедеврів світової опери. 

У проєкті «Діва і маестро», що складається з 14 вокальних номерів, 

виконуваних співачкою в супроводі Монреальського симфонічного 

оркестру під орудою швейцарського диригента Шарля Дютуа (Charles 

Dutoit), слухачам було запропоновано несподіваний, але цілком 

органічний для Наталі Шокет синтез опери у вигляді концерту оперних 

арій та ексцентрики і клоунади, які, як відомо, є елементами естрадного й 

циркового мистецтв. Узявши за основу класичний концерт оперних хітів, 

Наталі Шокет зробила оригінальне музичне дійство, де кожен вокальний 

номер розпочинався невеликою комічною репризою.  

Мета реприз у концертах збірного типу – підготувати глядача до 

наступного твору, і ця базова функція у проєкті «Діва і маестро» 

зберігається, оскільки обрані арії відзначаються розмаїттям епох та 

культур.  

Однак у проєкті ця підготовка є вельми нетрадиційною, оскільки 

репризи багато в чому вступають у конфлікт зі змістом тієї чи іншої арії, 

особливо якщо розглядати їх в контексті опер. У репризах беруть участь 

два заявлені у назві учасники – оперна діва (Наталі Шокет) і маестро 

(Шарль Дютуа). Часто сценічна дія, розпочата у репризі, розвивається 

протягом усього музичного твору, не обмежуючись його початком, при 

цьому і співачка, і диригент продовжують виконують свої основні (спів і 

керування оркестром) функції на відмінно. Шарль Дютуа як учасник 

сценічної дії є не менш артистичним, ніж Наталі Шокет, а тому їх 

акторський дует є дуже гармонічним.  

У проєкті «Діва і маестро» немає наскрізного сюжету, однак зміст 

номерів базується на вічному конфлікті між оперною примадонною та 
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диригентом, який мусить терпіти примхи зіркової партнерки заради 

високого мистецтва. Немає сенсу переповідати зміст кожного номеру 

проєкту, хоча усі вони варті уваги, оскільки усі охочі можуть подивитися 

це шоу на офіційному каналі YouTube співачки [1]. Однак хотілося б все ж 

таки зупинитися на двох фрагментах. Арія Джульєтти «Ah! Je Veux Vivre» 

з опери Ш. Гуно «Ромео і Джульєтта» є одним з популярних оперних 

хітів, а тому цілком закономірно, що вона потрапила до концертної 

програми «Діва і маестро».  

Сценічне рішення номеру не збігається зі змістом арії, в якому 

дається характеристика головної героїні опери – молодої та життєрадісної 

дівчини. Після відповідного оркестрового вступу на сцену на цирковому 

велосипеді виїжджає співачка, одягнена як балерина – у пачку, щоправда, 

без пуантів. Спочатку вона вступає в діалог-суперечку з маестро, після 

чого починає співати, а потім – танцювати, однак підкреслено незграбно 

(іл. 1, 2; ці та інші ілюстрації взято з відео концерту, розміщеного на 

офіційному каналі співачки на платформі YouTube).  

Пародійність номеру є очевидною, однак це не є ані пародією на 

класичну музику чи оперне мистецтво, ані на вічну тему взаємовідносин 

оперних дів та маестро диригентів, бо аудіальний компонент номеру, 

взятий окремо, є бездоганним, як бездоганною є й сценічна ексцентрика.  

Тут, напевно, треба розглядати пародію як своєрідну гру зі 

смислами, образами і культурними кодами, які поєднані за принципом 

подібності, але неочевидної, іноді абсурдної, як своєрідну постмодерну 

гру з пародією як жанром.  

Західний слухач охоче включається в цю гру, адже концертні 

виступи Наталі Шокет з проєктом «Діва і маестро» або з його окремими 

номерами користується незмінним успіхом у вибагливої публіки, яка 

часто відвідує оперні вистави та філармонії, а тому розуміється на 

класичній музиці. 
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Іл. 1, 2. Арія Джульєтти «Ah! Je Veux Vivre»  

з опери Ш. Гуно «Ромео і Джульєтта» 

 

Розглянемо постмодерні алюзії та культурні коди на прикладі 

інтерпретації знаменитої арії Калафа «Nessun Dorma» з опери Дж. Пуччіні 

«Турандот». Сценічне рішення апелює не до змісту твору (далекосхідний 

колорит у проєкті вже було використано в арії з опери Дж. Пуччіні 

«Мадам Баттерфляй»), а до національності композитора.  

Дія розгортається в італійському ресторані, співачка разом з маестро 

разом обідають (або вечеряють), споживаючи піцу і вино. Бігуді на голові 

головної героїні відсилають глядача до італійського неореалістичного 

кінематографу 1940–1950-х років з його увагою до побуту та життя 

простих людей (іл. 3).  

Комічний ефект використано в тій частині арії, коли співачка 

звертається до засобів конкретної музики, використовуючи вино для 

створення неочікуваного звукового образу. Завершальний поцілунок як 

символ примирення двох творчих особистостей є кульмінацією номеру 

(іл. 4), але не концерту, який завершується цілком традиційно, повертаючи 

глядачів у звукопростір класичного концерту. 

 



41 

  

 

Іл. 3, 4. Арія Калафа «Nessun Dorma» з опери Дж. Пуччіні «Турандот» 

 

Отже, концертна програма «Діва і маестро» є типовим постмодерним 

проєктом, що насичений символами, алюзіями, ремінісценціями, в основі 

якого лежить пародія і гра. При цьому він одночасно є цілісним і 

гармонічним, оскільки базується на неповторній індивідуальності Наталі 

Шокет як унікальній особистості, що креативно підходить до 

інтерпретації класичної оперної спадщини. 

 

Використані джерела 

 

1. La Diva et le Maestro. Natalie Choquette. URL : 

https://youtu.be/91orWiLGQXg (дата звернення: 10.09.2022). 

2. Natalie Choquette. URL : https://nataliechoquette.ca (дата звернення: 

10.09.2022). 

 

https://youtu.be/91orWiLGQXg
https://nataliechoquette.ca/
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ПАВЛО ГУНЬКА – ПРОДЮСЕР МИСТЕЦЬКОГО ПРОЄКТУ 

ДІАСПОРИ ЗВУКОЗАПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ 

 

PAVLO GUNKA – PRODUCER OF THE ART PROJECT OF THE 

DIASPORA OF UKRAINIAN VOCAL MUSIC 

 

Ім’я Павла Гуньки добре відоме прихильникам оперного мистецтва, 

оскільки співак (бас-баритон) українсько-англійського походження із 

Великобританії впродовж трьох десятків років підкорює оперні сцени 

Європи. 

Поряд із відданістю опері, співак щиро захоплений українською 

мистецькою піснею, яку збирає і популяризує у всьому світі. Термін 

«мистецька пісня» (art song) вживається за аналогією із німецькою 

kunstlied, французькою mélodie, російським романсом. 

В юності батько подарував Павлові томик вокальних творів Кирила 

Стеценка. Саме вони зумовили появу в 2004-му році Українського 

проєкту мистецької пісні (The Ukrainian Art Song Project (UASP) і 

записуючого лейблу Musica Leopolis, які П. Гунька заснував в Канаді з 

метою збереження і популяризації класичних скарбів української 
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мистецької пісні. Маестро поєднав свої зусилля із Романом Гурком 

(Roman Hurko), композитором і оперним продюсером, щоб здійснити 

унікальні записи.  

Цей тривалий, суттєвий, некомерційний музичний проєкт отримав 

свій розвиток завдяки підтримці Канадської Української Оперної 

Асоціації (Canadian Ukrainian Opera Association) та фундації Тисячоліття 

Християнства в Україні. Він зареєстрований як благодійна організація, 

метою якої є просування української класичної музики у всіх її формах, в 

тому числі публічні виступи і записи. Правління проєкту розташоване у 

Торонто. Український мистецький проєкт підтримує міжнародна 

спільнота артистів і захоплені меломани. Результати цього унікального 

проєкту є подарунком екстраординарної музичної спадщини світу. 

Сьогодні більше 430-ти високомистецьких творів, більшість з яких з 

яких є шедеврами найвидатніших композиторів України – Миколи 

Лисенка, Кирила Стеценка, Якова Степового, Дениса Січинського, 

Станіслава Людкевича, Василя Барвінського і Стефанії Туркевич, Остапа і 

Нестора Нижанківських, Ярослава Лопатинського і сучасного 

композитора Мирослава Волинського вже записані і розповсюджуються 

світом. До п’яти альбомів (а це 25 диск!!!) увійшло 6 CD творів 

М. Лисенка (записано 124 мистецькі пісні композитора – практично майже 

всю його вокальну спадщину, яка свідчить про новий зміст, жанри і 

форми), 2 – К. Стеценка, 2 – Я. Степового, 6 – галицьких композиторів 

Д. Січинського, С. Людкевича, В. Барвінського та С. Туркевич. 

Нещодавно завершено запис ще 5-тий CD – галицьких композиторів О. та 

Н. Нижанківських, Я. Лопатинського, в т. ч. два CD М. Волинського. Два 

альбоми «Galicians» представляють мистецьку пісню галицьких 

композиторів від кінця ХІХ століття до сьогодні. 

Українська лірика, тобто всі тексти творів, перекладені англійською, 

французькою та німецькою мовами, що робить їх ще більш доступними 

для широкого загалу. Твори можна прослухати, тексти безкоштовно 

завантажити з веб-сторінки UASP, де також мистецькі пісні доступні на 
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іTunes
1
. Вільний доступ до творів дав можливість співакам світу 

перенести будь-яку з пісень у свій голосовий діапазон. Таким чином, 

кожна українська мистецька пісня може виконуватися усіма голосами. 

Для співаків-іноземців, що не володіють українською мовою, сайт містить 

буквальний переклад тексту англійською мовою. Це дозволяє кожному 

співакові та піаністові вибрати те слово, яке для нього є найважливішим, 

те, яке підкреслить його унікальну інтерпретацію. Щоб допомогти з 

вимовою, включається таблиця, в якій знаходяться еквівалентні звуки 

написані латинськими літерами. Українські мистецькі пісні можуть тепер 

виконуватися усіма іноземними співаками. Отож, пісні, які були доступні 

декільком сотням українських співаків, тепер доступні мільйонам. Таким 

чином, наша українська класична культура поширюється по всіх куточках 

світу. Важко не погодитись із Л. Назар-Шевчук, яка пише: «Розкішно 

видані, у високопрофесійному виконанні та чудовому цифровому записі, 

за традиційним принципом – з анотаціями та перекладами на різні мови 

всіх без винятку творів – ось справжній взірець культурної дипломатії та 

великого патріотичного чину»
2
. 

Значну частину творів проєкту виконує П. Гунька особисто, оскільки 

як універсальний співак вільно інтерпретує різностильові опуси від 

класичного, романтичного, модернового до ультра-сучасного. Добре 

усвідомлюючи вагомість професійного рівня виконавців, він зробив вибір 

на користь відомих імен, які здобули міжнародне визнання. В записах 

української вокальної музики поряд із ним брали участь: Расселл Браун 

(Russell Braun) – один із найбільш ліричних баритонів на міжнародній 

сцені, який теж має українське походження, виступає на провідних 

оперних та концертних сценах світу; відомі канадські оперні та 

концертно-камерні співаки: Бенджамін Баттефілд (Behjamin Butterfield, 

                                                           

 
1
 Веб-сторінка. The Ukrainian Art Song Project (UASP) // www.ukrainianartsong.ca 

 
2
 Назар-Шевчук Л. Співак світової слави – посол української музики в світі: Павло 

Гунька – невдовзі на рідних теренах // http://opera.lviv.ua/spivak-svitovoyi-slavy-posol-

ukrayinskoyi-muzyky-v-sviti-pavlo-gunka-nevdovzi-na-ridnyh-

terenah/?fbclid=IwAR0BfdJjKh5syzbDH67WdayS8FtsozP1BOaxx0vjOLySVYk9k2WIZ5IqdzU  

http://www.ukrainianartsong.ca/
http://opera.lviv.ua/spivak-svitovoyi-slavy-posol-ukrayinskoyi-muzyky-v-sviti-pavlo-gunka-nevdovzi-na-ridnyh-terenah/?fbclid=IwAR0BfdJjKh5syzbDH67WdayS8FtsozP1BOaxx0vjOLySVYk9k2WIZ5IqdzU
http://opera.lviv.ua/spivak-svitovoyi-slavy-posol-ukrayinskoyi-muzyky-v-sviti-pavlo-gunka-nevdovzi-na-ridnyh-terenah/?fbclid=IwAR0BfdJjKh5syzbDH67WdayS8FtsozP1BOaxx0vjOLySVYk9k2WIZ5IqdzU
http://opera.lviv.ua/spivak-svitovoyi-slavy-posol-ukrayinskoyi-muzyky-v-sviti-pavlo-gunka-nevdovzi-na-ridnyh-terenah/?fbclid=IwAR0BfdJjKh5syzbDH67WdayS8FtsozP1BOaxx0vjOLySVYk9k2WIZ5IqdzU
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тенор); Ізабел Байракдаріян (Isabel Bayrakdarian, сопрано) вірменського 

походження; Колін Ейнсворт (Colin Ainsworth (тенор); Моніка Вічер 

(Monica Whicher, сопрано); Наталі Паулін (Natali Paulin, сопрано); 

Крістіна Сабо (Krisztina Szabό, мецо-сопрано) угорського походження; 

Аллісон МакГарді (Allyson McHardy, сопрано); Елізабет Турнбул 

(Elizabeth Turnbull, мецо-сопрано); Майкл Колвін (Michael Colvin, тенор), 

що має міжнародне визнання; Роберт Ґлєдов (Robert Gleadow, бас); 

Андреа Людвіг (Andrea Ludwig, мецо cопрано); Лаура Макальпіна (Laura 

McAlpine, сопрано); Вірджінія Гатфільд (Virginia Hatfield, сопрано); 

Альберт Крайволт (Albert Krywolt) – піаніст, один з найвизначніших 

музикантів в Канаді, який співпрацював з багатьма визначними оперними 

співаками світу; Мія Бах (Mia Bach) – американська піаністка 

українського походження; Каролін Моле (Carolym Maule) – канадська 

піаністка; Серуж Краджіян (Serouj Kradjian) – піаніст і композитор; Аннелі 

Патіпатанакун (Annalee Patipatanakoon) – одна з найбільш шанованих 

скрипальок Канади; Роман Борис (Roman Borys) – канадський 

віолончеліст українського походження; Даґлас Стюарт (Douglas Stewart) – 

головний флейтист Оркестру Канадської Оперної Компанії; Роман Гурко 

(Roman Hurko) – канадський продюсер, оперний режисер і композитор 

українського походження. Співпродюсером проєкту і вірним помічником 

співака є його дружина українського походження Лариса Гунька. Вона 

допомагає збирати нотну колекцію, веде фінансові справи проєкту, дає 

поради щодо організації творчого процесу. 

Таким чином, цей воістину міжнародний проєкт вводить українську 

вокальну музику у світовий контекст, демонструє її високі мистецькі 

вартості. 

Пропагування проєкту: концерти, майстер-класи, літні школи 

Павло Гунька широко пропагує проєкт у США, Канаді, Європі та 

Україні, щедро ділиться здобутим творчим багажем з молоддю. В грудні 

2014-го року маестро передав 12 комплектів звукозаписів проєкту 

вартістю майже тисячу доларів студентам-вокалістам Інституту мистецтв 
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Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

Важливо, що студенти та викладачі мають можливість не тільки 

послухати виконання цих шедеврів, але й, завдяки Маестро, видрукувати 

нотний текст і долучитися до виконання творів. Саме з цією метою було 

ініційовано проведення чотирьох майстер-класів Павла Гуньки у 2016-му 

році (Київ, Львів, Івано-Франківськ), в яких брали участь більше сорока 

студентів вищих навчальних музичних закладів України (Національної 

музичної академії імені П. І. Чайковського, Львівської національної 

музичної академії імені М. Лисенка, Львівського та Прикарпатського 

національних університетів) та проведення творчих зустрічей з 

прихильниками вокального мистецтва. 

Впродовж чотирьох тижнів 2016-го року маестро не тільки проводив 

майстер-класи, а й дав два сольні концерти «Світ Тараса Шевченка і 

Вільяма Шекспіра в українській мистецькій пісні. Мрії. Відчай. 

Прагнення» в Національній філармонії України (Київ, 5 червня) та 

Львівській обласній філармонії (9 червня).  

З метою поширення, популяризації української мистецької пісні та 

залучення широкого кола музикантів Павло Гунька засновував літні 

школи в Канаді (2017–2021), а з 24-го до 30-го червня 2019 року митець 

провів перший літній Інститут у Львівській Опері під назвою «Українська 

Мистецька Пісня – Опера в Мініатюрі». За свої вагомі здобутки та 

культурно-громадську діяльність Павло Гунька удостоєний високого 

звання Doctor Honoris Causa Львівської національної музичної академії 

імені Миколи Лисенка (2016). 

Узагальнюючи, слід зазначити, що українська мистецька пісня, 

завдяки добре продуманому проєкту, сьогодні активно входить у 

глобальний простір музичної культури людства. Це перша звукова 

антологія такого масштабу, зразок того, як повинна цінувати та дбати про 

збереження і поширення своєї культурної спадщини нація. В особі Павла 

Гуньки щасливо поєдналися талант вокаліста і актора, режисера і 

продюсера, мрійника і стратега, результат якого вражає!  
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СУЧАСНЕ СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ТВОРЧЕ ПОЛЕ 

ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

CONTEMPORARY PERFORMING ART AS A CREATIVE FIELD OF 

INTERACTIVE TECHNOLOGIES 

 

Сучасний інтерактивний театр нині має досить визначену соціальну 

спрямованість, оскільки вистави з інтерактивними елементами спрямовані в 

першу чергу на висвітлення та розв’язання соціокультурних, гендерних та 

інших проблем сучасного соціуму. Важливо відзначити, що спрямовується 

діяльність інтерактивного театру в першу чергу на формування правильних 

світоглядних та соціокультурних орієнтирів дітей та молоді, які є як правило 

основною аудиторією і учасниками подібних дійств [1]. 

Вкажемо, що практика роботи з підлітками в школі показує, що 

відсутність культури дозвілля досить часто є наслідком неуспішності, 

відсутності навичок самоорганізації, несформованої системи цінностей, 

невпевненості у своїх силах. Проте, виникнувши як вторинне явище, ці 

порушення драматизують соціальну ситуацію розвитку підлітків і нерідко 

формують ситуацію відторгнення від шкільного життя в цілому, тобто 

виступають перешкодою на шляху повноцінної соціалізації. Для 

вирішення зазначених проблем потрібне соціально-педагогічне 

відновлення дозвіллєвої діяльності учнів, наповнення її цікавим і водночас 

розвивальним змістом. 

На нашу думку, ефективним засобом організації змістовного 

дозвілля і водночас формування моральних ціннісних орієнтацій учнів 

школи, на наш погляд, може стати інтерактивний театр. Його 

mailto:kratko@i.ua
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особливістю є розігрування дітьми вистав, створених за мотивами 

написаних ними ж казок. Такий театр емоційно розкріпачує дітей, 

розвиває їх уяву і фантазію, сприяє розвитку комунікативних умінь. 

Театралізована діяльність є найприроднішим видом дитячої творчості, 

оскільки саме інтерактивні методи спілкування дозволяють пов’язати 

художню творчість з особистими переживаннями, життєво важливі 

моральні проблеми з набуттям умінь їх правильного вирішення. Участь у 

роботі інтерактивного театру може сприяти формуванню ціннісних 

орієнтацій школярів, набуттю ними вмінь соціальної адаптації, розвитку 

таких якостей, як працелюбність, чуйність, щирість, справедливість, 

чесність, відповідальність, доброта, прагнення до самовдосконалення. 

Слід зазначити, що вибір інтерактивного театру як технології 

організації змістовного дозвілля школярів пов’язаний з його 

багатофункціональністю як то: з засвоєнням дітьми моральних цінностей, 

формуванням моральних установок, світосприйняття; спрямованням на 

розвиток здібностей та інтересів дітей, з активною творчою діяльністю 

(увага, уява, фантазія, пам'ять, зв’язне мовлення, культура емоцій); 

реалізацією потреб дітей у спілкуванні (відкритість, щирість, емоційність, 

комунікабельність); забезпеченням можливості відновлення фізичних і 

духовних сил дитини (психофізичні вправи, рухливі ігри, забави) [3]. 

Вкажемо, що соціокультурне значення інтерактивного театру 

полягає в тому, що він виступає засобом організації дозвілля та 

формування моральних цінностей дітей, розвитку їх творчих здібностей. 

Підвалини цієї специфічної техніки були закладені засновником 

народного театру Бразилії Аугусто Боалем. Головною темою його 

спектаклів була проблема пригноблення та насильства, сам театр так і 

називався – «Театр знедолених». Суть вистави полягала у спільному з 

глядачами пошуку шляхів вирішення проблеми чи виходу зі складної 

життєвої ситуації.  

Отже, сутність адаптованої техніки інтерактивного театру полягає в 

тому, що протягом 15–20 хвилин відбувається інсценізація казки, 

створеної одним із учасників групи. Казки присвячені тим чи іншим 
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моральним проблемам. Метафорична мова казки легко розпізнається 

дітьми, оскільки казки проявляють ті ситуації, які трапляються з людьми, 

дітьми у школі, у транспорті, в міжособистісному спілкуванні з друзями 

та дорослими. Нічого вигаданого чи фантастичного в них немає, вони 

відповідають реаліям життя, і найчастіше образною мовою переповідають 

дитячий особистий досвід [4]. 

Нагадаємо, що у фінальній частині вистави яскрава за своїм змістом 

мізансцена переривається своєрідним «стоп-кадром», і глядачам 

пропонується змінити ситуацію так, щоб з героями казки не трапилися 

неприємності. Варіантом такого «стоп-кадру» є бесіда, яку продумує 

дитина ( що працює під керівництвом педагога) заздалегідь. Це дуже 

важлива частина вистави, оскільки під час обговорення пропозицій дітей, 

відповідей на запитання усвідомлюється сутність певного морального 

явища, відбувається оцінювання проявів якостей особистості, які у 

конкретному вчинку чи випадку мали позитивні чи негативні наслідки з 

позицій суспільних норм поведінки. Успішне розв’язання моральної 

проблеми дозволяє зробити дітям відповідні моральні узагальнення, 

засвоїти норми і правила поведінки [3]. По закінченню інтерактивної дії, 

коли у фіналі казки діти бачать підтвердження  вирішенню проблеми, яке 

вони винайшли у процесі діалогу, знову відбувається розмова або 

анкетування з подальшим обговоренням. 

Отож, інтерактивний театр як різновид сценічного мистецтва 

відображає стосунки між людьми з урахуванням усієї складності 

переплетень емоційних та предметних зв’язків, свідомих та 

неусвідомлюваних потреб учасників/учасниць сценічної драми. При 

цьому сценічне мистецтво збагачує духовний світ особистості, 

розвиваючи здібності до співпереживання, уміння зрозуміти іншу людину 

і розділити з нею горе і радість, турботи, допомагає розвинути емпатичні 

та соціально-перцептивні вміння, здатність до концентрації уваги іншої 

людині та взаємодії з нею. Саме тому театральне мистецтво, на нашу 

думку, є адекватною формою, що може застосовуватися у підготовці 

волонтерів для усвідомлення не тільки проблеми і формування ставлення 
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до негативного явища, здобуття навички пошуку шляхів для вирішення 

проблеми з використанням власного досвіду та досвіду інших людей, 

включаючи можливості підсвідомості та емоційного інтелекту [2]. 
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У статті «Комунікативні функції художнього спілкування в 

музичному мистецтві» [2] науковці О. Злотник та В. Шульгіна зазначають: 

«Художня комунікація синтетична за суттю й об’єднує в собі кілька 

рівнів: безпосередній акт комунікації (між твором і публікою), для 

повноцінного здійснення якого необхідна активність як виконавців, так і 

реципієнтів; прихована комунікація – процес, коли слухачі обмінюються 

під час перегляду коментарями <…>; автокомунікація – взаємовплив, 
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взаємодія, що виникає у результаті присутності людей в одному 

художньому просторі <…>; аутокомунікація – рівень комунікації, в якому 

задіяна лише одна особистість, свого роду усвідомлений внутрішній 

діалог <…>. Одним з основних каналів, що забезпечує поступальний 

розвиток музики, є система комунікацій усередині самої мистецької 

творчості, яка сприяє передачі накопиченого досвіду створення, фіксації, 

виконання музики, традицій, сприйняття, дослідження та оцінки 

музичного мистецтва. Ще один важливий рівень художньої комунікації – 

метакомунікація – особливий вид художнього спілкування, предметом 

якого є сам процес спілкування. Іншими словами, метакомунікація – це 

комунікація з проводу самої комунікації <…>» [2, с. 31–33]. 

Ґрунтуючись на цій концепції різнорівневої музичної комунікації, 

нами було виокремлено три показники, які дозволяють провести кількісну 

оцінку основних музично-комунікативних актів, що включають у себе 

написання твору, його розучування, звукозапис, концертне виконання, 

прослуховування слухачами, коментування, переслуховання тощо. 

Пропоновані показники є однаково репрезентативними для оцінювання 

музичних творів як академічного, так і масового музичного мистецтва. 

1)  Показник, який ми вважаємо найсуттєвішим – кількість 

«безпосередніх», за визначенням О. Злотника та В. Шульгіної, 

комунікативних контактів між ланками «слухач (глядач) – 

комунікативний простір – твір». Саме за цим показником можна оцінити 

бажання реципієнта музичної комунікації чути саме цей твір мистецтва: 

наприклад, слухач прийшов до концертної зали на виступ конкретного 

виконавця; глядач дивиться за допомогою ТБ, в електронних ЗМІ чи на 

відеохостингах трансляцію певної мистецької події або ж знаходить в 

Інтернеті чи соціальних мережах аудіо-, відеозапис конкретного 

музичного твору. Обрахувати кількісні показники таких контактів 

можливо, зокрема, порахувавши кількість слухачів у глядацькій залі під 

час концерту, середні показники кількості глядачів трансляцій телеканалів 

(іноді ці дані підраховується оператором трансляції, наприклад, відома 

кількість глядачів національних відборів та фіналів таких конкурсів, як 
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«Євробачення»). Щодо відео- та аудіороликів у відеохостингу You Tube та 

соціальній мережі Facebook, там кількість переглядів фіксується 

автоматично. Шляхом підсумовування зазначених показників 

вираховується орієнтовна кількість контактів (прослуховувань, 

переглядів) конкретного музичного твору зі слухачами. 

2)  Важливим показником э кількість комунікативних контактів, які 

знаходяться, за визначенням О. Злотника та В. Шульгіної, «усередині 

музичної творчості», між ланками «композитор – твір – виконавець (чи 

виконавці)», тобто безпосередніх учасників процесу написання, 

редагування, створення обробки, розучування, сценічної постановки та 

виконання твору у концертному залі чи у процесі звукозапису. 

В академічній музиці такими учасниками можна вважати: композитора, 

видавця, редактора, оркестрантів, хорових співаків, диригента, 

концертмейстера, педагогів-консультантів, тощо. В масовому мистецтві 

до цього переліку можна включити, зокрема, авторів слів та музики, 

учасників виконавського гурту, бек-вокалістів, танцювальний супровід, 

іміджмейкерів, аранжувальника, звукорежисера, саундпродюсера. Деякі з 

потрібних для цього даних можна знайти у мережі Інтернет (наприклад, 

там оприлюднюється кількість виконавців, задіяних при постановці опер, 

оркестрантів під час концертів симфонічної музики), в інших випадках є 

можливість візуально порахувати учасників сценічного виступу чи 

відеокліпу, і додати приблизну кількість тих суб’єктів музичного процесу, 

які, так би мовити, залишаються «за кадром». 

3) Важливим є показник кількості комунікативних контактів у 

процесі так званої «метакомунікації», тобто обговорення, коментування 

до, під час і після процесу взаємодії слухача (глядача) з твором мистецтва. 

У час бурхливого розвитку інформаційних технологій таке коментування 

відбувається переважно у електронних засобах масової інформації (ЗМІ), 

на інтернет-сайтах та у соціальних мережах. Оцінювання, обговорення у 

віртуальному просторі чи у ЗМІ має суттєве значення у тому випадку, 

якщо слухач (глядач) може надалі поставити собі за мету почути на 

концертному майданчику чи знайти у «всесвітньому павутинні» той 
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витвір мистецтва, до прослуховування якого спонукає відповідний 

коментар. Оскільки усі ЗМІ, включно з теле- і радіокомпаніями, 

викладають свої матеріали в Інтернет, то вважаємо, що непрямим, але 

досить репрезентативним показником є кількість інтернет-сторінок, де 

згадується саме цей твір і його автор (виконавці). Ми спробували 

вирахувати цей показник, роблячи відповідний розширений пошуковий 

запит у пошуковій системі Google. Кожну сторінку було додатково 

перевірено на наявність інформації саме про цей музичний твір і його 

автора (у випадку творів академічного мистецтва) чи твір і виконавця (при 

дослідження творів масового мистецтва). 

Для проведення дослідження згідно з вищезазаначеними критеріями 

нами було зібрано з відкритих джерел у мережі Інтернет і проаналізовано 

дані кількісних комунікативних показників трьох творів українського 

академічного мистецтва, що були вперше виконані між 2011 та 2019 

роками, та трьох творів українського масового мистецтва, які були вперше 

оприлюднені між 2016 та 2019 роками (посилання на аудіо- відеозаписи 

творів подано наприкінці статті).  

Запропоновані методи кількісної оцінки музично-комунікативних 

процесів дали змогу створити тривимірні діаграми комунікативних 

контактів слухачів (глядачів) з творами академічного і масового музичного 

мистецтва, що  візуально продемонстровано у діаграмах № 1 та № 2. 

Твір № 1, на діаграмі № 1 квадрат синього кольору – симфонія № 8 

«Нескорені» (2016) композитора Олександра Яковчука (нар. у 1952 р.), 

присвячена живим і полеглим воїнам Антитерористичної операції на 

Сході України. Симфонія одночастинна, написана для духового оркестру, 

солюючих інструментів скрипка і най, та мецо-сопрано. Впродовж 2016-

2020 років була виконана оркестрами Збройних Сил України у Києві, 

Харкові та Львові під орудою диригента Валерія Вінникова, також у Києві 

симфонічним оркестром Українського радіо під керівництвом 

Володимира Шейка. Орієнтовна кількість слухачів, що загалом 

прослухали твір – 1500. Звичайний склад духового або симфонічного 

оркестру – майже 80 музикантів, орієнтовна кількість людей, які щоразу 
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брали участь у вивченні та виконанні твору – до 100 осіб. Кількість 

посилань в Інтернет-мережі станом на квітень 2020 р. на інформацію, 

пов’язану одночасно з симфонією «Нескорені» та Олександром 

Яковчуком – до 50.  

Академічна музика 

Діаграма №1 

 

 
 

Твір № 2, на діаграмі № 1 прямокутник зеленого кольору – фольк-

опера «Коли цвіте папороть», написана у середині 70-х років українським 

композитором Євгеном Станковичем (нар. у 1942 р.). Вперше прозвучав твір 

у концертному виконанні 2011 року у Києві, у сценічному – 2017-го у 

Львові. Впродовж 2017-2020 років вистава відбувалася у Львівській опері 

кілька разів на місяць, (режисер-постановник Василь Вовкун, диригент-

постановник Володимир Сіренко). Відео концертного виконання фольк-

опери 2011 року (виконавці – Національний хор ім. Г. Верьовки, 

Національний симфонічний оркестр України, диригент Володимир Сіренко), 

викладене у відеохостинг You Tube, станом на квітень 2020 р. зібрало майже 

20 000 переглядів, приблизно ж стільки глядачів побувало на виставах у 

Львівській опері, ще кілька тисяч відеопереглядів мають окремі частини 

твору. Загальна кількість контактів зі слухачами на 2020 рік, на наш погляд, 
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приблизно дорівнює 50 000. За даним з Інтернету, у виставі Львівської опери 

задіяні понад 400 виконавців. Кількість посилань в Інтернет-мережі станом 

на квітень 2020 р. на інформацію, пов’язану з фольк-оперою «Коли цвіте 

папороть» та Євгеном Станковичем – близько 260. 

Твір № 3, на діаграмі № 1 прямокутник бордового кольору – 

ораторія «Небесний. Щедрик» (2016) композитора Івана Небесного (нар. у 

1971 р.), написана для карильону (дзвонів), мішаного та дитячого хору, 

симфонічного оркестру та мультимедіа на текст Дмитра Лазуткіна. За 

даними з мережі Інтернет, твір було виконано кілька разів: у Києві на 

Майдані Незалежності оркестром «Народжені вільними», у Львові під час 

фестивалю LvivMozArt, у Хмельницькій філармонії, тощо. Орієнтовна 

кількість глядачів, які побували на концертах, подивилися пряму 

трансляцію прем’єри твору на каналі УТ-1 або записи його виконання у 

видеохостингу You Tube та  соціальній мережі Facebook (на квітень 

2020 р. понад 11 000 переглядів) – до 100 000. Кількість виконавців 

ораторії у Києві 24 серпня 2016 р. – до 300 дорослих і юних музикантів 

(керівник проекту – Сергій Проскурня, диригент – Кирило Карабиць). 

Кількість посилань в Інтернет-мережі станом на квітень 2020 р. на 

інформацію, одночасно пов’язану з ораторією «Небесний. Щедрик» та 

Іваном Небесним – до 80. 

Аналіз зібраних даних дозволяє зробити такі висновки: 

1) Авторами музики цих трьох творів є знані митці з високим 

рівнем академічної музичної освіти саме композиторського фаху 

(Є. Станкович та І. Небесний – випускники Львівської консерваторії, 

О. Яковчук - Київської), художніми керівниками виконавських колективів 

є відомі майстри: В. Вінников – диригент Зразково-показового оркестру 

Збройних Сил України; К. Карабиць керує різними оркестровими 

колективів в Україні, Франції, Німеччині; В. Сіренко та В. Шейко – 

диригенти найвищого професійного рівня. 

2) Оскільки, як зазначає О. Берегова [1], академічне музичне 

мистецтво залишається принципово некомерційним, дуже важливою є 

роль В. Вовкуна та С. Проскурні, які фактично виступили продюсерами 
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відповідних проектів. Очевидно, що в сучасній академічній музичній 

культурі роль продюсера є вкрай важливою, що доводять вищенаведені 

дані: виконання Твору № 1 (симфонії «Нескорені») у кількох містах 

України відбувалося, швидше за все, переважно завдяки особистим 

зв’язкам композитора і диригента оркестру, а прем’єри Творів № 2 та № 3 

були організовані знаними продюсерами, що й призвело до збільшення 

контактів зі слухачами до показників, що вимірюються десятками і навіть 

сотнею тисяч; 

3) Важливе значення у збільшенні контактів зі слухачами у Творів 

№ 2 та № 3 відіграли телебачення (у випадку трансляції ораторії 

«Небесний. Щедрик») та відеохостинги й соціальні мережі. Таким чином, 

знайшов підтвердження висновок О. Берегової про збільшення ролі 

візуальної складової у сучасній академічній музичній культурі завдяки 

впливу засобів масової інформації [1, с. 32]. На значну роль 

вищезазначеного чинника вказує й сама партитура твору «Небесний. 

Щедрик», де серед списку виконавців вказано «мультимедіа» (на екранах 

під час виконання демонструються відеокадри з подій на Майдані 

Незалежності взимку 2014 року).  

4) Незважаючи на те, що у випадку з фольк-оперою «Коли цвіте 

папороть» М. Скорика та ораторією «Небесний. Щедрик» І. Небесного 

більше половини врахованих нами контактів складають перегляди 

трансляції на ТБ, через відеохостинги та соціальні мережі, чимало 

глядачів і слухачів познайомилися з дослідженими творами у концертних 

залах і оперних театрах. Так, симфонія О. Яковчука «Нескорені» 

виконувалася у Великому залі НМАУ ім. Чайковського, у Львівській 

філармонії та Будинку звукозапису Українського радіо; «Небесний. 

Щедрик» – у Хмельницькій філармонії, опера «Коли цвіте папороть» 

звучала в оперних театрах Львова, Києва і Одеси. Отже, можна 

констатувати значний інтерес слухачів до відвідування концертів і 

знайомства з академічною музикою у «живому» виконанні. 
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Масова культура 

Діаграма №2 

 

 

 

Твір № 1, на діаграмі № 2 циліндр синього кольору – пісня «Siren 

song» (англійською мовою) співачки Maruv (нар. у 1992 р., за освітою 

радіофізик та фахівець у сфері інтелектуальної власності), переможець 

Національного відбору на Євробачення-2019. Автор тексту – Анна Корсун 

(це справжнє прізвище виконавиці, Maruv – її псевдонім), автори музики – 

Анна Корсун та Михайло Бусін (випускник НМАУ ім. Чайковського), 

продюсер Maruv Юрій Нікітін, аранжувальник і саундпродюсер пісні 

Михайло Бусін. Орієнтовна кількість людей, які подивилися у прямому 

ефірі півфінал і фінал Національного відбору на «Євробачення-2019», а 

також переглянули пісню на відеохостингах та у соціальних мережах (біля 

1 0000 000 переглядів) – до 50 000 000. Орієнтовна кількість людей, які 

брали участь у аранжуванні, запису пісні і створенні кліпу – до 30. 

Кількість посилань в Інтернет-мережі станом на квітень 2020 р. на 

інформацію, одночасно пов’язану з піснею «Siren song» та співачкою 

Maruv – до 350. 

Твір № 2, на діаграмі № 2 циліндр бордового кольору – пісня 

«Плакала» гурту «Kazka», до складу якого входять вокалістка Олександра 
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Заріцька (нар. у 1992 р., за освітою юрист), Микита Будаш (випускник 

НАККіМ) та Дмитро Мазуряк (випускник Інституту мистецтв НПУ 

ім. Драгоманова). Автор слів пісні – Сергій Локшин, автори музики Сергій 

Єрмолаєв та Андрій Ігнатченко. Продюсер гурту Юрій Нікітін, музичний 

продюсер Андрій Уренєв, аранжувальники і саунд-продюсери пісні – 

Сергій Ранов (Єрмолаєв), Андрій Ігнатченко, режисер оригінального 

відеокліпу – Катя Царик. Записану пісню було викладено у відеохостинг 

You Tube спочатку у вигляді аудіотреку, згодом – відеокліпу. На квітень 

2020 р. кількість переслуховувань аудіотреку – понад 91 000 000, 

відеокліпу – понад 312 000 000, загальна кількість комунікативних 

контактів понад 410 000 000. Орієнтовна кількість людей, які брали участь 

у аранжуванні, запису пісні і створенні відеокліпу – до 50. Кількість 

посилань станом на квітень 2020 р. в Інтернет-мережі на інформацію, 

пов’язану одночасно з піснею «Плакала» і гуртом «Kazka» – до 370. 

Твір № 3, на діаграмі № 2 циліндр зеленого кольору – пісня «1944» 

(англійською та кримсько-татарською мовами) співачки Jamala (нар. у 

1983  р., випускниця НМАУ ім. Чайковського), переможець конкурсу 

«Євробачення-2016». Автори слів – Арт Антонян, Сусана Джамаладінова 

(це справжні ім’я та прізвище виконавиці, Jamala – її псевдонім), автор 

музики – Сусана Джамаладінова. Продюсер співачки – Ігор 

Тарнопольський, аранжувальник і саунд-продюсер пісні Євген Філатов. 

Орієнтовна кількість людей, які подивилися у прямому ефірі трансляцію 

конкурсу «Євробачення-2016» (понад 110 000 000), а також переглянули 

пісню на відеохостингах та у соціальних мережах – до 500 000 000 людей. 

Орієнтовна кількість учасників процесу створення, запису та виконання 

пісні – до 100 (у запису остаточної версії брав участь симфонічний 

оркестр). Кількість посилань в Інтернет-мережі станом на квітень 2020 р. 

на інформацію, пов’язану з піснею «1944» та співачкою Jamala – до 400. 

Аналіз зібраних даних дозволяє зробити такі висновки: 

1) Прізвища усіх авторів слів і музики досліджених трьох творів 

практично невідомі слухачам, і одна з причин цього, напевно, полягає у 

тому, що виконавиці Maruv та Jamala (які одночасно є й авторками) 
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виступають під псевдонімами, а авторство творів (слів у А. Попелюх та 

музики у С. Джамаладінової) зареєстровано на їх справжнє прізвище. На 

анонімність автора і центральну роль виконавця у сучасному масовому 

музичному мистецтві вказують і науковці, зокрема, мистецтвознавець Олена 

Берегова [1].  

2) Лише частина авторів музики, виконавців і саунд-продюсерів 

досліджених творів має спеціалізовану музичну освіту. Втім, є серед них і 

музиканти найвищого професійного рівня з широким колом зацікавлень: 

С. Джамаладінова (Jamala), окрім досягнень у сфері поп-музики, є актрисою, 

оперною і джазовою співачкою; учасник гурту «Kazka» Д. Мазуряк 

опанував гру на понад 50 духових музичних інструментах, тощо. 

3) На наш погляд, дуже важливою в усіх досліджених випадках є 

роль саунд-продюсерів, кожен з яких, як правило, співпрацює одночасно з 

кількома комерційно успішними музикантами: М. Бусін – з Maruv, Потапом 

і Н. Каменською, Pianoboy; С. Єрмолаєв та А. Ігнатченко – з гуртами Kazka, 

«Неангелы», А. Приходько, В. Козловським; Є. Філатов – з Jamala, гуртом 

«ONUKA», А. Данилком, Т. Кароль, Н. Могилевською, Гайтаною тощо. 

4) Існує точка зору, що у сучасній масовій культурі чи не головну 

роль грає саме візуальна складова. Але проаналізовані нами дані 

демонструють, що музика для слухачів все одно залишається значною 

мірою аудіальним мистецтвом. Так, аудіоваріант пісні гурту «Kazka» 

«Плакала» (українською мовою), «викладений» у Інтернет-мережу, 

швидко набрав 50 000 000 прослуховувань – значно більше, аніж 

мешканців усієї України, тобто його безсумнівно прослуховували по 

кілька разів з різних гаджетів; також є, напевно, й закордонні 

прихильники цього твору. Лише після такого значного успіху аудіоролика 

режисером Катею Царик був створений оригінальний відеокліп, який на 

квітень 2020 року мав понад 312 000 000 переглядів. 

Кількісний і якісний аналіз зібраних під час дослідження даних 

дозволяє зробити такі загальні висновки. В сучасному українському 

академічному мистецтві констатуємо провідну роль майстра-митця 

(композитора і виконавця), котрий, як правило, впродовж багатьох років 
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здобуває фахову освіту; у ХХІ столітті суттєво зростає роль музичного 

продюсера; не зазнала змін принципова некомерційність академічної 

музики; незважаючи на появу в інтернет-просторі чималої кількості 

записів творів академічного мистецтва, залишається значним інтерес 

слухачів до відвідування концертів і знайомства з музикою у «живому» 

виконанні.  

В масовому музичному мистецтві важливими вважаємо такі 

особливості: анонімність автора і центральна роль виконавця; можливість 

відсутності професійної музичної освіти у деяких представників мас-

культури; нав’язування слухачам через ЗМІ штучно створеного 

виконавського образу; провідна роль музичного продюсера, а особливо – 

саунд-продюсера, який іноді виконує функції композитора та/або 

аранжувальника чи звукорежисера.  

Підсумовуючи загальні тенденції сучасних музично-комунікативних 

процесів, варто відзначити зростання значення візуальної складової у 

академічній музиці і дуже велику її роль у масовій культурі; значну роль 

видатних, яскравих особистостей як у академічному мистецтві, так і у 

масовому; загалом до появи видатних досягнень у сучасній музиці 

практично завжди причетні високопрофесійні митці, проте у мас-культурі 

імена композиторів, поетів, аранжувальників, саунд-продюсерів часто 

залишаються маловідомими слухачам.  
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Посилання на аудіо- та відеозаписи досліджених творів в мережі 

Інтернет: 

Академічна музика: 

Твір № 2, фольк-опера «Коли цвіте папороть» Євгена Станковича: 

https://www.youtube.com/watch?v=iIAbU3CT4TU  

Твір № 3, ораторія «Небесний. Щедрик» Івана Небесного: 

https://www.youtube.com/watch?v=GuINPl1pRjU  

Масова культура: 

Твір № 1, пісня «Siren song» співачки Maruv: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hk2xUaOM_SE  

Твір № 2, пісня «Плакала» гурту «Kazka» (аудіоверсія): 

https://www.youtube.com/watch?v=kiBF0KtqHLk  

Пісня «Плакала» гурту «Kazka» (відеокліп): 

https://www.youtube.com/watch?v=5Fv19KVVya8  

Твір № 3, пісня «1944» співачки Jamala: 

https://www.youtube.com/watch?v=B-rnM-MwRHY  
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(senior teacher of the department of academic 

and pop vocals and sound engineering of the 

Institute of Modern Art National Academy of 

Culture and Arts Managers) 

м. Київ, Україна (Kyiv, Ukraine) 

 

 

ПРОЄКТНА КУЛЬТУРА В КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНИ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

PROJECT CULTURE IN THE CULTURAL AND ARTISTIC 

ENVIRONMENT OF UKRAINE IN THE 21ST CENTURY 

 

Проєктна культура охоплює комплекс засобів проєктної діяльності, 

що функціонально пов’язана з системами організації, управління, 

планування, і проєктною взаємодією.  

https://www.youtube.com/watch?v=iIAbU3CT4TU
https://www.youtube.com/watch?v=GuINPl1pRjU
https://www.youtube.com/watch?v=Hk2xUaOM_SE
https://www.youtube.com/watch?v=kiBF0KtqHLk
https://www.youtube.com/watch?v=5Fv19KVVya8
https://www.youtube.com/watch?v=B-rnM-MwRHY
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Проєктна культура в культурно-мистецькому середовищі є вищою 

організаційною формою проєктування, де реалізується виробництво товарів 

та послуг, відбувається взаємодія цінностей, концепцій та видів діяльності, 

що знаходять реалізацію в різних типах проєктно орієнтованого 

виробництва галузей культурно-креативних індустрій, що знаходять свою 

реалізацію в культурно-мистецькому середовищі України в ХХІ століття. 

Проєктна культура характеризується реалізацією проєктів в культурно-

мистецькому середовищі. Проєкт є формою максимально ефективної 

реалізації поставлених цілей, що здійснюються індивідом або командою 

людей, об’єднаних спільною метою, за допомогою використання 

оптимальної технології виробництва (життєвого циклу проєкту), у 

визначених часових межах. Культурно-мистецький проєкт, як слушно 

зауважує С. Садовенко, – це «така форма діяльності у культурі, яка має 

визначену мету та означений строк реалізації самого проєкту» [2, с. 284].  

Організація проєктів в культурно-мистецькому середовищі має 

загальні ознаки управління, але має й специфічні функції, такі як 

комплексне дослідження ринку та ринкового конкурентного та 

споживацького середовища, сегментація ринку, вибір цільових сегментів 

ринку збуту; аналіз та підвищення ефективності виробничо-збутових 

можливостей організації, тактичних та стратегічних концепцій розвитку 

проєкту, підприємства; розробка товарної, цінової, логістичної, політики й 

методології, заходів з впровадження та актуалізації товару на ринку тощо. 

Науковці І. Бабій, Г. Капінос та ін., аналізуючи сучасні особливості 

управління проєктами, вирізняють притаманні проєктній діяльності риси, 

а саме: наявність визначеної мети проєкту; тимчасовість та унікальність; 

конкретність і завчасно поставлені часові рамки проєкту; вийнятковість 

системи кадрової організації; особливі вимоги здійснення проєктів та 

пов’язані з ними кадрові, ресурсні обмеження, що зумовлено 

поставленими завданнями й вимогами до якості виконання робіт [1, с. 4]. 

Важливими у проєктній культурі є: розуміння цілей та ідей проєкту, 

сформовані, структуровані та об’єднані комунікації операційної системи, 

документарна база, бізнес-планування та аналітика, а також управління 
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проєктами згідно із міжнародними стандартами проєктної взаємодії, дає 

змогу участі організацій різних форм власності в ряді державних 

секторальних програм національного, регіонального розвитку культури та 

мистецтв; залучення меценатів, спонсорів; взаємодії з бізнес-структурами, 

що мають супутні цілі, в тому числі комерційні; партнерства з іншими 

структурами сектору культурно-креативних індустрій, мистецькими та 

культурними виробничими центрами, арт-кластерами, мистецькими 

платформами, ко воркінгами (англ. Сo working – спільна робота), хабами 

(англ. Hub – концентратор); співпраці з закладами вищої освіти, 

громадськими організаціями, мистецькими, іншими творчими й 

виробничими організаціями, студіями, школами, за допомогою цифрових 

апаратних засобів.  

Широке розповсюдження цифрових платформ краудфандингу (англ. 

– Crowdfunding; crowd – громада, гурт, funding – фінансування), наявність 

цифрових ресурсів комунікації, фондів, грантодавців, інших засобів 

потенційної  комунікації, має здійсниму спроможність повною мірою 

забезпечити реалізацію якісних українських проєктів у культурно-

мистецькому середовищі.  

Проте, здійснюючи комплекс засобів проєктної дільяності, завжди 

необхідні фахові управлінці із бізнес-планування та якісні продуктивні 

культурно-мистецькі кадрові ресурси. 

Комплекс засобів проєктної діяльності також передбачає 

використання особистих коштів чи майна й інтелектуальної власності 

учасників культурно-мистецьких проєктів, залучення волонтерської та 

іншої благодійної допомоги,  використання інших джерел, цифрових 

платформ фінансової взаємодії тощо.  

Відтак, проєктна культура, що включає комплекс засобів проєктної 

діяльності, має широкі можливості щодо залучення основних та 

додаткових інвестицій.  

Успішна реалізація культурно-мистецьких проєктів у сучасних 

умовах також передбачає використання інструментарію проєктної 

культури, включаючи прогнозування поведінки потенційних споживачів 
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товарів культурно-мистецького виробництва, що мають розроблятись із 

залученням цифрових систем, програмної аналітики, цифрового, 

внутрішнього та зовнішнього комунікаційних засобів проєктної 

діяльності. 

Таким чином, реалізація проєктів в культурно-мистецькому середовищі 

України ХХІ століття відображає основні тенденції розвитку світової 

проєктної культури, знаходить відображення в усіх галузях культурно-

креативних індустрій.  

Фінансування культурно-мистецької проєктної діяльності має значні 

можливості щодо залучення основних та додаткових інвестицій, активно 

диверсифікується і має високий синергетичний потенціал комунікаційної 

співпраці в культурно-креативному співтоваристві, особливо – в глобальному 

цифровому середовищі.  
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УКРАЇНСЬКІ БІЖЕНЦІ В ІТАЛІЇ  

(НА ПРИКЛАДІ М. ГУББІО, РЕГІОНУ УМБРІЯ):  

НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ТА ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДОПОМОГИ 

UKRAINIAN REFUGEES IN ITALY  

(ON THE EXAMPLE OF GUBBIO IN THE REGION OF UMBRIA):  

PROVISION OF STATE AND VOLUNTEER ASSISTANCE 
 
Визначено тенденції формування потоків українських біженців внаслідок 

повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію незалежної 

України. Акцентовано увагу на особливостях надання тимчасового захисту 

вимушено переселеним особам в Італії. Висвітлено діяльність органів місцевої 

влади, благодійної організації «Карітас» (Carità), асоціацій «Mist-Il ponte», 

«Maggio Eugubino» та «Gemelaggi», активної діяльності волонтерів щодо 

надання допомоги українським біженцям у м. Губбіо регіону Умбрія. Відзначено 

колосальну діяльність голови асоціації «Mist-Il ponte» з метою створення 
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комфортних умов тимчасового перебування, відновлення психологічного стану 

дітей-біженців за рахунок проведення різносторонніх тематичних заходів, 

екскурсій, надання можливостей долучитись до участі національних свят, 

вивчення італійської культури, звичаїв, традицій. Висвітлено результати 

українсько-італійської співпраці у рамках дружнього візиту до міста Губбіо 

Уляни Басараб-Ганчак - начальника управління міжнародних зв’язків, туризму 

та промоції міста Івано-Франківська (Україна). 

 

Ключові слова: війна, біженці, тимчасовий захист, співпраця, місцева 

влада, асоціації, волонтерська допомога, заходи. 

 

The trends in the formation of incoming Ukrainian refugees as a result of the 

full-scale invasion of the Russian Federation into the territory of independent 

Ukraine are determined. Attention is focused on the specifics of providing temporary 

protection to people who were displaced and forced to find a new home. Local 

authorities such as the charitable organization «Caritas», associations «Mist-Il 

ponte», «Maggio Eugubino» and «Gemelaggi» and volunteers are actively involved 

in providing assistance to Ukrainian refugees in the city of Gubbio, Umbria region. 

The chairman of the «Mist-Il ponte» has been distinguished for creating comfortable 

conditions for their temporary stay, restoration of children’s mental health through 

multifaceted thematic activities, excursions, as well as providing opportunities to 

participate in national holidays and study Italian culture, customs, and traditions. 

The community saw tremendous results of Ukrainian-Italian cooperation within the 

framework of a friendly visit to the city of Gubbio by Ulyana Basarab-Hanchak, the 

head of the department of international relations, tourism and promotion of the city 

of Ivano-Frankivsk, Ukraine.  

 

The following key concepts were discussed: the war, refugees, temporary 

protection, cooperation, local government, associations, volunteer assistance, and 

measures. 

 

Повномасштабне вторгнення російських військ на територію 

незалежної України 24 лютого 2022 року стало вагомою причиною 

зростання кількості біженців за межі країни впродовж лютого-травня 

поточного року. Тривалість активних бойових дій у більшості регіонів 

сформувала тенденцію виїзду значної частини українців у різні країни 

світу. За даними УВКБ ООН, Агентства ООН у справах біженців, нині 

понад 100 мільйонів людей у світі є вимушено переміщеними особами 

через війну в Україні, і ця тенденція є найстрімкішою за останній час. 
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Станом на 2 травня 2022 року з України виїхало понад 5,5 млн осіб. 

Основними напрямами переміщення з України стали: Польща (більше 

3,07 млн), Румунія (понад 836,1 тис. осіб), Угорщина (534,8 тис.), Молдова 

(понад 448,1 тис.), Словаччина (382 тис.) [1]. За даними Управління 

Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), кількість 

біженців з України, зареєстрованих для тимчасового захисту або в 

аналогічних національних схемах захисту в Європі, станом на 16 червня 

2022 року становила 3,207 млн осіб. Порівняно з даними від 1 червня, 

зростання становило майже 0,5 млн осіб [2].  

Найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту в Польщі – 

1 млн 169,5 тис. осіб, це при тому, що з України, за даними польської 

прикордонної служби, з початку війни до 18 червня прибуло 4,166 млн 

осіб, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 2,195 млн. У Німеччині 

та Чехії кількість зареєстрованих для тимчасового захисту біженців з 

України становила відповідно 641,39 тис. і 373,82 тис.осіб. За даними 

ООН, загалом у Німеччині, де українцям дозволено перебувати без 

реєстрації до кінця серпня, було зафіксовано 780 тис. біженців з України, 

тобто значна частина з них ще не зверталася за статусом тимчасового 

захисту в цій країні. 

У Чехії за статусом захисту звернулися майже всі прибулі – 

373,82 тис. з 373,97 тис. осіб. У переважній більшості інших країн 

статистика зафіксованих біженців повністю або майже повністю 

відповідає статистиці тих, хто звернувся за статусом захисту, що, 

ймовірно, пов’язано з особливістю їхнього обліку. Винятком, подібним 

Німеччині, є тільки Румунія – 37,83 тис., зі статусом з 90,30 тис. 

зафіксованих в країні біженців, Естонія – 27,49 тис. з 42,26 тис. та Італія – 

97,31 тис. з 129,62 тис. осіб [2]. 

Метою цієї статті є показати особливості надання тимчасового 

захисту українським біженцям в Італії та потужну волонтерську діяльність 

громадськості, особливо ряду асоціацій.  

З початку війни із загальної кількості біженців, які приїхали до 

Італії, більшість – жінки (понад 60 тис. осіб) та діти (40 тис. осіб). 
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Основними містами, які прийняли українських біженців, є Мілан, Болонія, 

Рим та Неаполь [3]. Люди залишали постійне місце проживання і 

приїжджали до знайомих та рідних, які вже не один рік живуть та 

працюють в Італії.  

З 4,5 мільйонів українців, які покинули свою країну з початку 

російського вторгнення 24 лютого, 2 %, або 88 593 українських біженців, 

прибуло до Італії. Загалом уряд Італії виділив близько 500 мільйонів євро 

на їхню підтримку та 110 мільйонів євро – на допомогу українському 

уряду та сусіднім державам через Міжнародний Червоний Хрест та інші 

організації. За результатами опитування, проведеного компанією «Іпсос» 

на онлайн-платформі Global Advisor у 28 країнах, упродовж 22 квітня – 

6 травня 2022 р. (в якому взяло участь понад 20 тис. осіб віком до 

74 років), більшість респондентів вважають, що війна в Україні підвищила 

ступінь відкритості суспільства до біженців [4]. Доброзичливе ставлення 

місцевого населення, допомога зі сторони держави, яка приймає 

вимушено переселених осіб, має надзвичайно велике значення у 

згуртованості більшості країн світу, у розумінні глобальності масштабної 

загрози. Надання можливостей для безпечного проживання дозволяє 

українським біженцям убезпечити життєдіяльність і психологічно 

реабілітуватись. Зокрема, в Італії вимушено переселені особи отримали 

дозвіл на проживання терміном на рік з мотивів «тимчасового захисту» 

(permesso per «protezione temporanea»), який з 4 березня 2022 року може 

бути продовжений максимум двічі. 

Це забезпечує дорослим доступ до освіти, ринку праці, медичних 

послуг та деяких соціальних пільг, а дітям – навчання у місцевих школах. 

Відповідний указ підписав прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі. Рішення 

Італії слідує за рішенням саміту Європейської ради стосовно режиму 

тимчасового захисту. Йдеться про громадян України та третіх країн, які 

користуються міжнародним захистом, а також членів їх сімей. 

Українців, що живуть в країні за програмою тимчасового захисту, 

включають у національну систему охорони здоров’я, і таким чином вони 



69 

можуть отримати рецепти на ліки, записатися на прийом до широких та 

вузьких спеціалістів, лікувати гострі чи хронічні хвороби.  

У відділенні медичної служби (ASL) за місцем 

проживання/перебування можна зробити запит на отримання тимчасової 

картки медичного обслуговування (codice STP). 

Відповідно до італійського законодавства, кожен громадянин, який 

прибув з України, у термін до 8 днів повинен обов’язково звернутися до 

Комісаріату чи Головного управління поліції (Questura), щоб подати заяву 

про свою присутність на території Італії (dichiarazione di presenza). Тут 

вони можуть отримати і інформацію щодо дозволу на проживання 

(Permesso di Soggiorno), на політичний притулок, гуманітарний 

захист/возз’єднання сім’ї тощо. Щоб отримати дозвіл на проживання, слід 

звернутися у відділ імміграції поліції (Questura) у місці перебування 

біженців. Дозвіл на проживання видають спеціально для українських 

переселенців, які приїхали до Італії після 24 лютого 2022 року. 

Однак, враховуючи той факт, що основна частина вимушено 

переселених осіб – це жінки з дітьми дошкільного віку, тільки незначній 

частині біженців вдається працевлаштуватись. 

Українські переселенці, які отримали чи очікують на отримання 

документу «тимчасового захисту» в Італії, можуть офіційно бути прийняті 

на роботу за наймом, на сезонну роботу або почати власну справу. Їм 

дозволено працювати уже на підставі заяви про дозвіл на проживання. 

З питань вирішення працевлаштування вони мають право звертатись 

до Центру зайнятості (CPI) та приватних агентств зайнятості (APL), 

уповноважених надавати такі послуги. Центри зайнятості в Італії 

покликані сприяти узгодженню попиту та пропозиції робочої сили. Також 

можна отримати допомогу щодо складання резюме, консультацію 

стосовно можливості для стажування й відкриття власної справи. У разі 

відсутності закордонного паспорта, документів у дітей (оскільки чимало 

осіб, виїжджали за надзвичайно критичних обставин з України, під час 

ведення активних бойових дій), можна звертатися у консульство України 

в Римі, Мілані і Неаполі для отримання сертифікату, що засвідчує особу та 
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українське громадянство. Після подачі документів видають квитанцію та 

(у більшості регіонів) податковий код.  

У свою чергу, сім’я, яка приймає біженця, повинна оформити у 

комісаріаті поліції Декларацію про гостинність. Надзвичайно велика увага 

приділяється дітям. Якщо діти приїхали у країну без батьків чи законних 

опікунів, вони вважаються «дітьми без супроводу». У цьому випадку суд у 

справах неповнолітніх призначає їм опікуна. Ними можуть бути родичі 

дитини, які проживають в Італії. Діти отримують освітні послуги нарівні з 

місцевим населенням у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах.  

Для створення максимально комфортних умов перебування 

українських біженців в країні, у деяких регіонах надають  безкоштовний 

проїзд майже на всі види транспорту у межах регіону. Адміністрація 

регіону забезпечує біженців абонементом на міський транспорт. Для 

безкоштовного проїзду на всіх видах громадського транспорту (автобус, 

метро, приміські поїзди), необхідно пред’явити індивідуальну регіональну 

карту STP/ENI або інші проїзні документи, видані операторами центрів 

прийому біженців. 

Навчання в Італії біженців з України. З метою мінімізації мовного 

бар’єру, у кожному регіоні для українських біженців організовані і діють 

безкоштовні курси з вивчення італійської мови. Ці курси проводять 

вчителі-волонтери при Карітасі та при релігійних структурах. 

Житло. Для отримання житла слід звернутися у благодійні 

організації та адміністрацію регіону перебування. Очікуючи розміщення  

у структурах, наданих муніципалітетами, можна подати заяву про 

тимчасове розміщення до служби Цивільного захисту (Protezione civile) 

регіону, де проживають. Якщо українські біженці живуть в одній зі 

структур, наданих регіоном чи муніципалітетом, їх забезпечують 

предметами першої необхідності (одягом, продуктами харчування, 

засобами особистої гігієни для дорослих та дітей тощо). Якщо вони 

живуть у приватному житлі, то слід звернутися у муніципалітет або 

службу допомоги для біженців. 



71 

Біженці отримують допомогу від держави упродовж трьох місяців: 

300 євро на дорослого і 150 – на дитину на місяць. Отримати її мають 

право всі, хто знайшов житло самостійно (у родичів, друзів чи знайомих), 

а не живе у наданому державою (готелі, агротуризмі тощо) [3]. 

Оскільки Італія стала однією з тих країн, що прийняла чимало 

українців, соціальних виплат не завжди вистачає, тому українці шукають інші 

можливості, наприклад, обміняти гривні на євро. За даними Національного 

банку України, з кінця червня така послуга тепер доступна і в Італії на 

підставі домовленостей між Національними банками України та Італії.  

Українці, які отримали дозвіл на тимчасовий захист в Італії, зможуть 

обміняти до 10 000 гривень на євро. Звертатися для цього необхідно в 

місцеві філіали Нацбанку та відділення основних комерційних фінансових 

закладів. До цієї програми обміну мають приєднатися близько 400 

відділень, і на сайті Нацбанку Італії буде опубліковано їх список, а також 

актуальний  курс обміну. Крім того, програма обміну поширюється і на 

дітей. Від їхнього імені обміняти готівку зможуть батьки або законні 

опікуни. Таку послугу раніше запропонувала Польща та Бельгія. Також до 

цього доєдналася й Німеччина. Очікується, що багато інших країн 

невдовзі приєднаються до такої практики. 

Біженці з України в Італії мають ряд прав і обов’язків. На початку 

війни в Україні, після приїзду в Італію, біженці протягом 48 годин повинні 

були зробити тест на коронавірус. Ця послуга надавалася в одному з 

пунктів прийому біженців безкоштовно або у міських аптеках (вартість 

15 Євро). Якщо результат тесту був негативний, приїжджі повинні були 

перебувати на карантині протягом 5 днів і обов’язковим було носити 

маски FFP2. А якщо позитивний, то приїжджі повинні були ізолюватися у 

спеціально відведеному місці, і медичний працівник майже щодня 

перевіряв стан пацієнта та давав відповідні інструкції. 

Усім особам віком від 5 років, які не були вакциновані або не мали 

документів, що підтверджували вакцинацію, було запропоновано 

вакцинацію проти SARS-CoV-2 згідно з діючими в Італії рекомендаціями. 

А також усім українським дітям, які приїхали в Італію, перед тим, як 
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записатися в школу, робили в залежності від віку ті щеплення, які є 

обов’язковими на території Італії згідно з чинним законодавством. 

Захист дітей і молоді. Усі діти шкільного віку, які прибули в Італію, 

зобов’язані ходити до школи. Запис проводять через оператора центру 

захисту біженців, або батьки звертаються у найближчу школу і слідують 

інструкціям адміністрації.  

Вирішення питання захисту прав вимушено переміщених 

українських дітей до Італії (імплементація Стамбульської конвенції) стало 

ключовим під час зустрічі 21 червня 2022 р. Міністра соціальної політики 

України Марини Лазебної та Міністра рівних можливостей та сім’ї 

Італійської республіки Єленою Бонетті.  

Зокрема акцентована увага на: 

- прийнятті відповідних заходів щодо узгодженості дій тимчасово 

призначених італійських представників із законними українськими 

представниками таких дітей; 

- організації відпочинку та оздоровленні неповнолітніх, в тому числі 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Основний 

акцент зроблений на влаштуванні даної категорії осіб лише у дитячих 

закладах і за наявності у них листа від органів державної влади 

приймаючої країни, у якому підтверджуються їхні повноваження; 

- обмін досвідом щодо іпмлементації Стамбульської конвенції задля 

ефективного попередження та протидії насильству щодо жінок та 

домашнього насильства, а також дієвого захисту та допомоги 

постраждалим. 

Вагомим чинником у створенні комфортних умов для біженців, 

процесу їх соціалізації є наявність та допомога української діаспори. 

Біженцям дуже допомагають благодійні організації, релігійні центри, 

волонтери та просто малознайомі люди: влаштовують обіди та вечері, 

приносять продукти харчування, купують одяг і взуття, організовують 

розваги для дітей.  

2018 року у м. Бергамо (регіон Ломбардія) українською діаспорою 

створена асоціація «Злагода». Основним напрямом її діяльності є 
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культурно-просвітницька робота, яка включає в себе: популяризацію 

української культури, зокрема традицій, звичаїв, обрядів, вивчення мови, 

ознайомлення з українською кухнею тощо. Упродовж діяльності 

асоціацією розроблено і реалізовано ряд проєктів, зокрема «Дерево для 

майбутнього» (висадження дубової алеї), організація різних тематичних 

заходів, флешмобу «Діаспора колядує», благодійних різдвяних вечорів та 

багато іншого. Асоціація брала участь у мистецьких фестивалях «UKRO 

2016» і «Нашого цвіту – по всьому світу».  

З 24 лютого 2022 року, у зв’язку з війною на території України, 

організація внесла корективи у напрями своєї діяльності, скерувавши свої 

зусилля на волонтерство. Трансформаційні зміни згуртували українську 

діаспору та об’єднали її з місцевим населенням. У співпраці з державною 

владою забезпечено організацію і надання гуманітарної допомоги Україні, 

створено логістику, проведено збір благодійних коштів та переказів для 

потерпілих від війни. 

Дуже велику роль відіграла асоціація у наданні допомоги маленьким 

українським дітям-сиротам з м. Бердянська Запорізької області. За 

підтримки місцевої влади організували їх перевезення з України в Італію 

та надали  житло, медичну допомогу, освітні послуги. Асоціація, яку 

очолює Ярослава Вишневська, організовує навчання та дозвілля цих 

дітей-сиріт. 

У центрі Італії, у м. Губбіо (регіоні Умбрія), станом на кінець червня 

знайшли прихисток 288 біженців з України, половина з них – діти. За 

даними радника із соціальної політики, третина з них приїхала до своїх 

знайомих та родичів у перші дні війни. Уже в березні їх було 147 осіб, 80  

% – жінки та діти, серед них були і літні люди. 

Умбрія поділена на дві провінції – Перуджа і Терні. Площа 8456 км², 

населення 910 285 осіб [5]. Місто Губбіо – у провінції Перуджі. Загальна 

площа міста 525 км², населення – 31 939 осіб. 

У це невеличке місто, шукаючи прихистку, приїхали біженці з 

Київської (м. Гостомель, м. Київ), Луганської (м. Рубіжне), Житомирської 

(м. Коростень, м. Ігнатпіль), Волинської (м. Нововолинськ), 
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Дніпропетровської (м. Дніпро), Тернопільської та Івано-Франківської 

областей. Найменшій – 5 років, найстаршому – 85. Переважна більшість 

осіб – жінки віком від 30 до 45 років, у кожної – одна-дві дитини 

дошкільного віку.  

Більшість переселенців їхали до родичів та знайомих, тільки 

незначна частина їх приїхала наосліп. Завдяки діяльності Карітасу [6] їм 

було надано житло у релігійних структурах при місцевих римо-

католицьких храмах. Крім послуг розміщення, переселенці отримали тут 

їжу, одяг та необхідні кошти. 

Щоб віч-на-віч побачитись і з перших уст почути, що таке війна і які 

наслідки вона несе, вчителі місцевої середньої школи організували для учнів 

6-7 класів кілька зустрічей з біженцями з міст Гостомеля, Рубіжного та 

Нововолинська. Сучасні діти не вірять на слово, вони шукають приклади, які  

змушували б  їх відчувати та замислюватися над певними речами. Ці 

зустрічі з біженцями були спрямовані на те, щоб італійські діти, почувши з 

перших уст про всі жахіття війни, розділили з українцями їхній біль та горе, 

зростали чуйними, доброзичливими та милосердними людьми. Бо дуже 

важливо з раннього віку вкладати зернятка цінностей і моральних чеснот 

у душі дітей, щоби  сформувати та виростити з них справжніх людей. Для 

цього потрібні спільні зусилля батьків, викладачів та держави. 

З перших днів надзвичайної ситуації в Україні італійці разом з 

українцями, що проживають і працюють у місті Губбіо, організовували 

центри збору речей першої необхідності, зокрема одягу, їжі, ліків, які 

щотижня відправляли на кордон з Польщею та Румунією, а звідти – в 

Україну.  

Одночасно Карітас у різний спосіб надавав необхідну допомогу 

біженцям, які приїхали до цього міста. Вже на початку березня було 

знайдено близько п’ятдесяти місць, що їх запропонували сім’ї та єпархії, 

які висловили свою готовність прийняти біженців. Карітасом, місцевими 

парафіями та монастирями м. Губбіо було організовано національний збір 

«Про Україну», встановлений Конференцією єпископів Італії та 

італійським Карітасом. У кожній парафії можна було пожертвувати кошти 



75 

на потреби вимушено переміщених осіб з України, яких з кожним днем 

ставало все більше і більше. 

З метою створення комфортних умов для тимчасового перебування 

українських біженців, свої зусилля об’єднали: працівники ASL (медична 

установа охорони здоров’я), директори шкіл, муніципальна поліція, 

голови асоціацій та представники релігійних структур. Завдяки співпраці 

органів місцевої влади з Карітасом, Червоним Хрестом, Цивільним захистом, 

асоціаціями «Mist-Il ponte», «Maggio Eugubino», «Gemelaggi», «Fondazione Fo 

Rame», активної діяльності монахинь ордену малого причастя та парафій 

міста і волонтерів, біженцям з України створені сприятливі умови для їх 

життя і тривалого перебування у м. Губбіо. 

На початку війни дві медсестри з м. Губбіо з представниками 

Національного комітету товариства Червоного Хреста супроводжували 

80 українських біженців з обмеженими можливостями з України до Італії. 

Муніципалітет протягом кількох днів працював над координацією 

всіх заходів, спрямованих на організацію допомоги біженцям і разом із 

соціальними службами та муніципальною поліцією активував код ібан 

(Iban), необхідний для збору коштів на користь біженців. 

Волонтери допомагали їм в оформленні документів у медичному 

закладі ASL для отримання медичних послуг у сімейного лікаря, 

влаштувати дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади. 

У березні, через два тижні після прибуття до м. Губбіо, зі 150 біженців 

18 дітей уже ходили до школи. Згодом дітки, які відвідували дошкільний 

заклад «Edificio scolastico Giacomo Matteotti» – «Школа-садочок Джакомо 

Маттеотті», отримали диплом з правом вступу у початкову школу.  

Випускний у цьому закладі для українських дітей був особливим 

тому, що відбувалося все не в рідному садочку, не на рідній землі. 

Навчалися вони три місяці, все для них тут було чужим, починаючи з 

мови. Але, завдячуючи вихователям, які з перших днів огорнули їх 

теплом, ласкою і любов’ю, діти з радістю відвідували садочок.  

Зусиллями педагогічного колективу та за підтримки батьків було 

організовано свято – випускний, який запам’ятається малечі надовго, 
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особливо Дмитрику з м. Гостомеля та Люді з м. Коростеня та залишить 

теплі спогади про такий короткий, але радісний час перебування у цьому 

садочку. 

З метою вивчення італійської мови для переселенців при релігійних 

структурах та Карітасі були організовані курси, навчання в яких 

проводилося 2 рази на тиждень, і вони діють по сьогодні.  

Для полегшення вивчення мови були задіяні медіатори-посередники, 

які володіють українською та італійською мовами. В результаті такої 

налагодженої співпраці біженці змогли оволодіти розмовно-побутовим 

рівнем знань  італійської мови (див. рис. 1; 2). 

 

 

 

Рис. 1.  

 

На фото: Леся Королик-Бойко, Мілена Мінеллі, Лучія Балделлі, Барбара 

Чеккіні, Марчелла Скієра, Алессандро Паузеллі, м. Губбіо (Італія). Курси 

італійської мови, квітень 2022 р. 
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Рис. 2. 

На фото: Вчителька італійської мови Мілена Мінеллі  

з українськими біженцями. 

 

2 березня у місті Губбіо пройшла маніфестація, яка об’єднала 

українців, які живуть і працюють в цьому місті та на його околицях, 

навколо прапора України, щоб підняти голос протесту проти брутального 

вторгнення Росії в Україну (див. рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. 

На фото: Маніфестація на підтримку України у боротьбі з російською агресією 

на площі Синьйорії (м. Губбіо, Італія). 3 березня 2022 р. 
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Маніфестація мала підтримку від муніципалітету цього міста, 

профспілок CGIL, CISL, UIL ALTA UMBRIA та жителів м. Губбіо. На 

заході був присутній мер міста Філіпо Стіраті, який висловив солідарність 

з громадянами України. Йому, як і усім присутнім, не вірилося в те, що 

сьогодні, у ХХІ столітті, може коїтися таке лихо у світі лише тому, що 

одна країна не хоче змиритися з прагненням іншої країни-сусіда до 

свободи та незалежності. 

Запам’яталися і зворушливі до сліз слова мера міста: «Тепер, мабуть, 

кожен із нас почувається українцем!» Цього ж вечора найважливіша 

споруда м. Губбіо, Палац Консулів, була підсвічена кольорами 

українського прапора, а наступного дня на верхівці цього Палацу було 

піднято синьо-жовтий стяг (див. рис. 4). 
 

 

Рис. 4.  

На фото: Палац Консулів з підсвіткою в кольорах українського прапора, 

м. Губбіо (Італія), березень 2022 р. 

 

На початку квітня Маріо Драгі зазначив, що Італія передала 

26 мільйонів доларів міжнародним організаціям, таким як Червоний 

Хрест, ЮНІСЕФ та УВКБ ООН для придбання гуманітарних та медичних 

товарів, зокрема машин швидкої допомоги, наметів, ліків.  
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Значну волонтерську допомогу надала переселенцям асоціація «Mist-

Il ponte», головою якої є Леся Королик-Бойко, яка організувала і провела 

для них ряд культурно-просвітницьких та пізнавальних заходів. Зокрема, 

оглядові екскурсії по м. Губбіо, що включали відвідування історичних 

пам’яток і визначних місцевих локацій, ознайомлення з традиціями і 

звичаями місцевого населення. 

Для дітей-біженців були організовані і проведені: футбольний матч з 

командою італійських дітей, похід в Лунапарк та в музей Динозаврів. Всі 

ці заходи відбулися за підтримки асоціації «Gemelaggi», яку очолює 

Матільде Ло Гатто. 

У неділю, 17 квітня, усі християни західного обряду святкували 

Великдень. В Італії є прислів’я: «Різдво – з родиною, Великдень – з ким 

хочеш». Воно говорить про те, що свято Різдва обов’язково святкують у 

родині, з рідними, а от Великдень уже можна святкувати з ким хочеш. 

Цього року родина Лесі Королик-Бойко святкувала Воскресіння Христове 

з родиною з м. Гостомеля – Людмилою Друцькою, її дітьми – Максимом 

та Дмитриком і дітьми її брата – Юлією та Анною. 

Зі слів пані Лесі Королик-Бойко: «Дуже хотілося розділити це велике 

свято з ними, щоб і вони, будучи далеко від дому (а дому у них уже немає, 

лише руїни), пережили радість цього Великого Дня, посмакували 

свяченим яєчком та паскою і відчули себе в українській родині». 

26 квітня є Днем пам’яті про найбільшу техногенну катастрофу – 

аварію на Чорнобильській атомній електростанції, найбільшу в історії 

ядерної енергетики, яка забрала життя сотень людей і завдала лиха та 

непоправної шкоди екології не лише України, а й  сусідніх країн. Разом з 

біженцями було організовано і підтримано челендж «Квітка 

Відродження», щоб нагадати всім, якими катастрофічними можуть бути 

наслідки людської помилки (див. рис. 5).  

До 1540-річниці з дня заснування м. Києва (29 травня) спеціально 

для біженців-киян Леся Королик-Бойко організувала і провела культурний 

захід «Мій подарунок Києву» (див. рис. 6). Перш ніж почати малювати, 

учасники заходу подумки прогулялися вулицями Києва, його парками, 
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скверами, Ботанічним садом і пригадали приємні миті життя до війни, а 

потім взяли олівці, фломастери і почали творити. 

 

 
 

Рис. 5.  

На фото: Анна Друцька, Максим Друцький, Леся Королик-Бойко, Юлія 

Друцька, Людмила Друцька, м. Губбіо (Італія). Виготовлення «Квітки 

Відродження». 26 травня 2022 р. 

 

Як творчі особистості, професіонали у сфері культури і мистецтва, 

ми малювали і з цікавістю спостерігали за тим, що малювали наші друзі. 

На білих аркушах паперу ми побачили квітучий Київ зі щасливими 

людьми. Через відчуття невимовного жалю боляче було спостерігати за 

процесом малювання юних киян.  

З метою кращого пізнання місцевої культури ми сприяли участі 

біженців у місцевому святі «Свято свічок» (Festa dei Ceri), яке щороку 

святкують 2 червня у День проголошення Італійської Республіки (La Festa 

della Repubblica). Святкування відбувається поетапно. Перший етап – 

15 травня – свято лише для дорослих, через тиждень – другий етап – для 

молоді, а 2 червня – святкування організовують лише для дітей віком від 

6-7 до 14 років (див. рис. 7).  
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Рис. 6.  

На фото: Роботи юних киян «Мій подарунок Києву», м. Губбіо. 29 травня 

2022 р. 

 

 
 

Рис. 7.  

На фото: Українські біженці на «Святі свічок», м. Губбіо. 2 червня 2022 р. 
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Про доброзичливе ставлення місцевого населення  до українських 

дітей-біженців свідчить те, що їм надали можливість під час свята 

одягнути національний одяг – черайоло (ceraiolo), який одягають лише ті, 

хто має на це право з діда-прадіда. Це надзвичайно велика честь, коли 

хтось отримує таке право. Дітям також дали потримати свічку зі святим. 

Організацією свята займалися асоціації «Mist-Il ponte» та «Maggio 

Eugubino», які вирішили зібрати благодійні кошти для дітей-сиріт війни та 

передати їх до м. Івано-Франківська. 

Символічним є також те, що напередодні, 1 червня, святкується 

Міжнародний день захисту дітей – «International Day for Protection of 

Children». В Україні цей день відзначається з 1998 року. У 1991 році 

Україна приєдналася до Конвенції ООН про права дитини, згідно з якою 

кожна держава зобов’язана поважати та заохочувати право дитини на 

всебічну участь у культурному і творчому житті, забезпечувати їй 

повноцінне дозвілля та відпочинок і сприяти наданню для цього 

відповідних можливостей [7]. 

Проте сьогодні перед Україною постають нові виклики у сфері 

захисту прав дитини у зв’язку з ескалацією насильства, бойовими діями на 

території областей нашої держави. Кожна дитина має повне право бути 

захищеною, розвиватися і навчатися задля свого кращого майбутнього. 

У рамках плідної українсько-італійської співпраці 23 і 24 червня з 

дружнім візитом до міста Губбіо завітала Уляна Басараб-Ганчак – 

начальник управління міжнародних зв’язків, туризму та промоції м. Івано-

Франківська у супроводі своїх друзів-волонтерів (див. фото 8). У четвер, 

23 червня, їх зустріли голова асоціації «Maggio Eugubino» Марко 

Канчелотті, голова асоціації «Mist-Il ponte» Леся Королик-Бойко та її 

радники – Ірина Єгорова і Альфредо Мореллі. 

У вітальному слові Марко Канчелотті підкреслив, що збір 

благодійних коштів на користь дітей, які постраждали під час війни в 

Україні, є проявом солідарності італійців з українським народом та 

початком плідної співпраці між ними.  
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Рис. 8.  

На фото: Зустріч начальника міжнародних зв’язків, туризму та промоції 

м. Івано-Франківська Уляни Басараб-Ганчак з головою асоціації «Mist-Il ponte» 

Лесею Королик-Бойко та головою асоціації «Maggio Eugubino» Марко 

Канчелотті, м. Губбіо (Італія), 23 червня 2022 р. 

 

Ці кошти було передано під час зустрічі Уляні Басараб-Ганчак для 

дітей сиріт війни, якими опікується асоціація «Дар Любові» (м. Івано-

Франківськ) (див. рис. 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. 

На фото: Скринька для збору коштів, м. Губбіо, червень 2022 р. 
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У п’ятницю, 24 червня, продовжився дружній візит представництва міста 

Івано-Франківська до мерії міста Губбіо. Делегацію зустрів мер м. Губбіо 

Філіпо Стіраті, радник з туризму Ґабріелє Даміані, радник з культури Джованна 

Уччеллані та представники асоціацій: «Mist-Il Ponte», «Maggio Eugubino» та 

«Gemmelaggi» (див. рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10.  

На фото: Представники мерії м. Губбіо та асоціацій «Mist-Il Ponte», «Maggio 

Eugubino», «Gemmelaggi». 25 червня 2022 р. 

 

Міський голова звернувся до української делегації з коротким 

вітальним словом, у якому підкреслив повну підтримку та солідарність з 

Україною як нацією, яка зазнає неприпустимої військової агресії, 

висловлену не лише ним особисто, а й представниками міської ради. 

Уляна Басараб-Ганчак передала вітання від мера міста Івано-

Франківська Руслана Марцінківа та подякувала меру міста Губбіо, усім 

його мешканцям і всьому італійському народу за моральну та матеріальну 

підтримку, щедро надану її країні, що перебуває у стані війни, та описала 

складну ситуацію, в яку потрапила Україна.  
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У даний час м. Івано-Франківськ є логістичним центром 

гуманітарної допомоги та своєрідним тилом для вимушено переміщених 

осіб, серед яких є дуже багато дітей. Сьогодні і вони, і військові на фронті 

мають потребу в найнеобхіднішому: їжі довготривалого зберігання, 

військовій амуніції, медицині. 

У рамках візиту було обговорено проєкт Угоди про співпрацю, яку 

найближчим часом планується підписати між двома муніципалітетами.  По 

завершенню зустрічі Уляна Басараб-Ганчак подарувала міському голові 

символічну частинку серця України – брошку в кольорах українського 

прапора – роботу маленької біженки (див. рис. 11; 12). Мер м. Губбіо Філіпо 

Стіраті відповів взаємною увагою – подарував цінне фотовидання про 

монументальну частину міста та три невеличкі керамічні глечики – символи 

свята «Три свічки» (Tre Ceri). Візит української делегації до міста Губбіо з 

метою сприяння розвитку дружніх відносин між двома країнами є свідченням 

того, що українцям, у якій би країні світу вони не проживали, не байдужа 

доля країни і вони роблять усе можливе, щоб допомогти Україні у цій 

нелегкій боротьбі. 
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Рис. 11. На фото: Начальник відділу міжнародних зв’язків, туризму та 

промоції м. Івано-Франківська Уляна Басараб-Ганчак дарує меру м. Губбіо 

Філіпо Стіраті брошку. 24 червня 2022 р. 

 

 

Рис. 12.  

На фото: Начальник відділу міжнародних зв’язків, туризму та промоції м. 

Івано-Франківська Уляна Басараб-Ганчак та голова асоціації «Mist-Il Ponte» 

Леся Королик-Бойко, м. Губбіо. 24 червня 2022 р. 

 

З моменту приїзду перших українських біженців до Італії дуже 

велика увага приділяється дітям, для яких  волонтери постійно 

організовують тематичні заходи. Так 30 червня, з ініціативи голови 

асоціації «Mist-Il ponte» Лесі Королик-Бойко, у місцевій бібліотеці 

Sperelliana м. Губбіо відбулися заходи, присвячені Всесвітньому дню 

біженців (за резолюцією Генеральної Асамблеї ООН з 2001 р. 

відзначається 20 червня).  

З метою пізнання італійської культури, вивчення традицій міста та 

регіону, в якому вони тимчасово проживають, проведено захід «Зустріч з 

казкою», який сприяв соціально-психологічному відновленню як дітей, 

так і дорослих [8]. 
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Під час проведених зустрічей практично всі українські біженці в 

один голос казали, що, як би, добре тут не було, але хочеться 

якнайшвидше повернутися додому, до родини.  

Яка ж вона війна зі слів очевидців? Своїми враженнями і спогадами 

поділились біженці з України. 

Людмила Друцька, 42 роки, м. Гостомель, Київська область, мама 

двох неповнолітніх дітей:  

«24 лютого 2022 року життя всіх українців змінилось назавжди. 

Багато людей були змушені покинути свої затишні домівки – втекти від 

війни. Втекти від російських окупантів і загарбників, вбивць і 

ґвалтівників, які прийшли не лише захопити землі, а й знищити  

українську націю.  

Доля біженців не оминула і мою родину. Щоб врятуватися, я з 

дітьми змушена була покинути свій рідний дім, який безжально знищили 

вороги. Покинути рідний Гостомель, який з перших днів вторгнення 

потерпав від ворожих бомбардувань, але мужньо тримався. У хаосі 

воєнних дій можливості обирати шлях і напрямок порятунку не було. Була 

тільки ціль – зберегти найдорожче – дітей! 

Рішення їхати за кордон далось нелегко. Були вагання і сумніви. 

Страшенний душевний біль і журба. Без грошей та речей було важко 

наважитись на такий крок. Та бажання врятувати чотирьох дітей (двоє 

своїх і двоє брата) було сильнішим, ніж страх перед невідомістю. Таким 

чином, узявши тільки те, що вмістилось в долоні, з допомогою 

українських та італійських волонтерів ми опинились саме в Італії. 

Перші враження важко описати і пригадати, тому що в той час усе, 

що ми відчували, – це розгубленість, шок від пережитого, страх і розпач 

від подій, які випали на долю України і всього українського народу. 

З перших кроків на італійській землі ми відчули безпеку та захист і 

були вдячні за прийом та прихисток. 

Так почалось наше життя в Італії. Вражало те, що люди, далекі від 

нашої біди, розуміли і підтримували нас. Допомога полягала не тільки в 
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наданні житла, їжі та речей, а й у величезній  моральній підтримці й  

розраді у всьому! 

Приємною несподіванкою для мене особисто стало знайомство з 

Лесею Королик-Бойко. Вона для мене тут, на чужині, є цілою Україною!  

Її добрі вчинки не мають меж, а невичерпне джерело її енергії 

вражає!  

З нею затишно і спокійно. Ми вже стали однією родиною. Вірю, що 

настане час, і я з дітьми повернуся в Україну – вільну, незалежну Україну, 

але я буду вдячна довіку своїм друзям-італійцям та українцям за 

підтримку і допомогу у цей складний для мене час!» 

Марина Казмирик, 36 років, Житомирська область, Коростенський 

район, с. Ігнатпіль, мама 2-х неповнолітніх дітей:  

«Війна... Це слово здавалося далеким до 24 лютого 2022 року. Війна 

увірвалася в нашу країну, у кожне місто, у кожну родину. Кляті російські 

кати прийшли нищити життя, добробут, цноту та цвіт нашої нації. Все 

життя була затятою націоналісткою і залишатимусь нею до останнього 

подиху. Я навіть подумки не могла уявити, що колись зможу залишити 

Україну та ще й у час війни… Як же боляче було залишати Батьківщину 

та рідних, рятуючи найцінніше – своїх дітей. 

Рішення виїжджати в Італію було прийняте на родинній раді. І ось, 

спакувавши все життя в два рюкзаки, взявши донечок за руки, 

помолившись Господу, ми вирушили в дорогу. Віддаляючись від рідного 

дому з кожним кілометром усе далі, відчувала в душі  неймовірний щем і 

біль, а серце розривалося на шматки. Наша поїздка до Італії тривала 

38 годин.  

Нарешті ми приїхали у місто Губбіо, і тепер ми – уже біженці, які 

так потребують тимчасового захисту... Нас прихистила італійка Елоїза, у  

якої працює моя тітка. Уся її рідня перейнялася нашою долею. Нам майже 

щодня привозили все необхідне для проживання, а за філіжанкою 

духмяної кави  цікавилися нашим здоров’ям та станом справ в Україні. 

Для моїх дітей у місцевій школі для подолання мовного бар’єру та 

успішної соціалізації було організовано безкоштовні щоденні уроки 
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італійської мови. Класні керівники подарували моїм донечкам усе необхідне 

для навчання в школі. Щодня, повертаючись зі школи, мої дівчатка радісно 

ділилися зі мною своїми враженнями про навчання, хорошими стосунками з 

вчителями та однокласниками. А я щиро за них раділа!  

У місті Губбіо я познайомилася з багатьма українцями, які мені теж 

допомагали.  

Цікавим є те, що для біженців асоціація «Mist-Il ponte», яку очолює 

Леся Королик-Бойко, у співпраці з асоціацією «Gemmeleggi» постійно 

організовує культурні заходи та колективні творчі справи. 

Для мене та моїх дітей кожен захід – можливість поспілкуватися, 

поділитися досвідом, отримати неймовірні та яскраві емоції.  

А ще ми дізналися багато нового про історію, архітектуру, 

особливості традицій та звичаїв не лише міста Губбіо, а й усієї Італії. 

Велика вдячність і Карітасу, який організував курси з вивчення 

італійської мови та допомагав коштами, продуктами харчування, одягом 

та взуттям. 

Я щаслива, що з дітьми повернулася до рідного дому, але не 

перестаю дивуватися доброті та привітності італійського народу. Їхнє 

добро та допомогу ми не забудемо ніколи! Ця нація – справжні друзі  та 

побратими українців!». 

Висновок. Отже, в умовах надзвичайної ситуації, зумовленої 

військовими діями з боку Росії на території незалежної України, 

важливими є соціальні фактори – надання тимчасового притулку і захисту 

біженцям урядами країн, у яких вони знаходяться, виплата соціальної 

допомоги, доступність отримання соціальних послуг, зокрема освітніх та 

медичних. 

Українським біженцям, що рятуються від війни, Італія надала 

наступну допомогу: житло, статус тимчасового захисту, який діє протягом 

одного року з можливістю продовження на наступні два роки, 

безкоштовне медичне обслуговування, право на безкоштовний проїзд у 

міському транспорті, роботу, освіту для дітей та молоді. 
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УНІКАЛЬНІСТЬ МУЗИЧНИХ ТА СЦЕНІЧНИХ ОБРАЗІВ 

АРТИСТІВ АКАДЕМІЧНОГО АНСАМБЛЮ ПІСНІ І ТАНЦЮ 

УКРАЇНИ ДПСУ ЯК ФЕНОМЕН ВИШУКАНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ 

КУЛЬТУРИ У СВІТОВІЙ СПІЛЬНОТІ 

 

THE UNIQUENESS OF THE MUSICAL AND STAGE IMAGES OF 

THE ARTISTS OF THE ACADEMIC ENSEMBLE OF SONG AND 

DANCE OF UKRAINE OF STATE BORDER SERVICE OF UKRAINE 

AS A PHENOMENON OF THE SOPHISTICATION OF UKRAINIAN 

CULTURE IN THE WORLD COMMUNITY 

 

На початку 70-х років минулого століття в управлінні Західного 

прикордонного округу прикордонних військ виникла ідея створення 

власного професійного творчого колективу. Організатором та ідейним 

натхненником заснування такого колективу став генерал Василь 

Андрійович Козлов, який разом із народним артистом України 

Станіславом Павлюченком, майбутнім художнім керівником ансамблю, 

ретельно добирав творчі кадри з усієї України. 

Результатом їх кропіткої роботи стало створення 3 травня 1971 року 

Ансамблю пісні і танцю Червонопрапорного Західного прикордонного 

округу. Саме з цього дня колектив ансамблю вже понад 50 років упевнено 
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крокує разом з усією Прикордонною службою України, її важливими 

історичними подіями, мистецькими теренами нашої держави та світу. 

За 50 років ансамбль тричі змінив назву і разом з нею – статус. Так, 

після проголошення незалежності України і створення її Прикордонних 

військ, з 1992 по 2003 роки, колектив називався Ансамбль пісні і танцю 

Прикордонних військ України. 

А з 1 серпня 2003 року – Ансамбль пісні і танцю Державної 

прикордонної служби України. А з 2011 року – Академічний ансамбль 

пісні і танцю України Державної прикордонної служби України. 

 

 

 

Перший концерт творчого колективу, присвячений Дню 

прикордонника, відбувся 27 травня 1972 року в приміщенні Київської 

державної консерваторії імені П.І. Чайковського. Перший гастрольний 

концерт прикордонного колективу відбувся 22 червня 1972 року у 

м. Бресті. У 1973 році ансамбль став лауреатом Першої премії на першому 

Всесоюзному конкурсі прикордонних ансамблів у м. Києві. У 1976 році – 

здобув першу премію на Всесоюзному конкурсі прикордонної пісні у м. 

Ленінграді. У 1978 році ансамблю присвоєно Республіканську творчу 

премію імені М. Островського в галузі мистецтва. 

Прикордонний ансамбль став справжньою школою для низки  

відомих в світі і в Україні митців. Так, серед найвидатніших вихованців 
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ансамблю – народний артист України, кіноактор Сергій Іванов, лауреат 

державної премії імені Т.Г. Шевченка, народний артист України, соліст 

національної опери Михайло Дідик, лауреат Державної Премії імені 

Т.Г. Шевченка, заслужений діяч мистецтв України, художній керівник та 

головний диригент Національного симфонічного оркестру Володимир 

Сіренко, Лауреат міжнародних конкурсів артистів цирку Віктор Войтко, 

художній керівник гурту «Козацькі забави», заслужений діяч мистецтв 

України Андрій Верес, лауреати міжнародних конкурсів баяністів 

Володимир Маруніч, Юрій Карнаух, заслужений артист України, автор і 

виконавець своїх пісень Іван Красовський та багато інших. 

Безперечно, в історії ансамблю 

були як білі смуги, так і темні, адже 

він разом із нашою Державою 

пройшов непрості часи змін 

політичного ладу, соціально-

економічної нестабільності, раптову 

навалу не завжди високоякісної 

західної культури і як наслідок – різке 

зменшення популярності національної, 

а також вплив інших невід’ємних 

атрибутів складних перехідних 

періодів. Подолати всі складнощі 

ансамблю допоміг міцний фундамент 

– це безмежна любов до мистецтва і 

самовідданий професіоналізм. 

Сьогодні Академічний ансамбль пісні і танцю державної 

прикордонної служби України – це сучасний потужний творчий колектив, 

який може представити високопрофесійні театралізовані програми, 

концертні-вистави, дитячі мюзикли, карнавалії, фестивалі, конкурси будь-

якого напрямку як у нас в країні, так і за її межами. Вже протягом 50-х 

років митці-прикордонники демонструють у нас на батьківщині і в усьому 

світі унікальність створюваних в колективі музичних та сценічних образів. 
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Прикордонний колектив на сьогоднішній день – це феномен 

вишуканості української культури у світовій спільноті! Це – авангард 

естетичного та військово-патріотичного виховання української молоді. 

Академічний ансамбль пісні і танцю державної прикордонної 

служби України багато гастролює як по Україні, так і за її межами. 

Колектив добре знають та гаряче сприймають як глядачі столиці і 

обласних центрів, так і мешканці маленьких сіл на кордоні нашої держави. 

Йому аплодували глядачі Угорщини і Румунії, Польщі і Грузії, Північної 

Кореї і Іспанії, Молдови. 

Прикордонники є постійними учасниками урядових заходів, 

концертів на головних сценічних майданчиках країни, і вже стало доброю 

традицією на кожен такий захід готувати прем’єрні вокальні та музичні 

номери.  

Про рівень та успіх колективу свідчить також загальнодержавне 

визнання. Так, у 2000 році за значний внесок у розвиток української 

музичної культури і багаторічну плідну діяльність наказом Міністра 

культури України ансамбль занесено до Переліку провідних мистецьких 

колективів України. В 2003 році балет ансамблю став лауреатом першого 

Всеукраїнського конкурсу хореографічних колективів імені П. Вірського. 

Запорукою успіху Ансамблю є дві студії звукозапису, обладнані 

найновішими зразками аудіотехніки, сучасні хорова студія та балетні 

класи. Також багатий ансамбль широкою костюмерною базою та власним 

автотранспортним парком, що надає колективу високий рівень 

мобільності. 

Та все ж головним скарбом ансамблю є його митці – люди, які 

щоденно наполегливо працюють задля примноження доброї справи 

державної прикордонної служби України, її Академічний ансамбль пісні і 

танцю державної прикордонної служби України. І взагалі, колектив 

Академічного ансамблю є феноменом вишуканості української культури у 

світовій спільноті! 
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У своєму складі Академічний ансамбль пісні і танцю Державної 

прикордонної служби України має: чоловічий хор, оркестр, балетну групу. 

Загальна кількість митців, які працюють тут, сягає майже сотню осіб. 

 

 

 

На сьогодні 21 член колективу удостоєні державних почесних звань 

у галузі культури і мистецтв. Це заслужений працівник культури України, 

начальник ансамблю, полковник Василь Неграй, народний артист України 

Гурбан Абасов, заслужені діячі мистецтв України: художній керівник 

Геннадій Синьоок, солістка ансамблю Людмила Бурміцька, заслужені 

артисти України: головний режисер Олена Косінова, солісти В’ячеслав 

Гога, Людмила Давимука, Олександр Дроб’язко, Іван Красовський, Іван 

Коренівський, Олена Лукашова, Максим Апостолов, Юрій Ракул, Юрій 

Чубарєв, Єльзара Баталова, Ніна Мирвода, Микола Гуральник, 

композитор Олександр Бурмицький, головний балетмейстер Лілія 

Черноус, артисти балету: Віра Синьоок, Діана Садовнича. 
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Артисти Олена Зінчук, Ганна Ободенко, Максим Канке, Віталій 

Козицький, Євген Дигас, Антон Медоліз є лауреатами Міжнародних та 

Всеукраїнських мистецьких конкурсів. 

Не викликає сумнівів той факт, що керувати повсякденною 

діяльністю такого великого та різнобарвного колективу, – справа, нелегка 

і вкрай відповідальна. Та адміністрація на чолі з начальником ансамблю – 

полковником Василем Неграєм, художнім керівником –Генадієм 

Синєоком, головним режисером Оленою Косіновою, головним 

хормейстером – Ігорем Охріменко, головним диригентом – Віталієм 

Козицьким, головним балетмейстером –Лілією Черноус, судячи з успіхів 

колективу, справляється з цим на високому рівні. 

Творчість композитора Олександра Бурмицького проходить у тісній 

співпраці з такими митцями як Олександр Жилінський, Дмитро Акімов, 

Степан Галябарда, Олексій Кононенко, Микола Луків, Михайло Ткач, 

Володимир Мельников, Зоя Ружин та іншими, що значно впливає на 

розширення репертуару. 

Колектив випустив понад 25 збірок з найкращими музичними 

творами, концертними виставами, мюзиклами на компакт-дисках та 

аудіокасетах. Виступи ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної 

служби України постійно транслюються на центральних каналах радіо та 

телебачення. 

Для покращення і розуміння роботи режисера в ансамблі ДПСУ ми 

створили анкету і провели анкетування. Подаємо результати проведеного 

анкетування.  

На запитання анкети «які вимоги стоять перед режисером 

ансамблю», ми отримали такі відповіді, зокрема: 

Режисура музичного оформлення – невід’ємна складова частина 

загальної режисури вистави, і тому перш за все нею займається сам 

постановник. Однак питання режисури вистави тісно пов'язані зі 

звукотехнікою. Це визначило появу в ансамблі нового творчого 

працівника – ансамблевого режисера.  
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Сьогодні в ансамблі особливо гострі пошуки нових виразних засобів 

та прийомів – активних, дієвих, динамічних, здатних по-справжньому 

захопити емоційний світ сучасної людини. У вирішенні цих завдань 

істотна роль належить ансамблевому режисеру.  

Ансамблевий режисер може і не бути професійним музикантом, але 

він повинен мати музичну культуру, гострий слух, почуття ритму, добре 

орієнтуватися в музичній літературі, знати і розуміти особливості 

творчості того чи іншого композитора, диригента, музиканта, вокаліста. 

Необхідно сказати, що людина, яка позбавлена природних музичних 

здібностей, ніколи не зможе стати професійним режисером. 

Цікаві відповіді було отримано на запитання «якими, на Вашу думку, 

мають бути посадові обов’язки режисера». Респонденти зазначали, що 

якщо робота режисера та музиканта над музичним оформленням має 

усталені традиції, то професія театрального режисера ще тільки 

складається, і тому коло творчих питань, якими він має займатись, ще 

чітко не визначено. Але, незважаючи на це, все ж таки, можна сказати про 

основні його завдання: організація музичного, шумового та 

звукотехнічного оформлення спектаклю на основі творчого задуму 

режисера та композитора; запис шумів, мовлення та музики; звукове 

супроводження концерту чи концертної вистави за допомогою 

звукотехніки. Реалізація творчих задумів режисури та музичної частини 

вимагає від режисера не лише знання технічних особливостей 

звукотехніки, а й певної творчої підготовки. Режисер повинен досконало 

володіти всіма технічними засобами, що використовуються для звукового 

оформлення вистави. Чим кваліфікованіший режисер як технік, тим 

успішніший він може за допомогою технічних засобів він може з 

допомогою технічних засобів вирішувати творчі завдання. Іншими 

словами, ансамблевий режисер повинен поєднувати в собі як творчого 

працівника, так і техніка, повинен добре розумітися на драматургії та 

режисурі, в акторському мистецтві, точно відчувати взаємозв’язок 

сценічної дії та звукового супроводу. 
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На поставлене запитання щодо того що означає поняття «звуковий 

образ» отримали такі відповіді, в яких йшлося, що переважно вся робота 

режисера є створенням звукового образу. Саме звуковий образ, а не 

фонограма, є виключно продуктом праці звукових справ майстра, тому що 

фонограма – плід уже колективної праці композитора, виконавця, 

музичного редактора, режисера, інженера запису та ще багатьох різних 

спеціалістів.  

У сучасній режисурі є низка традиційних параметрів, якими 

проводиться аналіз та оцінка звукового образу (просторове враження, 

акустичний і музичний баланси і так далі), є чітко позначені критерії його 

якості, що дозволяють у цьому відношенні порівнювати ту чи іншу 

фонограму. Нині ще немає чіткого визначення взаємовідносини 

фонограми і звукового образу, що у ній. Звідси беруть початок як 

численні юридичні колізії, що виникають за таких частих у наш час 

судових розглядів з приводу авторських та суміжних прав, так і 

невизначено в оцінці художньої творчості режисера у процесі створення 

фонограми. 

Далі подаємо запитання і цікаві відповіді респондентів створеної 

нами анкети.  

Чи співпадає у режисурі музична думка з практикою? 

Теоретична думка, яка, безсумнівно, є невід'ємною складовою не 

тільки науки, а й будь-якого виду мистецтва (музикознавство, 

театрознавство і так далі), у режисурі явно відстає від практики, що і є 

причиною вищезгаданих проблем. 

Що означає висловлювання «Музичне оформлення»? 

До музичного оформлення відноситься включення до вистави 

вокальних та танцювальних творів, інструментальних п'єс, фрагментів 

симфонічних творів, хору – одним словом, музики всіх жанрів та форм. 

«Що означає шумове оформлення»? 

До шумового оформлення – включення в сценічну дію різних 

театральних шумів, а також таких звуків, як спів птахів, крики тварин, 

дзвін і тощо. 
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Що відноситься до шумотехнічного оформлення? 

До шумотехнічного оформлення відноситься використання в 

спектаклі фонограми із записом монологів, діалогів, мовних повідомлень. 

Сюди ж відносяться різні звукові ефекти. Загальний задум, план такого 

оформлення ми далі називатимемо звуковим рішенням вистави. 

Що ми називаємо «музичним супроводом»? 

Конкретне здійснення музичного, шумового та звукотехнічного 

оформлення під час проведення кожного спектаклю прийнято називати 

звуковим супроводом. Режисер не оформляє виставу музикою та шумами 

як чимось другорядним, додатковим, і не просто організовує супровід. Він 

досягає органічної сполуки сценічної дії з музикою, шумом, звуком. 

Що ми називаємо «звуковими ефектами»? 

Це саме стосується і поняття «звукові ефекти». Створення «на ходу» 

сценічної дії за допомогою тих чи інших засобів («ехо», реверберація, звук 

літака, що йде поїзда, і т. д.) здійснюється не просто заради ефекту як 

такого, а для досягнення художнього задуму спектаклю.  

У книзі Є. Авербаха «Народження звукового образу» виділено три 

основні складові роботи режисера: робота зі звуком; робота з партитурою 

(текстом); робота з виконавцем. Оскільки перша складова становить для 

нас найбільший інтерес, то спочатку коротко розглянемо два останні 

напрямки. Робота з партитурою (текстом) – це контроль з боку режисера 

за відповідністю деяких параметрів утримання початкового тексту. Тут на 

режисера покладаються обов’язки щодо відстеження: правильності 

виконання тексту (невірних нот, помилок у знаках альтерації, вірності 

вимовлених слів тощо); інтонаційного ладу (фальшивих звуків); ладу 

інструментів; злагодженості виконання (ансамбль). Всі інші параметри – 

темп і манера виконання, нюансування – не входять до компетенцію 

режисера. Робота з виконавцем передбачає створення режисером у 

процесі запису такої психологічної атмосфери, яка б виконавцю 

реалізувати найкращий варіант. Якщо робота з партитурою та робота з 

виконавцем зустрічаються не в усіх типах звукозапису (наприклад, при 

трансляції), то відмінною рисою роботи зі звуком є її обов'язкова 



100 

присутність практично у будь-якій звукозаписній діяльності. Основними 

характерними (відмінними) властивостями звучання є такі: що звучить; 

хто виконує; як виконує. Сукупність цих трьох вищезгаданих пунктів 

можна компетенцію режисера.  

Що означає термін «зміст фонограми?» 

Термін «зміст фонограми» немає нічого спільного з поняттям «зміст 

художнього твору». Будь-яка звукова інформація, наприклад, запис спів 

птахів або шум водоспаду, в нашому розумінні є змістом.  Зміст – основна 

складова звукової інформації (музичної, вербальної чи іншої).  

Параметри змісту:  

1. Предмет звучання (що звучить);  

2. Виконавець (або джерело звуку);  

3. Особливості виконання – інтерпретація. Зміст є основним 

компонентом, за яким розрізняються (ідентифікуються) фонограми – 

унікальне поєднання змісту та змісту та звукового образу, зафіксоване на 

звуковому носії.  

У цьому визначенні до трьох раніше розглянутих компонентів, що 

становлять зміст, додається новий, четвертий – звуковий образ, який, як і 

змістом, є невід’ємною частиною фонограми. Якщо спростити визначення 

ролі звукового образу до кількох простих фраз, то отримаємо таке: зміст – 

«що звучить, хто виконує, як виконує», звуковий образ – «як звучить». 

Дивною особливістю терміна «звуковий образ» є той факт, що, хоча це 

поняття для звукорежисури – фундаментальне, воно у спеціальній 

літературі ніде не визначається точно і повною мірою. 

Усі визначення – нечіткі, суперечать одне одному; Складається 

враження, що їхні автори самі не до кінця усвідомлюють, що це таке. 

Навіть у книзі Є. Авербаха «Народження звукового образу», де 

розглядаються не лише технічні та естетичні проблеми звукорежисури, 

немає точного формулювання даного поняття.  

У чому різниця між шумами  та музичними звуками? 

Усі чутні звуки поділяються на шуми та музичні звуки. Перші 

відображають неперіодичні коливання нестійкої частоти та амплітуди, 
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другі – періодичні коливання. Між музичними звуками та шумами немає, 

однак, різкої грані. Акустична складова частина шуму часто має яскраво 

виражений музичний характер і містить різноманітні тони, які легко 

вловлюються досвідченим вухом. Свист вітру, вереск пили, різні шуми, 

що впливають, із включеними в них високими тонами різко відрізняються 

від шумів гулу і дзюрчання, що характеризуються низькими тонами. 

Відсутністю різкої межі між тонами і шумами пояснюється те, що багато 

композиторів чудово вміють зображати музичними звуками різні шуми, 

наприклад, дзюрчання струмка, дзижчання прядки в романсах 

Ф.  Шуберта, шум моря, брязкіт зброї у М.А. Римського-Корсакова тощо. 

Режисура традиційна (класична) і нетрадиційна (драматична)  

Завдання зі створення в звуковому образі ідеальної акустики і 

передачі природного просторового розташування джерела (джерел) звуку, 

що стоять перед звукорежисером. Традиційна режисура – система 

критеріїв такого звукового образу, сприймаючи який слухач міг би 

уявити, що він перебуває у кращому для прослуховування місця 

приміщення (концертного залу, театру тощо), акустика якого відповідає 

твору даного жанру. Головним постулатом традиційної (класичної) 

режисури є природність: допускається лише те, що можливо у природі 

зараз чи стане таким надалі. Щоб наочно уявити критерії традиційної 

(класичної)режисури, необхідно докладно розглянути, як ці критерії 

втілюються в пунктах стандартного оцінного протоколу. Просторове 

враження оцінюється як точність передачі акустики приміщення 

(концертного залу чи студії), де відбувається запис. Акустика має 

відчуватися природною.  

Багатопросторність не допускається, оскільки вона фізично 

неможлива у реальних умовах. Просторове враження має бути статичним. 

Це означає, що його параметри не повинні змінюватись протягом 

звучання всього твору. Цій вимозі є розумне пояснення: в природних 

умовах (в концертному залі) акустика приміщення незмінна, і тому 

просторове враження звукового образу, що копіює цю акустику, також 

має бути незмінним.  
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Ще одна найважливіша умова – просторове враження (тобто 

передача природної акустики приміщення, в якому проводився запис), має 

бути саме такого типу, який традиційно прийнятний для жанру, що 

виконується. Цілком природно, що кожному жанру необхідне своє 

акустичне середовище (в звуковому образі, відповідно, – просторове 

враження), і якщо ми «помістимо» орган в акустику камерного театру, а 

баритон Фігаро з опери Дж. Россіні «Севільський цирульник» – у 

кафедральний собор, то, з погляду традиційної (класичної) 

звукорежисури, це буде неприпустима помилка.  

Аналогічно суттєві обмеження і спектрального забарвлення 

реверберації: її можна трохи поліпшити з метою коригування недоліків. 

Якщо ж у результаті частотної корекції експерти можуть зробити 

висновок, що тембр реверберації нереальний, така корекція не 

допускається. Щодо акустичного балансу існує чітке правило: слухач 

повинен відчувати таке розташування джерел звуку по глибині, яким воно 

існує насправді. Іншими словами, він повинен у ході прослуховування 

ясно уявляти звукові плани ансамблю, наприклад, симфонічного оркестру.  

Оскільки основа традиційної (класичної) звукорежисури – 

досягнення максимально можливої для даного рівня техніки достовірності 

звукопередачі, то цілком логічно, що тут завдання, що стоїть перед 

звукорежисером, – якнайточніше передати тембр інструментів і голосів, 

що записуються. У звуковому образі режисер повинен також скопіювати 

те співвідношення гучності інструментів чи ансамблевих груп, що існує 

насправді. Тільки як виняток можлива невелика корекція балансу на 

прохання музикантів чи диригента. 

Це ще раз наголошує на опорі традиційної (класичної) 

звукорежисури на природність. У питанні прозорості у традиційній 

(класичній) режисурі завжди існує певний дуалізм: з одного боку, 

ідеальним вважається такий звуковий образ, коли всі партії у 

багатоголосній партитурі можуть бути розпізнані. З іншого, якщо ми 

навіть і досягнемо цього (оскільки абсолютна прозорість запису – вкрай 
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складне завдання для звукорежисера), то можемо втратити злитість 

звучання, наприклад того ж симфонічного оркестру. 

Чим відрізняється робота режисера в ансамблі від філармонії? 

На відміну від своїх колег, які працюють у стилі традиційної 

(класичної) режисури, режисер в Академічному ансамблі пісні і танцю 

ДПСУ, з одного боку, не обмежений догмами та отримує найширший 

простір для творчості, але, з іншого – на  нього тепер лягає і вся 

відповідальність за вирішення звукового образу. Якщо він вигадає цікаве 

звучання, повністю виправдане з погляду драматургії, це стане його 

успіхом і, навпаки, якщо рішення виявиться непродуманим і нелогічним, 

це буде його провал. 

Які критерії драматургічної 

режисури? 

Щоб наочно уявити критерії 

нетрадиційної (драматургічної) 

звукорежисури, розглянемо, як ці 

критерії втілюються у пунктах 

стандартного оцінного протоколу: 

Просторове враження. 

Відповідність просторового враження 

драматургії твору оцінюється так – воно 

може бути будь-яким, але тільки логічно 

виправданим з погляду драматургії. 

Яке значення спецефектів у 

концертних виставах? 

Найцікавіше у роботі театрального 

режисера – те, що у його роботу входить 

як якісне озвучування концертів, 

музичних вистав, мюзиклів, так і 

проведення спецефектів, що дозволяють 

найбільш яскраво передати особливості драматургії спектаклю, і з 

допомогою цих ефектів створювати звуковий образ. На сьогоднішній день 
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звукорежисер ансамблю все частіше є звуковим дизайнером концерту чи 

концертної вистави, мюзиклу  і за допомогою різної звукової техніки 

здатний творити чудеса. 

Чи є в репертуарі ансамблю ДПСУ мюзикли ?  

Мюзикл – жанр, що з’явився в ХХ столітті, більшою мірою є 

театральною формою, в якій музика є одним із засобів музично-

сценічного монтажу поряд з хореографією, пластикою, постановочними 

ефектами тощо. Мюзикл звертається до своєї аудиторії мовою сучасної 

побутової та естрадної музики, який знайомий кожному. У мюзиклі 

відсутні розгорнуті багатоепізодні фінали актів, домінує  пісенна форма, 

ансамблі рідкісні, проте часто зустрічаються сцени соліста або кількох 

солістів з хором.  

 

 

 

У більшості мюзиклів літературний рівень значною мірою 

визначається тією обставиною, що їх сюжетні основи прийнято брати 

відомі,  іноді видатні твори класичної і сучасної літератури.  

Першоджерелами найкращих світових мюзиклів стали твори 

Т. Плавта, У. Шекспіра, М. Сервантеса, Ф. Вольтера, Ч. Діккенса, Б. Шоу, Ф. 

Мольнара, С. Шолом-Алейхема, Ю. О’Ніла, а також сучасних 
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американських. письменників – Т. Капоте, Т. Уайлдера, Еге. Райса, 

М. Андерсона та інших. Найкращі лібрето мюзиклів відрізняються цікавою 

проблематикою, оригінальними характерами, блискучими діалогами, 

ефектними кульмінаціями. Мюзиклам властива насиченість дією.  

Цьому підпорядковується все: кожна репліка та музичний номер, 

будь-який танцювальний рух та комічна реприза. Вокальні та танцювальні 

сцени повинні безпосередньо виростати з дії та її розвивати. Вони мають 

бути необхідні, тобто внутрішньо мотивовані. Прикладами цікавих 

ансамблевих мюзиклів є «Ресторан у «Сонечки» за творами 

О. Вертинського, К. Шульженко, «Подорож у часі по Україні» – за 

творчістю М.В. Гоголя, «Корабель кохання» – використання музичних 

світових хітів, «Сади Семіраміди» – використання кінопродукції за 

участю видатних акторів радянського кіно 70-80 років («Діамантова 

рука») та інші. 

Можна визначити конкретний перелік завдань, який покликаний 

виконувати та виконує даний колектив, і цей перелік буде чималим, та 

головне, що дає Академічний ансамбль пісні і танцю державної 

прикордонної служби України всім, звичайним глядачам, – це можливість 

поринути у прекрасний та безмежний світ мистецтва, поповнити душевні 

сили та енергію, можливість впевнено дивитись у майбутнє українського 

мистецтва і взагалі України! 

Можна визначити конкретний перелік завдань, який покликаний 

виконувати та виконує даний колектив, і цей перелік буде чималим, та 

головне, що дає Академічний ансамбль пісні і танцю державної 

прикордонної служби України всім, звичайним глядачам, – це можливість 

поринути у прекрасний та безмежний світ мистецтва, поповнити душевні 

сили та енергію, можливість впевнено дивитись у майбутнє українського 

мистецтва і взагалі України! 
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ОФОРМЛЕННЯ ТЕАТРАЛЬНИХ ВИСТАВ 

 

MODERN FEATURES OF SOME MUSIC AND COMPUTER 

TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF CREATING MUSICAL 

DESIGN OF THEATRICAL PERFORMANCES 

 

У статті розглядаються музично-комп’ютерні технології як один із 

інструментів звукорежисера в створенні музичного образу театральної 

вистави. Розглянуті суттєві нові розробки в цифровій аудіо станції за 

допомогою якої театральний звукорежисер постає звуковим дизайнером 

театрального дійства. 

Ключові слова: звукорежисура, театральна звукорежисура, 

музично-комп’ютерні технології 

 

Наприкінці ХХ та початку ХХI століть виникає новий напрям в 

музичній творчості, який був зумовлений швидким розвитком 

електронних музичних інструментів (від найпростіших синтезаторів до 

потужних музичних комп’ютерів) – музично-комп’ютерні технології [1]. 

В сучасному електронно-музичному інструментарії найбільш повно 

втілені інформаційні технології, що накопичувались століттями в музиці. 

Без знання технологічних аспектів уявлень про музику, музичний 

інструментарій (в тому числі – музично-комп’ютерний) неможлива якісна 

інтерпретація музичних творів як виконавцем, так і звукорежисером.  

В зв’язку з розвитком музично-комп’ютерних технологій, як однієї з 

найважливіших сфер професійної діяльності сучасного митця, постала 

необхідність формування адекватного уявлення про комплексну модель 

семантичного простору музики, що є важливим елементом навчання 

сучасних музикантів різних спеціальностей.  
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Безпосереднє включення зорового ряду в музику за допомогою 

комп’ютерних технологій має суттєве значення для синтетичних форм 

художньої діяльності за участю музики. В художній сфері відбулись 

кардинальні зміни: виникли нові творчі напрямки: «цифрове мистецтво», 

«distant reading», «музично-комп’ютерні технології», «digital reading», 

«медіаосвіта», які потребують сучасних спеціалістів в галузі цифрових 

технологій. Наразі музиканти та звукорежисери приділяють значну увагу 

вивченню фізичних характеристик музичних звуків, способів їх запису та 

відтворення, пояснення психоакустичних особливостей сприйняття звуку 

людиною.  

Окремо можна виділити питання щодо необхідності вивчення основ 

музичної акустики, яке на сьогодні, завдяки активному впровадженню 

сучасних інформаційних та музично-комп’ютерних технологій, отримує 

дієвий та якісно новий розвиток, і визначає процес розвитку музичної 

науки вцілому. Для формування та розвитку сучасного музиканта 

створюються учбові дисципліни по музичній акустиці, музично-

комп’ютерним та інформаційним технологіям в музиці [1].  

Як приклад, дослідницькі роботи Ю. Рагса, який проводив 

дослідження в галузі музичної психології (включаючи проблематику 

музичних синестезій), проблем музичної естетики, розкривав особливості 

взаємодії композиторського та виконавського мистецтва, затверджуючи 

головне місце нових інформаційних технологій в музиці та музичній 

освіті. Він є концептуальним розробником основ курсу «Музична 

інформатика», в якому оцінив роль електронної та комп’ютерної  музики в 

сучасному музично-художньому просторі, турбувався щодо роз’єднаності 

в організації музичних знань: «ми виходили з того, що єдина по своїй суті 

система музичного мистецтва повинна і в науковому світі бути 

об’єднаною. 

З цією метою був розглянути один з варіантів моделі – моделі 

цілісної системи вивчення музичного мистецтва» [2, с. 40]. Музична 

акустика, за думкою Ю. Рагса, це інструмент музиканта-дослідника та 

митця, завдяки якому вдалось об’єднати в єдине ціле багатошарову 
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музичну культуру та безпосередньо забезпечити необхідний рівень 

узагальнення.  

Знання особливостей тембрового та акустичного впливу музики 

збагачує творчу уяву музиканта, дає стимул до творчого новаторства: 

«Все своє життя музикант проводить у світі звуків, в колі образів, які ним 

породжуються. Він мислить звуками, творить мистецтво – прекрасне, 

гармонійне», – зазначає Ю. Рагс [2, с. 10]. Він розумів, що «знання про 

акустику потрібні кожному педагогу-музиканту, кожному студенту», 

«акустика, яка наука відірвана від справжнього творчого життя 

музиканта» [там само, с. 11–12].  

Ю. Рагс широко висвітлює технологічні аспекти сучасних уявлень 

про музику, про музикальний інструментарій (в тому числі музично-

комп’ютерний), пояснює, що сьогодні «музиканти постійно набувають 

необхідні для практичної діяльності акустичні знання, але зазвичай такі 

знання у них «несистематизовані», що музична акустика «повинна бути 

зрозумілою кожному музиканту» [там само, с. 11].  

Міркуючи про майбутнє акустики, яке «в новій якості вже 

розпочалось, а саме в електронній та комп’ютерній музиці, синтезаторах, 

звукорежисерській діяльності, на заняттях з музикальної інформатиці», 

Ю. Рагс розглядає музично-освітній процес як складну систему, що 

встановлює зв’язок різних підходів до формування адекватного освітнього 

потенціалу музикантів в галузі інформаційних технологій, що дозволяють 

об’єднувати можливості традиційних, класичних методів у підготовці 

музиканта та можливостях музично-комп’ютерних технологій [там само, 

с. 13].  

Обговорюючи роль МКТ в сучасному музикально-освітньому просторі 

та мистецтві, він зазначає, що «зараз – з винаходом звукозапису, звукового 

кіно, радіо, телебачення, з розвитком діяльності звукорежисерів, а також 

тих, хто займається комп’ютерною музикою, – музична акустика стає все 

більш значущою науково-дослідницькою дисципліною. На її основі 

можливо керувати складним процесом створення музичного твору, його 

відтворення, редагування звучання» [там само, с. 245].  
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Рагс зазначає на необхідності взаєморозуміння між представниками 

різних напрямів музично-наукових дослідників, закликає до більш 

гармонійних стосунків між ними: одне не може існувати без іншого. Він 

підкреслює особливу роль музичної акустики при узагальнені напрямків 

музичних досліджень. Так, наприклад, проводяться педагогічні 

дослідження, які направлені на виявлення шляхів формування 

інформаційної компетентності музиканта в сучасному музично-

освітньому просторі з використанням можливостей музичної 

звукорежисури та сучасних МКТ.  

Розглянемо як приклад музично-комп’ютерної технології, а саме 

цифрову аудіо станцію, що стали, останнім часом, все частіше  

використовуватись та значно полегшувати творчий процес і роботу 

звукорежисера над театральною виставою та її проведенням. Цифрова 

аудіо робоча станція (Digital Audio Workstation, DAW) – це інтегрована 

комп’ютерна система запису, що пропонує наступний функціонал: 

багатоканальний запис, цифрову обробку сигналу, наявність плагінів 

віртуальних інструментів, редагування, мікшування, написання та MIDI 

редагування, інтеграцію з периферійними апаратними пристроями 

(контролерами, аудіо і MIDI інтерфейсами), синхронізацію з відео, тощо. 

Найбільш популярними DAW на сьогодні вважаються: FL Studio, Ableton 

Live, Cubase, Logic Pro, Pro Tools (згідно даних веб-сайтів студій 

звукозапису, власного спілкування, тощо). Враховуючи, що з перелічених 

п’яти DAW, тільки Ableton Live, має функцію запису аудіо та MIDI треків 

з будь якого джерела, та ключову відмінність від інших – працює в двох 

режимах: «Arrangerment» (створення, аранжування, зведення, тощо) та 

«Session» (виступ в реальному часі, імпровізація, діджеінг), саме тому 

його використання дозволяє звукорежисеру не тільки створювати 

музичний матеріал, а й одразу його випробовувати в глядацькій залі з 

одночасним внесенням необхідних корегувань в музичний проект (сесію).  

Нова версія Ableton Live 11 (2020) містить серйозні зміни в робочому 

просторі та суттєве розширення функціональних можливостей, які 
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полегшують роботу над створенням музичного образу та проведення 

вистави. Ось деякі з них. 

Суттєво оновлена функція Comping для об’єднання аудіо. Наявна 

можливість багаточисленні повтори аудіо файлів та MIDI-регіонів 

організовувати в окремі дублі, різні частини яких, тепер можливо змішувати 

задля отримання «ідеальної» партії. Додатково з’явився функціонал 

зв’язування двох та більше треків між собою для одночасної обробки.  

Платформа для створення інструментів Мах для Live повністю 

вбудована в DAW, завдяки цьому завантаження всіх пристроїв Мах 

відбувається на багато швидше, використовуючи менше ресурсів пам’яті 

та процесорів, і практично не має відмінностей від «рідних» інструментів. 

Нові можливості аудіомаршрутизації дозволяють використовувати 

багатоканальні налаштування колонок, що дуже зручно під час 

проведення вистав, особливо на гастрольних майданчиках. 

Створено новий окремий робочий розділ Expression View, що 

дозволяє працювати з будь якими огинаннями задля отримання 

необхідного рівня експресії. Вбудовані семплер, арпеджіатор та таблично-

хвильовий редактор отримали повну підтримку стандарту MIDI 

Polyphonic Expression (MPE). 

З’явився новий функціонал: 

- Hybrid Reverb – дозволяє створювати алгоритмічні та конвульсивні 

просторові ефекти; 

- Spectral Resonator – розділяє аудіо на декілька частин задля 

подальшої зміни по часу базуючись на частотах звуку; 

- Spectral Time працює з вже розділеними окремими частинами та 

створює на їх базі цікаві ефекти затримки. 

Ще дві нові функції Note Chance (розроблена для «гуманізації» 

виконання) та Velocity Chance (дозволяє змінювати швидкість вилучення 

звуку в MIDI-регіонах на основі заданих налаштувань) разом дозволяють 

створити унікальні та неповторні патерни, та полегшують оживлення 

MIDI-партій. Новий функціонал Voice Box для створення інструментів та 
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реків на основі вокалу, функціонал Mood Reel та Drone Lab для 

генерування текстур. 

В свою чергу, MIDI-редактор отримав підказки з гамами, ладами та 

звукорядами, для інформування щодо нот, які «підійдуть» під поточну 

тональність проекту, що дозволить при музичному оформленні правильно 

визначатись з тональностями. 

Для сценічних та концертних потреб вбудована нова програма Live 

Tempo Following, яка вміє «слухати» аудіо, що надходить від інших 

виконавців і інструментів на сцені, та автоматично налаштовує, на основі 

отриманого сигналу, відповідний темп (якщо хтось почне грати швидше 

або повільніше – програма самостійно налаштує темп, задля злагодженого 

звучання партій). 

Оскільки в Ableton Live існує можливість прослуховування звуку в 

трьох вимірах – це високотехнологічний прорив серед інших DAW. 

Імпровізація в режимі реального часу та одночасного відтворення 

просторових звукових інструментів з ефектом занурення в середовище 

(«віртуальна реальність») відкриває нові можливості для реалізації 

найспецифічних задумів творчої групи.  

Аналіз проведений з метою допомоги звукорежисерам та режисерам 

постановникам в частині обрання якісних програм для забезпечення процесу 

створення музичного оформлення вистав та подальшого їх проведення. В 

результаті виявлено особливості деяких цифрових аудіо робочих станцій, що 

можуть застосовуватись як для проведення театральних вистав, так і для 

створення специфічного музичного образу вистави.  
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КОНФЕРАНС ТА ЙОГО СТРУКТУРА 

 

THE CONFERENCE AND ITS STRUCTURE 

 

У сучасному глобальному світі перед продюсерами стоїть дуже 

багато серйозних завдань, серед яких одним з найважливіших є завдання – 

професійно розбиратися на рівні режисера та актора-ведучого в тонкощах 

проведення масово-розважальних заходів, урочистих подіях, концертах, 

шоу-програмах, корпоративах та інших програмах для того, щоб якісно і 

чітко їх продюсувати. В цьому контексті розглянемо дуже яскраву 

частину розмовного жанру – конферанс та його структуру.  
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mailto:Matushenko-valeriy@ukr.net
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Конферансьє (від фр. conférencier – доповідач) – естрадний артист, 

який оголошує концертні номери й виступає в паузах між ними. 

Мистецтво конферанса вимагає від виконавця дотепності, таланту, 

імпровізації, вміння розмовляти з аудиторією. Завдання конферансьє – 

зв’язати виступи різноманітних артистів в єдине дійство. Вперше 

конферансьє з’явились в 60-ті роки XIX ст. у парижських кафе-шантанах, 

вар’єте й кабаре. У Російській імперії перші професійні конферансьє 

з’явились в 1910-х роках. 

Відомі російські та радянські конферансьє: Микита Баліев (театр 

мініатюр «Летуча миша»), Костянтин Гібшман, Олексій Алексеєв (театри 

мініатюр Одеси, Києва та інших міст), Олександр Менделевич, Олександр 

Глинський, Микола Смирнов-Сокольський, Едуард Смольний, Михайло 

Гаркаві, Аркадій Райкін, Петро Муравський, Борис Брунов, Олег 

Мілявський, Роман Ткачук, Тімур Магомедов, Андрій Васильєв, 

Святослав Белза, Зіновій Гердт. 

Найвідоміші українські ведучі-конферансьє: Тарапунька (Юрій 

Тимошенко) і Штепсель (Юхим Березін), Роман Карцев та Віктор Ільченко, 

Андрій Сова, Анатолій Паламаренко, Богдан Бенюк, Володимир Моїсеєнко, 

Володимир Данилець, Володимир Зеленський, Євген Кошевий та ін. 

Конферанс – один із сегментів роботи ведучого. Конферансьє веде 

розважальні та ігрові програми. Це можуть бути концерти, вечори 

відпочинку, розважальні заходи, шоу-програми та інше. На відміну від 

нього, діапазон роботи ведучого набагато ширший.  

Наприклад, крім вище перерахованого ведучий проводить 

академічні концерти, фестивалі, конкурси, виставки, телевізійні програми, 

радіопередачі, вуличні масові свята, Новорічні свята, ювілеї, корпоративи, 

дні народження, дитячі свята, спортивні змагання, коментує футбольні, 

хокейні, баскетбольні та інші матчі, веде весільні свята, супроводжує 

відкриття шкіл, музеїв, мостів, Палаців культури та спорту, вернісажів, 

працює на телебаченні, радіо, на ютуб-каналах веде  ще багато чого 

іншого. Тобто, є дуже багато творчої роботи, яку виконує саме ведучий і 

не може виконати конферансьє за своїм статусом та функціями.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D0%BB%D0%B7%D0%B0,_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Нині прості люди в містах та селах, купують білети, витрачають 

чималі гроші й знаходять час для того, щоб прийти на концерт, фестиваль, 

свято. Вони готові для спілкування з ведучим чи конферансьє. Вони 

прагнуть отримати позитивні емоції від цього заходу. На концерт приходять 

люди з різним життєвим досвідом, настроєм, статками і деякі з них  можуть 

витратити останні 100 гривень зі своєї зарплати чи пенсії на цей урочистий 

захід. І все це повинен розуміти ведучий перед початком концерту чи 

масового свята.  

І залежно від сказаного, конферансьє має абстрагуватися від реалій 

сьогодення, налаштуватися сам та настроїти зал тільки на створення 

позитивних емоцій. Тобто, він повинен відчувати загальний настрій глядачів 

та створити доброзичливу атмосферу спілкування саме на цьому 

конкретному концерті. І створити атмосферу в залі треба ведучому з першої 

хвилини свята, зі свого першого виходу на сцену та першого вітання з 

глядачем. Інакше буде важко встановити контакт з аудиторією. Це для 

ведучого-конферансьє вкрай необхідно. А глядач, тим часом, все бачить та 

на усе звертає увагу : як ведучий виходить на сцену, як тримає себе, як він 

одягнений, яка хода, як тримає осанку, як дивиться в зал, як розмовляє, чи є 

впевненість у його діях, чи правильний темпоритм в його кожному реченні 

та чи буде смішно від його жартів?  

Все це дуже важливо знати та пам’ятати професійному ведучому. 

А якщо все наведене майстерно виходить у ведучого, то це зумовлює 

глядача відчути прихильність з перших хвилин свята до ведучого, чекати 

на кожний вихід артиста на сцену, заворожено слухати усі його репліки, 

репризи і натхненно аплодувати, кричати та вскакувати зі своїх місць в 

пориві щастя, радості й задоволення.  

Ведучий повинен знайти своє місце на сцені, бажано виходити 

кожного разу на сцену із-за тих самих лаштунків для того, щоб глядач 

відчував і знав, що саме цей ведучий хазяїн сцени, у нього все під 

контролем, він правильно вибудовує й веде концерт, він знає якість 

кожного номера, можливості кожного артиста і тоді в уяві глядачів 

створюється образ ведучого як майстра своєї справи, без якого не зміг би 
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відбутися даний концерт. Крім того, конферансьє коментує окремі 

номери, допомагає публіці розібратися в стилі, майстерності того чи 

іншого виконавця, значною мірою об’єднує естрадну програму. Звичайно, 

поведінка конферансьє на сцені і текст його реприз, гуморесок та  реплік 

мають комедійний характер.  

Отже, головне завдання, яке ставить перед конферансьє режисер, це 

– якісно та професійно робити оголошення концертних номерів зі своїм 

коментарем, виступати перед чисельною публікою в проміжках між 

концертними номерами, розігрівати глядачів жартами, кумедними 

історіями, анекдотами, дотепами, гуморесками, частівками та ін. 

Сучасному конферансьє бажано мати свій власний концертний номер для 

того, наприклад, коли запізнюється на концерт той чи інший актор, то є 

час, можливість і нагода свій номер продемонструвати, щоб глядач і не 

відчув, що в концерті сталася якась пауза чи затримка.  

Найвищий ступінь майстерності ведучого і конферансьє полягає 

якраз в тому, щоб мати в своєму арсеналі дуже багато історій, жартів, 

анекдотів, які можна вставити як зв’язок в ту чи іншу ситуацію, форс-

мажор, які можуть виникнути під час концертів, фестивалів, шоу-програм, 

масових свят та інших заходів на сцені. Це і є найвищий прояв 

імпровізації ведучого чи конферансьє.  

Естрада знає не тільки сольний, а й парний конферанс. Як 

розвивається спілкування з глядачем двох співрозмовників, що одночасно 

знаходяться на сцені? Цей контакт можна охарактеризувати, як розмова 

двох артистів «на людях». Остання обставина говорить не про 

незалежність від навколишнього оточення, а про залежність від глядачів, 

що беруть участь, хоча й безмовно, в усіх діалогах. Логіка цього дійства  

полягає в тому, що двоє виходять на естраду не для розмови один з одним, 

а для безпосереднього звернення до глядача від імені двох осіб.  

Як і в сольному конферансі, налагоджується контакт: сцена – глядач. 

Але виникає невдовзі після цього через відмінності характерів ведучих 

конфлікт, який переміщує центр спілкування на естраду. При цьому, 

конфліктуючі сторони ні на хвилину не забувають про свою первинну 

http://ua-referat.com/%D0%A6%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%94
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82
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задачу – спілкування із залом. Це тягне за собою апелювання до глядача в 

гострих моментах спору, запрошення його до участі в ньому, прямого 

відбору прихильників кожним із сперечальників.  

Публічний конфлікт має свої корені в народному майданному театрі, 

у ляльковому театрі Петрушки, але на естраді він придбав нові риси. Якщо 

вдивитися в дії конферансьє Л. Мірова, який виступав в парі з 

М. Новицьким, то неважко побачити, що він або грає в «масці» свого 

сатиричного персонажа, або миттєво виходить з неї, перетворюючись на 

іншого, повсякденного Мірова, який демонстрував свою оцінку персонажа, 

то ставлення до нього, яке являє собою і ставлення залу і тому ріднить 

артиста з глядачем. Перед нами не що інше, як реалізація методу 

відчуження, надзвичайно органічного для парного конферансу, яка 

більшою мірою визначає його успіх. 

Початковий контакт – конфлікт двох конферансьє між собою 

практично виправданий веденням ними програми концерту. Якщо зняти 

саме цю умову створення штучного конфлікту в концерті, то артисти 

перетворяться на комедійну пару, занурену в обставини естрадної сценки, 

або скетчу. Однак контакт з глядачем, як уже говорилося, зберігається і в 

цьому випадку, але набуває особливого характеру. Його визначають 

гостро характерні риси постійного сатиричного персонажа, які подаються, 

приміром, М. Мироновою.  

Пізнаваність цього персонажу послідовно розвивається його 

характером, зближує його з цирковим, клоунським персонажем. Велика 

ступінь ексцентричності не порушує цієї принципової подібності. Життя 

цього персонажа претендує на сталість. Але трупа А. Райкіна, 

М. Миронова і А. Менакер, Р. Карцев і В. Ільченко могли створювати 

самостійні сценки на зразок театральних. У них відсутній безпосередній 

контакт з глядачем. У цьому випадку перед нами театр естрадних 

мініатюр. Чому естрадних? Та тому, що така комедійна сценка, скетч 

носить риси сконцентрованості подій, реакцій, прояву характеру, що 

відрізняють дії від справжнього життєвого епізоду. Це не тільки посилює 

http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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характерність, а й підкреслює, що скетч – це не саме життя, а показ її в 

загостреній сценічної манері.  

Методика показу звернення до споживача від особи показує, що 

такий момент є в скетчі, але це не обов’язково прямий вияв свого 

справжнього позасценічного «я». Досить дати зрозуміти, що це «я» існує 

як би за кадром, а «в кадрі» – згущене для більшого ефекту дії.  

Підсумовуючи вищесказане, можна дійти висновку з повною 

впевненістю, що конферанс – це дуже важлива частина роботи 

професійного ведучого, його гумористично-розмовна царина. 

Конферансьє працює виключно  на концертах, розважальних заходах, на 

інших урочистостях (день народження, ювілей, випускний вечір, хрестини 

та ін.) працює ведучий, а весілля веде ведучий-тамада. І всі ці види 

творчості вимагають від ведучих-конферансьє професійної акторської 

майстерності, сценічної мови, чудової дикції, артикуляції, правильного 

дихання, сили та подачі голосу, пластики рухів, жестів, психологічної 

впевненості, кладезю жартів, анекдотів і чудової імпровізації. І тому, 

сучасним продюсерам треба дуже багато знати про тонкощі в роботі 

ведучого і конферансьє. 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ  

МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

 

FORMATION OF ECOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CULTURE OF 

FUTURE TEACHERS SUMMARY 

 

Прогресуюча урбанізація зводить до мінімуму безпосередню 

взаємодію людини з природою. Штучне відчуження дитини від 

«материнського середовища» сприяє деградації особистості, нівелює 

гуманізм в найпростіших формах спілкування з оточуючим, що, у свою 

чергу, перешкоджає розвитку тих природоохоронних задатків, з якими 

практично народжується кожна людина. Серед усіх вікових груп – період 

дошкільного виховання є найбільш сприятливим у плані залучення дітей 

до екологічної діяльності, формування умінь та навичок – першооснови 

екологічної культури, екологічної етики особистості. Успіх екологічного 

виховання дошкільнят багато в чому визначається підготовкою фахівців 

дошкільного профілю у педагогічних закладах вищої освіти. 

Виховання майбутнього спеціаліста здійснюється комплексом 

навчально-виховних заходів, серед яких особливе місце посідає загальна 

культура педагога [1]. 

Культура – це певний рівень розвитку здібностей, творчих 

можливостей особистості, що виявляються в різних формах організації її 

життєдіяльності; це рівень її ставлення до матеріальних та духовних 

цінностей, їх накопиченню та використанню в конкретному історичному 
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періоді. Екологічна культура виступає одним із компонентів 

загальнолюдської культури. 

Психологи стверджують, що екологічну культуру насамперед слід 

розглядати як особистісний компонент (А. А. Балян, Б. М. Теплов). Серед 

компетентностей, що набуті під час здобуття освіти бакалаврського або 

магістерського рівня вищої освіти мають бути такі «Soft skills» - культура 

спілкування, естетика зовнішнього вигляду та поведінки; культура 

взаємовідносин та ставлення до навколишнього; охайне та поважне 

ставлення до речей, предметів, книг, навчального приладдя; турбота про 

охорону навколишнього середовища (рослини, тварини, річки, моря, 

пам’ятники, споруди тощо); високий художньо-естетичний смак, 

адекватні еколого-естетичні судження та оцінки; високорозвинений 

екологічний ідеал; екологічні установки; потреба до екологічного 

самовдосконалення, самовиховання; єдність екологічних знань, інтересів, 

переконань та реалій поведінки; негативне дієве ставлення до порушення 

екологічних принципів та норм.  

Крім того, у стінах закладу вищої освіти майбутній фахівець, 

педагог, «вихователь людських душ» має отримати певну суму 

екологічних знань, опанувати психолого-педагогічні аспекти екологічної 

діяльності, набути навички раціональної діяльності; вміння створювати 

позитивну емоційно-екологічну атмосферу, як у процесі конкретних 

занять природничого циклу, так і протягом усього навчального та 

виховного процесу. 

Проблема формування екологічної культури широко досліджувалась 

у психолого-педагогічній науці (І. Я. Габєєва, В. С. Іванов, Н. В. Лисенко, 

А. П. Момотов, Л. А. Родова, В. В. Червонецький та ін.). Під екологічною 

культурою розуміється соціально значуща діяльність у межах складових 

формули «людина – природа – суспільство» у їхньому неподільному 

діалектичному зв’язку, єдності з матеріальними та духовними цінностями, 

правовими нормами та традиціями природовикористання [3, с. 38]. 

Г. П. Пустовіт під екологічною культурою особистості розуміє 

процесуальну категорію становлення особистості, особистісні  потреби та 
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можливі способи їх задоволення, а також життєвонеобхідні потреби 

природних об’єктів як рівноправних партнерів у системі «природа-людина-

суспільство», процесуально-предметним здійсненням діяльності особи у 

навколишньому середовищі з урахуванням соціально-економічних 

обмежень та корекції потреб; засобом самоорганізації сил особистості у 

конкретній екологічній ситуації, що сприяє поєднанню природного та 

соціального світу на принципах гармонії та доцільності [5, с. 17]. 

С. Садовенко у своїх працях на прикладі зимової обрядовості 

розглядає український фольклор як чинник екологічного виховання дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку [6; 7]. Педагог, культуролог 

Світлана Садовенко підкреслює: «Сьогодні вічна тема «людина – 

природа» стрімко загострюється і актуалізується. Проблема екологізації 

стає однією з умов збереження нашого Дому – планети Земля. Все більшої 

ваги набуває розгляд питань, що стосуються процесів екологічного 

виховання. Особливо актуальним постає проблема екологічного 

виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку – саме того 

віку, коли дитина, як дослідник, щодня відкриває нове для себе у 

навколишньому світі» [7, с. 297]. І це дійсно так, адже еколого-

педагогічна культура спеціаліста дошкільної освіти має складну 

полікомпонентну структуру, що інтегрує в собі найважливіші знання про 

людину (педагогіка) та її життя на планеті Земля (екологія) та «об’єднує їх 

у єдине логічно завершене ціле» (Н. В. Лисенко) [3]. 

У структуру феномену еколого-педагогічної культури входять 

пізнавальний, емоційний та дієвий компоненти у сталому нерозривному і 

динамічному розвитку. У представленій системі структурно-

функціональних компонентів першочергове значення набуває 

пізнавальний компонент, що охоплює інтегровані знання основ 

прикладної, загальної, соціальної екології та педагогіки з конкретними 

методиками як базису у структурі загальної еколого-педагогічної 

культури педагога [3]. 

Сформована цілісна система екологічних знань майбутнього 

педагога закладає основи його екологічної свідомості та переконань. 
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Центральне місце у структурі екологічної свідомості займає аксіологічний 

підхід до дійсності: сформована екологічна свідомість має виступати 

імперативом світосприйняття та життєдіяльності педагога. За таких умов 

ціннісно-вибіркове ставлення педагога до реального світу виступає 

домінантою у визначенні основних напрямів пізнавально-формуючої 

діяльності, як з вихованцями та здобувачами, так і у самостійній 

соціально-перетворюючій діяльності у природі. Екологічні переконання 

сприяють формуванню на належному професійному рівні таких 

складових, як: професійно-екологічні знання, педагогічні здібності, 

педагогічна майстерність, уміння прогнозувати та планувати результати 

еколого-педагогічної діяльності, потреба в безперервності самоосвіти та 

самовиховання в аспекті еколого-педагогічної культури. 

У процесі формування еколого-педагогічної культури майбутніх 

педагогів має значення не лише інформативна та прогностична функції 

знань, її істотним джерелом є також досвід практичної поведінки в 

природі, вміння вести себе відповідно до прийнятих у суспільстві 

правових, етичних та природоохоронних норм. Практичний досвід 

природоохоронної поведінки в єдності із системою професійно-

екологічних знань розглядаємо як мету і одночасно результат 

сформованості еколого-педагогічної культури майбутнього педагога. 

Істотне місце у формуванні еколого-педагогічної культури 

приділяється предметам психолого-педагогічного циклу. Саме вони 

покликані сформувати психологічну готовність до екологічного 

виховання у майбутній професійній діяльності. 

Психологічна готовність до екологічного виховання – складна 

інтегральна освіта, що має такі компоненти:  

а) екологічне сприйняття;  

б) екологічне мислення;  

в) екологічні почуття;  

г) екологічні судження та оцінки;  

д) екологічний ідеал;  

е) екологічне самовираження особистості. 
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Екологічне сприйняття – це чуттєвий ступінь пізнання довкілля, що 

складається із двох стадій: первісного емоційного захоплення «живого 

споглядання», безпосереднього переживання сприйнятого, побаченого та 

повного, усвідомленого осмислення дійсності (П. М. Якобсон). 

Екологічне мислення – це основа раціональної екологічної 

діяльності педагога. Це знання та облік правил експлуатації навколишніх 

предметів, пристроїв, природних багатств з метою збільшення терміну 

їхньої служби на користь людини (Б. Теплов). 

Екологічні почуття – найвища форма людських емоцій, переживань. 

Вони виникають лише у контексті свідомості і є результатом 

усвідомленого суб’єктивного ставлення особистості до навколишнього 

середовища (прекрасному, гармонійному сприйнятті, бережливому, 

природоохоронному ставленню або знищуючому, що руйнує ставлення). 

Екологічні почуття перебувають у діалектичному взаємозв’язку з 

інтелектуальними та моральними, вони «стосуються цілісної особистості 

взагалі» (Г. А. Петрова), надають цілісний характер її екологічної реакції. 

Еколого-педагогічні судження та оцінки – це єдність об’єктивних 

критеріїв сприйняття навколишньої дійсності, в якій закріплені «...шляхом 

безпосередньої інформації суб’єктивні норми особистісних критеріїв 

оцінки» (Б. Теплов). Еколого-педагогічні судження та оцінки тісно 

пов’язані зі стрижневими якостями особистості: спрямованістю 

мотиваційної сфери, світоглядом, ціннісними орієнтирами. 

Екологічний ідеал – це конкретно-історичне уявлення людини про 

найвищі досягнення кінцевого результату екологічної діяльності. 

Екологічне самовираження особистості виступає в активній життєвій 

позиції, пропаганді природоохоронних знань, втілення у життя 

екологічних норм і законів [1, с. 4–5].  

Крім психологічної готовності, деякі вчені (за Н. В. Лисенко) 

розглядають і індивідуально-особистісну готовність до провадження 

природоохоронної діяльності. Вона охоплює такі компоненти: 

конструктивно-проективний (усвідомлення мети та завдань 

життєдіяльності), комунікативний (професійні знання, педагогічні якості, 
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педагогічна майстерність), організаторський (науковий стиль мислення), 

гностичний компонент (вміння прогнозувати та планувати педагогічний 

процес) [3; 4]. 

Провідним засобом формування еколого-педагогічної культури 

майбутніх педагогів та фахівці, зокрема педагогів-вокалістів, що 

здійснюють безпосередню навчальну та виховну функцію на всіх рівнях 

освіти було обрано міждисциплінарну інтеграцію. Аналіз навчальних 

планів спеціальності «Сольний спів» Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтва показав, що існує цілий комплекс дисциплін, 

які мають у своїй структурі компоненту – екологію в контексті вивчення 

дисципліни («Педагогіка і психологія», «Філософія», «Безпека 

життєдіяльності та охорона праці», «Музична психологія»). 

Мета впровадження екологічної компоненти в систему вищої світи 

полягає у інтеграції раніше набутих екологічних знань, умінь та навичок 

та оформлення їх у єдину логічно завершену структуру – еколого-

педагогічну культуру. Досягнення мети передбачає виконання низки 

завдань, в даному випадку – набуття певних професійних та соціальних 

компетентностей: цілісне уявлення про екологічне виховання дітей, 

підлітків, здобувачів у закладах освіти всіх рівнів, методах та формах його 

здійснення; знання закономірностей функціонування всіх структурних 

компонентів процесу екологічного виховання як педагогічного явища; 

здатність застосовувати варіативні підходи до екологічного виховання у 

різних видах діяльності; усвідомлення та демонстрація об’єктивних та 

суб'єктивних умов в організації екологічного виховання як запоруки його 

ефективності та результативності; база теоретичних знань, практичні 

вмінь та навичок організації процесу екологічного виховання з 

урахуванням вікових та індивідуальних особливостей, глибоку 

переконаність у оригінальності підбору засобів впливу на почуття та 

емоції  з метою гармонізації відносин із природним оточенням [3, с. 115]. 

Одним із важливих завдань є підготовка студентів до наукового 

аналізу процесів та закономірностей їх розвитку у живій та неживій 

природі, до моделювання змісту та методики їх пояснення у майбутній 
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педагогічній діяльності. З цією метою необхідно залучати здобувачів до 

наукової та навчально-дослідницької діяльності у процесі вивчення 

дисциплін загального циклу. Крім того, формування еколого-педагогічної 

культури здійснювалося у процесі різних видів пізнавальної та практичної 

діяльності як на репродуктивно-творчому, так і на творчому рівнях. 

Таким чином, цілеспрямоване формування еколого-педагогічної 

культури майбутніх педагогів можливе на основі розробленої 

міждисциплінарної моделі екологічної освіти в єдиному педагогічному 

процесі закладів вищої освіти. 

 

Використані джерела 

 

1. Богуш А. М., Ямницький В. М. Психологічні аспекти екологічної 

культури майбутнього педагога. Зб. : Виховання екологічної культури. Одеса, 

1995. 

2. Богуш А. М., Лисенко Н. В. Принципи створення народознавчої 

програми для дошкільників : зб.: Народні традиції, звичаї та обряди – основа 

національного виховання дітей у дошкільних закладах України. Івано-

Франківськ, 1993.  

3. Лисенко Н. В. Еколого-педагогічна культура вихователя дошкільного 

закладу. Івано-Франківськ, 1994.  

4. Лисенко Н. В. Екологічне виховання дітей дошкільного віку. Львів: 

Світ, 1994.  

5. Пустовіт Г. П. Теоретико-методичні основи екологічної освіти і 

виховання учнів 1-9 класів у позашкільних навчальних закладах: автореф. на 

здобуття наукового ступеня докт. пед. наук. Тернопіль, 2005. 

6. Садовенко С. М. Український фольклор як засіб екологічного 

виховання дітей дошкільного віку: на прикладі зимової обрядовості 

// Культурна політика у контексті полікультурного світу: Зб. матеріалів 

Всеукраїнської наук.-практ. конф., НАКККіМ УЦКД, Київ, 29-30 вересня 

2011 р.: у 2 ч. Київ: НАКККіМ, 2012. Ч. 2. 160 с. С. 21–32. 

7. Садовенко С. М. Український фольклор як чинник екологічного 

виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: на прикладі 

зимової обрядовості // Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі 

ХХІ століття: творчі діалоги. Зб. наукових праць / Упор., наук. ред., відп. за 

вип. : С. Садовенко. Київ : НАКККіМ, 2020. 486 с. С. 297–316. 

 



125 

Недін Лариса Миколаївна (Larysa Nedin), 

заслужена артистка України  

(Honored Artist of Ukraine),  

доцент кафедри акторського мистецтва і 

режисури драми, доцент кафедри сценічної 

мови Київського Національного університету 

театру, кіно і телебачення імені 

І.К. Карпенка-Карого  

(Associate Professor of the Department of Acting 

and Drama Directing, Associate Professor of the 

Department of Stage Language of Kyiv National 

University theater, cinema and television named 

after I.K. Karpenka-Karyo) 

Тел. 066 732 01 53; 068 784 63 67 

м. Київ, Україна (Kyiv, Ukraine) 

 

ОЛЬГА ІЛЬЇНА – НЕЗГАСНА ЗІРКА БУКОВИНСЬКОЇ СЦЕНИ 

 

OLGA ILYINA IS AN ENDLESS STAR OF THE BUKOVYN SCENE 

 

Славу буковинського театру, який вирізняється своєю самобутністю, 

творило яскраве гроно талановитих митців. Непроминальною акторкою в 

суцвітті знакових діячів культури Буковини XX–XXI століття була і 

залишається народна артистка України Ольга Олексіївна Ільїна 

(10.07.1937 – 21.05.2014). 

Струнка, стильно одягнена, усміхнена. Завжди поспішала до театру 

ім. Ольги Кобилянської, який став для неї другою домівкою. Прослужила 

в ньому 55 років. У творчому доробку понад (вдуматись тільки) сто ролей! 

Переконливою і неповторною була в п’єсах українських і зарубіжних 

авторів, в класичній і сучасній драматургії. 

1959 рік. Випускниця Київського державного інституту театрального 

мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого (тепер Національний університет 

театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого), киянка, приїхала 

працювати в Чернівецький музично-драматичний театр імені 

О. Кобилянської за направленням. Довгих шість років виходила в масових 

сценах, грала епізодичні ролі. Та її театральні педагоги К. Степанков і 

П. Сергієнко завжди вірили в щасливу творчу долю своєї талановитої 
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вихованки. А в 1965 році до театру прийшов режисер (випускник 

Харківського інституту мистецтв) Анатолій Литвинчук. Однією з перших 

його постановок на буковинській сцені була вистава за п’єсою 

білоруського драматурга А. Делендика «Чотири хрести на сонці». В цій 

виставі Ольга Ільїна зіграла головну роль – лікарку Інгу. Анатолій 

Григорович Литвинчук був не лише талановитим режисером, мав талант і 

театрального педагога. Він відкрив чернівчанам зірку буковинської сцени. 

Акторка втілила у виставі долю мужньої, сильної людини. Переконливо 

і глибоко зіграла внутрішню драму героїні. Її Інга, як стверджували 

театральні крити, – це мистецтво перевтілення за системою 

К. Станіславського. Ця роль стала визначальною в подальшому творчому 

житті актриси. Про О. Ільїну заговорили в ЗМІ не лише Чернівецької 

області, а й на Всеукраїнських обширах. На Республіканському огляді-

конкурсі досягнень творчої молоді серед найкращих акторських робіт 

була відзначена Ольга Ільїна за роль Інги у виставі «Чотири хрести на 

сонці». Розпочався творчий політ до вершин слави. 

Наступна роль – у виставі за п’єсою М. Стельмаха «Зачарований 

вітряк». Шлях від… хлопчика (!) до молодого вченого зуміла переконливо 

прожити у виставі актриса. А сцена загибелі героя, яку філігранно зіграла 

О. Ільїна, приголомшувала глядача. Після цієї ролі режисери побачили в 

актрисі  могутній потенціал, широкий спектр драматичного таланту. Вона з 

успіхом зіграла Соломію у виставі «Дума про любов» за твором 

М. Стельмаха. За цю роль Ольга Ільїна була відзначена премією на 

Республіканському театральному огляді.  

Ольга Олексіївна мала неабиякі вокальні дані, що дало змогу 

успішно працювати в оперетах і мюзиклах. Вона зіграла всіх головних 

героїнь у музичних виставах, які були в репертуарі Чернівецького театру 

ім. О. Кобилянської. Та все ж народне визнання, славу, популярність 

актрисі принесли драматичні ролі, такі як: Тетяна, а через роки – Мавра 

(«В неділю рано зілля копала» В. Василька за твором О.Кобилянської), 

Санда («Вовчиха» О. Ананьєва за твором О. Кобилянської), Марічка 

(«Марічка» М. Андрієвич), Графиня Брагинська («Алмазне жорно» 

І. Кочерги»), Ліда («Рядові» О. Дударєва). Особливе місце у творчому 
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доробку актриси посідає роль Барби («Таємниця старої Парадузи» 

Я. Масевича). Ольга Ільїна зіграла настільки майстерно свою героїню, що 

приголомшила не лише пересічного глядача, а й вибагливих і 

прискіпливих критиків та мистецтвознавців. У 1972 році акторці було 

присвоєно почесне звання Заслуженої артистки УРСР. 

У 1978 році в театрі ім. О. Кобилянської втретє звертаються до п’єси 

І. Франка «Украдене щастя». Режисер-постановник – Володимир 

Опанасенко. Головні ролі виконували: Микола – Валерій Шептекіта, Анна 

– Ольга Ільїна, Михайло – Борис Яроцький. Цей акторський ансамбль був 

настільки сильним, що постановка вважається найкращою з усіх 

постановок п»єси І. Франка на сцені Чернівецького театру. 

За роки роботи в театрі в Ольги Олексіївни сформувався 

особистісний погляд на театральне мистецтво. Вона здобула другу вищу 

освіту на факультеті іноземних мов в Чернівецькому університеті 

іменіЮ. Федьковича. Світогляд змінився. Акторка відстоює свої власні 

погляди, і, як це часто-густо буває, режисери все рідше запрошують її в 

свої постановки. Починається творча криза, яка супроводжувалася (зі слів 

актриси) творчою деградацією. Ольга Ільїна наважується на сміливий 

крок – йде з театру і розпочинає працювати в театрі-студії кіноактора 

кіностудії «Молдова-фільм», де зіграла: Беатріче («Любов, джаз і чорт» 

Ю.Грушаса), Завуч («Ніч після випуску» В. Тендрякова), Саша («Фантазії 

Фарятьєва» А. Соколової. Ролі в кіно: Дана – фільм «Коли чоловік поруч», 

Фрейліна – «Сон Несміяни», Семенчук – «Яблуко розбрату». 

Було важко, адже родина залишилася в Чернівцях. Через шість років 

актриса повертається до театру ім. О. Кобилянської і дебютує як 

режисерка, здійснивши постановки вистав: «Царівна» за 

О. Кобилянською, «Заміж тільки за Ернеста» О. Уайльда, «Наймичка» 

І. Карпенка-Карого, «Кіт у чоботях» за Ш. Перо, «Запорожець за Дунаєм» 

С. Гулака-Артемовського, «Я утопилася в тобі…» С. Новицької 

(в останній зіграла роль Ольги Кобилянської). В 1998 році актрисі 

присвоєно звання Народної артистки України. 

В останній період свого театрального лету Ольга Ільїна зіграла ще з 

десяток героїнь, серед яких варто виділити бенефісну роль Місіс Севідж  у 
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«Дивна Місіс Севідж» Дж. Патріка, Прочанку у «Калиновій сопілці» за 

О. Забужко, Румунську Співачку в « Тисяча снопів вітру» Г. Канарської, 

Л. Скрипки. Також була режисером-постановником мистецької присвяти до 

100-річчя від дня народження н.а.України Галини Янушевич – легендарної 

актриси театру. Упродовж 1996-2001 рр працювала режисером Народного 

театру оперети Чернівецького обласного будинку вчителя. 

Тяжка хвороба внесла свої корективи у творчу долю Ольги Ільїної. 

В травні 2014-го її не стало. Театр, буковинський глядач попрощалися 

з улюбленою Актрисою. 

Ольга Олексіївна Ільїна своїм талантом, непересічністю, 

самобутністю, вимогливістю, мистецьким почерком вписала яскраві 

сторінки літопису не лише Чернівецького театру ім. О. Кобилянської, а й 

театрального мистецтва України. 
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РОЗВИТОК МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ МУЗИЧНИХ ШКІЛ 
НА УРОКАХ ВОКАЛУ 

 
DEVELOPMENT OF MUSICAL SKILLS OF STUDENTS OF MUSIC 

SCHOOLS AT VOCAL LESSONS 
 
Відомий співак, який має свого продюсера або менеджера, 

проходить довгий шлях перетворення з маленької зірочки до відомої 

прими, наприклад, оперного театру. Розвиток музичних здібностей учнів 

mailto:sneg2601sneg@gmail.com


129 

музичних шкіл на уроках вокалу – це перша сходинка музичної 

спеціалізованої освіти. Саме на цьому етапі педагог «зачаровує» дитину 

світом музики, переконує та надихає, емоційно підтримує, пояснює 

правила естетики та моральної культури, допомагаючи обдарованим дітям 

розвивати їхні природні музичні задатки.  

Систематичні заняття із сольного співу забезпечують значний рівень 

музичного розвитку на початковому етапі формування юного вокаліста. 

Проте в успішному оволодінні музикою наполегливість відіграє не меншу 

роль, ніж здібності. Тому викладач є і наставником, і другом, і 

продюсером.  

При дослідженні розвитку музичної психології існує чималий ряд 

найрізноманітніших класифікацій структури музичних здібностей 

(C. Seashore, J. Kries, С. Садовенко, Б. Теплов та ін.). 

Зокрема, Світлана Садовенко у структурі музичних здібностей 

підкреслює їх дворівневу структуру (традиційний розподіл на загальні та 

спеціальні музичні здібності). До загальних музичних здібностей нею 

віднесені музична пам’ять і психомоторні здібності. Водночас, ладове 

чуття, музично-слухові уявлення, ритмічно-мовно-рухові відчуття 

класифікуються дослідницею як спеціальні музичні здібності [3, с. 214].  

Ми з цим цілком погоджуємося і до основних музичних здібностей 

також відносимо: ладове чуття – здатність прослуховувати «внутрішнім 

слухом» раніше сприйняту музику, що складає уяву для музичної уяви, 

формування музичної уяви і розвитку музичного мислення; музично-

ритмічне почуття – здатність сприймати, переживати, точно відтворювати 

і створювати нові ритмічні сполучення [4].  

До загальних музичних здібностей відносимо: музичну пам’ять 

(засвоєння знань, умінь і навичок), яка сприяє накопиченню музичних 

вражень і слухового досвіду, що істотно впливають на формування та 

розвиток музичних здібностей, а також на психічну діяльність слухача, 

виконавця. Органічно включаючись у фахову діяльність, музична пам’ять 

зумовлює формування музичного мислення. Психомоторні здібності 
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виявляються у можливості музиканта-початківця при виконанні передати 

своє розуміння змісту музичного твору [5]. 

Також у сфері музичних здібностей виокремлюються зовнішній та 

внутрішній слух. Зовнішній слух виконує дві функції, перша з яких – чітке 

сприйняття музики, яка виконується іншою особою. На початковому етапі 

це – викладач. Слуховими об’єктами в цьому разі є звуковисотність, 

динаміка, метроритміка та тембровий колорит.  

Велику роль відіграє емоційність педагога при подачі музичного 

матеріалу, демонстрації пісні чи вправи.  

Друга функція пов’язана зі сприйняттям власного співу та 

самоконтролем.  

Відчуття власного голосу, який ллється та перетворюється на музику 

– це диво! Деякі учні дивуються і навіть лякаються свого власного, 

підсиленого вокальним диханням та головними резонаторами голосу. 

Щоб такого не відбувалось педагог повинен заздалегідь налаштувати 

учня, що голос і тіло – це інструмент, а керує цим інструментом через 

відчуття сам учень. Аби допомогти зрозуміти, як «грає» цей інструмент я 

використовую різні асоціативні приклади, які ми випробовуємо разом з 

учнями на заняттях з сольного співу та знаходимо кожній дитині свою 

індивідуальну доктрину.  

Наприклад, щоб правильно заспівати ноту в головному регістрі 

одному зрозуміліше «співай, як дзвіночок», інший реагує на «закинь звук, 

як м’яч в корзину при грі в баскетбол», дехто реагує на «випусти звук за 

горизонт» та інше. Кожен знаходить свою асоціацію та відчуття звуку, 

тому і голос починає звучати з кожним заняттям все яскравіше та 

тембрально забарвленим.  

Значущість розвитку музичних здібностей обумовлено і тим, що 

музичний розвиток має ні чим не замінний вплив на загальний розвиток: 

формується емоційна сфера, пробуджується уява, воля, фантазія. 

Загострюється сприйняття, активізуються творчі сили розуму і «енергія 

мислення». 
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Поєднання емоційності з роботою над різними вокальними вправами 

дає гарний результат розвитку музичних здібностей учнів. К. Ізардом 

розподіляє десять фундаментальних емоцій – цікавість, радість, здивування 

(позитивні емоції) та гнів, горе, відраза, зневага, страх, сором, вина 

(негативні емоції). Я розпочинаю працювати з першою групою емоцій [2]. 

Заспівати розспівку, або зробити дихальну вправу спочатку 

здивовано (на наш погляд, це найвдаліша емоція для вокаліста – 

початківця), потім з цікавістю, далі з радістю – стане опорою розвитку 

емоційної сторони майбутнього вокаліста, допоможе краще відчувати 

вокальні твори, які виконуються на уроці вокалу та розуміти настрій та 

характер прослуханих музичних композицій, що допоможе розкрити 

художній образ при виступі на сцені.  

«Пізнання світу почуттів неможливе без розуміння й переживання 

музики, без глибокої духовної потреби слухати музику й діставати 

насолоду від неї», – зазначав В. Сухомлинський. 

Отже, на сьогоднішній день ми маємо великий досвід у сфері 

розвитку музичних здібностей учнів спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів на уроках вокалу – на прикладі різноманітних 

методичних підходів, педагогічних систем та поглядів, тому важливим 

залишається не тільки вибір найкращої методики, що несе у собі розвиток 

творчого потенціалу та поєднує у собі весь досвід музично-педагогічної 

культури, але й глибоке розуміння особливостей емоційного розвитку 

дитини, юного вокаліста, щасливу та впевнену в собі майбутню зірочку, 

яка покорить в майбутньому всі великі сцени світу.  
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Головне завдання процесу музичного продюсування, а саме його 

творчого аспекту, полягає в тому, аби знайти методи, які б покращили 

звучання твору (тут мається на увазі, що продюсер працює над музикою, 

написаною композитором). Стандартна ситуація: музична п’єса звучить 

досить добре, але продюсер відчуває, що її треба і можна покращити. Саме 

на категорії відчуття, бачення перспективи, плюс глибоких знаннях 

музики і методів її опрацювання базується професія продюсера [1].  

Але, як стають музичними продюсерами? В нашій країні, наскільки 

мені відомо, їх фахово не готують, тому в музичні продюсери приходять з 

інших, споріднених професій. За нашими спостереженнями це – 

звукорежисери і музиканти.  

Тут варто зазначити, що в літературі зустрічаються інші зазначення 

цієї професії – «продюсер звукозапису», «саунд продюсер», 
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«аудіопродюсер». Але на наш погляд, саме термін «музичний продюсер» 

більш вдало визначає особливості професії фахівця, який працює на теренах 

звукозапису і концертної діяльності, має справу з музикантами і музичним 

матеріалом, тому далі ми будемо застосовувати саме цей термін. 

Ключовим моментом для звукорежисера, який вирішив спробувати 

себе у якості музичного продюсера – це не енциклопедичні знання у галузі 

електронного і акустичного обладнання, а глибоке розуміння того, яка з 

фонограм звучить добре, а яка – ні, і чому. Якщо продюсер, який 

сформувався зі звукорежисера, вільно орієнтується у музичному матеріалі 

і студійному устаткуванні, йому залишається лише уважно прослухати 

результат, здійснити потрібні корекції і зробити свій вагомий висновок 

щодо естетичної якості і перспективності фонограми. 

Один з численних міфів індустрії звукозапису полягає в тому, що 

музичний продюсер повинен геніально розбиратися у складному 

студійному обладнанні. Це абсолютно не відповідає дійсності, тому що 

електронна апаратура – лише один із засобів досягнення кінцевого 

результату у створенні пісні-«хіта».  

Дійсно, якщо продюсер, що сформувався з звукорежисера, може 

реалізувати своє бачення музичного твору, маючи лише початкові 

технічні знання, але чітко уявляє собі важливі особливості звучання твору, 

то навіщо йому треба бути обізнаним в усіх тонкощах найновішого 

студійного обладнання – безлічі складних ревербераторів, компресорів, 

еквалайзерів? Для роботи з обладнанням існує власне звукорежисер, а 

завдання музичного продюсера – зробити фонограму, яка матиме 

комерційний успіх і підкорить серця шанувальників. 

Ще одним моментом для звукорежисера, який прагне стати 

музичним продюсером, є розуміння, якими методами поліпшити звучання, 

коли музична п’єса звучить майже добре. Вуха підкажуть продюсеру, 

наприклад, які мікрофони ліпше використати, де їх розташувати біля 

джерел звуку, коли і яку корекцію звуку використати, і якою повинна бути 

обробка звучання ефект-процесорами. Удосконалюючись у процесі 

створення записів, «продюсер-з-звукорежисера» поступово почне 
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інстинктивно розуміти, коли музична ідея спрацьовує, я коли – ні. Такому 

фахівцеві вистачить базових знань з сольфеджіо і музичної літератури аби 

за такою схемою вирости у музичного продюсера, і тому є чимало 

прикладів.  

Продюсеру, що сформувався із звукорежисера, легше буде 

працювати з вже записаним «первинним» музичним матеріалом. 

Наприклад, з рок-гуртами, що самостійно пишуть музику для себе. Саме 

по такій схемі виросли, пройшли етап продюсування і успішно працюють 

самостійно більшість провідних українських рок-гуртів: «Океан Ельзи», 

«Скарябін», «ВВ», «Друга ріка», «Скай», «Тартак» та ін. Навпаки, 

вітчизняні солісти – поп-виконавці здебільшого не пишуть пісні для себе і 

використовують твори незалежних композиторів. 

Іншим шляхом у професію музичного продюсера приходить фахівець, 

що сформувався з музиканта. Такий вид «трансформації», на відміну від 

попереднього «продюсера-звукорежисера», має широкі можливості: 

музикант зможе більш тонко відчути максимальний музичний результат, 

який може бути досягнутий виконавцями. Такому продюсеру варто 

запросити в проект звукорежисера, який звільнить його від керування 

звуковим обладнанням і буде втілювати у звук творчі ідеї продюсера-

музиканта.  

Нам видається, що саме завдяки цим обставинам такий тип продюсера 

може досягнути більш яскравих результатів, ніж «продюсер-звукорежисер». 

Провідні світові музичні продюсери (Джордж Мартін – «The Beatles», Батч 

Віг – «Nirvana», Філ Рамон – Madonna, Тревор Хорн – Том Джонс, Шер) 

вважають ключовою у своїй професії саме музичну, а не технічну 

компоненту, і аргументи для заперечення цього ствердження знайти важко.  

Якщо такий продюсер може вільно спілкуватися у студії з 

виконавцями на зрозумілій їм музичній мові, чітко бачити кінцеву мету 

запису, але має лише загальні знання про студійне устаткування, то для 

успішного шляху у продюсування йому не потрібні вичерпні знання про 

технологічний цикл виробництва фонограми.  
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Продюсер-музикант здатний більш тонко відчути той максимальний 

результат, який може бути досягнутий у студії, а його помічник (в даному 

випадку звукорежисер) по вказівкам продюсера виконає всю технічну 

роботу з обладнанням, звільнивши продюсера для вирішення суто творчих 

завдань. 

Автору видається, що продюсер-музикант («другий» тип продюсера) 

в порівнянні з продюсером-звукорежисером («перший» тип) знаходиться 

у дещо кращому стартовому положенні, і ось чому. Він зможе більш тонко 

відчути, яких змін потребують музичні партії для покращення фінального 

звучання і надання фонограмі «енергетики», «зарядженості» (термінологія 

продюсерів). 

Отже, продюсери часто починають свою кар’єру двома шляхами: 

першими ідуть професійні музиканти, другим – звукорежисери. Відомі 

особистості поєднують обидва. Одна якість поєднує успішних музичних 

продюсерів, якого б «походження» вони не були – чітке розуміння, 

«бачення», яке звучання мусить бути на кінцевому продукті – фонограмі. 

Саме тому наш подальший науковий пошук буде зосереджений на 

професії музичного продюсера. 
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КІНОФРАНШИЗА ЯК ФЕНОМЕН ПРОЕКТНОЇ ТВОРЧОСТІ 

ПРОДЮСЕРА І РЕЖИСЕРА 

 

FILM FRANCHISE AS A PHENOMENON OF PROJECT 

CREATIVITY OF THE PRODUCER AND DIRECTOR 

 

Проблема успіху виробництва кінофраншизи тісно пов’язана з 

одним із стійких міфів щодо діяльності кінопродюсера, відповідно до 

якого про запити, потреби, смаки й уподобання глядацької аудиторії він 

може дізнатись за допомогою спеціальних досліджень. Можливо, й так, 

проте як свідчать реалії світового фільмовиробництва й дистриб’юції 

кінопродукції, основою успіху будь-якого кінопроєкту є інтуїція 

продюсера, всередині котрого має жити уявний глядач, котрому 

обов’язково повинно бути цікаво те, що планується до майбутнього 

виробництва й прокату. Однак, слід уточнити, що продюсерська інтуїція 

постійно вимагає своєрідного підживлення, що й базується на 
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моніторингу глядацької статистики й рейтингів тих чи тих успішних 

фільмових проєктів. Такі продюсерські дослідження мають бути 

надзвичайно ретельними, зокрема, щодо реакції публіки на з’яву певних 

жанрів, вікових, гендерних, територіально-мовних, художньо-естетичних, 

морально-етичних, історико-культурних, політичних, соціальних 

спрямувань кінопроєкту. Згодом, як свідчить багаторічна практика 

фільмотворчості, напрацьовується своєрідний виробничий інстинкт і 

продюсер внутрішньо усвідомлює звідки виникає високий рейтинг 

проєктів, хоч, погодьмось від поразок не застрахований жоден 

кіновиробник, що, благо, задіяний у так званому пакетному бізнесі, 

котрий, зазвичай, гарантує 20-30 відсотків  успіху. 

У контексті сказаного, вкажемо, що поняття «кінофраншиза» як 

низка композиційно самостійних кінофільмів, що тісно пов’язані єдністю 

замислу, сюжету й спільними героями, з’явилось у культурному обігу ще 

в ранні роки розвитку кінематографа: Фантомас, Доктор Мабузе, Мумія 

були тими персонажами, котрі забезпечували комерційний і творчий успіх 

цілій низці фільмів і їх творцям. Цікаво, що офіційних назв кінофраншизи, 

зазвичай, не мають, тому їх називають за іменами головних героїв, 

наприклад, бондіана, поттеріана, бетманіана тощо. Нині чи не кожна 

кінокомпанія чи то студія плекають надію про те, щоби кінострічки, які 

вони продукують, згодом перетворилися на франшизу, адже не секрет, що 

саме за допомогою франшизи фільми та екранізації відомих літературних 

творів можуть існувати десятиліттями, а ще слугувати ідеями для запуску 

комп’ютерних ігор. Так, приміром японська кінокартина Ісіро Хонда 

«Годзілло, король монстрів» – екранізація одноїменного роману Грегорі 

Кіза, вперше з’явилась у світовому кінопрокаті ще у 1954 році й 

започаткувала популярну донині кінофраншизу. При цьому  останню 

версію американського фантастичного бойовика режисера Майкла Догерті 

«Годзілло 2: Король монстрів» можна було побачити у кінотеатрах у 2019. 

Таким чином, кінофраншиза «Годзілло» існує близько 70 років. Ще 

однією чи не найвідомішою в світі кінофраншизою, що має тяглість  60 

років, стала кіноісторія агента 007 – Джеймса Бонда – персонажа, 
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створеного письменником Яном Флемінгом. Нагадаємо, що перший фільм 

«Доктор Ноу» з Шоном Коннері в головній ролі у режисурі Теренса Янга 

з’явився у світовому прокаті в 1962 році.  

Відомо, що чи не найвагоміший внесок в розвиток 

кінематографічного явища франшизи належить Джорджу Лукасу та 

Стівену Спілбергу.  Так С. Спілберг у тісній співпраці з продюсерами 

Джорджом Лукасом, Девідом Брауном, Річардом Зануком, Робертом 

Уоттсом, Френком Маршаллом, Кетлін Кеннеді, Саймонон Емануелем 

став режисером і водночас продюсером чи не найприбутковіших у світі 

кіно блокбастерів «Щелепи» (екранізації однойменного твору Пітера 

Бенчлі) та медіафраншизи (тобто  лінійки такої медіапродукції як, 

літературні твори, фільми, телепередачі, комп’ютерні ігри тощо, 

пов’язаної персонажами, антуражем і  відповідною торговою маркою, що 

складається з оригінального твору та його похідних) «Індіана Джонс», 

базованої на пригодах  вигаданого археолога Доктора Генрі «Індіани» 

Джонса-молодшого. Саме касові збори цих стрічок підказали студіям-

мейджорам механізм заробляння коштів, котрий пізніше більш ретельно 

буде відпрацьовано продюсерами на стрічках «П’ятниця 13-го» та 

«Гелловін» [12]. Своєю чергою режисер і водночас продюсер Джордж 

Лукас показав кіносвітові, скільки можна заробити з реалізації мерчу – 

скорочене від «merchandise», тобто товару (адже, нагадаємо, що 

популярному фільму передували фігурки героїв) на прикладі кінофільму 

«Зоряні війни» [13].  

Зауважимо, що продюсери кінопроектів лишень зрідка одразу 

планують  фільмування повної кіносаги, адже передбачити однозначний 

успіх у глядачів практично неможливо, проте як виняток, можуть слугувати 

роботи режисера і продюсера Пітера Джексона – трилогія «Кілець» та 

«Гобіт». Прикметно, що навіть повна екранізація (7 фільмів) усіх романів 

про Гаррі Поттера залежала виключно від успіху перших стрічок, що 

заклали потужні підвалини для плідної подальшої роботи кінематографістів. 

Тож, часто-густо, похвалитись кількома серіями, одразу закладеними у 

фільмовий бюджет, можуть наразі лише ті продюсери, що вдаються до 
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екранізації. Відзначимо, що коли уважно придивитись до фільмів – лідерів 

світового прокату, що поступово починають, сказати б, обростати так 

званими сиквелами (від «sequel», тобто той, що продовжує сюжет іншого 

відомого кінотвору), приквелами (від «prequel»  як продовження кіноісторії 

навпаки, що використовуючи популярність та ідеї існуючого первісного 

твору, не є його прямим продовженням, а розповідає передісторію подій з 

героями), то варто відзначити, що такі кінопроекти мають переважно 

розважальний характер, створені в пригодницькому жанрі й виступають 

своєрідними атракціонами. 

Такою кінофраншизою і водночас своєрідним кіноатракціоном є 

унікальна за своєю світовою популярністю серія «Пірати карибського 

моря» кінокомпанії «Walt Disney Pictures», адже шість кінокартин 

названої серії  набули ознак унікальної самобутності, тоді як рекламний 

фільм став окремішнім продуктом.  

Уточнимо, що кінокомпанія  «Walt Disney Pictures» продукувала 

ігрове кіно з 1950 року, започаткувавши такий різновид своєї діяльності зі 

стрічки «Острів скарбів». У світовому прокаті, вся франшиза загалом, 

зібрала 1 451 780 833 млн доларів США (посівши досить високі місця у 

топ-100 світового рейтингу найкасовіших фільмів) і за цим показником 

стала однією з найуспішніших серій фільмів. Тоді як найбільшу 

комерційну вигоду приніс 2006 другий фільм кінофраншизи «Пірати 

карибського моря: Скриня мерця», зібравши у прокаті 1 066 179 725 

доларів США при бюджеті 225 млн доларів. В українському прокаті з 

2012 року найкасовішою виявилась кінофраншиза «Пірати Карибського 

моря: На дивних берегах». Стрічка зібрала у дистриб’юційній мережі 

понад 5,2 млн доларів США (посівши 2-ме місце в українському рейтингу 

найприбутковіших іноземних кінопроектів, поступившись лише картині 

«Аватар» Джеймса Камерона, касові збори якої сягнули понад 8 млн 

доларів США) і стала найбільш прибутковою кінопродукцією 2011 року 

[8]. Однак, зауважимо, що приголомшливі цифри прибутків, це не лише 

історія збагачення кінокомпанії « Walt Disney Pictures» і продюсерсько-

режисерського успіху, а й історія неабиякої глядацької прихильності до 
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якісного кінематографічного продукту, котрий вже тривалий час 

залишається в полі незгасаючого інтересу публіки. 

Нагадаємо, що сценарій до першого фільму (як і наступних 

чотирьох) з пригодницької серії «Пірати Карибського моря», в котрому 

авторами химерно виписано й відображено чудернацький світ, 

наповнений майже лавкрафтіанськими чудовиськами, було створено у 

творчому тандемі драматургів Теда Еліота й Тері Росіо. Вкажемо, що 

дебютом названих авторів став фільм «Маленькі чудовиська» Річарда 

Алана Грінберга (1989 р.), що хоч і не окупив себе в мережі прокату 

(зібравши менше восьмисот тисяч проти 6 мільйонів бюджету), однак 

задав вектор подальшого розвитку сценаристів та допоміг 

зарекомендувати себе в середовищі вибагливої кіногромадськості. Маючи 

значний творчий доробок в дитячому кінематографі Т. Еліот і Т. Росіо не 

випадково залучаються до роботи над одним з найулюбленіших дитячих 

анімаційних серіалів 1990-х кінокомпанії «Walt Disney Pictures» – 

«Аладін» Алана Заслова за мотивами однойменної казки. Налагодивши 

творчі контакти з продюсерами вказаної компанії-мейджора, що займала 

лідируючу позицію на доволі жорстокому кінематографічному ринку, 

майстри неодноразово співпрацюватимуть з ними. Так 1994 р. митцями 

було адаптовано до екрану роман Р. Гайнлайна «Ляльководи», що постав 

у режисурі С. Орма. А 1998 на екрані з’являться одразу кілька стрічок за 

участі Т. Еліота і Т. Росіо: «Мураха Антц» Е. Дарнела, Т. Джонсона, 

«Солдатики» Дж. Данте, «Годзило» Р. Еммеріха та «Маска Зорро» 

М. Кемпбела. В 2000 р. створені за сценаріями названих майстрів в 

прокаті майже одночасно опиняться, нажаль, непомічена широким 

загалом анімаційна стрічка «Дорога на Ельдорадо» (режисерів Бібо 

Бержерона, Вілла Фінна, Дона Пола) й  культовий оскароносний «Шрек» 

(режисерів Ендрю Адамсона та Вікі Дженсона), спродуковані 

кінокомпанією «DreamWorks Animation». Показово, що саме 

фантастичність «Ляльководів», динамічний екшн «Маски Зорро», жах 

«Годзили», доброта «Мурахи Антц» та постмодерний гумор «Шрека» 

стали неодмінними супутниками сценаристів в роботі над майбутніми ще 
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тоді «Піратами Карибського моря». При цьому нагадаємо, що своєрідною 

генеральною репетицією кінофраншизи «Пірати Карибського моря» стала 

адаптація роману «Острова скарбів» Р. Л. Стівенсона, що вийшла у прокат 

під назвою «Планета Скарбів» (2002 р.) у режисурі Р. Клементса та 

Дж. Максера й виявилась найбільш недооціненою анімаційною стрічкою 

компанії «Walt Disney Pictures». 

Цікаво, що ідея майбутньої кінофраншизи «Пірати Карибського 

моря»  народилась у американських продюсерів під впливом атракціону в 

Disneyland Park ще в середині 1990-х, однак кінокомпанії не поспішали 

вкладати кошти у даний кінопроєкт. Натомість позначений високим 

рівнем майстерності сценарій Т. Еліота і Т. Росіо одразу зацікавив 

представників кінокомпанії Disney і був залучений в кіновиробничий 

процес [9]. 

Відомо, що генеральний продюсер кінокомпанії Джеррі Брукгаймер, 

прочитавши сценарій, зажадав, щоб назва звучала саме «Пірати 

Карибського моря: Прокляття чорної перлини», адже саме двокрапка – «:» 

– і те, що стоїть після неї, за умови успішності проєкту, дає продюсерові 

полігон для маневрів в царині сиквелів. Показовим є той факт, що і досвід, 

і, головне – інтуїція не підвели продюсера. Д. Брукгаймер згодом охоче 

продюсуватиме фільми, зняті за сценаріями Т. Еліота і Т. Росіо, зокрема: 

дві частини «Скарбів нації» Дж. Туртелтауба (2004 та 2007 рр.), «Дежавю» 

Тонні Скота (2006 р.), «Самотній рейнджер» Гора Вербінські (2013 р.).  

Нагадаємо, що прийшовши у «велике» кіно з виробництва реклами 

ще у 1970-х, Д. Брукгаймер як продюсер здобував свою репутацію, 

спродукувавши стрічки, розраховані на смаки невибагливих глядачів, як 

то: «Американський жиголо» (1980 р.) та «Люди-коти» (1982 р.) Пола 

Шредера. Справжній успіх прийшов до продюсера разом з «Поліцейським 

з Беверлі-Гіллз» (1984 р.) у режисурі М. Бреста, компанії «Paramount 

Pictures». Прикметно, що віднайшовши свою стежку в продюсерській 

діяльності, Д. Брукгаймер, зазвичай, брався за кінопроєкт з високою 

мірою режисерської напруги і вміло піднімав рівень глядацької уваги та 

значних касових зборів. Під його орудою кіносвіт побачив чимало 
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культових фільмів: «Кращий стрілець» (1986 р.) та «Дні грому» (1990 р.) 

Тоні Скота, «Погані хлопці» (1995 р.), «Викрасти за 60 секунд» (2000 р.) 

Доменіка Сени, «Перл-Харбор» (2001 р.) Майкла Бея . 

Показово, що попри роботу над так званим гіпермаскулінним кіно, 

сам Д. Брукгаймер надає перевагу перегляду інтелектуальних авторських 

стрічок, як то: «400 ударів» Ф. Трюффо (1959 р.), «Хрещений батько» 

(1972 р.) Ф. Ф. Копполи, «Французький зв’язковий» В. Фрідкіна (1971 р.), 

«Добрий Уілл Хантінг» Ґаса Ван Сента (1997 р.) тощо. 

Продюсер щиро вірив і ретельно слідував власним настановам, що 

кожному професіоналові слід завжди якісно виконувати свої обов’язки 

перед конкретною авдиторією. В одному з інтерв’ю кореспонденту  «Los 

Angeles Times» кіновиробник зазначав, що продюсування чимось схоже на 

«транспортний бізнес», адже доводиться перевозити авдиторію з одного 

місця до іншого». При цьому саме продюсерові належить об’єднати всі 

етапи й елементи фільмотворення, приймаючи разом з режисером 

остаточне рішення щодо художньо-естетичної компоненти 

кінопроекту [4]. При цьому переважна більшість фільмів, спродюсованих 

Д. Брукгаймом вирізняються надзвичайною «динамікою, видовищністю, 

напругою та тріумфалізмом  і є втіленням  такої собі entertainment 

(розваги)» [4]. 

Завершивши роботу над першим фільмом «Піратського» сету 

Джеррі Брукгаймер встановив, власний рекорд і був відзначений, як 

перший продюсер в історії Голлівуду, який зняв два найбільш 

прибуткових фільми за один уїк-енд «Погані хлопці 2» Майкла Бея та 

спін-офф тематичного парку Діснея «Пірати»  Гора Вербінські [3]. 

Позаяк на кіновиробництві кінцевий продукт – це плід колективної 

праці, що вимагає чіткого взаєморозуміння всередині команди, тому 

режисером-постановником було не випадково обрано митця, котрий би 

міг спілкуватись універсальною мовою зі сценаристами, продюсерами, з 

усією командою вцілому. На момент старту кінопроєкту Гор Вербінські 

мав не надто велику і водночас неоднозначну фільмографію, що 

починалась від короткометражного «Ритуалу» (1996 р.), буфонадного 



143 

«Мишачого полювання» (1997 р.) до римейку японського фільму жахів 

«Дзвінок» (2002 р.). Важливим було те, що Г. Вербінські, маючи музичну 

освіту й неабиякий виконавський досвід у рок-гуртах, виявився 

креативним режисером музичних кліпів і водночас фантастичним 

продуцентом рекламних фільмів. Нагадаємо, що по закінченню кіношколи 

в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, майбутній відомий 

митець 1987 отримав свою першу роботу як читач сценаріїв у комерційній 

продюсерській компанії «Limelight». Після того, як режисер Жюльєн 

Темпл переглянув деякі з робіт Г. Вербінскі, з ним було укладено 

контракт  продюсерською компанією «Nitrate Films», а потому з «Palomar 

Pictures», де режисер спродукував численні музичні кліпи для таких 

відомих гуртів, як: «Vicious Rumors», «Bad Religion», «NOFX», «24-7 

Spyz», «Monster Magnet», «The Crystal Method» інших. Цікавими 

виявились і рекламні ролики брендів «Nike», «Coca-Cola», «Canon», 

«Skittles» та «United Airlines». Тоді як чи не найвідоміший рекламний 

ролик Гор Вербінські створив для торгової марки пива «Budweiser», де 

жабам, доручив «вимовляти»-квакати назву бренду. За свої творчі 

надбання у продукуванні реклами Гор Вербінськи отримав чотири 

відзнаки одного із найстаріших і найпрестижніших міжнародних 

фестивалів реклами «Clio Awards» та Срібного лева Каннського МКФ 

реклами – Cannes Advertising Silver Lion [2]. Це вкотре доводило для 

продюсерів той факт, що вміння режисера працювати в рекламній 

індустрії демонструє і його здатність створювати привабливий продукт, як 

для замовника, так і для споживача.  

То ж продюсери не помилились з вибором режисера-постановника, 

запросивши до постановки «Піратів Карибського моря» саме Гора 

Вербінські, адже авдиторія палко відгукнулась на реверсивну історію 

піратства, де герої не стільки здобувають скарби, скільки старанно 

позбуваються проклятого, давно награбованого. Цікаво, що для 

суспільства 2000-х поняття «піратство» не було архаїзмом, а цілком 

реальною загрозою, якій піддавались торгові судна поблизу прибережних 

вод Сомалі. Весь світ спостерігав в новинах історії захоплень та 



144 

визволення заручників ще з кінця 1980-х років, коли подібний промисел 

став шляхом виходу із злидній  для частини громадян знедоленої країни. 

Тож кілька поколінь одеських дітей щиро вірили, що їхні батьки, 

затримуючись в черговому рейсі, напевне просто розважаються разом з 

капітаном Джеком Горобцем десь на Тортузі.  

Варто зауважити, що вказаний вище образ, втілений Джоні Деппом, 

виявився надзвичайно живучим, більше того, що для багатьох глядачів 

ймовірно актор так і залишиться в образі пірата, тоді як сам Джек 

Горобець відокремився і зажив власним життям. Він не лише став 

символом приморських пляжів разом з кукурудзою, медовою пахлавою та 

грайливою мавпочкою для фото, а й перетворився на героя, котрого 

хочуть бачити дітки в лікарнях не рідше за Людину-Павука. Проте слід 

зазначити, що такою любов’ю персонаж  користувався не тільки в дітей, а 

й в їхніх матусь… Адже якось Депп отримав відзнаку «найсексуальнішого 

актора» світу [7]. 

На нашу думку, задля того, щоби дослідити феномен створення 

образу капітана Джека Горобця, слід поринути в акторське минуле Джоні 

Деппа. Нагадаємо, що актор належав до генерації юних, бунтівних та 

вродливих зірок 1990-х, досить поглянути лишень на фото преси з 

колишніх вечірок на честь вручення чергових  премій, відзнак на 

фестивалях, оглядах тощо. Відразу впадає в око ціла плеяда так званих 

«солодких хлопчиків», серед яких був і Леонардо Дікапріо, через котрого 

тріпотіли сердечка школярок після контраверсійної стрічки «Щоденники 

баскетболіста» (Скотта Калверта), і Бред Піт, з не менш екзальтованою 

роллю в фільмі «Темний бік сонця» (Божидара Николича), і Метт 

Деймонд, що полюбився публіці зі стрічки «Шкільні зв’язки» (Роберта 

Манделя). Проте Джоні Депп виокремлювався з поміж інших «солодких 

хлопчиків» з фатальними ролями, старанно намагаючись позбутись цього 

своєрідного  виконавського тавра. 

Джон Крістофер (Джонні) Депп ІІ був тим «складним» підлітком, що 

передовсім мріяв про музичну кар’єру, а тому свої перші кроки в кіно 

серйозно не сприймав. Для Деппа, на відміну від публіки, епізодичні ролі 
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в культовому багатосерійному «Кошмарі на вулиці В’язів» у режисурі 

Семюеля Байєра, популярних телесеріалах «Джамп-стріт 21» та «Готель» 

були лиш випадковими творчими спалахами в житті. Переломною стала 

для виконавця скандальна стрічка «Плаксій» (1990 р.) Джона Вотерса. 

Надміру сексуалізований образ юного тоді Деппа викликає двозначні 

відчуття, як власне і леопардові лосини в шафі модниці – або це повний 

несмак, або це зумисний, продуманий кітч. Проте фільм «Едвард Руки-

ножиці» Тіма Бертона, того ж року, показав юному акторові нові займаві 

горизонти кінематографа, зокрема, авторського. Саме їх спільні проєкти 

підказали Д. Деппові широку  амплітуду його перевтілень, а повна творча 

свобода і ексцентричність, що вирувала в майстерні Т. Бертона, лише 

спонукала до експериментів. Протягом 1990-х актор мало не фонтанував 

різноманітними ролями в іменитих режисерів, як то: «Що турбує Гілберта 

Грейпа» Лассе Хальстрьома (1993 р.), «Арізонська мрія» Еміра Кустуріци 

(1993 р.), «Мрець» (1995 р.) Джима Джармуша, «Донні Браско» (1997 р.) 

Майка Ньюела, «Страх та ненависть Лас-Вегасу» (1998) Террі Гіліама, 

«Девята брама» (1999 р.) Романа Поланські. Про Джонні Деппа говорили 

вже не як про виконавця ролей «солодких хлопчиків», а як про потужного 

актора з розмаїтою палітрою виразних засобів, хоча в темних залах 

кінотеатрів продовжували чутись дівочі зітхання. Тому логічно, що 

панянки привівши своїх діток на сеанс «Піратів» не кидали зусиль 

розгледіти в капітані Чорної Перлини того звабливого «Плаксія». А от для 

самого актора образ капітана Джека Горобця мав інше забарвлення, 

скоріш іронії над самим собою. 

Слід вказати, що Д. Деппові ідея стрічки «Пірати Карибського моря» 

припала до душі ще на стадії її розробки, і в ролі (на яку претендували 

кілька акторів  – Джим Керрі, Крістофер Вокен ін.), сказати б, головного 

пірата він уявляв лише себе. При цьому виконавець вбачав спорідненість 

поведінки піратства минулого з поведінкою рок-зірок сучасності. 

Списавши образ Джека Горобця зі свого кумира і приятеля Кітта Річардса 

та, здобривши його хиткою ходою моряка, на акторському кастингу він 

представив своє прочитання образу персонажу. Прикметно, що 
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кінокомпанія Disney спершу була не готова до подібної ексцентрики, 

проте режисер Гор Вербінські й головний продюсер Джеррі Брукхаймер  

підтримали задум Деппа. Тож актор так відчайдушно вкладався в свого 

персонажа, що деякі елементи гардероба, продуманого разом з 

художницею Пенні Роуз, виявились його особистими речами. Однак варто 

додати, що на знімальному майданчику був відповідний спеціаліст, який 

мав слідкувати за тим, щоби імпровізація Деппа не виходила далеко за 

межі як сценарію, так і режисерського задуму. Проте такі побоювання 

виявились марними, адже відгук публіки змусив в наступних фільмах 

збільшити кількість екранного часу Джека Горобця та навіть додати ще 

більше самоіронії, як приміром у сцені третього фільму «Пірати 

Карибського моря: На дивних берегах», де капітан Джек, знаходиться в 

компанії сотень двійників, породжених власною уявою. 

Показово, що у кінофраншизі «Пірати Карибського моря» не тільки 

образ симпатичного пірата-шахрая Джека Горобця підкупив глядацьку 

авдиторію. Не меншої популярності набув Вілл Тернер, у виконанні 

Орландо Блума, що робив, мовити би, правильні вчинки та відстоював не 

менш правильні, сповнені добра і справедливості ідеї. Більше того, 

публіка була у захваті від того, як потужно й сміливо порушувала 

Діснеївський канон дочка губернатора Уезербі Суонна і кохана Вілла – 

Елізабет Суонн (у виконанні Кіри Найтлі). 

Відмітимо, що на початку 2000-х рр. в американському 

кінематографі стався, сказати б, сплеск, лагідної емансипації, в той час, як 

героїні минулого століття були мужніми – Майор Ріплі чи Сара Коннор, 

Клариса Старлінг чи солдат Джейн, в нинішньому столітті кіногероїням 

пропонується не відмовлятись від власної сексуальності чи жіночності 

задля того, щоби складати конкуренцію чоловікам, ба навіть бути кращим 

за них (яскравим прикладом є стрічка «Блондинка в законі» (2001 р.) 

Роберта Лукетіча). Саме тому Елізабет Суонн у виконанні Кіри Найтлі 

вже не «дама, що опинилась в біді», а сама вирушає в мандрівку, задля 

порятунку свого «принца» і стає повноцінним учасником чоловічих ігор 

[11]. Показово, що у трьох частинах кінофраншизи – «Пірати Карибського 
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моря: Прокляття Чорної перлини», «Пірати Карибського моря: Скриня 

мерця» та «Пірати Карибського моря: На краю світу» – персонаж 

К. Найтлі розвивається, будуючи, цілком правдиву, жіночу піратську 

кар’єру [6] та проходячи складні випробування совісті, тоді як її коханий 

продовжує рух, заданим, ще в першому фільмові, вектором. В цілому 

сюжетні арки простого й чесного юнака Вілла Тернера та красуні Елізабет 

Суонн закриваються ще в першій стрічці, але її успіх штовхає всіх 

персонажів на пошуки нових пригод. 

Варто вказати, що зйомки всієї кінофраншизи «Пірати Карибського 

моря» обернулись пригодою не тільки для персонажів, а й для всіх 

учасників знімального колективу. Через певну виробничу неможливість 

забронювати знімальний павільйон зі штучним морем, в якому колись 

відбувались зйомки воєнної мелодрами «Перл-Гарбор» Майкла Бея та 

фільму-катастрофи «Титанік» Джейса Камерона, кінематографістам 

довелось вирушити на натуру, котра вже частково втрачала свої позиції 

перед комп’ютерною графікою [1]. Але, що цікаво, що саме це рішення 

забезпечило фільмові органічну натуралістичність, котра була із 

захопленням зустрінута мільйонами глядачів. Безлюдні острови в 

лазурному морі з цнотливо-чистими пляжами на кілька годин 

залюднювались гелікоптерами, фільмувались з усіх можливих ракурсів і 

ставали часточкою цілої картинки, в яку переносився глядач в темноті 

залів кінотеатрів. Так синє море стало окремим персонажем у 

кінофраншизі «Пірати Карибського моря», як і Новозеландські зелені 

луки у «Володарі перснів» Пітера Джексона. Звісно, що не обійшлось і без 

павільйонів, адже довелось домальовувати за допомогою CGI бурхливу 

стихію в сценах шторму, але це було зроблено настільки якісно 

технологічно, що роботу майстрів вважали кілька років кращим 

мальованим морем, з часів целофанових морів Федеріко Філіні. Робота 

фахівців графічних візуальних ефектів у кінофраншизі «Пірати 

Карибського моря» варта окремого обговорення, так само як і художників 

бутафорів, адже завдяки їх кропіткій праці широка глядацька аудиторія 

вибухнула цікавістю до такої собі піратської романтики й атрибутики. 
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Крім того, у вказаній кінофраншизі спрацював маркетинговий хід, а саме 

кіномерчиндайзинг, колись вдало залучений  режисером і продюсером 

Джорджем Лукасом у «Зоряних війнах». Адже після виходу першої 

стрічки кінофраншизи «Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної 

перлини», різноманітні  фігурки персонажів, футболки, трикутні 

капелюхи, шаблі та піастри зникали з полиць магазинів блискавично: так 

фільм породжував попит на мерчиндайзинг (як використання образу кіно- 

або мультперсонажу під час продажу або розповсюдження товару),  а 

мерчиндайзинг породжував попит на сиквели, тоді як сиквели знову 

спричиняли попит на мерчинданзинг – такий собі своєрідний гігантський 

маркетинговий змій, що сам себе поїдає. 

Кінофраншиза «Пірати Карибського моря», мов Цар Медас, 

конвертувала у золото і кіномузику, створену Гансом Ціммером. Звісно, 

композиторів у роботі над циклом фільмів про пірітав було кілька і кожен 

з них відповідав за свій обсяг музичного тексту, але саме Ціммеру 

належить авторство знаменитого музичного супроводу «Pirates of The 

Caribbean», котрий подумки лунає у кожного глядача при згадці про 

капітана Джека Горобця.  

Повертаючись до тези про роботу над кінофраншизою 

«злагодженого колективу» з’ясовуємо, що більшість членів знімальної 

групи плідно співпрацювали і в інших кінопроєктах, як от: композитор Г. 

Ціммер і  продюсер Д. Брукгаймер ( «Багряний приплив», «Дні грому» 

Тоні Скота, «Скеля»,«Перл Харбор» Майкла Бея). Своєю чергою  Гор 

Вербінські і оператор-постановник Даріуш Вольський разом створювали 

музичні кліпи для Девіда Бові, Елтона Джона, Ніла Янга, Стінга та гурту 

«Aerosmith», а також фільмували стрічку «Мексиканець» (2001 р.) з 

Бредом Пітом, Джулією Робертс та Джеймсом Гондольфіні в головних 

ролях [5]. Своєю чергою наголосимо, що Д. Вольський у вишуканій і 

водночас комфортній для ока манері ведення глядача лабіринтами 

візуальної оповіді вирізняється надзвичайною увагою до деталей в кадрі, 

винахідливістю в роботі зі світлом, пошуками кольорового рішення та 

прискіпливим поводженням з оптичними ефектами, що могли помітити 
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шанувальники його творчості, приміром, в останній стрічці «Дім Гучі» у 

режисурі Рідлі Скота,  фільмованій 2021 року.  

Так, приміром, саме завдяки блискучій операторській роботі, 

вражаюче виглядає вже початковий кадр першого фільму кінофраншизи 

«Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини», в котрому з 

густого туману виринає корабель-красень, далі у зумі з’являється  

субтильне дівча, що жваво виспівує піратську пісеньку. Зміна кадру і 

глядач вже знаходиться за спиною дівчинки на кораблі, камера 

наближається, простягається чоловіча рука, торкаючись дитячого плеча – 

та, своєю чергою, перелякано озирається. Зміна кадру і ми бачимо героїню 

та її супутника, котрий просить помовчати, адже там «піратів, як солі в 

морі», тож не слід накликати лиха. Отож за хвилину екранного часу 

глядач отримує інформацію про час та місце дії, атмосферу та головну 

небезпеку, а крім того, стикається з упередженнями про «жінку на 

кораблі» і усвідомлює, хто буде долати ці упередження. 

Цікаво, що однією з причин звернення продюсерів кінофраншизи 

«Пірати Карибського моря» до сильних жіночих персонажів є доволі 

непевне чи то навіть скандальне минуле самого Діснеївського атракціону. 

Нагадаємо, що наприкінці 1990-х, вже 30-літній проєкт почергово 

піддавався нападкам як борців за історичну справедливість, так і 

активістів пацифістських рухів. То ж, зважаючи на обставини, 1997 року 

керівництво Каліфорнійського філіалу Disneyland Park було змушене 

закрити атракціон для реконструкції, через звинувачення, зокрема й, в 

сексизмі: адже частина атракціону-постановки зображувала механічних 

піратів, що переслідують механічних, спокусливих жінок. Виникало 

питання – для чого саме? Варіантів трактування їх поведінки, як 

виявилось, було не багато. То ж було внесено певні зміни в експозицію, 

котрі також піддавались критиці, тому довелось терміново рятувати імідж 

прибуткового продюсерського проекту [10]. Таким чином, ідея створення 

фільму, а згодом і кінофраншизи стала знахідкою й фактично врятувала 

атракціон, а кіноіндустрія продемонструвала блискучий зразок кризового 

менеджменту. 
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У підсумку вкажемо, що кінофраншиза «Пірати Карибського моря» 

за роки свого існування набула ознак феномену надуспішної проектної 

режисерсько-продюсерсьої творчості, подолавши такі упередження як: 

відсутність попиту на кінопродукцію про піратів у цільової аудиторії; 

неможливість створити рекламний фільм атракціону комерційно 

успішним; поєднати прибутки і художню якість аудіовізуального 

продукту. Виявилось, що за відсутності запиту глядацької аудиторії – 

продюсерам треба його вміти сміливо створити, для зйомок рекламного 

продукту слід залучати високодосвідчених фахівців, що знаються на 

рекламі, а для художньо-естетичної якості потрібно велетенське бажання, 

відповідальність і кропітка  робота злагодженого творчого колективу 

Можливо тому, перша трилогія франшизи стала класикою сімейного 

фільму, бо ж кінематографісти творили на кількох рівнях: стрічка 

кінокомпанії «Walt Disney Pictures» мала захопити фантазії дитини й 

розбудити дитинство у дорослих глядачів, що згодом обов’язково 

приведуть юних глядачів у найбільш видовищний в світі атракціон – кіно. 
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діяльності. Мистецькі проекти є невід’ємною частиною розвитку і 

існування будь-якого цивілізованого суспільства. Їх мета – створення 

духовних цінностей і предметів мистецтва, відновлення втраченого 

надбання людства, а також пошук доказів, що підтверджують ті або інші 

гіпотези або міфи, пов’язані з походженням тих або інших подій в історії 

цивілізації [3].  

Мистецькі проекти дослідники розділяють за різними типологіями, 

однією із них є за формою існування кінцевого продукту: 

 «аудіовізуальний, пов’язаний із створенням або розміщенням 

аудіовізуальної продукції, включаючи інтернет-проекти, різні види 

кінематографа або телебачення; 

 художньо-дизайнерський, пов’язаний із створенням або 

реставрацією різних художніх цінностей, колекцій одягу або ювелірних 

прикрас; 

 сценічний, пов’язаний із створенням театральної, естрадної або 

циркової антрепризи, реалізації шоу-проектів, музичних або інших 

фольклорних фестивалів; 

 поліграфічний, пов’язаний з виданням книг і періодичних видань 

або іншої поліграфічної продукції; 

 реставраційний, пов’язаний з відновленням пам’ятників історії, 

релігії і культури, з санацією житлових кварталів старовинних міст; 

 експериментальний, пов’язаний з пошуком доказів або 

проведенням експерименту по підтвердженню історичних, етнічних або 

лінгвістичних гіпотез» (за Г. Івановим. Основы продюсерства, 2015). 

Поняття «сценічний, театральний проект» увійшло у контекст 

сучасного театрального процесу порівняно нещодавно. Тому, цілком 

зрозумілою є його недостатня термінологічна визначеність у вітчизняній 

театрознавчій практиці. 

Слід зауважити, що поняття «театральний проект» змістовно ширше, 

ніж визначення тільки режисерської практики. Це поняття охоплює 

різноманітні напрямки діяльності у межах театрального процесу загалом. 

Умовно театральні проекти можна поділити на такі групи: 
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 створення нових вистав – проекти-постановки; 

 пошукові проекти мистецьких угрупувань; 

 інші проекти – це заходи різноманітної спрямованості, які 

знаходяться в межах театрального процесу. 

Поняття «театральний проект» містить у собі два аспекти. Перший – 

це наявність спрямування мистецької події (або низки подій) на 

досягнення певної естетичної чи соціокультурної мети та усвідомлення 

перспективних наслідків від реалізації проекту. Другий – це стратегія і 

тактика продюсування мистецького заходу. Наявність другого аспекту дає 

підстави розглядати театральні проекти не лише з позицій театрознавства, 

а й як досвід однієї з фінансово-організаційних форм театральної справи. 

Театральні проекти передбачають грошові інвестиції у той чи інший 

мистецький захід, його продюсування та реалізацію. Тобто без 

економічної бази навіть найяскравіші ідеї залишаються лише ідеями. 

Перед будь-яким засновником театрального проекту стоїть безліч питань 

та проблем, які стосуються витрат на постановку вистави, оренди 

приміщення, реклами та ін. Саме це дозволяє зробити висновок, що 

організаційно-економічний аспект, продюсування є найважливішим при 

створенні незалежних театральних проектів.  

Ключовою фігурою в процесі організації і постановки театральних 

проектів є продюсер. Поняття продюсер сформувалося в процесі зародження 

кіновиробництва і визначало новий тип підприємця, який здійснював 

ідейно-фінансовий і художній контроль над постановкою. 3а визначенням 

термінів producer та prоduction, продюсером у виробничому аспекті може 

бути не тільки людина, але й організація чи ціла країна. Роль продюсера 

може виконувати одна людина, а може виконувати невелика команда з 

розподілом управлінських функцій і спеціалізацією усередині. Цей висновок 

знаходить підтвердження в діяльності неприбуткових американських 

театрів, де сам заклад бере на себе фінансову відповідальність, саме він, а не 

окрема людина, може називатись продюсером.  

Слово «продюсер» дуже широко використовується у сучасному 

житті та, зокрема, у вітчизняних мистецьких організаціях, що звичайно є 
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підтвердженням необхідності професії. За визначенням українських 

словників існує декілька тлумачень даного поняття: так «Словник 

іншомовних соціокультурних термінів» дає наступне визначення даного 

терміну «продюсер (від лат. producere – виробляти) довірена особа 

кінокомпанії, яка здійснює художній та організаційно-фінансовий 

контроль за постановкою фільму» [5]. «Великий тлумачний словник 

сучасної мови» визначає поняття «Продюсер (від англ. produce – 

проводити) – довірена особа кінокомпанії, що здійснює ідейно-художній 

та організаційно-фінансовий контроль над постановкою фільму; особа, яка 

організує, фінансує постановку фільму, вистави і т. ін.» або 

«Адміністративно-фінансовий організатор діяльності зі здійснення якого-

небудь комерційного проекту (різних шоу, концертів, телепрограм, запису 

альбомів, дисків, відеокліпів і т. ін.)» [1].  

Сьогодні, в зв’язку з розвитком даного виду діяльності, це поняття 

набуло більш ширших функцій, укорінилося в усіх видах мистецького 

простору, тому можна дати наступне визначення поняття «продюсер» – 

людина в індустрії розваг, яка регулює фінансові, адміністративні, 

технологічні або юридичні аспекти, а також регулює репертуарну 

політику при виконанні будь-якого проекту в області культури. Особа, що 

здійснює ідейно-художній і організаційно-фінансовий контроль над 

певним художнім проектом.  

Продюсер – це людина, яка здатна зрозуміти перспективу і потреби 

ринку і поєднувати це розуміння із знаннями в області управління 

виробництвом і використовуванням ресурсів з розрахунку на отримання 

доходу. На відміну від інших підприємців, що зводять разом відомі 

чинники виробництва – природні і людські ресурси, капітал, продюсер 

має справу із створенням нової інтелектуальної власності, поєднуючи 

воєдино майстерність драматурга, композитора, режисера, оператора, 

художника, артистів, працю технічного персоналу і безліч інших 

компонентів.  

Продюсер є активним агентом театрального ринку, який формує і 

розвиває виробництво аудіовізуальної продукції і встановлює ринкові 
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зв'язки. Він діє самостійно, і на свій страх і ризик і під свою 

відповідальність (у тому числі майнову) створює виставу. Відповідно до 

діючого в Україні Закону «Про авторське право і суміжні права» автори 

аудіовізуальних творів передають продюсеру виняткові права на 

відтворення, розповсюдження і публічне виконання твору. Продюсер не 

тільки повинен узяти на себе ініціативу і відповідальність по підготовці 

проекту, але і особисто брати участь в створенні твору [2].  

Глобальність багатьох театральних проектів, особливо за кордоном,  

обумовлює розподіл продюсерів на чотири умовні види: 

 продюсер, що займається фінансовими питаннями театру, 

здійснює пошук необхідних коштів; 

 продюсер, що відповідає за виробництво театрального проекту, 

забезпечує творчий та технологічний процес; 

 продюсер, що відповідає за розповсюдження проекту, з метою 

найбільш повного повернення витрачених на виробництво коштів; 

 продюсер, що займається демонструванням вистави з метою 

одержання прибутку.  

Дослідник американського театру професор Стівена Ленглі з 

Бруклін-коледжу Нью-Йоркського Сіті-університету розподіляє 

продюсерів за функціональними обов’язками, які на них покладені під час 

реалізації: 

Виконавчий (executive) продюсер – довірена особа компанії, що 

здійснює фінансовий, організаційний і художній контроль над 

постановкою. 

Функціональний продюсер – особа, що відповідає за конкретні 

творчо-організаційні компоненти, тобто що виконує певну функцію. 

Асоційований (associate) продюсер – партнер, частково фінансуючий 

проект і що бере участь в підготовці творчих і виробничих планів 

головного продюсера постановки. 

Лінійний (line) продюсер – особа, що відповідає за технологічний 

процес і найбільш складні етапи проекту [4]. 

Слід зазначити, що такий розподіл є умовним, і в кожному 
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конкретному випадку не обов’язково повинні брати участь всі означені 

продюсери.  

В Україні, як правило можлива участь тільки одного продюсера, 

який взяв на себе всі наведені обов’язки, оскільки компанія-виробник 

здебільшого є й офіційним прокатником театрального проекту на 

території країни.  

Розвиток і функціонування незалежних театральних проектів 

неможливий без професіоналів, що вміють ці проекти організувати.  

Продюсеру не достатньо вміти знайти талановитих акторів, 

передбачити той вид діяльності, який принесе прибуток, необхідно мати 

здібності до того, щоб організувати проект з урахуванням економічних, 

соціокультурних і політичних чинників, вміти встановлювати зв’язки з 

різними структурами, як державними так і комерційними, розуміти 

важливу роль заходу в естетично-культурному розвитку суспільства. 
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ВЗАЄМОДІЯ У ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ РЕЖИСЕРА ТА 
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СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА 

 

INTERACTION IN THE CREATIVE ACTIVITY OF THE 

DIRECTOR AND THE ACTOR IN THE NATIONAL ART 

COLLECTIVE THEATER OF THE SONGS «LADONKY» OF THE 

CENTER FOR EXTRA-SCHOOL WORK OF THE SVIATOSHYN 

DISTRICT OF THE CITY OF KYIV 

 

Для підтвердження ефективності використання технологій 

нейролінгвістичного програмування у творчій взаємодії режисера, актора 

та глядача нами було проведено творчий проєкт на базі Центру 

позашкільної роботи Святошинського району міста Києва. У проєкті взяли 

участь 12 вихованців Народного художнього колективу Театру пісні 

«Ладоньки», керівником якого є заслужена діячка мистецтв України, 

доктор культурології, професор Садовенко Світлана Миколаївна.  

Мета проєкту: встановлення тісної творчої взаємодії між 

керівником колективу, вихованцями та глядачами за допомогою 

використання технологій нейролінгвістичного програмування.  

Під час проєкту педагогічному складу колективу було 

запропоновано провести з дітьми тестування, яке дало можливість 

визначити домінуючу репрезентативну систему вихованців сприйняття 

ними навколишнього світу. Учасникам ставили питання, які мали на меті 

визначити їхню модальність. Питання були сформульовані таким чином, 

mailto:l.a.poriadchenko@gmail.com
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що кожен представник репрезентативної системи реагував на них 

відповідно до свого світосприйняття.  

У дослідженні взяли участь 3 хлопчики та 9 дівчаток віком від 6 до 

15 років. Серед всіх опитаних переважна більшість 96% дітей виявилися 

аудіалами. І це й не дивно, оскільки діти мають здібності до вокалу, що 

дуже тісно пов’язано з аудіальним типом сприйняття світу. І лише 4% 

опитаних дітей сприймають світ, розділяючи в однаковій мірі аудіальну, 

кінестетичну та візуальну репрезентативні системи світосприйняття.  

У ході роботи, відповідно до поставленої мети було визначено 

завдання проєкту, які полягали в наступному: 

 визначити репрезентативну систему кожної дитини, яка є 

учасником проєкту;  

 відповідно до репрезентативної системи світосприйняття 

вихованця підібрати мовні предикати, які дозволять встановити рапорт та 

підлаштування до кожного окремого учасника; 

 під час індивідуального заняття виконати підлаштування до 

репрезентативної системи світосприйняття учасника, підвести його до 

найвищого позитивного емоційного стану; 

 відповідно до встановленої модальності вихованця виконати 

якоріння емоційного піднесення, та перевірити дієвість роботи якоря; 

 під час репетицій з групою дітей перевірити роботу якоря задля 

правильної передачі емоційного насичення музичного твору; 

 вчити дітей перемикати різні види модальності в творчій 

співпраці між собою; 

 в роботі з дітьми залучати візуальні, аудіальні та кінестетичні 

ефекти, які сприятимуть встановленню взаємозв’язків з глядацькою 

аудиторією. 

Умови проведення проєкту. Діти співпрацювали з педагогами на 

індивідуальних заняттях та групових. Під час індивідуальних занять 

учасники спілкувалися з вихователями наодинці, що давало можливість 

педагогу краще відмітити і виокремити саме ті особливості сприйняття, 

зовнішнього світу, які притаманні кожному окремому учаснику. В процесі 
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групових занять з учнями перевірялися результати індивідуальних 

установок. 

Хід проєкту 

1. Визначення репрезентативної системи сприйняття зовнішнього 

світу учасниками 

В ході цього етапу роботи з дітьми з учасниками в індивідуальному 

порядку проводилися бесіди, анкетування. Їм пропонувалося пригадати 

свою улюблену мелодію і відтворити її. Описати, як вони бачать, чують 

чи відчувають цю мелодію, які вона на них навіює думки, спогади, образи. 

В ході бесіди з’ясовувалося, які мовні штампи використовує дитина для 

опису змісту своєї мелодії. Якщо учасник у своєму мовленні вживав 

висловлювання типу «я відчуваю», «мені відчувається» та інші, то ця 

дитина більше була схильна до кінестетичного світосприйняття. Якщо ж 

під час опису особливостей улюбленої мелодії в мовленні дитини 

переважали предикати типу «слухати», «чути», «звучить», то дитина 

більш спрямована була на аудіала. При виявленні у активному мовленні 

дитини слів, що підкреслюють візуальний тип модальності «побачити», 

«має вигляд», «схожа» її відносили саме до візуалів.  

Взагалі, психологічні дослідження вказують на фактичні дані, що 

маленькі діти дуже кінестетичні, як і тварини, з якими вони часто 

відчувають сильний зв’язок. Потім, у міру розвитку їхніх вербальних 

навичок, вони часто проходять фазу високого слуху. Освітня система, як 

правило, підтримує це, дозволяючи дітям навчатися через досвід, дотик і 

діяльність, а потім поступово заохочуючи їх чітко формулювати своє 

сприйняття. Однак, поступово навчання стає все більш візуальним, 

частково тому, що це легший спосіб навчання контролю, оскільки стрибки 

та розмова замінюються мовчазним спостереженням. Через домінування 

візуальної підготовки на вищих рівнях нерідко студенти з сильними 

аудіальними та кінестетичними нахилами досягають справжнього успіху 

вперше на уроках акторської майстерності. Актори повинні вміти виразно 

говорити та бути в контакті зі своїм фізичним та емоційним життям. Тож 
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театр просто чекає, щоб привітати та вшанувати тих, хто пов’язаний цими 

способами. 

2. На другому етапі проєктної роботи після виявлення переважаючої 

репрезентативної системи у кожного учасника, ми поділили учасників на 

дві групи: аудіали та кінестетики. Оскільки у нашій групі були діти, які 

виявилися саме аудіалами та кінестетиками.  

До кожної дитини в індивідуальному порядку було здійснене 

педагогом підлаштування і встановлений рапорт.  

Для виконання цих дій педагог підібрав для спілкування з кожною 

окремо взятою дитиною під час індивідуального заняття саме ті мовні 

засоби, які відповідали його репрезентативній системі. Рухи тіла, жести, 

міміка також були підлаштовані під дитину задля встановлення з нею 

повної конгруентності. Педагог встановлював рапорт з учасником, 

приєднуючись до рухів, пози, дихання, кліпання очима учасника.  

Далі перевірявся встановлений з дитиною рапорт шляхом ведення 

рухової активності дитини. Наприклад педагог підіймав руку і за умови 

встановленого рапорту учасник також підіймав руку. Або ж вихованець 

реагував посмішкою у відповідь на посмішку вихователя.  

Коли рапорт з учасником в індивідуальному порядку був 

встановлений педагог переходив до наступного етапу проєкту. 

3. Підведення до найвищої точки вияву емоцій. Педагог пропонував 

учаснику пригадати найяскравішу подію у його житті, яка принесла йому 

шквал позитивних емоцій, проявити всі подробиці тієї події: звуки, 

кольори, смак, відчуття тощо, що допоможе досить чітко побачити, 

відчути те, що колись викликало емоційний бум. Учасник має 

повернутися відчуттями у цю подію щоб знову пережити ті відчуття, які 

колись викликала в нього окремо взята з життя подія.  

4. Наступним етапом проєкту було створення якоря на найвищій 

точці відчуття емоційного піднесення. Саме тоді, коли учасник перебував 

на найвищому емоційному піднесення, педагог мав заякорити це відчуття.  

В нашому випадку якоріння емоційного піднесення учасника в 

подальшому буде викликати в нього позитивні емоції саму під час творчої 
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діяльності, що дасть можливість керівнику колективу використовувати 

цей якір у подальшій творчій роботі з дитиною.  

Враховуючи той факт, що переважна більшість учасників мали саме 

аудіальну модальність, то педагогу, який працював індивідуально з 

дитиною було запропоновано використати такий якір, як одноразовий 

плескіт двома руками для закріплення аудіального якоря.  

Що стосується дітей-кінестетиків, то їм якоря на найвищому 

емоційному піднесенні встановлювалися шляхом доторкання до лівого 

плеча вказівним пальцем.  

Ці жести сприяли встановленню якорів у дітей аудіалів і візуалів на 

їхньому емоційному піднесенні. І перевірялися шляхом повторення.  

Для перевірки закріплення якоря педагог неодноразово повторював 

створений ним якір і споглядав наскільки він закріпився у свідомості 

кожного учасника проєкту. Кожного разу, коли педагог відповідним 

чином плескав у долоні для дітей-аудіалів, чи торкався плеча кінестетиків, 

це знову і знову викликало у учасників відповідні емоційні прояви, що в 

подальшому допоможуть їм використовувати ці якорі під час виступу. 

6. На наступному етапі встановлені якорі перевірялися вже не в 

індивідуальному порядку, а з групою дітей. Так, на групових заняттях 

педагог викликав емоційне піднесення під час виконання репертуару пісні 

плескотом для аудіалів чи тактильними торканнями для кінестетиків (див. 

рис. 1).  

7. Результатом цього етапу проєкту було миттєве емоційне 

піднесення учасників проєкту, що давало можливість якнайповніше 

виразити всю емоційність українських народних жартівливих мелодій під 

час виступу творчого колективу Театру пісні «Ладоньки». Діти відчували 

радість, їх переповнювали позитивні відчуття і в результаті вони 

повноцінно передавали зміст твору в процесі виконання. 

6. Задля того, щоб учасники мали можливість самостійно 

використовувати всі модальності у своїй творчій діяльності з ними було 

проведено тренувальні ігрові вправи, метою яких було навчити дітей 
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використовувати у своїй життєдіяльності всі три репрезентативні системи 

сприймання навколишнього середовища.  

Однією з ігрових вправ для виконання дітям було запропоновано гру 

«Магічне коло». Суть цієї гри полягає в тому, що педагог одночасно 

працював з трьома учасниками колективу. Вік учасників і домінуюча 

репрезентативна система не мали особливого значення, оскільки діти під 

час виконання цієї вправи мали навчитися появляти себе у всіх трьох 

репрезентативних системах.  

 

 

Рис. 1.  

На фото: Проведення групового заняття з використанням різних видів 

модальності художнім керівником Народного художнього колективу Театру 

пісні «Ладоньки», заслуженим діячем мистецтв України, професором  

Світланою Садовенко. 

 

Отже, трьом учасникам ставили три стільці. Умовно було визначено, 

який стілець відповідає за яку репрезентативну систему світосприйняття. 

Той учасник, який сидів на стільці мав повністю відображати 

представника з відповідною модальністю. Тобто його мовні предикати, 
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рухи тіла, постава мали показати особливості чи то аудіала, чи візуала чи 

кінестетика. Дітей попередньо ознайомили з характерними особливостями 

кожного з них і запропонували розіграти модальності по черзі. За 

командою педагога вихованці змінювали місце своєї локації, рухаючись 

по колу за годинниковою стрілкою і тим самим змінюючи свою 

модальність. Таким чином діти мали можливість відчути особливості всіх 

модальностей і спробувати побачити себе у кожній з них. 

Для прикладу дітям пропонувалися описи кожної репрезентативної 

системи, яку вони мали можливість використовувати під час гри для 

кращого розігрування відповідної ролі. 

Ці характеристики давали можливість учасниками насамперед чітко 

визначитися зі своєю модальністю, а потім примірити на себе інші 

модальності, використовуючи мовні, емоційні та рухові характеристики. 

7. На цьому етапі проєкту було використано всі елементи впливу на 

різні репрезентативні системи задля залучення уваги глядачів. 

Під час виступів учасників проєкту були використані ефекти, які 

слугували подразниками різних модальностей глядачів.  

Оскільки глядачі – це різнопланова аудиторія. І актори та артисти не 

можуть передбачити якої модальності глядачі прийдуть споглядати їхній 

виступ, то задля встановлення контакту між артистами та глядачами 

доречно забезпечити вплив на різні модальності: візуальну, аудіальну та 

кінестетичну.  

Тому, враховуючи попередню роботу з вихованцями у проєкті, 

педагогами було розроблено візуальні ефекти, які доповнювали зміст 

пісень і віршованих творів, та використовувались під час виступу на 

заднику.  

Таким чином глядач мав можливість зануритися у ті події, які 

описані у творі. Приклад такого виконання твору можна спостерігати на 

Рис 2 (див. рис. 2). 
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Рис. 2.  

На фото: Виконання віршованого твору Сергія Томіліна «Малює хлопчик на 

асфальті» у виконанні Едуарда Порядченка – вихованця Народного художнього 

колективу Театру пісні «Ладоньки».  

Керівник – заслужений діяч мистецтв України Світлана Садовенко. 

 

Під час індивідуального виконання творів викладачами/керівниками 

колективу вмикалися заздалегідь сформовані якорі, що давало можливість 

дітям найбільш емоційно передавати зміст віршованих творів та українських 

жартівливих пісень. Діти були навчені використанню тактильних дотиків задля 

встановлення кінестетичних контактів з глядачами, тому вони виходили до 

публіки і спілкувалися з глядачами, усуваючи бар’єри. 

Ці етапи виконання проєкту були проведені з учасниками творчого 

колективу Театру пісні «Ладоньки» протягом січня – травня 2022 року та 

показали позитивні результати, що підтверджено позитивними коментарями й 

вподобайками в соціальних мережах та вдячністю глядачів під час концертних 

виступів колективу.  
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ГРЕЦЬКА СКЛАДОВА У РОЗВИТКУ  

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МУЗИКИ 

 

GREEK WAREHOUSE UNDER DEVELOPMENT 

EUROPEAN MUSIC 
 

Уперше в українському музикознавстві досліджено розбіжні історичні 

шляхи входження грецької музики до європейського музичного мистецтва. 

Розглянуто декілька напрямків розвитку надбань давньогрецької культури. 

Серед них – розвиток давньогрецької музичної теорії, перші локальні спроби 

засвоєння західноєвропейської музичної лексики в епоху критського 

Відродження і його наслідки у діяльності композиторів регіону Семи островів 

(Ептаніса, Greek – Επηάνηζα), а також, нове звернення до античного 

музичного надбання у творчості грецьких композиторів ХХ століття. 

Зауважено, що архаїчні риси грецьких народних пісень і танців, такі, як 

силабічні структури і мелодичні типи, вказують на подібність сучасного 

грецького фольклору до збережених зразків античного музичного мистецтва. 

https://www.etnolog.org.ua/pdf/e-biblioteka/mystectv/teatr/stanislavskyi/tom1.pdf
https://orcid.org/0000-000-8070-7847
mailto:irynariabchun@hotmail.com
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Давньогрецька музика, таким чином, може бути віднайдена після тривалого 

терміну, коли вона вважалася зниклою назавжди. Музичні типи, пов’язані з 

античним періодом, продовжували існувати упродовж Візантійської доби і 

часів Оттоманського поневолення. У «темні» століття турецької окупації 

грецький етнос уникнув асиміляції, завдячуючи православній релігії, мові і 

фольклору.  

Важливим положенням дослідження є новий погляд на грецький 

визвольний національний рух, який, як ми підкреслюємо, був спрямований не на 

визволення Візантії, а на досягнення незалежності Греції. Досліджено, що 

особливим шляхом розвивалася музична культура грецьких островів, які 

перебували під патронатом Венеціанської республіки. Розглянуто особливості 

і значення творчості критського композитора Франгіскоса Леонтаридіса 

(1518–1572). Зроблено висновок про те, що самобутні гілки критської і 

Ептаніської Іонійської) регіональної музики, сформувалаи основи для 

створення Новогрецької композиторської школи.  

Доведено, що подолання кризи у розвитку європейської музичної мови до 

деякої міри було здійснене за допомогою поновлення грецьких досліджень 

природи музичного звуку. Розглянуто найяскравіші приклади інновацій грецьких 

композиторів Н. Скалкотаса 
3
, Я. Ксенакіса, М. Теодоракіса Доведено, що 

глибокі зв’язки з історичним національним надбанням дали можливість 

грецьким композиторам сучасності досягти успіху у розвитку національної 

музичної мови. Зроблено висновок про те, що їх творчість має світове 

значення і повертає грецькій музиці втрачену упродовж віків велич. 

Ключові слова: давньогрецька музика, грецький фольклор, регіональна 

культура, новогрецька композиторська школа, музика ХХ століття. 

 

Riabchun Iryna Volodymyrivna. «Greek impact in European music». 

Several different directions in the historical development of Hellenic roots of 

music culture are investigated. Among them is the development of the theoretical 

basis of Ancient Greek music, the first attempt of the West-European stylistics 

adaptation in époque of Cretan renaissance of the XVII century and its consequences 

in the creative activities of the Ionian islands region composers of the XIX century, 

and reopening of Greek antique theory in the modern compositions of Greek 

XX century composers.  

Archaic signs in Greek folk songs and dances such as syllabic structures and 

melodic types show the similarity with the antique music. In the «dark» centuries of 

the Turkish occupation, Greek ethnos survived from assimilation thanks to orthodox 

religion, language and folklore. Significant is that struggle for independence was not 

struggle for independence of Byzantine but for independence of Greece. Greek 

antique music could be rediscovered after long time when it was announced as lost 

forever.  It continued to exist within the époque of the Byzantine an Ottoman 

occupation. Some Greek islands which were under Venetian patronage had a special 

way of cultural development. The importance of heritage of the Cretan composer 
                                                           
3
 В українськім написанні прізвища композитора обираємо грецький варіант без подвоєнь літер. 



167 

Francisco’s Leontaridis (1518–1572) is investigated. A unique branch of Cretan and 

Seventh Islands (Greek – Επηάνηζα) regional musical culture had created the 

fundament of Neo-Hellenic school of composition.  

Deep relationship with the national historical heritage gave possibility to 

contemporary Greek composers to succeed in the development of the modern musical 

language. Brightest examples of innovateіons by Greek composers – I. Xenakis, 

M. Theodorakis, N. Scalcottas examined. Creative activity of the mentioned 

composers is not only returning significance to Greek music, but making it well 

known and loved all over the world. 

Key words: Hellenic antique music, Greek folklore, regional music culture, 

Neohellenic school of composition, XX century music  

 

Актуальність дослідження. Створення новітньої грецької 

композиторської школи порушило питання парадоксальності грецької 

музики як найдавнішої у Європі і, водночас, найменш поєднаної з 

європейським контекстом на момент події. Причина такої невідповідності 

– монодійна природа грецького фольклору і особливий історичний шлях, 

який пройшла грецька музична традиція з часів античності, передусім – 

візантійське минуле і турецьке поневолення. Утім, ще з ХVІ століття у 

окремих регіонах, грецька музика розвивалась у «західному» напрямку. 

Позаяк, саме у одному з таких регіонів – архіпелазі Семи островів у ХІХ 

столітті ще до відродження Греції і становлення «великої національної 

ідеї», існувало оперне мистецтво, орієнтоване на західноєвропейські 

зразки. Уперше в українському музикознавстві пропонується представити 

згаданий період як передумову створення новогрецької композиторської 

школи. 

Наступним парадоксом, пояснення якому так само вперше пропонує 

дослідження, є тріумф  нової грецької музики ХХ століття, яким країна 

може завдячувати, зокрема композиторам Ніколасу Скалкотасу (Νίκος 

καλκώηας, 1904–1949) Яннісу Ксенакісу (Ιάννης Ξενάκης, Ioannis Xeakis, 

1922–2001),  Мікісу Теодоракісу  (Μίκης Θεοδφράκης, нар. 1925,. Їх 

міжнародний успіх відбувся на хвилі оновлення музичної мови і засобів 

композиції, не в останню чергу, завдячуючи національній ментальності і 

повазі до історичного минулого грецького етносу. 
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Виклад основного матеріалу. Культурне надбання стародавньої 

Еллади є невичерпним джерелом натхнення і полем досліджень. Досі 

знаходимо невідомі факти, що проливають світло  на історію грецької 

музики, яка розвивалася шляхом відмінним від європейської, хоча і 

створила основу останньої. 

Так само, як грецьким корінням просякнута європейська наукова 

лексика, історичні пошуки музичних жанрів, форм і принципів 

драматургії раз-у-раз вестимуть нас до стародавньої Еллади. Такі слова 

грецького походження як гармонія, мелодія, поліфонія, симфонія,  давно 

стали міжнародними за змістом і значенням, такими, що саме і створюють 

засади гуманістичної цивілізації. І не дивно, що у якості гімну Євросоюзу 

обрано тему Дев’ятої симфонії Людвіга Ван Бетховена, яка є відвертим 

зверненням до давньогрецької стилістики.  

Відомий вислів Янніса Ксенакіса «Ми всі - піфагорійці», насправді, 

адресований не тільки його сучасникам-композиторам, натомість 

характеризує європейську цивілізацію у цілому. Як зазначає Дж. Джеймс, 

Піфагор з Самосу став «тим маестро, завдячуючи якому з’явилася ідея 

оркестру, де кожен з виконавців пристосовує звучання свого інструменту 

до інструментів інших виконавців»
 4

. Алегорія симфонічного оркестру у 

цьому сенсі є аналогією ідеї цивілізації, яка возвеличує цінність окремої 

людини через загальні гуманістичні цінності суспільства.  

Стародавня Греція визначила поняття ладу як звукоряду, 

притаманного певному інструменту певного регіону. Загальна вживаність 

таких звукових послідовностей надавала їм статусу порівняного із 

законом, що і відобразилося у назві феномену. Лазус з Герміону першим 

наважився змінити настройку кіфари, для виконання дифірамбу 
5
. У 

давньогрецькому сенсі, саме така творчість була високим зразком 

                                                           
4
J. James. The Music of the Spheres (Дж.Джеймс. Музика сфер). London : Abaсus., Little, Brown and Companу 

(UK), Copyright 1993, p. 21. 
5
 G. Comotti Music in Greek and Roman Culture (Дж. Комотті. Музика у грецькій і 

романській культурах), translated by Rosaria V. Munson. The John Hopkins University 

Press.Baltimor-London, 1979 E.D.T. Edizioni di Torino, 1991, P. 21. 
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композиції ζύνθεζη, тобто процесу, що полягає у поєднанні положень 

ζύν(плюс), θεζη (положення) –  синтезі.  

Попри синкретичність мистецтв  певні типи музикування у 

прадавній Греції були особливими музичними галузями і потребували у 

подальшому професіональної спеціалізації, про що свідчать, на приклад, 

існування у Візантії поряд з жанром гімну  спеціальної виду композиції – 

гімнографії  і професії гімнографа. Така відповідність музичних жанрів і 

спеціалізацій свідчить на користь зв’язків візантійського мистецтва з 

надбанням грецької античності. 

Так само, як без піфагорійських досліджень висоти звуку неможна 

собі уявити пошук гармонії у музиці, філософські пошуки європейських 

вчених спираються на ідеї давньогрецького вченого. Вже згадуваний 

Дж. Джеймс навіть називає подальше запозичення ідей Піфагора 

своєрідним «філософським секондхендом»
 6
. Подібним «вінтажем» 

надбань давньогрецької музики була музика прадавнього Риму, що 

докладно дослідив вчений Дж. Комотті 
7
.  

Поділ Римської імперії на Східну і Західну у 395 році 
8
, серед 

іншого, визначив передумови подальше розгалуження розвитку 

європейської музики на «східний» тип, пов'язаний з монодією і 

«західний», де, врешті загальним орієнтиром стала тональність. Як і у 

релігії, у музиці традиційність була протиставлена універсальності. Проте, 

багатовікова універсальність способу західного музикування врешті 

зазнала серйозної кризи і подальшої ревізії. Невідповідність стилістики 

музичного змісту античного сюжетного компоненту особливо істотно 

проявилися у добу французького класицизму. Втім така очевидність 

безсумнівна для нас, а не для тогочасних слухачів, причарованих 

                                                           
6
 J. James The Music of the Spheres. London: Abaсus., Little, Brown and Companу (UK), Copyright 1993, P. 21. 

7
 G. Comotti Music in Greek and Roman Culture (La Musica nella Cultura Greca e Romana), translated by Rosaria 

V. Munson. The John Hopkins University Press. Baltimor-London, 1979 E.D.T. Edizioni di Torino, 1991, P. 48–50. 
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(В. Бейлесс. Політичний союз Римської імперії упродовж дезінтеграції заходу, до н.е.), 395-457. – Providence 

1972 [5]; Е.М. Штаерман, Т.В. Блаватская. Падение республики в Риме. Первый триумвират. (Є.М. Штаєрман, 
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музичною гармонійністю, яка сприймалась, саме як символ класики і 

водночас, як символ давньої Греції.   

Ревізія музики стала необхідною тоді, коли вичерпалися можливості 

поєднання цієї гармонійності з дійсністю. Побіжно, загальність і 

універсальність грецької філософії, якій, здавалося б, музика мала 

відповідати, видалася довговічною і, навіть, невмирущою. Звідси у 

загальній структури європейського світогляду стала очевидною «відсутня 

ланка» давньогрецької музики. Тому не дивно, що саме європейські 

музикознавці першими вирушають на пошуки «зниклого» еллінського 

музичного мистецтва і знаходять його релікти у грецькім фольклорі. До 

того ж давньогрецька музична теорія отримує нову фазу розвитку і стає 

джерелом творчих ідей композиторів – новаторів ХХ століття.  

Криза «старого світу» потребувала, серед іншого, реставрації 

цивілізаційних засад. Тому, у певнім сенсі, «визволення Греції», 

парадоксальне за своєю суттю 
9
, було потребою не тільки грецькою, але і 

європейською.  

Попри те, що Еллада була частиною Римської імперії і Візантії, 

парадокс Нової Греції полягає у збереженні візантійського і ромейського 

компонентів ментальності, як частин грецького. Упродовж віків грецька 

музика в основному трималася східних орієнтирів, які офіційно 

затверджувала візантійська церква. Однією з причин подальшої 

ізольованості грецької музики була заборона церковного багатоголосся: 

«згідно релігійних догм, грецька православна церков підтримує 

недоторканість одноголосного стилю до наших днів,  забороняючи у 

церковних співах усілякий інструментальний супровід. Подібні 

догматичні заборони ще у XI–XII століттях призупинили розвиток 

візантійської музики, як раз у ту епоху, коли на Заході з’явились перші  

проблиски поліфонії»
10

.  З іншого погляду, консервація стану візантійської 

                                                           
9
 Мається на увазі, що була звільнена не Візантія, а Греція, яка номінально припинила існування як 
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 Ф. Аноянакис Музыка современной Греции (Ф. Анояннакіс. Музика сучасної 

Греції) // Советская музыка. 1958, № 3, С. 134-137 [2]. 
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монодії мала певним чином сприяти збереженню її архаїчних ознак, що 

мали античне походження. 

Винятком у загальному стані розвитку музичного мистецтва Греції 

був вже згадуваний регіон Ептаніса (Семи островів) 
11
, куди 

багатоголосся поширювалося з венеціанським впливом, і, особливо, острів 

Крит. Ця гілка розвитку, незначна і нежиттєздатна тільки на перший 

погляд, відіграла неабияку роль у розбудові  новогрецької 

композиторської школи  

Зв’язок з Венецією і Римом по церковних каналах сприяв 

піднесенню на Криті поліфонічної церковної музики. Високий рівень 

хорів, духових і струнних ансамблів забезпечували численні фламандські і 

бургундські музиканти, що працювали у церквах острова як виконавці і як 

вчителі музики. Найзначнішою критською музичною особистістю часів 

венеціанського правління є сучасник Палестрини, колега Орландо ді 

Лассо, композитор Франгіскос (Франциск) Леонтарітіс (Φραγκίζκος 

Λεονηαρίηης 1518–1572) 
12

. 

Як зазначає Н. Панайотакіс, Ф. Леонтарітіс, працюючи разом з 

А. Віллартом і О. ді Лассо, знайшов для себе особливий шлях у музиці, 

власний стиль, позначений трансформацією мелодичних ліній усієї 

поліфонічної тканини, гнучкістю гармонії, оригінальними мелодіями з 

яскравими кульмінаціями
13
. Дослідник робить висновок, що цей 

композитор був сміливим реформатором музичної мови свого часу, 

творцем самобутніх і неповторних художніх образів. Завдяки оновленню 

ритмічних формул Ф. Леонтарітіс досягав небувалої єдності мелодико-

ритмічного розвитку, підкорюючи музику потребам поетичного тексту. 

                                                           
11

 Сім островів, або Іонійський архіпелаг. 
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 Ν. Παναγιφηάκης.  Μαρησρίες για ηον κρηηικό μοσζικοζσνθέηη Φραγκίζκο Λεονηαρίηη 

και για ηη μοσζική ζηην Κρήηη ηος δήο ηελεσηαίοσς αιώνες ηης Βενεηοκραηίας. (Н. Панайотакіс. 

Свідоцтва про критського композитора Франциска Леонтарідіса і музику на Криті упродовж 
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Велика кількість мотетів і мадригалів Ф. Леонтаридіса а також, меси 

«Aller Mi Faut» («Йти мені необхідно»), «O Rex gloria» («Царя Слава») та 

«Levavi oculos meos» («Піднімаю мої очі»), інструментальні церковні 

твори: «Ad Te levavі» («Твоїм вознесінням»), («Exaudi Domine Cantate 

Domino» («Слухайте Господа, оспівуйте Господа»), «Da pacem Domine 

Laetare Hierusalem» («Спокоєм Господнім втішайся Єрусалим»), були 

збережені фламандсько-французьким секретарем герцога Баварського 

Жаном Поллєтом (Jean Pollet). Завдячуючи цьому твори композитора, 

написані у період з 1562 по 1567 року, дійшли до нашого часу. Також у 

Венеції у 1566 році була надрукована серія мотетів Франгіскоса 

Леонтарітіса. Деякі з цих творів базовані на темах фламандських і 

французьких народних пісень. Ті ж самі теми зустрічалися і у творах 

інших композиторів. Зокрема тема меси Леонтарітіса «Aller Mi Faut» 

присутня у творі Клемана Жаннекена (Clément Jannequin, 1485 – 1558) 

«Aller mi faut sur la vendure» («Йти мені необхідно на зело») (1528).  

Органна і камерна музика були в авангарді загального піднесення 

критського музичного мистецтва. У другій половині ХVІ століття одним з 

авторитетних органістів острову вважався Лукас Мокітас. Інший музикант 

на ім'я Каміліо крім органу гарно грав на гарпсіхорді. Не менш 

популярними були лютніст Пьєтро Фоскаріні, а також гітарист Саламон. 

Критська органістка і співачка Петрінелла де Армер виступала у Венеції і 

Падуї. Її гастролі були успішними ще й у особистому плані – Петрінелла 

підкорила серце модного письменника Альвізо Корнаро і стала його 

дружиною.  

Як подає Т. Маркакі, у архівах залишилися документи, які свідчать 

про спроби заснування на Криті церковних музичних шкіл (семінаріумів) 

західного типу і про функціонування приватної музичної освіти, зокрема, 

йдеться про викладання співу місцевими і іноземними вчителями, а також 

«гри на сарамелі, флабіолумі, трубі, лютні і гітарі» 
14

. 
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Теплий клімат Криту сприяв розвитку концертно-театрального 

мистецтва. У час карнавалів міські площі острова перетворювались на 

концертні зали. «Рiffari» 
15

 – духові оркестри цивільних музикантів – 

грали протягом усієї ночі серенади і танцювальну музику. До певних 

урочистостей замовлялись спеціально написані мадригали. Виконувалась 

не тільки італійська музика, венеціанці не залишались байдужими і до 

грецьких танців. Про захоплення танцювальним мистецтвом на Криті 

свідчать церковні укази 1439–1443, і 1559 років про заборону клірикам 

танцювати з жінками. 

У народному музикуванні Криту були поширені аскобадура 

(волинка), флейта, ліра і скрипка. Остання була більше популярна на 

західному Криті і на думку Г. Панайотакіса саме з Криту поширилась на 

острів Керкира
16
. Т. Маркакі зауважує, що венеціанські архіви ХVІ–

ХVІІ століть підтверджують присутність у критській народній музиці того 

часу як місцевих музичних інструментів  аскобандури, фьямболі, так і 

інструментів західного типу  флейти і «піви» (волинки) 
17

. 

Як і інші грецькі території, Крит потерпів від турецької окупації, 

хоча і був захоплений османськими військами майже на три століття 

пізніше, ніж землі Македонії і більш, ніж на два століття пізніше так 

званого Візантійського Понту. У жовтні 1669 року, після двадцяти двох 

років безперервної облоги Великої фортеці, Крит був остаточно 

завойований Османською (Оттоманською) імперією. Розпочався один з 

найбільш драматичних періодів у житті острова. На зміну розквіту 

культури прийшов її занепад. Критські митці вимушені були емігрувати 

на архіпелаг Ептаніса і у Афон, при цьому плідно працювали там, 
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активізуючи розвиток мистецтв. Унаслідок їх діяльності на островах 

Ептаніса укорінюються багатоголосний церковний спів – критська 

поліфонічна псалмодія, а також жанр поетично-пісенного народного 

мистецтва – мадинада. Критсько-Ептаніська школа церковної музики і 

нині користується критським типом церковного співу, який являє собою 

синтез візантійської, локальної музики і західного багатоголосся. 

Церковна музика острову Закінтос також поєднує риси візантійського 

співу із поліфонією. 

У той час, як деякі митці, покинувши Крит, плідно працювали на 

вільних християнських землях, населення окупованого острову Крит 

чинило запеклий опір завойовникам. Протягом ХVІІ століття боротьба 

проти оттоманського правління на Криті носила, здебільшого, місцевий 

характер венеційсько-турецької протидії. У цій боротьбі грецьке 

населення підтримувало венеціанців. Але поступово протидія турецьким 

окупантам набирала характер національно-визвольної боротьби. У цій 

боротьбі критян і населення материкової Греції складалась нова етнічна 

спільнота – новогрецька, що прийшла на зміну ромейській (візантійській). 

Боротьба критян за незалежність продовжувалась протягом більш ніш 

двох віків і тривала до кінця ХІХ століття. Консолідуючими чинниками 

для критського народу у період окупації були мова, релігія і народне 

мистецтво. У важких умовах поневолення ці чинники ставали активними 

атрибутами еллінізму і сприяли об’єднанню нації. Критяни ховалися від 

ворога у горах. Так виникали селища у важкодоступних гірських 

масивах – ριζήηικa χορία. Без танцю жанрів пісень ризитико, танцю 

пентозаліс, що виникли у період османського володарювання, важко 

уявити сучасне народне танцювальне мистецтво Криту.  

Також важливою для нас є позиція про роль Криту «як спадкоємця 

візантійських культурних традицій», професора Яннінського 

університету Н. Панайотакіса
18
. Як вважає останній, нова інформація про 

музику Крита дає підстави для пошуків початку історії новогрецької 
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професійної музики у “районах, що були у латинській підлеглості, серед 

яких Крит займає провідне місце”. 

Таким чином, Критові надається базове значення для діяльності 

ептанійських композиторів. Своєї черги, ептанійська школа стала 

підготовчим етапом для створення новогрецької композиторської школи 

як загальнонаціонального явища. Виходячи з цього, стає зрозумілим, чому 

оголошене в Афінах 11 червня 1908 року Credo Маноліса Каломіриса 

(Μανώλης Καλομοίρης, 1883–1962) 
19

 не пройшло непоміченим для 

грецького суспільства. Воно мало гучний громадський резонанс і плідні 

наслідки, завдячуючи наявності у суспільстві певного культурного 

прошарку, у формуванні якого не останню роль відіграли ептанійці. Credo 

було своєрідним маніфестом М. Каломіріса та його прибічників, що 

закликали до відродження грецької національної професійної музики і 

проголошували створення новогрецької композиторської школи за 

зразком інших європейських національних шкіл. У документі визначалися 

також основні завдання і проблеми новоствореної школи, найсуттєвіша з 

яких – поєднання грецької народної пісні з європейською класико-

романтичною стилістикою. Щоправда, суть проблеми, як згадує 

С. Колмиков, була сформульована М. Каломірісом як «гармонізація 

грецької народної пісні»
20

 . Завдяки плідній праці М. Каломіріса і 

очолюваної ним так званої «П’ятірки» 
21

 новогрецька композиторська 

школа подолала етап становлення і багато у чому вирішила проблему 

адаптації європейської музичної стилістики до глибинних національних 

традицій новогрецьких композиторів. 

У наступні десятиліття деякі з композиторів новогрецької школи, а 

саме Янніс Константинідіс (Γιάννης Κφνζηανηινίδης, 1903–1984) і Димітріс 

                                                           
19

 «Credo» було передмовою до програми першого авторського концерту Маноліса Каломіріса, що 

відбувся в Афінській Консерваторії («Ωδείο Αθηνόν») 11.6.1908 року, коли Каломіріс під час відпустки приїхав 

на батьківщину з Харкова. 
20

 С. Колмыков. Новогреческая музыка / Советская музыка. Москва, № 1, С. 130-134 
21

 Назва «П’ятірка композиторів» є аналогією грецького перекладу російської назви 

«Могучая кучка» («Велика п’ятірка російських композиторів»). Крім М. Каломіріса до 

П’ятірки входили Д. Лаврангас (Γιονύζιος Λασράγκας, 1860, або 1864–1941), Г. Ламбелет 

(1875–1945), М. Варвогліс (Μάριος Βάρβογλης, 1885–1967), Е. Ріадіс (Αιμίλιος Ριάδης, 1885–

1935). 
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Драгатакіс (Γημήηρης Γραγαηάκης 1914–2001) продовжували стильові 

пошуки М. Каломіріса. Інші, серед яких можна назвати Н. Скалкотаса та 

Я. Ксенакіса, прагнучи до оволодіння більш універсальною музичною 

мовою, опановували найновітніші композиторської техніки і створили 

непересічні взірці рафінованого музичного модерну. 

Один з кращих учнів Арнольда Шенберга Нікос Скалкотас  у своїх 

композиціях продемонстрував блискуче індивідуально опосередковане 

володіння серійною технікою. Особливо яскраво його творча манера 

проявилась у творах грецької тематики – 36 грецьких танцях для 

симфонічного оркестру, де органічно поєдналися архаїчна ладова 

структура і методи симфонічного розвитку. Крім цього циклу і музики до 

драми «Чари травневого дня» найбільш значними оркестровими творами 

Н. Скалкотаса є увертюра «Повернення Одісея» і Друга симфонічна сюїта. 

До оркестрової спадщини композитора належить також балет «Дівчина і 

Смерть» за поемою А. Євангелатоса (1903-1981)
22
, Класична симфонія 

для духових інструментів, Симфоніета, інструментальні концерти з 

оркестром.  

Увертюру «Повернення Одіссея (Уліса)» («Επιζηροθή ηου Οδυζζέα». 

1944) називають також симфонією, адже триває вона майже пів-години. У 

документальнім фільмі про композитора «Повернення Одіссея» 
23

 його 

син Нікос зауважує: «Що я можу сказати про мого батька? Краще 

послухати його музику і особливо «Повернення Одіссея». З огляду на це 

висловлювання, можна зробити висновок, що у змісті твору міфологічний 

гомерівський сюжет стає певною аналогією автобіографічної парадигми 

композитора.  

Я. Папаіоанну у згадуванім фільмі про композитора називає чуттєво 

виразне і витончено психологічне Largo Sinfonico.  

Largo Sinfonico з Другої Симфонічної сюїти (1944-6; 1949) 

Н. Скалкотаса одним з найвищих досягнень майстра. Він також зауважує, 

                                                           
22

 На основі балету Н. Скалкотас створив  оркестрову сюїту. 
23

 Η επιζηροθή ηοσ Οδσζζέα. The return of Ulysses. a film about Nikos Skalkotas, 

https://youtu.be/4eWGw5r5rsc 
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що Н. Скалкотас був першим, хто зумів засобами найсучасніших технік 

передати теплі почуття, яким твори композиторів-новаторів 

ХХ століття поступаються класичній музиці. Фрагменти партитури 

«Largo simfonico» викарбувані на трьох сторонах постаменту пам’ятнику 

композитору у Халкіді – місті, де він народився.  

Розвиток емоційного стану передається у Largo Sinfonico за рахунок 

особливих тонких ритмічних вібрацій, які контрастують із загальною 

широкою лінією динаміки. Саме незалежність ритму надає музичній 

тканині додекафонного твору, у якому використано 16 серійних рядів, 

внутрішньої драматичної контрастності. Таким чином, у драматургії Largo 

Sinfonico поєднануються сучасні і барокові принципи. Дрібна ритмічна і 

емоційна пластичність мають неповторний малюнок, властивий 

індивідуальному композиторському почерку Н. Скалкотаса. Його витоки  

можна шукати у витонченій майстерності народного музикування і 

загальних високих естетичних критеріях грецького мистецтва, 

орієнтованих на красу, витонченість і досконалість. Ми не можемо 

відкидати і певні віддалені зв’язки манери Н. Скалкотаса з творчістю 

Ф. Леонтаридіса: принаймні всі ті якості, якими характеризує музику 

критського композитора Н. Панайотакіс, а саме «трансформаці 

мелодичних ліній усієї поліфонічної тканини, гнучкість гармонії, 

оригінальні мелодії з яскравими кульмінаціями 
24

» також притаманні і 

музиці Н. Скалкотаса. 

Янніс Ксенакіс – грек за походженням, що більшу частину життя 

прожив у Франції, видатний композитор і самобутній архітектор, 

насмілився «кинути виклик» додекафонії і показав безмежні науково-

дослідницькі можливості композиторської творчості. Спираючись на 

власні естетичні принципи, що склалися у сфері абстрактної математики, 

Я. Ксенакіс першим дійшов до застосування у музиці теорії вірогідності і 

створив нову філософію музичної композиції. Ця ультрасучасна філософія 

                                                           
24

 Παναγιφηάκης Ν. Μαρησρίες για ηον κρηηικό μοσζικοζσνθέηη Φραγκίζκο Λεονηαρίηη 

και για ηη μοσζική ζηην Κρήηη ηος δήο ηελεσηαίοσς αιώνες ηης Βενεηοκραηίας. / Κρηηικά Χρονικά 

26, 1986. . 192–254. 
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має грецьке коріння, оскільки спирається на синкретичні і науково-

дослідницькі основи музичного мистецтва. Іншим фактором, що дозволяє 

вважати Я. Ксенакіса грецьким композитором, є грецькі назви переважної 

більшості його творів, а також звернення до античної культурної 

спадщини. У нестримності і екстремізмі життєвої і творчої позицій Я. 

Ксенакіса можна вбачати ще один прояв грецької ментальності, 

пов'язаний із  с «прометеївським» началом. 

Інший грецький композитор, що отримав всесвітню визнання – 

М. Теодоракіс згадував, про випадок який визначив його композиторські 

пріоритети:  У роботі над балетом «Антігона» він бачив перед собою два 

різних підходи до музичної композиції: шлях математичних обчислень 

звукових поєднань і безпосереднє слідування звучанню грецької народної 

музики. Прем’єра балету підтвердила успішність другого шляху, так як 

публіка досить холодно зустрівши початок балету, написаного сучасними 

методами композиції, з ентузіазмом сприйняла появу у музиці 

візантійського мелосу. Хоровий фрагмент 
25
, у якому візантійська мелодія 

звучала у лаконічнім оркестровім супроводі, справив на публіку 

приголомшливе враження. Для М. Теодоракіса така реакція була 

рівнозначна «віднайденою себе» і «усвідомленню свого шляху як звернення 

до витоків грецької музики» 
26

. 

Дослідження було зроблено із застосуванням історичного, 

феноменологічного і музичного аналізу з урахуванням загальних 

принципів розвитку етнічної культури, культурної трансмісії і культурної 

адаптації. 

Висновки дослідження. Музична культура стародавньої Греції дала 

початок розвитку європейської музики. Утім, вже з Третього століття 

Нової ери, зокрема у церковній музиці, відбулося розгалуження на 

монодіійний стиль східних регіонів Середземномор’я і хоральне 

багатоголосся, що поширювалося через Піренеї у західні регіони Римської 

імперії. Подальший занепад Візантії і Османське панування сприяли 

                                                           
25

 До партитури балету введена партія хору і читця.  
26

 У статті, опублікованій у газеті «Our generation» («Наше покоління») (1966). 
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поглибленню розбіжностей у шляхах розвитку грецької і 

західноєвропейської музичних культур. Винятком були лише Крит і 

регіон Семи островів, де грецьке музичне мистецтво зазнавало 

латинського, а згодом – італійського впливу. Саме ця гілка розвитку 

грецької музики сформувала підвалини для формування новогрецької 

композиторської школи.  

Упродовж ХХ століття обсяг грецького компоненту у академічній 

музиці зростає за декількома параметрами: давньогрецька теорія відкриває 

шляхи для подолання кризових явищ у європейській музиці; грецький 

фольклор, поєднуючи різні фази історичного минулого, стає основою 

національної професійної музики композиторів Нової Греції, яка за 

короткий термін долає стильові бар’єри і виходить у лідери світових 

тенденцій. Їх мистецтво розширює кордони європейської музичної 

культури, знищуючи тисячолітній поділ на «східну» і «західну» музику, а 

також повертає грецькій музиці загублений у віках авторитет. 
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ЗВУКОЗАПИС МУЗИЧНИХ ТВОРІВ В СИСТЕМІ 

СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ:  

АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД 

 

SOUND RECORDING OF MUSICAL WORKS IN THE SYSTEM OF  

SOCIO-CULTURAL COMMUNICATIONS:  

ACMEOLOGICAL APPROACH 

 

Анотація. Аналізуються основні компоненти звукозаписуючого 

матеріалу музичних творів, що становить творчий процес між солістом 

та глядачем. Увага зосереджується на компонентах, що торкаються 
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соціологічних стратегій та важливих елементів вокального музичного 

твору, сутність якого позначається у розкритті змістовного тексту, 

образного наповнення та звукової палітри. Окреслено актуальність 

музичної форми і артикуляції як складників художньо-мистецьких 

підходів. Ці чинники є важливими для творення психо-емоційного 

характеру музичних композицій як для виконавця, так і для слухача, 

глядача. Висвітлено роль синтезу формотворення і змісту вокально-

інструментальних творів, що є відображенням традиційних і сучасних 

вимог музичного виконавства. 

 Ключові слова: звукозапис, соціокультурне середовище, художньо-

мистецький підхід, виконавець, вокально-естрадне виконавство, музична 

форма, музична інтерпретація. 

 

Abstract. The main components of the sound recording material of 

musical works, which constitutes the creative process between the soloist and 

the audience, are analyzed. Attention is focused on the components that affect 

sociological strategies and important elements of a vocal musical work, the 

essence of which is indicated in the disclosure of meaningful text, figurative 

content and sound palette. The relevance of musical form and articulation as 

components of artistic approaches is outlined. These factors are important for 

creating the psycho-emotional character of musical compositions for both the 

performer and the listener, the viewer. The role of the synthesis of the form and 

content of vocal-instrumental works, which is a reflection of the traditional and 

modern requirements of musical performance, is highlighted. 

Key words: sound recording, socio-cultural environment, artistic 

approach, performer, vocal variety performance, musical form, musical 

interpretation. 

 

Проблема професійного росту людини, її успішності є центральною 

для акмеології, що почала формуватись як самостійна наукова дисципліна 

у 90-ті роки XX століття. Акмеологічний підхід до змісту освіти, 

технологій навчання і виховання студентської молоді, управління 

навчально-виховним процесом дозволяє перевести мистецьку освіту зі 

стану сталого функціонування до активного розвитку і саморозвитку. При 

цьому значно підвищується якість освіти, освітнього процесу, оскільки в 

усіх суб’єктів освіти систематизуючими постають пізнавальні мотиви: 

навчання стає внутрішньою мотиваційною потребою, а творче 

переосмислення дійсності постає провідним та пріоритетним. 
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Необхідність акмеологічного підходу в навчально-виховному, 

управлінському процесі закладів освіти мистецького спрямування 

очевидна, оскільки суспільство очікує, що ці випускники будуть 

комунікабельними, креативними, самостійно мислячими особистостями, 

які прагнуть до успіху й уміють самостійно будувати індивідуальну 

траєкторію розвитку. 

Передусім, етапи розвитку суспільства залежать від економічних, 

політичних, соціальних сфер суспільної свідомості. Прогрес суспільства 

та його свідомий вибір сформувався завдяки історичним умовам. 

Естетичне осмислення – це компоненти що відображують ставлення 

людини до культурологічних аспектів, духовно-культурних цінностей 

свого народу. Серед важливих складників мистецької освіти в Україні є 

музичних напрям, зокрема, естрадне музичне мистецтво [2, с. 22–25; 4, 

с. 78–81].  

Вокальне виконавство в галузях хорового співу та аудіовізуального 

мистецтва – явище динамічне. Це зображується у постійному русі 

модернізованих форм та компонентів, що відповідають за 

розповсюдження інформації у соціумі. Незважаючи на відносно 

невеликий історичний шлях розвитку, компоненти звукозапису 

сформувалися у світовому просторі музичної індустрії як унікальне 

художнє явище, що вирізняється своєрідною стилістикою та естетикою.  

У ХХІ ст. чинники музичної культури набувають особливої 

актуальності та виявляють основні пріоритетні напрями у філософії, що 

досить інтенсивно проникає до культурної свідомості музикантів. Засоби 

між елітарним мистецтвом та мистецтвом авангарду, зокрема музичного 

мистецтва естради, вже налагоджена й активно функціонує в світовій 

культурі. На теперішній час доволі актуальним для естрадно-мистецького 

соціуму вважається питання поетапної адаптації музичного хорового 

мистецтва ХХ та ХХІ століть до універсальних умов виховання 

музикантів у галузі естрадного напрямку. В першу чергу це відобразилося 

на носіях звукової інформації як цифрова передача даних, а саме: 
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компоненти накопичення, збереження та розповсюдження цифрових 

(звукових) елементів.  

Звукозапис став невід’ємною складовою у системі передачі 

інформації, не лише як засіб радіо-інформативного характеру та кіно-

трансляції, але й процес, що інтенсивно впровадився у галузь музичного 

мистецтва. Розвиток звукозаписуючого обладнання надав поштовх до 

масового використання мультимедійних баз у різних сферах музичної 

творчості. Однак існує ряд проблем, що потребують обґрунтування та 

вирішення задач.  

Звукозапис можна класифікувати як окремий вид мистецтва, який 

об’єднує в собі визначені галузеві структури: інформатику, інженерію, 

звукорежисуру, педагогіку, логіку, музикознавство тощо. Для надання 

загального значення появи терміну «звукозапис» потрібно прослідкувати 

становлення історичних процесів формування основної термінології, що 

поглиблено асимілюються у музичному мистецтві [1, c. 17–20; 4, с. 79–81].  

Сучасна естетика звукозапису – це зміна живого виконання на 

штучне (неживе, синтетичне), враховуючи те, що більшість слухачів 

сприймають музику в цифрових зразках, що стає очевидною 

відповідальністю звукорежисера у формуванні естетичних смаків. 

Необхідно зауважити, що генеза звукозапису та звукозаписуючого 

обладнання, незважаючи на величезну палітру можливостей, є всього 

лише новим етапом еволюції музичних засобів у ХХІ ст. Вони не 

замінюють творчість, талант і культуру композиторів, музикантів, 

виконавців та звукорежисерів. 

Звукозапис у ракурсі практичних аспектів, що виходять за рамки 

рішень техногенного характеру, має найбезпосередніше відношення до 

створення, зберігання та відображення культурних цінностей (результатів 

творчої спадщини та культурологічних систем в галузі музичного 

мистецтва). Важко уявити але на початку свого існування структура 

звукозапису була лише породженням технічного прогресу. Генеза 

звукозапису бере свій початок у період XIX ст., розгляд соціально-
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культурної ситуації того часу дозволяє по-новому дослідити причини 

появи високого ступеню розвитку аудіовізуального мистецтва.  

Звукорежисура з’явилася як самостійний вид у галузі звукозапису в 

1940–1950 рр. у зв’язку з масовим ростом електроакустичної апаратури та 

запису музичного матеріалу на магнітні стрічки [3, с. 46–52]. Однак, 

надані відомості спеціалістом у сфері звукорежисури В. Дьяченком, з 

приводу розвитку звукозапису в сфері мас-медіа культури, становлення 

історичного етапу звукозапису постає з 1880-х рр. ХІХ ст., відколи 

переважають прості музичні жанри (пісенні та мовні) [1, с. 19–21; 5, с. 35–

37]. Так, автор поглиблено аналізує та надає відомості щодо історіографії 

аудіовізуального мистецтва (в нашому випадку – мистецтва, що тісно 

поєднано з галуззю естрадного співу), розподіливши періодизацію 

звукозапису в декілька етапів.  

Перший етап: 1930-1950 рр. ХХ ст. – початок зародження 

звукозапису в теле- та радіоефірах; другий етап: 1950-1980 рр. ХХ ст. – 

зародження аудіовізуальних професій як звукорежисер, звукоінженер, 

звукооператор; 90-ті рр. ХХ – початок ХХI ст. відбувається інтенсивний 

розвиток комп’ютерних мультимедійних технологій та музикознавчих 

програм, а також впровадження звукозапису в усі сфери мультимедіа на 

основі комерційної діяльності [3, с. 46–52].  

У розвитку музичного мистецтва кінця XX ст. відбулися свої 

пріоритети формування естрадного жанру. «Дефіцит часу» – ось гасло 

моменту винаходження нових технологій у створенні музичного 

продукту, що є причиною їх глобальності. Р. Безугла зазначає, що завдяки 

своїй різноманітності (якої ніколи не досягне жодна популярна або навіть 

«висока» культура), здатності дуже швидко перемикати з однієї мелодії на 

іншу, масова культура естрадного мистецтва безперервно пристосовується 

до різних типів аудиторії, що об’єднуються у більш-менш глобальну 

мережу». 

Процеси еволюції у музичній культурі Європи та Америки виникли 

на початку ХХ ст. Типологізація «чужорідних» культурних елементів, в 

особливості основ жанру «ритмопею» була узята із країн Азії та Африки. 
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Ритмічність музичних композицій, вільне володіння та прояв 

сексуальності у творах, зрушення будь-яких канонів виступу на сцені, 

породили, виключно, новий жанр в мистецтві як «поп-музика». Поп-

музика домінує в американській та (від середини 1960-х рр. ХХ ст.) у 

британській музичній індустрії. Вплив естрадної пісні на сучасну 

структуру міжнародної монокультури вагомий, проте більшість регіонів і 

країн мають свою власну стилістику виконання сучасного твору та його 

складових, створюючи локальні демо-версії. Деякі із цих тенденцій 

(наприклад «євро-поп») мали значний вплив на розвиток естрадного 

жанру в країнах Східної Європи (Австрія, Чехія, Німеччина, 

Великобританія та ін.). Західні електронні мотиви, отримані зі стилів поп-

культури, співіснують або маргіналізують місцеві культурологічні 

надбання, що поширилися по всьому світу, і характеризують стилістичні 

загальні знаменники в глобальних системах комерційних музичних 

культур. Країни, що впроваджують технології естрадної поп-індустрії 

(Японія та Китай) розробили схему поп-музичної індустрії, де більшість 

структурних компонентів узята із західних стилів поп-культури та вже 

протягом кількох років вражає музичні соціуми усіх континентів світу, 

окрім США.  

Поширення західного стилю поп-музики інтерпретувалося по-

різному: у процесах американізації, гомогенізації, модернізації, творчого 

присвоєння, культурного імперіалізму та глобалізації. За даними 

британського музикознавця Саймона Фріта (Simon Frith), характеристики 

поп-музики – це привабливість для широкої аудиторії, а не до конкретної 

субкультури або ідеології, що акцентує увагу на майстерності, а не 

формальному «художньому» сюжеті. Музикант та вчений Тімоті Тейлор 

(Timothy D.Taylor) зазначив, що основний акцент робиться на записі, 

виробництві та технологіях звукозаписуючих компонентів. Тенденція 

виявляє існуючі течії в музиці, а не прогресивні розробки, і покликана 

стимулювати танцювальні ритми у мистецтві естрадного співу [3, с. 47–

52]. Найпоширенішим жанром естради можна вважати пісню (текст) та 

інструментальну музики (ноти, що зафіксовані на нотному стані).  
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Основною формою поп-музики є композиція, середня тривалість 

якої сягає від 2,5 до 3,5 хвилин і, як правило, вона відзначена послідовним 

і помітним ритмічним елементом, зміною фактури та стилем, а також 

основною та простою традиційною структурою. Загальні варіанти 

включає віршована форма (текст, покладений на музику) з акцентом на 

мелодичність: ритм і мелодія повинні бути простими з обмеженим 

гармонійним супроводом. Тексти сучасних поп-пісень зосереджені на 

простих тематиках – часто відображають романтичні відносини, хоча є і 

помітні виключення.  

Термін «популярна музика» визначає своє походження декількома 

факторами, що історично сформували даний напрям: по-перше, як усі 

явища естрадної музики, що сформувалися історично (оркестрова музика, 

пісні політичного характеру, джаз, диско); по-друге, як будь-який зразок 

музичного твору (цілого або частини), що має неабияку популярність 

серед соціуму (фольклорна, класична, оперна музика). Естетичне 

осмислення мистецтва естрадного співу буває не лише зображено 

вербальними та аналітико-мистецтвознавчими засобами, а й музично-

інтонаційними формами у таких проявах жанрово-стильових напрямків: 

пісні з кінофільмів, народні пісні, військові марші, джазові мелодії, арії з 

популярних опер та оперет, зразки симфонічної музики, твори із шоу-

програм розважального характеру. 

Загалом, можемо усвідомити, що синтез мистецтв, який є 

актуальним у контексті естрадної музики, інтенсивно впроваджується в 

соціум та його культуру. Передусім, це не просто синтез усіх видів 

мистецтв, а синтез жанрових, культурних компонентів музичної індустрії, 

де поєднуються джаз, рок, поп та інші вокально-інструментальні 

напрямки. Всі перелічені форми зображення музичного твору утворилися 

на основі фольклору народів світу (Європейський континент) та афро-

американської культурної спадщини.  

Якщо говорити про історіографічні образи формування поп-

культури, яка компонувала специфічні образи естради (це стосується й 

українського шоу-бізнесу), то надані компоненти здійснювалась під 
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впливом синтезу культурних інтенцій різних народів (як народів 

Європейського континенту, так й форм культури Американської 

гомонізації). 

Початок ХХI століття визначений характерними імпульсивними 

факторам, що вплинули на формування поп-музичної культури в зв’язку зі 

зниженням продажів компакт-дисків, інтернет-піратством цифрових 

файлів (пісень), а також зростанням популярності нових талантів поп-

естради, які з’являлися завдяки телепрограмам та шоу, таким як 

наприклад «Pop Idol» у Великобританії.  

Протягом цього періоду деякі музичні критики, соціальні 

коментатори та майстри музичної індустрії (інсайдери) стверджують, що в 

сучасній поп-музиці знижується якість пісні, по-перше, через те, що групи 

(колективи) пишуть музичні твори недостатньо якісного характеру та з 

низькім рівнем музичної фонограми, а по-друге, виконавці є менш 

талановитими, ніж раніше. Тобто, соліст-вокаліст не замислюється над 

отриманням фахової вищої освіти, навчається за методиками інтернет-

ресурсів та не практикує свій вокально-виконавських досвід серед 

досвідчених фахівців музичної культури.  

Провал продажу музичних естрадних творів закінчився у 2012–2013 

рр. завдяки впровадженню легальних цифрових завантажень із систем 

музичних сховищ інтернет-ресурсів, таких як «іTunes», «Google Play». За 

спостереженням викладача хореографічного мистецтва К.Уварової, поп-

культура в усьому світі створила новий прототип звучання естрадних 

пісень, пронизаний електронною танцювальною музикою. Так К.Уварова 

розглянула всі жанри мистецтва (танцювальне, вокальне, 

інструментальне) з єдиної точки зору, що нині комп’ютер – це невід’ємна 

частина діяльності кожної обдарованої творчої особистості. 

Загалом, ця проблематика потребує поглиблення і подальшого 

дослідження в системі культурологічних, мистецтвознавчих і 

театрознавчих вимірів, які наповнюють навчально-методичну літературу, 

програмне забезпечення та інноваційні технології сучасної мистецької 

освіти в Україні початку XXI ст. 
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PR-СТРАТЕГІЇ В КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ ІМІДЖУ 

ФІРМИ/ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЯК МЕТОД У ШОУ-БІЗНЕСІ 

 

PR STRATEGIES IN THE CONTEXT OF CREATING THE IMAGE OF 

THE COMPANY/ORGANIZATION AND AS A METHOD  

IN SHOW BUSINESS 

 

Зміст PR-стратегій з позиції врахування суспільної думки в процесах 

керування є соціальною складовою сучасного продюсування. Щоб бути 

успішним у своїй професії, потрібно не лише безперервно розвивати 

уміння добре розв’язувати різні професійні завдання, здатність 

адаптовуватися до соціальних змін, а й навчитися презентувати себе. 

Адже сьогодні особливо актуальним для представників будь-якої професії 

є формування привабливого персонального іміджу [4; 5]. 
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Стратегічні, інформаційні, ідеологічні методи функціонування PR в 

продюсуванні забезпечеують ефективність у створенні сприятливого 

іміджу та пабліситі, організації подій, керуванні кризовими ситуаціями і 

під час кризи. Лише комплекс дій PR може забезпечити позитивний ефект 

і захистити організацію від небажаної зовнішньої дії, що дуже важливо в 

умовах жорсткої конкуренції.  

Новий час ставить нові вимоги. З огляду на це, великого значення 

набуває поняття репутації. Одним із надзвичайно важливих 

нематеріальних (тих, що не мають матеріальної складової, активів) 

стратегічних ресурсів суб’єктів господарювання, соціальної і політичної 

діяльності є репутація (франц. – reputation, від лат. reputatio – 

обдумування, роздум) – сформована у громадській свідомості думка про 

достоїнства, недоліки соціального, політичного, економічного суб’єкта та 

його суспільна оцінка. 

Репутація є своєрідним кредитом довіри, джерелом ставлення 

споживачів продукції (послуги) до фірми/організації – її виробника. Адже 

інтереси, вимоги сучасного споживача не обмежуються лише якістю, 

функціональною надійністю або ціною товару (послуги). Вони стосуються 

також суспільного визнання, соціального обличчя фірми/організації, 

підтверджених реальними справами перед громадськістю. Тому провідні 

фірми/організації аналізують ці фактори і вкладають значні кошти в їх 

створення і підтримку, бо в ринкових умовах репутація та інші 

нематеріальні активи складають значну частину комерційної значущості 

фірми/організації. 

Факторами, які забезпечують репутацію фірми/організації, є 

корпоративна культура, досвід і стиль керівництва, сукупний досвід, 

способи ведення бізнесу, здатність залучати до співпраці талановитих 

фахівців, рівень інновацій тощо.  

Від репутації залежить і рівень доходів фірми/організації, адже у 

ринковій економіці значну частину її комерційної ціни становлять 

нематеріальні активи – кваліфікація кадрів, спеціальні компетенції, 
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фінансова стабільність, права на товарні знаки і торгові марки, патенти, 

авторитет на ринку, маркетингові прийомі, суспільний вплив тощо.  

З репутацією тісно пов’язаний імідж (англ. – image – образ) – 

цілеспрямовано сформований, наділений певними ціннісними 

характеристиками образ фізичної, юридичної особи з метою забезпечення 

його популярності, визнання, авторитету у певному соціальному 

середовищі, суспільної значущості його діяльності. 

Формується імідж результатами діяльності фірми/організації, а також 

умілим використанням інструментів PR задля емоційного впливу на певне 

середовище, стимулюванням позитивного ставлення до неї, готовністю 

взаємодіяти, відгукуватися на соціальні, економічні, політичні сигнали. 

Імідж є історично, політично, економічно, соціально обумовленим і 

залежить від уявлень суспільства, окремих його спільнот щодо тих чи 

інших факторів. Він має об’єктивно-суб’єктивну природу. Це свідчить не 

лише про необхідність соціально значущої діяльності фірми/організації 

або фізичної особи, а й про важливість системного інформування 

суспільства про її зміст і результати. 

Думка, що про імідж не варто піклуватися, адже він створюється сам 

по собі реальною діяльністю є хибною. Адже, як свідчить світовий досвід, 

відсутність цілеспрямованої, системної уваги щодо створення адекватного 

іміджу може стати причиною його стихійного викривлення. Нерідко таке 

викривлення є наслідком діяльності конкурентів. 

Суттєвими елементами іміджу будь-якої організації є: продукт, 

послуга (якість, ціна, сервіс); технологічний потенціал (наукові 

досягнення, використання енергозберігаючих, екологічно чистих 

технологій); економічний потенціал (конкурентоспроможність, 

можливість реінвестування коштів, розвиток виробництва);  ефективність 

управління (професіоналізм менеджменту, рівень корпоративної культури, 

відносини з владою); відносини з клієнтами (популярність бренду, 

прозорість відносин, репутація); відносини з персоналом (рівень зарплати, 

соціальні гарантії, щирість взаємодії); гуманістична сутність (створення 

робочих місць, благодійництво і співпраця з громадськістю). 
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Залежно від змісту діяльності фірми/організації, особливостей її 

внутрішнього і зовнішнього середовищ у створенні іміджу можуть бути 

використані й інші чинники та складові. 

Імідж будь-якого суб’єкта може бути основним (стабільним) і 

поточним (змінюється відповідно до вимог часу). 

Головною умовою, основою формування іміджу є сутність 

(суспільне призначення, місія) фірми/організації. Іміджеві властивості 

зазвичай має і сам зміст діяльності. Наприклад, в українському суспільстві 

домінувало негативне сприйняття торгово-посередницької діяльності, що 

поширювалося на підприємства, які займалися нею, навіть якщо ця 

діяльність була економічно необхідною і суспільно виправданою. Цим 

навіть користувалися у конкурентній боротьбі, нав’язуючи громадськості 

хибне уявлення про деякі посередницькі структури. Для ефективної 

протидії таким намаганням використовували PR-заходи. 

Елементом іміджу є назва фірми/організації, яка здебільшого містить 

характеристику організаційно-правової форми, визначення виду 

діяльності та фірмове найменування. На етапі пошуку назви необхідно 

враховувати особливості сприйняття її в суспільстві, зокрема те, що з 

усього потоку інформації людина, насамперед, виокремлює емоційні 

компоненти, а потім здійснює їх логічний аналіз. Важливо при цьому 

перевірити й звучання (написання) назви іншими мовами. 

Методика створення назви передбачає такі послідовні етапи: 

прийняття рішення про розроблення назви; вивчення назв існуючих 

фірм/організацій, що займаються спорідненими видами діяльності; пошук 

і пропозиція бажаних назв; обговорення запропонованих назв; вибір 

найвлучнішої назви; апробація назви фахівцями (юристами, психологами, 

лінгвістами); вивчення реакції ринку (оточення) на проєкт назви; 

остаточний аналіз назви і затвердження її, якщо результатом цього аналізу 

є позитивні оцінки. 

За аналогічною методикою розробляються назви товарів, а часом і 

послуг. 
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Для іміджу дуже важлива соціальна спрямованість фірми/організації. 

Тому в процесі його формування враховується не тільки її мета, що, як 

правило, полягає в досягненні ефективної діяльності, зокрема в одержанні 

прибутку, а й звертається увага на її роль у забезпеченні добробуту всього 

суспільства. 

До чинників, що створюють імідж, належить турбота про довкілля. 

Це передбачає, зокрема, встановлення показників безпеки, санітарних 

умов та їх неухильне дотримання; економію і вторинне використання 

матеріальних ресурсів; створення товарів з урахуванням екологічних 

стандартів тощо. 

Фірми/організації, які вболівають за свій імідж, видають спеціальні 

проспекти (рекламні описи об’єкта, процесу, явища), вміщуючи в них 

матеріали про свою історію, відомості про найпопулярніших клієнтів і 

партнерів, систему ділових зв’язків, динаміку комерційного розвитку, 

збутову і сервісну мережу, визнані на ринку (виставках, ярмарках) товари, 

результати тестів (атестацій) товарів (послуг, проєктів тощо) та іншу 

репрезентативну текстову, ілюстративну (фотографії, статистичні дані, 

графіки, діаграми) інформацію. Такі проспекти надсилають урядовим 

органам, редакціям ЗМІ, банкам, страховим компаніям, бібліотекам, 

навчальним закладам та іншим значущим адресатам. 

Аналогічну функцію виконують бюлетені, журнали, газети («дорогі 

візитівки»), відеоролики, телевізійні сюжети, радіопрограми, покликані 

переконувати аудиторію в суспільному значенні фірми/організації. За 

змістом вони можуть бути зорієнтованими і на персонал 

фірми/організації, відображаючи її головні завдання, наслідки взаємодії 

керівників і підлеглих, аналіз управлінських рішень, інші найважливіші 

аспекти внутрішньо корпоративних відносин. У них публікують, а за 

потреби і коментують, накази і розпорядження керівництва, фінансові 

показники, дані про вакансії і переміщення співробітників, їх зарплату, 

умови праці, заохочення. Ознайомлення суб’єктів зовнішнього 

середовища із внутрішніми справами посилює довіру до 
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фірми/організації, створює про неї враження як про сильну структуру, що 

не боїться оприлюднювати інформацію про себе. 

Елементами іміджу є видання звітів про діяльність, які охоплюють 

певний період (здебільшого рік), відомості про окремі напрями чи 

реалізацію конкретних проєктів. 

Відчутну роль у створенні іміджу відіграє фірмовий стиль – 

графічні, пластичні, мовні та інші засоби, які забезпечують єдність 

сприйняття образу фірми/організації, її продукції (послуг), вигідно 

вирізняють її у конкурентному середовищі. Елементами фірмового стилю 

є товарний знак (торгова марка), логотип (оригінальне накреслення повної 

чи скороченої назви), фірмовий блок (об’єднані у композицію знак і 

логотип, фірмові гасло, кредо, роз’яснювальні написи: країна, поштова, 

електронна адреси тощо), фірмові кольори, комплект шрифтів, ділова 

документація (бланки, конверти, візитівки), друкована продукція 

(листівки, каталоги, плакати), постійні елементи реклами, оформлення 

інтер’єру приміщень, маркування і дизайн пакувальних матеріалів, прапор 

і гімн, сувенірна продукція, спецодяг, оформлення транспорту. Вони 

покликані створювати позитивне враження про фірму/організацію, її 

товари, забезпечувати легку ідентифікацію їх. 

Існують різновиди фірмових стилів, а саме:  

Фірмовий стиль на основі комунікаційної стратегії. Завданням його 

є налагодження відносин із споживачами, здобуття зовнішнього визнання, 

розроблення дизайну, самовираження. 

Фірмовий стиль на основі маркетингової стратегії. Він 

спрямований на налагодження відносин із споживачами, здобуття 

визнання на ринку, розроблення товарів. 

Фірмовий стиль на основі стратегії управління. Цілеспрямоване 

формування його забезпечує створення здорового внутріфірмового 

клімату, згуртовує колектив, вселяє почуття обов’язку і відповідальності 

за авторитет колективних зусиль і результати своєї праці; 

Фірмовий стиль на основі розроблення майбутнього образу 

фірми/організації. Мета його полягає у здобутті визнання в суспільстві і в 
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міжнародному середовищі, створенні майбутнього образу і відповідній 

внутрішній модернізації. 

Фірмовий стиль не може бути незмінним, на нього постійно 

впливають вимоги, тенденції, дух часу тощо. 

Елементом формування фірмового стилю, а відповідно, й іміджу 

фірми/організації є створення й просування торгової марки – оригінально 

оформленого спеціального знака, який розміщують на товарах продукції. 

Торгова марка забезпечує впізнаваність товару (послуги); відрізняє його 

від аналогічних товарів (послуг) конкурентів; формує у споживачів 

прихильність до нього; захищає інтереси фірми в конкурентній боротьбі. 

Захист торгової марки забезпечується реєстрацією її у спеціальному 

державному відомстві.  

Об’єктами правового захисту є словесні (слова, сполучення літер), 

образні (графічні композиції будь-яких форм), об’ємні (фігури, їх 

композиції) комбінації. Знак може бути звуковим, світловим, кольоровим. 

Будь-яке зазіхання на права власника зареєстрованої марки має наслідком 

юридичну відповідальність з відшкодуванням нанесених збитків. 

Успіху в конкурентній боротьбі досягають фірми, організації, чиї 

товари, послуги, соціально значущі результати діяльності надають їй 

статус бренду (англ. brand – клеймо, фабрична марка, сорт, якість) – 

успішної, визнаної ринком, перевіреної часом торгової марки. У ньому 

поєднуються об’єктивні (споживча цінність, функціональність, надійність 

товару, послуги) і суб’єктивні (усвідомлення статусної належності, 

відчуття комфорту тощо) чинники. Тому важливим напрямом діяльності 

багатьох ефективних фірм (організацій) є брендінг – спланована кампанія 

щодо впровадження торгової марки у свідомість споживачів, просування її 

на ринок.  

Участь PR-фахівців у цій роботі передбачає: збір інформації про торгові 

марки, у тому числі й про характеристики продукції, ставлення до неї 

споживачів, особливості конкуренції тощо; аналіз торгових марок на основі 

зібраної інформації; використання отриманої інформації для стимулювання 

збуту; контроль за відповідністю торгових марок вимогам часу. 
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Різновидом брендінгу є соціальний брендінг – використання 

торгової марки під час проведення соціальних, благодійних, культурних 

заходів. Така діяльність сприяє створенню сприятливого іміджу 

фірми/організації у цільових аудиторіях; налагодженню плідних відносин 

з місцевими громадами, органами самоврядування; взаємодії з 

громадськими організаціями; зосередженню уваги на соціальній 

значущості своєї діяльності. 

Взаємозв’язок різних напрямів у PR-діяльності щодо формування 

фірмового стилю утворює своєрідне «коло» фірмового стилю, графічне 

зображення якого подано на рис. 1 (див. рис. 1). 

 

 

Рис. 1. «Коло» формування фірмового стилю фірми/організації 

 

Важливим напрямом формування іміджу фірми/організації є 

формування іміджу конкретних працівників. Імідж людини історично, 

соціально обумовлений уявленнями суспільства про характер її діяльності. 

Нерідко він є запорукою особистого успіху, основою ефективної роботи 

очолюваних колективів, навіть країн. 

Високий імідж мають переможці конкурсів, рейтингів, виставок, 

лауреати почесних звань, державних і міжнародних нагород. 

Фірми/організації, які успішно створюють свій позитивний образ 

в очах своїх співробітників і в суспільному середовищі, досягають цього, 

як правило, в результаті добре продуманої і чітко організованої іміджевої 

кампанії – реалізації цілеспрямованого комплексу заходів із створення і 
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поширення інформації, яка розкриває зміст соціально значущої діяльності, 

суспільну корисність продукції (послуг), гуманітарних та інших акцій. 

Розпочинається вона із з’ясування її завдань, мети, формулювання змісту і 

визначення основних засобів. Потім настає етап реалізації запланованих 

заходів (регулярна публікація звітів; налагодження відносин з 

товариствами покупців, громадськими об’єднаннями; розміщення в пресі 

некомерційних статей, поширення відеоматеріалів; громадська і 

благодійна діяльність тощо).  

Процес формування іміджу – справа комплексна, в якій беруть 

участь психологи, соціологи, PR-менеджери, журналісти. 

Найхарактернішою особливістю іміджу є його емоційний вплив у 

суспільному середовищі. Як правило, він має символічний зміст. 

Отже, важливо, щоб образ, сформований у результаті іміджевої 

кампанії, був не лише легко впізнаваним, а й зрозумілим, не викликав 

емоційного спротиву, містив значущі для певних спільнот і суспільства 

загалом елементи. 

Розглядаючи основні PR-методи в продюсерській діяльності, 

зауважимо, що public relations є пріоритетним напрямом у формуванні 

іміджу зірок шоу-бізнесу.  

Існує декілька PR-методів просування музичних груп і артистів на 

арену шоу-бізнесу. По-перше, це може бути інтерв’ю, прес-конференція 

або репортаж, тобто, загалом – це метод роботи з пресою.  

Другим доволі багатогранним методом є організація турне на 

підтримку альбому та саме організація концертів.  

Третім, найголовнішим методом є запуск кліпу та телеінтерв’ю в 

ротацію на спеціалізованому каналі.  

До методів PR в шоу-бізнесі можна віднести створення бренду з імені 

артиста, назви групи, імені продюсера. Саме на це має бути спрямована 

діяльність піарника, оскільки завдяки створенню бренду, продукцію артиста 

чекатимуть і гарантовано купуватимуть. Зрозуміло, багато в чому робота в 

цих напрямах залежатиме від первинних відгуків про артиста. Може бути 
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так, що журналісти або самі артисти створили вкрай негативний імідж 

проєкту і тоді робота промоутера і піарника не допоможе.  

Шоу-бізнес і Public Relations в своїй основі є взаємозв’язаними 

поняттями. Західна індустрія шоу-бізнесу винайшла і використовує 

немало PR-інструментів, що впливають на свідомість і переконання 

масової аудиторії. Українські технологи часто копіюють західні приклади 

і наслідують напрацьовані схеми, не завжди враховуючи національні 

особливості. Представники шоу-бізнесу чудово розуміють, що без 

застосування Public Reltions в їхній діяльності вони не зможуть повністю 

використовувати інструментарій, який надає PR і відповідно отримувати 

належну увагу, а згодом і прибуток. Вивчивши закони жанру організації 

публічних акцій, шоумени в PR завжди зможуть створити імідж тому або 

іншому заходу.  

З іншого боку, усіма так чи інакше великими заходами шоу-бізнесу, 

як правило, займаються PR-професіонали. Вони вибудовують драматичну 

інтригу навколо події, організовують інформаційне поле, погоджують дії 

адміністрації заходів і численних партнерів. Детальним прикладом 

взаємозв’язків Public Relations і шоу-бізнесу може послужити будь-яка 

церемонія нагородження. Це, до речі, ще один із методів PR. Уся історія 

нагородження «Oskar», «Gremmy», «World Music Awards», «Людина року» 

(українська премія нагородження за ті чи інші досягнення не лише як 

особистостей, а і організації видання, фірми) рясніє найрізноманітнішими 

PR-заходами. До недавньої пори усі значимі заходи українського шоу-

бізнесу були так чи інакше скопійовані за західними зразками. Втім, 

останні роки презентують цікаві українські проєкти, зокрема, «Голос 

Країни» тощо. 

Інший часто вживаний піарниками інструмент, що прийшов з шоу-

бізнесу – це складання різного роду рейтингів. Наприклад, «сто 

найкрасивіших людей України», рейтинг найбагатших, найзаможніших, 

найвідоміших тощо. Рейтинги стали настільки популярні, що тепер щодня 

видання вигадують нові й нові рейтинги, які змушують купувати їх 

друкований матеріал. Рейтинг став повноправним інструментом не лише в 
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шоу-бизнесі, але й у політичному PR. Усім відомий ажіотаж навколо 

рейтингів політиків, що виникає під час передвиборних кампаній, коли 

аудиторії нав’язується «громадська» думка. 

Погляд в перспективу. Чи є мета PR-кампанії реально досяжною? Чи 

можна пристосувати планування і програмування PR для досягнення цієї 

мети? Чи очікує цю кампанію успіх? Що сприяє і що перешкоджає цьому? 

Чи варто затівати справу? Всі ці запитання породжують написання 

варіативного планування, при якому пишуться три сценарії – 

оптимістичний, реальний і песимістичний, але не вказується ступінь 

вірогідності кожного з можливих результатів, тому що невизначене 

майбутнє не можна передбачити.  

На цьому етапі доцільно розробити план дослідження, який вимагає 

визначення джерел даних, методів їх збору та аналізу. План дослідження 

може передбачати використання як вторинних, так і первинних даних.  

Вторинні дані – вже існуюча в певній формі інформація,отримана 

для якихось інших цілей. 

Джерелами вторинних даних можуть служити балансові звіти 

компаній і звіти про прибутки і збитки, статистика. Корисними можуть 

виявитися загальні журнали по бізнесу, шоу-бізнесові, музичні, та 

звичайні глянцеві видання. В Україні, наприклад, «Експерт», «Влада», 

«Фокус» та ін. Крім того, воістину невичерпним джерелом інформації 

сьогодні є Інтернет.  

У тому випадку, коли досліднику не вдається отримати відомості з 

вторинних джерел, або вони неповні, недостатньо точні, недостовірні, або 

просто застаріли, доводиться вдаватися до збору первинних даних.  

Первинні дані збираються з конкретною метою при здійсненні 

конкретного проєкту.  

Розглянемо деякі методи досліджень, що використовуються і нині у 

сфері PR.  

1. Особисті контакти. 

Найкращим способом, який дозволяє ефективно виявляти й 

оцінювати тенденції, що мають місце в будь-якому співтоваристві, є 
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вільне встановлення контактів з різними людьми. Одним з різновидів 

особистих контактів є бесіди з ключовими інформаторами. Цей підхід 

включає підбір та інтерв’ювання добре інформованих лідерів і експертів. 

Інтерв’ю зазвичай набирає форму вільної і не обмеженої в часі дискусії, в 

ході якої обраним особам пропонується обговорити відповідну проблему 

або питання зі своєї точки зору. Основою для підбору ключових 

інформаторів є передбачуване знання ними того чи іншого питання, а 

також їх здатність представити точку зору інших людей. Поглиблене 

інтерв’ю з ключовими інформаторами часто дозволяють отримати сигнали 

раннього попередження про ранні проблеми. 

2. Фокус-групи.  

Природним продовженням використання особистих контактів та 

ключових інформаторів є звернення за ідеями і зворотним зв’язком до 

цілих груп людей. Фокус-група складається з 6-10 осіб, які просять 

провести кілька годин у суспільстві досвідченого ведучого для 

обговорення того або іншого об’єкта дослідження. Ведучий повинен бути 

об’єктивним, добре обізнаним про предмет розмови. Обговорення 

звичайно проводиться в комфортних умовах, при цьому ведучий повинен 

заохочувати вільні і невимушені висловлювання, щоб динаміка групи, в 

якій встановлюються взаємини, дозволили виявити справжні почуття і 

думки учасників. Одночасно ведучий прагне «сфокусувати» обговорення. 

Хід дискусії записується на аудіо-або відеомагнітофон і згодом уважно 

вивчається. Фокус-групи використовуються для того, щоб з’ясувати, яким 

чином люди будуть реагувати на ті чи інші пропозиції і для збору 

інформації, яка може стати в нагоді для розробки анкет, що 

застосовуються згодом у більш формальних методах проведення 

досліджень.  

3. «Гарячі» телефонні лінії.  

Телефонні лінії використовуються для отримання негайного 

зворотного зв’язку і відстеження проблем, що викликають особливу 

заклопотаність і інтерес різних суспільних груп. Однак, подібні виявлення 

не можуть замінити або змінити проблеми і думки різних суспільних груп.  
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4. Аналіз е-пошти.  

Економічно ефективним способом збору інформації є періодичний 

аналіз, що надходить з е-пошти. Кореспонденція, що надходить від 

громадськості, дозволяє виявити «проблемні сфери» та інформаційні 

потреби. Однак необхідно враховувати, що автори листів або меседжів 

більше схильні до критичного, а неконструктивного підходу. 

Повідомлення можуть служити засобом раннього попередження про 

неблагополуччя та виникнення певних проблем, але не є зрізом 

громадської думки або навіть думок певної суспільної групи.  

5. Контент-аналіз ЗМІ.  

Контент-аналіз засобів масової інформації представляє собою 

застосування систематичних процедур у спробі об’єктивно оцінити те, про 

що повідомляється в ЗМІ. Вибірки з преси, звіти з моніторингу 

радіопрограм, телепередач, мережі Інтернет показують лише те, що 

прочитане, почуте або віддане в ефір. Крім того, вони не показують, чи 

дійсно аудиторія сприйняла зміст того чи іншого повідомлення і повірила 

йому.  

6. Опитування.  

Анкета, розсилається поштою, – самий належний спосіб зв’язатися з 

людьми, які або не згодні на особисту зустріч, або в силу рис особистості 

схильні під впливом інтерв’юера спотворювати відповіді. Поштова анкета 

потребує простих і чітко сформульованих питань, час отримання 

відповідей на які може бути значним. До числа найважливіших переваг 

анкет, що розповсюджуються поштою, відноситься значна економія часу і 

грошей, зручність для респондентів, гарантія анонімності. Відсутність 

впливу особистості інтерв’юера. Самим серйозним недоліком багатьох 

опитувань є те, що у дослідників немає ніякого контролю над тим, хто 

відповідає, а також низький коефіцієнт отримання відповідей, який 

означає, що підсумкова вибірка може виявитися зовсім не 

репрезентативною.  

7. Телефонне інтерв’ю – найкращий шлях швидкого збору 

інформації, до того ж інтерв’юер має можливість пояснювати незрозумілі 



202 

респонденту питання. Число респондентів, як правило, вище, ніж у 

випадку опитування е-поштою. Основні труднощі, з якими стикаються 

дослідники, полягає в необхідності не затягувати розмову і не зачіпати 

особисті теми. 

8. Онлайнове інтерв’ю.  

Онлайнове тестування вважається нині найшвидшим методом 

традиційних дослідницьких методів. Компанія може помістити анкету на 

своїй web-сторінці і запропонувати відвідувачам відповісти на питання 

(стимулюючи участь якимись призами) або розмістити свій банер на часто 

відвідуваному сайті (з аналогічною пропозицією). Нарешті, фірма може 

зайти на певний «чат» і звернутися до бажаючих узяти участь в 

опитуванні. Скласти уявлення про відвідувачів web-сайту можна шляхом 

відстеження ланцюжків використаних посилань і переходів на інші сайти. 

Для збору цієї інформації застосовується механізм cookie.  

Після прийняття рішення про методи збору даних і 

використовуваних інструментах настає черга визначити спосіб 

формування вибірки, тобто тих конкретних осіб, з якими будуть 

взаємодіяти дослідники.  

Складений план покликаний відповісти на три запитання.  

1. Склад вибірки: хто стане учасником дослідження?  

Для проведення дослідження повинні бути визначені цільові групи, 

які візьмуть у ньому участь.  

2. Мірка вибірки: скільки людей буде охоплено дослідженням?  

Чим більше мірка вибірки, тим вірогідніше отримані результати. 

Втім це не означає, що вибірка повинна включати всю цільову групу або її 

переважну частину. Зазвичай при суворому дотриманні правил 

формування вибірки достовірних висновків можна домогтися на вибірках, 

що охоплюють менше 1% населення.  

3. Процедура вибірки: як будуть відібрані учасники дослідження?  

Для отримання представницької вибірки краще застосовувати метод 

випадкового відбору. Випадкова вибірка дозволяє розрахувати похибку 

отриманих результатів. Коли витрати часу на складання випадкової 
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вибірки виявляються занадто великі, дослідники можуть вдатися до 

детермінованої вибірки.  

Серед методів дослідження, які можуть використовуватися в PR, 

особливо в продюсерській діяльності, зазначимо, що найпродуктивнішими 

з усіх перерахованих методів будуть лише два: контент-аналіз ЗМІ та 

фокус-групи, які допоможуть зрозуміти і вивчити фокус-групу за 

допомогою надання можливості певній категорії людей висловити свою 

власну думку щодо певної теми. Загалом продюсер орієнтується на ту 

активну суспільну ланку, що найшвидше розвивається – молодь, зокрема 

(і особливо) підлітки, смаки яких ще не досить сформувалися. 

Орієнтуючись на них, можливо безпомилково натрапити на «золоту 

жилу», яка згодом принесе чималий заробіток. Така робота продюсера 

направлена на задоволення потреб слухачів.  

Отже, розглядаючи PR-стратегії в контексті створення іміджу 

фірми/організації та як продюсерський метод у шоу-бізнесі, висновуємо, 

спеціалісти PR, що займаються створенням іміджу, мають бути 

обізнаними в галузі психології, дизайну, журналістики і навіть фізіології 

людини або ж це повинна бути команда креативно мислячих людей, які 

працюють на одну мету і спільними зусиллями досягають поставлених 

задач, долаючи перепони, а також кризові ситуації, які для цієї професії є 

характерними. 

PR є функцією управління, що впливає на оптимізацію 

комунікативних процесів, прийняття соціально-значимих управлінських 

рішень, встановлення конструктивних адміністративних відносин між 

організацією та суспільством, створення сприятливого соціально-

психологічного клімату у внутрішньому середовищі організації, створення 

соціально-психологічної оцінки реакції суспільності на діяльність 

фірми/організації.  

Основним завданням PR є досягнення високої суспільної репутації 

для фірми/організації або особистості. Використання PR в будь-якій галузі 

повинно мати сильну теоретичну базу і враховувати те, що ця 

спеціальність знаходиться в постійному пошуку, розвивається тому її не 
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можна недооцінювати. Сучасні компанії, інші фірми/організаціїв умовах 

жорсткої конкуренції звертають увагу на думку громадськості, що 

представлена користувачами, компаньйонами, постачальниками, 

спонсорами. Заслуговують на увагу й відношення між працівниками.  

Основними принципами, за якими будуються зв’язки з суспільством, 

є, зокрема: відкритість інформації; опора на об’єктивні закономірності 

масової свідомості, а також відносини між людьми, організаціями та 

суспільством; рішуча відмова від суб’єктивізму, волюнтаристського 

підходу, натиску на суспільство, маніпулятивних намагань видавати 

бажане за дійсне; повага до особистості, орієнтація на людину, її творчі 

таланти; заохочення до роботи спеціалістів найвищої кваліфікації, що 

можуть знайти спільну мову і заохотити до роботи працівників різних 

категорій. 

Продюсування – складний і багаторівневий процес і цим займатися 

може далеко не кожна людина, і не кожна людина може стати 

продюсером. Велика кількість знань, інформації, відслідковування 

новинок технологій та шоу-бізнесу, під час цього встигати вносити свої 

новинки технологій та генерувати ідеї, які можуть зацікавити суспільство, 

непохитний авторитет, абсолютне довір’я зі сторони свої працівників та 

компаньйонів – ось далеко не повний перелік талантів людини, яка 

займається продюсування і має шанс досягнути успіхів.  

Успіх продюсера – його команда, яка працює на спільні проєкти і 

просуває їх на сцену, пропонує суспільству, а суспільство, в свою чергу, 

має свій вибір: приймати цей продукт чи ні. Саме тут продюсер 

використовує PR. Йдеться не лише як про різновид реклами і вміння 

вмовити людей звернути увагу на їхній продукт, а як про справжнє 

мистецтво, яке за правилами, не використовуючи жодних ширм та 

неправди, показує суспільству із загальної маси інформації лише ту, що є 

реально важливою. Деталі, що можуть хоч якось зашкодити іміджу і PR-

акції, краще опустити.  
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ВПЛИВ ЦЕРКОВНО-МУЗИЧНОЇ ПРАКТИКИ НА СТАНОВЛЕННЯ 

КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НАЦІЇ 

 

THE INFLUENCE OF CHURCH-MUSIC PRACTICE ON THE 

FORMATION OF THE CULTURAL IDENTITY OF THE NATION 

 

Витоки вітчизняного церковного співу сягають корінням в 

дохристиянську добу, яка характерна високим рівнем міфопоетичної та 

естетичної творчості, що виявилось у збереженні деяких елементів 
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язичницької духовної практики (фольклор, обрядові й ритуальні пісні 

тощо). Митрополит і вчений І. Огієнко зазначає, що православна культура 

увібрала в себе все те, що становить архетипічні риси українства, відтак 

стала духовним фундаментом, на якому розвинулась національно-

культурна ідентичність українців, сформувалась національна ідея, 

національна пам’ять, духовна культура нації в цілому. Відносно швидке 

запровадження візантійської (грецької) православної віри зумовлене 

зрілістю релігійної свідомості русичів, а її майже безболісна асиміляція – 

толерантним ставленням східного християнства до культурних традицій 

українського народу, завдяки чому православ’я швидко засвоювалось 

основним прошарком українців [3, с. 11].  

Оскільки, за І. Огієнком, візантійська православна церква майже 

15 століть була центром духовної культури православного світу, то 

«візантинізм» так чи так присутній у всіх сферах нашого духовного життя. 

Візантійський вплив охопив Києворуську духовність усебічно, був 

прийнятий «душею і тілом», став ідентифікатором української культури, 

незалежно навіть від особливостей віросповідання (Храмові празники, 

Свят-вечір, православні імена тощо).  

Як відомо, у православній музиці ідейно-естетичним фундаментом є 

греко-візантійська церковна поезія Романа Солодкоспівця, Андрія 

Критського, Івана Дамаскіна та ін., яка лягла в основу богослужбової 

музично-хорової літератури (тропарі, кондаки, канони, ірмоси), канонічна 

література Святих Отців та Учителів Церкви. Візантійський музичний 

церковний стиль представлений монодією – унісонним одноголосим 

піснеспівом [4, с. 112].  

Музична естетика українського православ’я спирається на догматику 

церковного Уставу, що майже не змінився упродовж 15 століть. ЇЇ 

обумовлює богословська наука (теологія), християнське віровчення, 

Собор Отців Церкви, Канони Церкви, грецька церковна термінологія 

(Літургія, Євхаристія, Біблія, Антимінс, Антидор, Єктенія, Артос тощо), 

візантійський і вітчизняний ісихазм (печерне чернецтво), подвиг посту 

(аскетика), православні імена на честь Святих, усі чини Таїнств, 
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церковний календар, що своєрідно вплітався у дохристиянські релігійні 

вірування і традиції. 

В духовній культурі українського православ’я у родинних 

відносинах, як і в церковній догматиці, на високий рівень піднесено статус 

жінки, її рівність перед Христом та значимість «сестри». У церкві носіями 

жіночого начала віри виступають Богородиця, жони-мироносиці, святі, 

мучениці, преподобні, угодниці Божі. Оскільки українці споконвіку були 

глибоко віруючими, то й дотепер залишається релігійна практика 

освячувати, благословляти та воцерковлювати усе людське життя, побут, 

родинні події «по потребі» з візантійського Требника, адаптованого до 

українського буття. Православна церква в Україні під юрисдикцією 

Константинополя мала власну автономію: фінансову, культурну, мовну, 

світоглядно-ментальну. 

Грецькі просвітителі святі рівноапостольні Кирило і Мефодій 

запровадили староукраїнську (давньослов’янську) мову у богословсько-

музичний ужиток східного християнства для поширення церковної 

практики та утвердження духовної культури українського православ’я. З 

точки зору взаємозв’язку православ’я і духовної культури нації українці 

упродовж століть були глибоко віруючими, непохитними у православній 

вірі, завжди «духом» і «тілом» з Церквою.  

Аналізуючи питання візантійських витоків церковної музики та 

становлення жанрів, слід зазначити, що грецьке православ’я привнесло в 

українську церковну музику систему богослужбових піснеспівів, які 

склалися на той час в християнській гимнографії (кондаки, ірмоси, 

канони, тропарі тощо). Церковні співи спочатку були одноголосними, рух 

мелодії - спокійний, урочистий, суворий. Метричного розподілу на такти 

(в сучасному розумінні) не було, метрику визначав сам текст. В основі 

«знаменного розспіву» лежала музична система з восьми ладів (гласів) – 

так зване «осьмогласіє». Ця система існувала у Візантії і була пов’язана з 

особливостями календарного року. 

Однак в Русі-Україні у процесі розвитку церковного співу було 

створено оригінальне «осьмогласіє», яке базувалося на протоукраїнських 
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музичних зразках. Нескладні мелодійні наспіви-погласиці (автентичні 

наспіви) виокремлювались як мотиви певних гласів, на основі яких 

створювались мелодії на той або інший глас, усього запроваджено 

восьмигласове коло богослужбових піснеспівів [4, с. 23]. У сучасній 

православній церковній практиці вони викладені в богослужбовій книзі 

«Октоїх». 

Православний церковний спів в Україні постійно співіснував з 

пісенними та вокально-виконавськими набутками багатовікового 

народного мелосу. Унаслідок інтонаційних синтезів церковний спів 

набирав статусу національного музичного явища, вбираючи у себе 

елементи етногенотипу культури, ментальності та способу мислення і 

почування, які складають так звані «ідентифікатори» духу нації. 

Ще з середини XVI ст. починається активізація кардинальної зміни 

художньої системи в музиці. Процес трансформації музичної мови 

обумовлений синтезом різних культурних традицій: зміцненої кирило- 

мефодіївської («руського» ірмолойного співу); трансплантованої 

новогрецької та балкано-слов’янської; запозиченого латинського 

багатоголосся (як простих його форм, так і «фігуральних», концертних); 

нових протестантських співів - побожних пісень-кантів і псальм, що 

призначалися для виконання самими парафіянами. Всі ці художні 

інновації адаптувалися до піснеспівів українського православ’я на ґрунті 

місцевої фольклорної традиції. Так формувалося оновлене церковно-

музичне мистецтво України, де щільно взаємодіяли конфесійні та 

фольклорні жанри, давні та нові форми і стилі на ґрунті барокової 

інтеграції слов’яно-греко-латинських культур. Саме інтеграція цих 

культур в українському бароко збагатили культурну ідентифікацію як в 

освіті (Острозька і Києво-Могилянська академії), так і в мистецтві 

(музика, іконопис, архітектура, література XVII–XVIII ст.). 

Разом з тим, стрижневим чинником культурного процесу в Україні 

до початку XVIII століття залишалося православ’я. Тому й типологія 

української та великоруської культур барокової доби так чи так залежала 

від специфіки місцевих догматичних та обрядових особливостей 
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зазначеного конфесійного напрямку у християнстві та його музичної 

культури. Релігійна свідомість та її церковно-музична складова 

безпосередньо визначала характерні риси українського менталітету 

(кордоцентризм, софійність, соборність), впливала на процеси націє- та 

державотворення (козацька та гетьманська Україна) [1, с. 139].  

Становлення української державності передбачало, зокрема, її 

самоідентифікацію на засадах православної віри, що вимагало нової 

генерації священнослужителів – добре освічених, енергійних та всебічно 

підготовлених до виконання пасторських обов’язків. У культовому 

відношенні українське православ’я запровадило обов’язкові літургійні 

правила й, подібно до польської, чеської та інших церков, націоналізувалося. 

Останнє означало додаткове вшанування власних, в тому числі місцевих 

святих, піднесення культу регіональних реліквій та ікон, запровадження 

власних національних «празників» (Храмових свят), використання 

автохтонного протохристиянського фольклору, яке наповнювало живим 

змістом повсякденну релігійну свідомість. Реформування православної 

церкви, на відміну від «старообрядництва», зумовило появу поборників 

гуманістичних світоглядних цінностей в синтезі релігії, філософії, мистецтва 

(Петро Могила, Лазар Баранович, Іоан Максимович, Йоаникій Галятовський, 

Феофан Прокопович, Данило Туптало (Дмитро Ростовський та ін.). Музика 

була обов’язковою частиною духовної освіти та храмової дії як «синтезу 

мистецтв» (о. Павло Флоренський). 

Домінуюче місце в українській церковно-музичній практиці епохи 

бароко посів старокиївський наспів, позначений спільністю та відмінністю 

з візантійською церковною музикою. Візантійсько-православний канон 

будувався на визначальності принципу анагогіки духовного в художньо-

образному відображенні сфери трансцендентного.  

Приймаючи грецький варіант християнства, Київська Русь 

запозичила і властивий «візантинізмові» пріоритет емоційно-естетичної 

сфери в духовній культурі через втілення божественної гармонії 

прекрасного через культ Софії Премудрості Божої. Крім того, 

візантійський церковний спів був винятково вокальним – з нього повністю 
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виключалися інструментальні елементи, які, на думку Отців Церкви, 

сприяли розпорошенню уваги й розуму віруючої людини. Остання 

повинна була постати перед Богом як «внутрішня людина», в усій 

утаємниченості свого серця, зокрема, через ісихастську молитву. Тому за 

православними канонами церковного співу у ньому неприпустимі 

театральні дії, а також різкі динамічні рухи й вигуки, що стоять на заваді 

зосередженості у тихій молитві серцем. Церковний акапельний спів в 

Україні якраз і сприяв досягненню такого молитовного стану у внутрішній 

софійності, що пропагується українськими ченцями – від св. Антонія 

Печерського до Паїсія Величківського.  

Інтенсивна міжкультурна діалогічність в добу бароко зумовила 

динамічне проникнення західноєвропейського багатоголосся в 

український церковний спів. Знаходячи усе більше число прихильників 

серед православних українців, воно не витіснило цілком монодійної 

традиції, яка залишалася досить розповсюдженим видом тогочасного 

церковного співочого мистецтва. Багатоголосся впроваджувалося у 

співочу практику і релігійно- естетичну свідомість людей поступово, 

через рядковий і пізніше партесний спів.  

У розвитку цього церковно-музичного процесу контурно 

простежується два етапи й типи багатоголосного співу: перший - 

рядковий, інтонаційною основою якого залишаються знаменний і 

демествений розспіви; другий - партесний, що базується на якісно нових 

принципах гармонійного мислення і мелодиці неканонічного типу. 

У сфері духовної культури упродовж XVIII століття розвиток 

професійного музичного мистецтва відбувався шляхом еволюції й 

адаптації багатоголосного церковного співу, основу якого складав 

партесний концерт. Драматургічні особливості останнього засвідчують 

успадкування й творче переосмислення попередніх здобутків української 

та західноєвропейської музики: від народнопісенного фольклору до 

церковних монодій. Створюючи українську партесну музику, митці 

(М. Березовський, Д. Бортнянський, А. Ведель, С. Дегтярьов, Г. Ломакін, 

А. Рачинський, П. Турчанінов та інші) засвоїли композиторську техніку 
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так званого концертуючого стилю західноєвропейської і польської 

церковної музики, адаптуючи її до національної музичної мови та 

інтонаційного мислення. Так зберігалася музична самосвідомість народу 

як один з культурних ідентифікаторів. 

Крім того, межа XVIІ й XVIIІ ст. позначилася інтенсивним впливом на 

українську церковну музику західноєвропейської композиторської школи. 

Доба  бароко сприяла появі нових тенденцій та особливостей українського 

церковного співу. Якщо емоційна забарвленість давньоукраїнської 

церковної монодії характеризувалась спокоєм, епічною величавістю і 

споглядальністю, то партесний спів сповнений динаміки та контрастів, 

пов’язаних з антитетикою Бароко. Важливе місце у партесній музиці посіла 

також сумно-лірична наспівність, наближена до народного жанру «плачі». 

Перехід від бароко до класицизму у вітчизняній музичній культурі 

XYIII століття позначився передусім духовними концертами 

Д. Бортнянського, М. Березовського та А. Веделя. Поява нового жанру 

стала можливою завдяки систематизації та синтезуванню зразків 

православної церковної музики, народного мелосу та світської 

професійної музики. До витоків партесного співу слід віднести: обрядовий 

фольклор, візантійський ритуал церковного співу, ірмолойні мелодії, 

гимнографічні тексти, київський знаменний наспів. Церковний 

богослужбовий спів у XIX столітті в Україні був систематизований і 

виданий у нотних записах, що пізніше мали назву «Обіходи», «Збірники», 

у складанні яких брали участь вітчизняні вчені, монахи, композитори, 

регенти: О. Мізинець, П. Турчанінов, Г. Ломакін, А. Львов та ін.  Варто 

зазначити, що в даних виданнях збереглись натуральність мелодії та 

стародавній тематичний матеріал київських наспівів, що дає право 

вважати ці наспіви основою церковних співів «Обіходів», а значить, 

спадкоємцями церковного співу Київської Русі. 

Впродовж усього XIX століття православна церковна музика в 

Україні мала величезний вплив на всю її духовно-музичну культуру, 

зокрема й на академічну вокальну музику. Класики партесного співу і 

основоположники нового жанру «партесний хоровий концерт» Б. 
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Березовський, Д. Бортнянський, А. Ведель, на основі київських наспівів 

створили потужний пласт церковної хорової музики, неперевершеної за 

своєю красою, що базувалась на мелодійності та релігійній емоційності, 

давала посил до розуму і серця. Композитори західної України Б. 

Вахнянин, М. Вербицький, В. Матюк, Д. Січинський, черпали натхнення з 

творчості класиків, мали їх за зразок у написанні власних богослужбово-

музичних доробків, що використовувались у духовних семінаріях.  

Поряд з літургійними піснеспівами сформувався й активно 

впроваджувався в український побут національний церковно-музичний 

стиль – церковні пісні (їх називали ще кантами і псальмами), осередками 

розквіту яких були православні семінарії, приходські школи, монастирі. 

Мелодії цих церковних пісень побудовані на ладоінтонаціях та 

метроритміці українського фольклору. Жанр «церковна пісня» був 

репрезентований на православному богослужінні також, оскільки був за 

музичними характеристиками доступним для виконання усіма 

прихожанами, особливо колядки і щедрівки. Як правило, церковний кант 

чи псальма виконувались церковним хором або разом з усією громадою 

перед Євхаристією (Причастям).  

Церковні хорові твори та церковні пісні писали також композитори- 

священники: М. Вербицький, С. Воробкевич, І. Лаврінський, В. Матюк, 

О. Нижанківський; церковні багатоголосні композиції були опубліковані у 

збірках шкільних співаників (серед авторів: М. Гайворонський, 

Й. Кишакевич, Ф. Колесса, С. Людкевич, Д. Січинський та інші), хорових 

творів для однорідних та мішаних хорів (С. Людкевич, К. Стеценко), – 

тобто церковна музика звучала і в школах, позашкільних мистецьких 

закладах, в побуті. Чимало творів найвищої музичної проби дійшли до 

сучасності як «твори невідомого автора». 

Як висновок, варто зазначити, що історико-культурний аналіз 

православного церковного співу України XI–XX століть дає підстави для 

постановки проблеми і подальшого дослідження впливу церковно-

музичної практики на становлення культурної ідентичності нації. 

Церковний спів як феномен української духовної культури потребує його 
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збереження як важливої складової процесу культурної та релігійної 

ідентифікації в сучасних православних церквах України. 
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ШОУ-БІЗНЕС ЧАСІВ ГЕОРГА ФРІДРІХА ГЕНДЕЛЯ 

 

SHOW BUSINESS IN THE TIMES OF GEORG FRIEDRICH HANDEL 

 

Ім’я Георга Фрідріха Генделя є одним із найвизначнішим в історії 

музичного мистецтва. Його внесок у розвиток європейської музики є 

колосальним: композитор не тільки відкрив нові перспективи в розвитку 

таких жанрів, як світська та духовна ораторія, опера та концерт, але й 
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передбачив у своїй творчості численні музичні ідеї наступних епох. Попри 

те, що твори Генделя не оминули кола типових художніх тем і сюжетів 

своєї епохи, система їх музичних образів набагато багатше і ширше. Самі 

образи, створені композитором у його творах, є внутрішньо складнішими, 

глибшими. У порівнянні з тим, що було представлене у його сучасників, 

спектр музичних образів Генделя володіє більш сильним потенціалом 

розвитку. А музична стилістика Генделя, хоч і використовує всі 

виражальні музичні засоби, що знаходилися у той час у розпорядженні 

композиторів, збагачується новими прийомами і новими можливостями 

музичного письма.  

Національну приналежність Генделя завжди оспорювали 

Великобританія та Німеччина. З 1710 року Гендель працює придворним 

капельмейстером у курфюрста Георга у Ганновері. У 1712 році 

композитор переїздить до Лондона у зв’язку з тим, що ганноверський 

курфюрст Георг виявився найближчим претендентом на Британський 

престол. У 1726 році Гендель отримує британське громадянство та 

залишається в Лондоні на все життя. Якщо в Німеччині сформувалась 

творча особистість Генделя, його художні інтереси та композиторська 

майстерність, то з Великобританією пов’язана велика частина життя та 

зрілої творчої діяльності композитора, формування його естетичної 

позиції в музичному мистецтві, напружена боротьба за її утвердження, 

кризові поразки й тріумфальні успіхи.  

Саме в Лондоні Гендель написав найкращі і найвідоміші свої твори – 

опери, ораторії, сонати та інструментальні концерти. Композитор дуже 

швидко став музичним кумиром Англії. Ця країна з її передовими 

просвітницькими ідеями, що втілювались у високих літературних 

шедеврах Дж. Мільтона, Дж. Драйдена та Дж. Свіфта, виявилася для 

молодого Генделя надзвичайно плідним мистецьким середовищем. На 

цьому ґрунті розкрилися видатні творчі ідеї Генделя. Досі англійці 

вважають його одним із своїх найвидатніших композиторів. Але і для 

музичної історії Британії, розвиток якої практично зупинився із втратою в 

1695 році їхнього національного генія Г. Перселла, творчість Генделя 
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стала новою важливою епохою. Англійська музика знову піднялася на 

світову висоту тільки з ім’ям Г. Ф. Генделя. 

Після початку творчої діяльності в Лондоні, Г. Ф. Гендель зумів 

майстерно поєднувати композиторську практику із своїм талантом 

мистецького менеджера. Усі його прем’єри ставали настільки гучними 

подіями, що їх не оминав увагою жоден тогочасний засіб масової 

інформації. Наприклад, 19 липня 1717 року лондонські газети повідомляли 

про наступне: «Його Величність прогулявся по Темзі в супроводі таких-то 

поважних осіб. Супроводжувала Його Величність барка з п’ятдесятьма 

музикантами, які грали на трубах, валторнах, флейтах, гобоях, скрипках, 

контрабасах, французьких і німецьких флейтах. Співаків, однак, не було.» 

[2]. Так виглядає в двох словах народження світового «хіту» академічної 

музики, який в усьому світі є відомий під назвою «Музика на воді». Гендель 

створив його на замовлення Короля Георга, який після свого вступу на 

британський престол намагався завоювати прихильність англійців масовими 

розважальними заходами. «Музика на воді» була вдалим засобом. Це було 

добре продумане композитором надзвичайне успішне «шоу». Гендель точно 

розрахував, щоб музику було однаково добре чути протягом усієї водної 

мандрівки оркестрантів на берегах Темзи незалежно від напрямку вітру. 

Гендель використав спеціальні прийоми аранжування для військово-

морських оркестрів, а також особливий секрет, пов’язаний із акустичними 

властивостями води як гарного провідника звуку. 

Надзвичайно вдалою «піарницькою» знахідкою Генделя було 

започаткування традицій виконання ораторій на біблійні сюжети під час 

Великого посту в Лондоні. Варто згадати, що в Англії традиційно ніколи 

не давалися театральні вистави під час Великого посту, і, на відміну від 

деяких інших європейських країн, тут ця заборона дотримувався досить 

суворо. Однак твори на релігійні теми виконуватися могли. Гендель, 

звичайно, був далеко не першим, хто зумів знайти цю «дірку» в суворих 

англійських правилах і традиціях, але він був першим, хто це перетворив 

на «золоту жилу». Ораторія – не театральний, але концертний чи 

духовний жанр, епічна розповідь про біблійні чи історичні події чи 

моралізаторське міркування, що виконується співаками-солістами і 
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оркестром з одним чи кількома хорами. Своєю ошатною строгістю та 

урочистістю тону ораторія дуже підійшла для англійського слуху, що 

більше цінує красу хорового співу, ніж віртуозні сольні арії італійської 

опери з їхньою дрібною вокальною акробатикою. 

Г. Ф. Гендель також став справжнім майстром музичних вистав 

формату «open-air». Жоден його сучасник не міг організовувати та 

проводити такого рівня музичні свята. Таким незабутнім пленерним 

дійством була також його «Музика для королівського феєрверку» 

(«Firework Music»). Вона була написана на замовлення особисто Короля 

Георга для великого свята в Грін-парку 27 квітня 1749 року з нагоди 

закінчення війни за австрійську спадщину і укладення миру в Аахені. На 

закінчення Утрехтського миру, тобто на закінчення довгої і 

кровопролитної війни, Г. Ф. Гендель, природно, так само відгукнувся. 

Відгукнувся він твором «Утрехтским Te Deum», який у 1713 році 

прозвучав у Вестмінстерському абатстві. Втім, що значить «відгукнувся»? 

Адже це ж, по суті справи, державне замовлення. Така робота виконується 

навіть якщо не з повною передоплатою, то з дуже високими державними 

гарантіями: людина знає, що вона робить, і ніколи не буде в програші. 

Іншого роду проєкти, на кшталт «Музики на воді», були певного роду 

ініціативами композитора для того, щоб подібні державні замовлення на 

«шоу» отримувати і надалі.  

Власне, світовий шоу-бізнес (тобто розважальна промисловість в її 

сучасному вигляді) почався саме тут, в Лондоні, в першій третині 

XVIII століття, і був пов’язаний не в останню міру з ім’ям великого 

Г. Ф. Генделя. При цьому подібний «шоу-бізнес» існував і за часів 

Шекспіра, і був майже таким самим, проте у ньому обертались в кілька 

разів менші обсяги коштів. Всі твори, які принесли Г. Ф. Генделю його 

світову славу, – і опери, і особливо біблійні ораторії – спочатку були 

задумані та реалізовані як комерційні проєкти. Все було розраховано на 

те, щоб усі сценічні твори багаторазово виконувались («виходили в 

прокат» сучасною мовою), як тепер прокочуються голлівудські фільми, 

особливо мелодрами або бойовики. Розробку та реалізацію рекламної 

кампанії («піар-кампанії» сучасною мовою) композитор займався 
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самостійно. В цьому йому допомогла юридична освіта, яку він отримав ще 

в юності у Гамбурзькому університеті. Гендель був одним із перших 

митців Великої Британії, який зрозумів, що саме треба робити, щоб бути 

знаменитим і заробляти гроші своєю улюбленою справою. Він уперше 

почав використовувати елементи бізнес-планування та «шоу-бізнесу». 

І таким чином, став першим композитором, який свідомо залучав засоби 

бізнес-планування для реалізації своїх музичних проєктів. 
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комунікації [5] обумовлюють наше зацікавлення питаннями збереження, 

актуалізації, транслювання й промоції нематеріальної культурної 

спадщини в діяльності фольклорного театру, зокрема проблемами 

сценічного репродукування традиційної культури (у т. ч. музичної) та 

традиційних обрядових практик як основи театралізації фольклору.  

Фольклорний театр – феномен, наповнений полікультурним змістом, 

що відображає процес «вживання» в традицію, процес культурної дифузії 

архаїчного та сучасного. Фольклорний театр, як вид мистецтва і як форма 

соціальної спільності, спроможний допомогти сучасній людині в етнічній 

ідентифікації, створюючи особливий духовний простір для збереження й 

розвитку народних традицій. Відображаючи народну естетику 

задоволення видовищами, фольклорний театр є демонстративним, 

традиційним у виконавських формах, імпровізаційним, позитивно-

святковим. Фольклорний театр в мистецькому просторі розглядаємо як 

«драматичну» (динамічну, живу) форму опанування та транслювання 

нематеріальної культурної спадщини у єдності активності та 

інтерактивності, що сприяє задоволенню інформаційних, когнітивних, 

емоційних та рекреаційних потреб відвідувачів. 

Фольклорний театр, як різновид етномистецької діяльності, сьогодні 

є достатньо популярним у Європі. В Україні з 1994 року в такому речищі 

працює експериментальний театральний майдан «Центр сучасного 

мистецтва «Дах»». Його творчість – це майже 30-річний досвід пошуку 

динамічного синтезу різних методів акторського й режисерського 

мистецтва, а також художніх форм втілення творчого задуму на основі 

звернення до української народної театрально-музичної традиції. Влад 

Троїцький – незмінний лідер театру – наголошує, що: «ДАХ» – це 

серйозні дослідження в царині фольклору, котрий є квінтесенцією енергії 

української землі. Сучасний український театр цю енергію практично не 

використовує, … вона… поступово зійшла нанівець, перетворилася в 

шароварщину. Хоча вкрай необхідним є зацікавлене щиросердне 

звертання до фольклору, робота з ним, осмислення і – віддача в міську 

культуру...» [1]. Троїцький впевнений в тому, що «… у чистому вигляді 
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фольклор міською свідомістю дуже важко сприймається, тут необхідна 

певна трансформація». [там само] Проаналізуємо, яким 

трансформуванням піддається традиційне фольклорне середовище у 

виставах «ДАХу». 

Фольклорна вистава «В пошуках втраченого часу… Життя» (2001 р.) 

– спільний проєкт режисера Троїцького та фольклорного ансамблю 

«Божичі» (керівники – Ілля Фетисов і Сусанна Карпенко). Вистава 

розповідає про життя українського села в довоєнні та повоєнні 1930–1940-

ві роки. [2] Сюжетна лінія будується навколо символічно-ритуального 

столу, за яким грають весілля, проводжають в армію, радіють народженню 

дітей та збільшенню роду, поминають померлих, сміються, плачуть, – 

тобто, йде життя. В підготовці вистави було використано фольклорно-

етнографічні записи гурту «Божичі» з експедицій по Сумській, 

Полтавській, Дніпропетровській та Чернігівській областях. Пряма мова 

від «Божичів»: «Ми не намагалися показати життя якогось певного села в 

певний період. Ми взяли деякі елементи світосприйняття, музики, танців і 

спробували побудувати своє власне село… Це наше село, а не якесь 

реальне українське село» [3]. Особливістю вистави, окрім залучення 

народних пісень та обрядів, стало використання текстів розповідей селян, 

записаних у фольклорних експедиціях. Слова (монологі, діалогі) 

перепліталися з піснями та танцями, однак це не було «шароварною 

показухою» – реальність дій настільки заворожувала, що втрачалося 

відчуття часу: глядачі раділи й хвилювалися так, наче все життєве «коло» 

від «Божичів» стосується їх особисто. Створенню такого ефекту 

справжності та співпричетності до усього, що відбувалося у виставі, 

сприяло розташування глядачів по усьому периметру театральної 

аудиторії і фактична відсутність сцени: уся дія відбувалася всередині, в 

глядацькому колі. Протягом вистави актори залучали глядачів до 

різноманітних подій (обдарування молодят на весіллі, народні танці на 

вечорницях або – на контрасті з веселощами – монолог молодого солдата, 

якого вранці мають стратити, і він пише листа і співає пісню своїй коханій 

(маємо відзначити надзвичайну виконавську щирість молодого тоді актора 
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– фольклориста Валерія Гладунця)). Усі ці дії перетворювали коло 

глядачів на родинне коло, особиста історія кожного відвідувача вистави 

відходила на другий план, кожний ставав членом родини, історія якої була 

в основі сюжетної лінії фольклорної вистави. 

Знаковим, на наш погляд, було звернення учасників та 

постановників вистави саме до передвоєнного та повоєнного життя 

українського села, – роки, які, за переконанням «Божичів», «… не були 

періодом занепаду народної культури. Однак сьогодні ми є свідками цього 

процесу і у виставі постійно намагаємося це підкреслити. Ми намагалися 

звернути увагу на те, що фольклорні традиції, які жили ще півсторіччя 

тому і які ми демонструємо у виставі, сьогодні практично зникли» [3]. 

Звернення до фольклорної музики принесло виставі та її режисеру 

«Київську Пектораль – 2001» як найкращій музичній постановці року.  

Проаналізуємо ще один театрально-мистецький проект Влада 

Троїцького, спільний з відомим українським фольклорним гуртом 

«Древо», прем’єра якого відбулася 11 вересня 2002 року. Ця співпраця 

виявилась досить цікавою в силу особливої специфіки самого 

фольклорного колективу, якій вже понад 40 років є одним з найвідоміших 

в Україні дослідників та інтерпретаторів народної пісні, зберігаючи її 

живу неповторну автентичну манеру виконання.  

Троїцький визначив жанр вистави як «ФОпера» (фольклорна опера), 

в який поєдналися, різноманітні музичні жанри, стилі, традиції й 

напрямки: оперний спів belcanto й автентичне виконання, російський 

романс й українські голосіння, аргентинське танго й народний танок 

«ойра». Більшу частину музичної драматургії займав український 

музичний фольклор у всьому його розмаїтті: чумацькі, весільні пісні, 

колискові, колядки, щедрівки, коломийки, голосіння тощо. Особливий 

колорит в музичну палітру вистави додало використання єврейських, 

циганських мелодій, духовного співу, джазу, фрагментів з опери 

С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм», куплетів Мефістофеля 

з «Фауста» Шарля Гуно, «сороміцьких» частівок. 
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Об’єднуючою канвою багатоликого музичного рішення стала 

традиційна українська вертепна драма ХVІ – ХVІІ століть в літературній 

обробці керівника ансамблю «Древо» Євгена Єфремова, де дивно 

поєдналися типові дійові особи вертепної дії: Чумак, Жид, Ірод, Іуда, Діва 

Марія, Чорт, – з іншими, не менш колоритними образами: Відьмою 

(Шинкаркою), Смертю, Музикою, Сиротиною. Фантастичні пригоди 

Чумака Макара, перетворення його після смерті в царя Ірода, а пізніше – 

повернення душі в її перший облік відбувалося за допомогою масок 

(давня традиція багатьох національних театрів світу); їх використання у 

виставі було різноманітним: маска як «заміна» обличчя (тобто вдягнена на 

голову) і маска – супутник (актори тримали їх на палицях).  

Безперечною заслугою успіху вистави стало виконання головної ролі 

Чумака Макара Євгеном Єфремовим. Не менш колоритними були образи 

своєрідного «чепуруна» Чорта (Роман Єненко) і Відьми-Шинкарки (Ірина 

Клименко). Виразний інструментальний супровід скрипаля Сергія 

Охримчука зумів поєднати різноманітні стилі й напрямки фольклорної 

музики, джазу, класики, і цим надав «ФОпері» оригінального й 

неповторного колориту. 

Сценографія Ігоря Лещенка перетворила тісний простір сцени на 

вертепну скриньку, відокремлену від глядацької зали парканом із 

високими воротьми. Розміщені на задньому плані макети хаток і церков, 

згідно з традиціями вертепної умовності, створювали ілюзію безмежного 

горизонту. В центрі сцени, на купі «солі» були розташовані величезні 

кам’яні жорна – багатозначний символ (в першу чергу втілення вічної ідеї 

руху життя по колу, яке не припиняється навіть після смерті), що надавало 

смислової глибини жартівливому сюжетові, наче запозиченому зі сміхової 

літератури «низового» бароко.  

Актори – учасники гурту «Древо» – професійні музиканти – 

фольклористи – розгортали ексцентричний, блазенський фарс: чумак 

Макар потрапляв до шинку, закохана шинкарка-відьма, помітивши 

залицяння Макара до місцевої красуні, за порадою чорта отруювала 

чумака. З цього моменту душа Макара блукала поміж двох світів і часів. 
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Він перевтілювався в євангельського царя Ірода, одружувався зі смертю, 

вбивав немовлят, зустрічався з Іудою. Лише світле Христове Воскресіння, 

яке в фіналі об’єднувало дві реальності, позбавляло Макара його 

химерних марень. Складне лібрето Є. Єфремова – роздуми над 

проблемами життя і смерті, сутністю добра і зла, було втілене в традиціях 

народно-карнавальної культури. Гротескні ситуації й діалоги, костюми й 

маски виконавців, незвичні режисерські ходи дивували й смішили 

глядача: рука покійника Макара потихеньку тягнулася до склянки горілки, 

залишеної на могилі невтішним побратимом; комічно стрибали у 

блазенському танку Іродові слуги, озброєні дитячою шаблюкою й 

саперною лопаткою; жорстокий цар нищив немовлят, відламуючи 

кінцівки пластмасовим пупсам (і все це у криваво-червоному світлі 

прожекторів): так євангельський Іуда наче поставав карикатурою на 

маніяка-вбивцю з американського трилера. При цьому вистава не втрачала 

філософського сенсу, адже, карнавальний сміх, знищуючи і знижуючи, 

завжди відроджує й оновлює.  

Експеримент з «Древом», безсумнівно, був вдалим: попасти на 

«Кам’яне коло» можна було лише за попереднім записом – білети не 

продавалися (авторам цієї розвідки пощастило побачити обидві вистави 

вживу). Чутки про фольклорну оперу ширилися Києвом й обростали 

легендами. Тодішні театральні експерти писали, що «фольклорна опера … 

просякнута архаїкою,…глибинними фольклорними традиціями… 

В. Троїцький на початку 2000-х рр. активно заявив: фольклор – це не 

архаїка, а надзвичайно актуальна тема» [4]. 

Робота з «Божичами» та «Древом» над фольклорними містеріями 

стала вдалою спробою Влада Троїцького продемонструвати 

невичерпаність та мобільність музичного фольклору України, а також 

наштовхнула його на ідею створення відомої вже сьогодні фольк-етно-

хаос-групи «Даха-Браха» (лауреат Національної премії України 

ім. Т. Шевченка, 2021 р.), що поєднує у своїй творчості український 

музичний фольклор з грою на інструментах різних етнічних традицій 

світу; а також на організацію музично-театрального фестивалю 
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«Гогольфест» та інших фольклорно-мистецьких перформансів, що стали 

за останні кілька років справжніми мистецькими подіями європейського 

рівня. І у всьому цьому перформансно-фестивальному розмаїтті культур, 

традицій, авторських концепцій українське народне мистецтво не 

втратило своєї первинності, актуальності, неповторності. 

Отже, переконані, що фольклорний театр – це унікальна можливість 

актуалізувати історичну пам’ять та донести до глядача народну культуру 

у всьому її різноманітті: це спроба повернутися до витоків народного 

буття, осмислити його й продемонструвати в реальних, доступних і 

сучасних формах. Спектаклі фольклорних театрів змушують глядачів 

замислитися над тим, хто вони й звідки, проаналізувати, наскільки 

віддалилася сучасна свідомість від міфологізованого світогляду наших 

предків [6]. Незважаючи на дистанцію, яка розділяє людину ХХІ-го 

століття від традиційної культури багатовікової давнини, вистави 

фольклорних театрів намагаються розкрити ті глибинні сенси, які в 

результаті кропіткої співпраці режисера, акторів і глядачів стають 

актуальними для сучасної людини, створюючи особливий простір 

якісного «вторинного фольклору» та формуючи високу культуру 

опанування, актуалізації та промоції народної традиції. 
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Стаття присвячена розкриттю особливостей історичної 

української ляльки у контексті українського народного мистецтва, щодо 

визначення проблематики історичної ляльки, її побутування, наведено 

приклади історичних джерел, де зафіксовано історичні ляльки українців . 

Ключові слова: історична лялька, мистецтво, духовність, 

естетика, первісне мистецтво, народне мистецтво, Україна. 

 

Історична українська лялька сьогодні – це мистецьке явище, яке 

характеризується різномаїттям матеріалів та способом конструювання, 

демонструючи естетичні смаки та вподобання, бажання проаналізувати 

найбільш відомі зразки історичних ляльок, а також показати їх роль в 

українському народному мистецтві визначили мету статті. 

Мета статті – науково обгрунтувати необхідність аналітичного 

вивчення та тлумачення історичних ляльок, які створювалися у домашніх 

умовах, були присутні в обрядах, праці та побуті як артефакт та 

етнографічний об’єкт. 

Наприкінці ХІХ ст. ляльки Середньої Наддніпрянщини зібрав 

суботівський священик Марко Грушевський. У його матеріалі «Дитячі 

забавки та ігри усякі» з журналу «Киевская старина» (1904), знаходимо 

опис способу виготовлення традиційної для Середньої Наддніпрянщини 

https://doi.org/10.31866/2410-1176.45.2021.247386
https://doi.org/10.31866/2410-1176.45.2021.247386
mailto:oksanasklteddy@ukr.net
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ляльки. У 1911–1915 рр. художник Авдєєв (ім’я невідоме) зробив 

замальовки експонованих на виставці дитячих ремесел і творчості 

народних ляльок Полтавщини і Київщини. Детальний опис ляльки-іграшки 

зафіксовано у працях С. Русової, присвячених іграшкам, поряд з якими у 

1900–1920-х роках збиралися й вивчалися ляльки з тканини. В. Гнатюк у 

1920-х роках описав чаклунські ляльки з воску, які побутували в селах над 

Білим Черемошем. Ляльки із трави та клаптів описав у своїй монографії Н. 

Заглада. Наприкінці 1930-х років на сторінках львівських періодичних 

видань було опубліковано статті К. Матейко «Лялька у світлі століть», 

«Лялька – символ». Учена запропонувала брати за основу класифікації 

народної ляльки матеріал, з якого вона виготовлена, та форму, що дає змогу 

інтерпретувати іграшковий образ. У 1950-х роках Д.Фіголь дослідив 

ігровий аспект ляльки.  

У 1970-х роках у статті О. Найдена «Народні ляльки» (1978) у 

журналі «Народна творчість та етнографія» було актуалізовано питання 

вивчення ляльки, запропоновано систематизацію та проведено 

порівняльний аналіз низки ляльок із різних регіонів України. 

У монографіях О. Найдена «Українська народна лялька» (2007) та 

«Парадокс української ляльки» (2016) проаналізовано міфологічні та 

обрядові витоки української народної ляльки [2; 3].  

У 2000-х роках Т. Пірус сформувала фонд традиційних для Поділля 

ляльок, її увага зосереджувалася на педагогічній, етнографічній 

проблематиці. У праці Л. Герус «Українська народна іграшка» (2007) 

висвітлено питання конструювання та історії української народної 

іграшки, але без виокремлення ляльки як об’єкта дослідження.  

Задля обєктивності та історичності ми використали для аналізу 

замальовки, світлини та ляльки із власного фонду автора статті – всі вони 

є історичними ляльками.  

Мистецтво – одна із форм свідомості, від людської діяльності, що 

віддзеркалює дійсність у чуттєво-естетичних образах, в якій за допомогою 

знаків, через певні образи світу виражаються його узагальнені сенси. 
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Первісне мистецтво склалося в умовах первісного суспільства у 

процесі трудової діяльності. Наприклад, у скульптурі – жіночі статуетки. 

В Україні первісне мистецтво представлено пам’ятками різних 

етапів його розвитку, а саме: 

Пізній палеоліт – знахідки Мізинської стоянки; 

Неоліт та енеоліт – розписи з Кам’яної могили, із зображенням 

людей, тварин пластикою Трипільської культури. 

Призначення фігурок, жіночих зображень не відомо, існують лише 

припущення.  

Аналітичне вивчення артефактів дає можливість зробити 

припущення щодо особливостей  таких знахідок: 

1. Вони не були у похованнях. 

2. Були не сховані, а скоріше на видному місці. Їх не 

приховували. 

Народне мистецтво. Частина національної культури, в якій втілено 

світоглядні ідеї та художньо-етстутичні вподобання наших предків і є 

народним мистецтвом. 

Мистецтво – це засіб комунікації епох. Мистецто не відображає 

дійсність, воно наповнено символами, які можуть набувати нових значень 

[1]. 

Українське народне мистецтво – мистецтво, яке відображає культуру 

та побут українців (див. рис. 1). 

І залежно від матеріалу та техніки виконання виділяюь такі види 

українського народного мистецтва: 

Скульптура 

Кераміка 

Вироби із дерева 

Ткацтво 

Вишивка 
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Рис. 1. На фото:  

Композиція «Весілля» авторки Тетяни Федорової.  

Державний музей іграшки (Київ), матеріал – глина. 

 

Історична лялька. Історичний правдивий зразок – це спосіб 

розповісти про Україну та українців. Щоб зафісувати такий зразок – 

давній або зроблений сучасним автором – потрібно зібрати джерела, 

факти, які доводять правдивість існування такого зразка, а також – 

продемонструвати приналежність певній епосі, показати часові межі. 
 

    
 

Рис. 2, 3. На фото: Ляльки з дерева; Ляльки-ангели Раїси Павленко. 
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Рис. 4. На фото: Композиція ляльок та лялькового одягу «Немовля» 

В основі виготовлення народної ляльки лежить колективна пам’ять. 

Перші згадки про історичну українську ляльку зустрічаємо у науковій 

праці Марка Грушевського «Дитячі забавки та ігри усякі» (1904). Також 

існують відомості про виставку ляльок початку ХХ ст., на якій були 

представлені дитячі роботи, зокрема, традиційні ляльки. Їх замальовки 

художником Авдєєвим дали змогу реконструювати цей тип ляльки, який 

вважається історичним.  

У квітні 1917 р. відбулася виставка творів селян, які постраждали від 

Першої світової війни, а в грудні того самого року в Києві було 

організовано ляльковий базар.  

У 1922 р. українські ляльки були представлені у столиці Німеччини 

на виставці виробів промислово-кооперативних артілей. Існують згадки 

про виставку ляльок 1936 р.  

З розвитком промислових підприємств у 50-ті роки ХХ ст., коли 

фабрики почали тиражувати м’яконабивну та пластикову ляльки, традиція 

виготовлення саморобної ляльки поступово починає занепадати. Лише на 

межі ХХ–ХХІ ст. актуалізується увага до народних традицій, до ляльки і 
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загалом до іграшки.  

У 2005 р. у Києві відкрився Державний музей іграшок, в якому у 

2008 р. відбулася конференція «Другі Марка Грушевського читання» та 

виставка «Королівство ляльок».  

Показником актуальності народної ляльки стали проведення 

тематичних майстер-класів, виставок, видання спеціалізованої літератури, 

конкурсна діяльність.  

Отже, питання функціонування історичної ляльки актуалізувалося на 

зламі століть, коли в умовах глобалізаційних процесів та поширення, так 

званої, «масової культури», світовий цивілізаційний розвиток зумовлює 

необхідність розв’язання проблем, пов’язаних із збереженням культурної 

багатоманітності й національної самобутності. Оскільки традиція регулює 

не лише рівень інформації, необхідний для відтворення етносу, а й ступінь 

етнічних запозичень, що дає можливість протистояти асиміляції традицій.  
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НОВІ ПІДХОДИ В ПІДГОТОВЦІ АКТОРСЬКИХ КАДРІВ ЯК 

НАГАЛЬНА ВИМОГА ЧАСУ 

 

NEW APPROACHES IN THE TRAINING OF ACTORS AS AN 

URGENT REQUIREMENT OF THE TIME 

 

Сучасне українське сценічне мистецтво, як і інші сфери художньо-

мистецького життя, перебуває в активному творчому пошуку, успіх 

котрого в значній мірі залежить від оптимальної співвіднесеності, 

взаємовпливу та взаємозбагачення традицій і новацій на теренах 

національної театральної культури. Така обставина пожвавлює увагу 

дослідників як до проблем творчості, так і виховання акторських кадрів. 

При цьому Н. Стадніченко вважає, що «навчання і виховання актора у 

різні історичні періоди здійснювалися відповідно до вимог людського 

загалу та його потреб, адже театральна педагогіка розвивалася у тісному 

зв’язку із розвитком мистецтва театру, яке у всі часи впливало на 

формування морально-етичних норм людського суспільства». У роботі 

«Формування системи професійної підготовки майбутнього актора та 

mailto:Lipkituz@ukr.net
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розвитку його індивідуального творчого потенціалу» Н. Стадніченко 

переконливо доводить, що «висока якість професійної підготовки актора, 

його вміння володіти своїм тілом, емоціями, голосом, як інструментом для 

самовираження, цінувалося у всі періоди розвитку театрального 

мистецтва» [3]. А це, своєю чергою, доводить необхідність тісного зв’язку 

між театральною освітою й сценічним мистецтвом, бо ж як зазначає у 

своїх міркуваннях А. Подопригора «розвиток сучасного українського 

суспільства в напрямку інтеграції до Європейського культурного простору 

гостро  потребує  талановитих та конкурентоспроможних майстрів у 

галузі мистецтва, а саме, акторів театру і кіно з високим рівнем фахової 

освіти». У  дослідженні «Проблема виховання актора в сучасній 

вітчизняній освіті» авторка слушно зауважує, що у новітніх 

соціокультурних умовах «модель репертуарного театру повинна 

забезпечити не тільки можливість активного співробітництва театрів і 

навчальних закладів в освітньому про-цесі, а й неформальну, фактично 

безперервну освіту в театральних трупах у процесі практичної творчої 

діяльності» [2]. Така корисна практика у майбутній сценічний та екранній 

діяльності уможливить здатність молодого актора не тільки втілювати 

образ певного персонажа «на основі авторського та режисерського 

задумів, але й збагачувати його власним трактуванням, яке буде спиратися 

на особливості власної акторської індивідуальності, життєво достовірні 

елементи власних акторських спостережень життя, його роздумів» [1]. 

У сучасних умовах, проблему підготовки акторських кадрів, зокрема 

першого освітнього рівня «Бакалавр» необхідно розглядати в  контексті 

Державного стандарту вищої освіти України, розробленого для 

спеціальності «026 Сценічне мистецтво» і активно впроваджуваного 

навчальними закладами в освітній процес, як через створення 

викладачами навчальних програм освітніх компонент, так і відповідних 

силабусів для ретельного їх вивчення здобувачами вищої освіти, 

стейкхолдерами. Важливими видаються ті фахові компетентності, 

котрими в процесі навчання мають оволодіти здобувачі акторського фаху, 

з яких ключовими є:здатність до творчого сприйняття світу та його 
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відтворення у  художніх сценічних образах; здатність до професійного 

опанування змістових (інформаційного, виразно-образного) рівнів 

сценічного твору; здатність до оперування специфічною системою 

виражальних засобів при створенні та виробництві сценічного твору; 

здатність співвідносити особисте розуміння художньої ідеї та твору із 

зовнішнім контекстом, здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу 

нових складних ідей у творчо-виробничій сценічній діяльності; здатність 

до спілкування з широкою професійною та науковою спільнотою та 

громадськістю з питань сценічного мистецтва та виробництва, до 

взаємодії із представниками інших творчих професій [4]. То ж виховний 

процес підготовки акторських кадрів вимагає від викладачів чіткої 

послідовності.  Тоді як кожний етап цього науково-творчого процесу 

визначає рівень оволодіння сценічною дією все більшого ступеня 

складності. При цьому актуальною уявляється нам думка Н. Стадніченко 

стосовно того, що найважливішим завданням професійної підготовки 

виступає вміння викладача : «навчити актора створювати в собі необхідні 

умови для творчого процесу, навчити звільнятися від внутрішніх та 

зовнішніх перепон, що лежать на шляху до органічного існування на 

сцені, прокладати собі шлях до самостійної творчості. Адже рухатися по 

складному, тернистому мистецькому шляху учень, потім актор, повинен 

сам, використовуючи весь арсенал вправ та спеціальних тренінгів, 

засвоєних за роки навчання та протягом усього творчого життя» [3]. 

Підсумовуючи наш дослідницький матеріал вкажемо, що нині на 

часі модернізація та оновлення акторської освіти. З цією метою 

необхідним є ґрунтовний перегляд змісту навчальних програм, пошуку 

нових ефективних  та  інноваційних  методик підготовки акторів у 

закладах вищої освіти України, що потребує вибору з арсеналу наукових 

знань саме тих, які потрібні для вишколу висококваліфікованих творчих 

кадрів, оптимального поєднання підходів як у розвитку цілісного 

світосприйняття, окресленні світоглядних орієнтирів, установок і позицій, 

так й опануванні фахових компетентностей в акторській майстерності. 
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ВІДМІННОСТІ ТРАДИЦІЙНОГО ТА СУЧАСНОГО СВАТАННЯ 

 

DIFFERENCES OF THE TRADITIONAL AND MODERN ASKING IN 

MATCHMAKING 

 

Мета роботи. У статті розглядаються та аналізуються обряди 

традиційного та сучасного українського сватання, як дуже важливого 

першого акту передшлюбних відносин,  підготовки до самого весілля, міцності 

сімейних стосунків в контексті катастрофічного зменшення кількості 

шлюбів в Україні і народжуваності дітей. Базою дослідження є матеріал, 

накопичений автором, з українських весільних обрядів, ритуалів, 

традицій, а також публікацій фактологічного характеру, які 
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висвітлюють сутність питання. Методологія. У статті автором 

використані наступні методи наукового дослідження: історичний, 

аналітичний та порівняльний. Ці методи надають можливість в повній 

мірі розглянути коло питань, пов’язаних із розглядом обрядодій 

традиційного та сучасного сватання. Наукова новизна. Ми у цій статті 

намагалися детально проаналізувати відмінності традиційного та 

сучасного сватання з точки зору наукового дослідження цієї актуальної 

проблеми. І велика роль в цьому процесі відводиться науковцям, 

працівникам культури, артистам обрядових дій, продюсерам, 

культурологам,  науково-педагогічним кадрам по вирішенню цієї 

найважливішої та стратегічної проблеми для України. 

Висновки. Підводячи підсумки першого, а тому дуже важливого 

весільного обряду, хочеться наголосити, що сватання – це не раптовий 

акт передвесільного циклу, а важливе явище на шляху укладання шлюбу. 

Воно потребує дуже великої та ретельної підготовки. Тут задіяно 

багато людей, що означає серйозне ставлення до цього обряду всіх 

зацікавлених сторін. Тому головною відмінністю традиційного та 

сучасного сватання є те, що  під час традиційного молодий та молода 

проходили справжню перевірку почуттів одне одного, краще розуміли 

свою половинку та одружувались, пройшовши дуже багато іспитів та 

перешкод на відміну від сучасного сватання. Практика знає багато 

підтверджень, що ці перешкоди народною мудрістю встановлені недарма 

– якщо на будь-якому етапі з’ясовується, що молоді не готові до 

справжнього сімейного життя, то краще розірвати стосунки, не 

доводячи діло до весілля.  

Ключові слова : сватання, обряд, весілля, шлюб, молодий, молода, 

староста, сват, батьки молодої. 

 

The purpose of the work. The article analyzes ceremonies of the 

traditional and modern Ukrainian matchmaking in marriage, as 

a very important first phase of pre-marriage relations, preparation to wedding, 

to endurance of family relations in  the context of  catastrophic reduction of the 

amount of marriages in Ukraine and birthrate of children. A research is based 

on the material gathered by an author, from the Ukrainian wedding 

ceremonies, cultural traditions, sacramentals, and also publications that 

highlights the essence of the issue.  

Мethodology. An author uses in the article the following methods of 

scientific research: historical, analytical and comparative. These methods give 

possibility to fully consider the range of issues related to ritual actions of the 

traditional and modern marriage matchmaking. 
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Scientific novelty. The authors of the article analyze in detail the 

differences between the traditional and modern matchmaking from the point of 

view of scientific research of this essential issue. A large role in this process, to 

our opinion, should be given to the scientists, workers of culture, artists of 

ceremonial actions, culturologists, scientifically-pedagogical personnel in 

order so that this major and strategic problem for Ukraine is solved. 

Conclusions. To sum up the first, and thus very important wedding 

ceremony, one should mark that matchmaking is a not a sudden act of pre-

marriage cycle, but important phenomenon on the way of celebration of 

marriage. It needs thorough and careful preparation. Many people are involved 

in this, which means serious attitude toward this ceremony by all parties 

concerned. Therefore, the main difference between the traditional and modern 

matchmaking in marriage is that during traditional one a bride and a groom 

passed the real verification of their feelings, and better understood one another 

and gotmarried, facing numerous challenges and obstacles unlike the modern 

matchmaking. There have been many confirmations, that these obstacles are set 

by the folk wisdom for a reason: in case on any stage it turns out, that the 

couple is not ready to the real family life, then it is better to break off relations, 

not making it to wedding. 

Keywords: matchmaking in marriage, ceremony, wedding, bride, groom, 

matchmake, parents of the bride. 

 

Актуальність теми дослідження. Сватання – це перший і дуже 

важливий акт передшлюбних церемоній, який  зберігся майже на всій 

території України. А весільні обряди – це колективні символічні дії, 

здійснювані з нагоди найважливішого родинного свята, що знаменує 

народження нової сім’ї. В них знайшла відображення еволюція родинних 

відносин упродовж різних суспільних формацій, починаючи з 

первіснообщинного ладу. У весільних звичаях переплелися морально-

етичні, правові, релігійно-міфологічні та релігійно-християнські погляди 

народу. Вони є цінним джерелом для пізнання побутової культури народу 

у минулому, бо весільні ритуали і дійства завжди обумовлювались певною 

мірою суспільно-економічними відносинами. 

Обряд сватання зберігає також набутки народної пісенної і 

хореографічної творчості. В ньому втілилась кмітливість, гумор народних 

мас, глибока творчість, викликана великим розмаїттям весільних 

обрядодій, великий оптимізм  та  перспектива проведення після успішного 
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сватання також заручин і самого весільного свята, що знаменує для 

українців найважливішу родинну подію – народження нової сім’ї. 

У весільній обрядовості знайшла своє відображення суспільна психологія 

народних мас, що певною мірою формувалася на основі кращих, найбільш 

сприйнятливих традиційних форм історично сформованих  звичаїв.  І тому 

в наш час, у час відродження історії українського народу, його 

самобутньої культури, духовності, ми вважаємо особливо необхідним 

вивчення, аналіз та ретрансляцію українських весільних звичаїв і 

традицій, таких як сватання, без яких  неможливо  організувати та 

провести весільне свято.  

Мета дослідження. У статті розглядаються та аналізуються обряди 

традиційного та сучасного українського сватання, як дуже важливого 

першого акту передшлюбних відносин,  підготовки до самого весілля, 

міцності сімейних стосунків в контексті катастрофічного зменшення 

кількості шлюбів в Україні і народжуваності дітей.  Базою дослідження є 

матеріал, накопичений автором, з українських весільних  обрядів, 

культурології, традицій, а також публікацій  фактологічного характеру, які 

висвітлюють сутність питання.  

Виклад основного матеріалу. У більшості регіонів України сватання  

відбуваються майже однаково, а ми розглянемо регіони середньої 

Наддніпрянщини та Закарпаття, де сучасне сватання схоже на традиційне. 

Про це вказує у своїх дослідженнях відомий український етнограф 

В. Борисенко [1]. В українському селі сватання обов’язково дотримуються 

і зараз, а в містах інколи опускають, як передумову весілля. В прадавні 

роки сватання було звичайною подією і відбувалось в усіх сім’ях, де росли 

дівчата. Батьки інколи й не знали, або спеціально робили вигляд, що не 

розуміють, яку дочку прийшли сватати : старшу, середню чи молодшу. 

Взагалі, це була дуже чітко підготовлена, організована та поставлена за 

всіма законами режисури весільно-обрядова гра : всі добре розуміють, що 

молодий кохає молоду, а вона його і тим не менш грають свої ролі: одні – 

не розуміють, інші – всьому дивуються, треті – спеціально влаштовують 

сварку. Це стосується  батьків молодої, в хаті яких відбувається сватання, 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
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свата та його помічника, братів, сестер, бабусь, дідусів молодої, а також 

хрещених батьків та інших родичів нареченої. Зазвичай, сватали спочатку 

старшу дочку, а якщо свати просили дозволу видати заміж середню або 

молодшу, то це вважалося великим соромом. В народі це сприймалося так, 

нібито її ніхто не хоче брати. Звісно, що самі дівчата добре знали, від кого 

прийшли свати.  

У традиційному сватанні батьки парубка, що хоче одружитися, перш 

за все вибирали весільного  старосту чи свата. Їм ставав якийсь близький 

родич чи сусід  поважного віку, бажано з сивиною, що досяг успіхів на 

обрядовій ниві і, в якого усі сватання завершувалися весіллям. На 

переважній більшості території  України таких людей називають старости, 

а іноді - сватачі, або свати. Їх завданням було зібрати максимум 

інформації про нареченого, його досягнення, навчання, професію, 

позитивні риси, характер, все про родину, щоб на сватанні в хаті нареченої 

розписати молодого таким чином, щоб батьки молодої без вагань дали 

згоду на шлюб. Староста завжди брав собі  помічника, щоб в два голоси 

розхвалювати  нареченого. Делегація, яка йшла на сватання в хату 

молодої, налічувала чотири особи : староста, його помічник, молодий та 

свідок. Єдиний день на тижні, коли традиційно проводили обряд сватання, 

був  четвер. Справа в тому, що у древніх слов’ян-українців за кожен день 

тижня відповідав свій язичницький Бог. І от саме за четвер відповідав Бог 

– Громовик,  покровитель шлюбу, плодовитості та кохання. А по-друге, 

четвер – єдиний день на тижні, коли після обіду можна вирішувати 

весільні питання, а в разі позивного рішення сідати за стіл та їсти 

скоромну, тобто м'ясо-рибну їжу. Понеділок та вівторок – це початок 

тижня і завжди дуже багато роботи, середа та п’ятниця – пісні дні, коли 

треба вживати тільки пісну їжу. Тут ми бачимо елементи християнського 

впливу на українську весільну обрядовість, адже Ісуса Христа в середу 

готували до страти, а у п’ятницю – стратили. Субота та неділя – вихідні 

дні, коли ніхто не працює. Всі мешканці села чи містечка знаходяться 

вдома, на вулиці і можуть побачити парубка, який виходить з хати з 

гарбузом. Тому, ретельно проаналізувавши всі ці передумови, староста 
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просив молодого парубка передати своїй  нареченій, щоб у найближчий 

четвер батьки після обіду були обов’язково вдома. 

Треба наголосити на тому, що батьки нареченої все розуміли: хто 

прийде, за чим і як. Але це – весільна традиція українського народу, яка 

передавалася від покоління до покоління і треба було цей обряд як елемент 

весільної гри догравати до кінця. В деяких випадках молодичка зустрічалася 

з кількома хлопцями і тоді все вирішувалося спонтанно, на місці події, в 

залежності від слова дівчини. В даних селах таких випадків було 10 %, не 

більше. У всіх інших – молода та її батьки заздалегідь готові були на шлюб. 

Але сватання – це обряд, традиція, яку не можна ламати, і всі учасники, як 

справжні актори, повинні були чітко виконувати свої ролі. 

Старости брали с собою хлібину, пляшку горілки та після обіду йшли 

до хати нареченої. Біля дверей вони просили молодого із свідком зачекати 

біля хати, наприклад, в сінях, так як сценарій був чітко продуманий. Сват 

та його помічник розповідали батькам дівчини легенду, що вони 

подорожні, шукають якесь маленьке селище і просилися переночувати. Це 

була виграшна позиція. За народними українськими традиціями 

гостинності, що існували в Україні з давніх-давен, не дозволялося 

відмовляти подорожуючій людині на ночівлю. 

Батьки молодої, звісно, повинні були впустити цих людей та 

запросити до столу. Свати діставали на вечерю свій хліб та пляшку 

горілки. Це підштовхувало батьків до бесіди. Молода дівчина в цій 

розмові участі не приймала. Після першої чарки свати потихеньку 

переносили акценти на те, що вони не подорожні, а справжні мисливці. 

Але полюють вони не на вовка,  не на лисицю, не на ведмідя, а на червону 

дівицю-красуню, яка живе в цій хаті та прийшлася до смаку їх протеже-

молодику. Такий перебіг справ формально не подобався батькам. Вони 

намагалися (чи робили вигляд) вигнати гостей з хати. Піднімався галас, 

крик, шум, на який збігалася молода та заходили в хату молодий з 

боярином. Якщо хлопець дівчині не подобається, то вона дає йому 

гарбуза, причому підготовленого заздалегідь на рушнику і розмови 

закінчуються. У випадку, коли дівчина кохає хлопця, вона починає його 
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захищати. І тут потрібна красномовність сватів. В два голоси, не даючи 

отямитись батькам, старости починають розхвалювати хлопця. Не 

забуваючи, що це весільна гра, батьки не можуть погоджуватись одразу. 

Вони шукають привід, щоб відмовити сватам, а його немає. В Україні 

протягом багатьох століть останнє слово при виборі нареченого  батьки 

завжди залишали дівчині. Автор мав можливість порівняти ці відносини з 

традиціями сусідньої держави – Російської Федерації, де був у службових 

відрядженнях, у селах під Нижнім Новгородом та Саранськом. Там, під 

час сватання, батьки, якщо їм подобається парубок, навіть формально не 

питають згоди на шлюб у молодої [2]. В підтвердження цих висновків, що 

молоду дуже часто віддавали за нелюба, зустрічається в описах 

російського весілля М. В. Гоголем (мовою оригіналу): «Скажи ему, что и 

свадьбу готовят, только не будет музыки на нашей свадьбе, будут дьяки 

петь, вместо кобз и сопилок. Не пойду я танцевать с женихом своим; 

понесут меня. Тѐмная, тѐмная моя будет хата: из кленового дерева, и, 

вместо трубы, крест будет стоять на крыше [3, с. 142]».  

У нас всі чекають слова молодої. І батьки, і свати, і наречений не 

можуть тиснути на неї. Коли дівчина каже, що згодна одружитися, то 

батьки обов’язково погоджуються з цим рішенням. І дівчина не просто 

каже, а підтверджує свої слова обрядовим дійством – демонстративно 

починає вказівним пальцем правої чи лівої руки колупати піч, яка є 

неодмінним атрибутом української хати. 

Тоді мати посилає дівчину принести рушники, щоб перев'язати  

сватів, що прийшли їх «пограбувати», тобто просити руки.  Дівчина 

виносить рушники, що сама вишивала, готуючись до свого весілля за 

багато років наперед, і перев’язує ними старостів. Перев'язувати 

рушниками старост треба через праве плече. За народним  звичаєм, 

молода в день сватання дарує молодому хустку, яку вона протягує через 

пояс молодого тричі, а потім залишки засовує  йому за ремінь. Цей 

елемент весільної обрядовості служить матеріальним підтвердженням, що 

сватання відбулось в позитивному руслі. Цю хустку молодий носить із 

сватання до самого весілля (в деяких місцевостях до заручин) і всі родичі 
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та друзі дивляться та кажуть, що він «засватаний». 

Далі на сватанні молодий бере горілку, яку принесли свати, наливає 

собі чарку, стає до дівчини обличчям і випиває. Треба тепер щоб і 

молодичка почастувала горілки. Тому хлопець наливає дівчині повну 

чарочку, яку вона не п’є, а виливає через ліве плече. А коли парубок 

наливає дівчині вдруге, вона випиває все до дна. Такі дії дівчини пов’язані 

з тим, що разом з горілкою виливається все, з чим був пов’язаний 

наречений до сватання (ходив до інших дівчат, пив, лаявся тощо). Так 

роблять на сватанні на Черкащині, Київщині, Чернігівщині, 

Житомирщині. У багатьох досліджуваних  місцевостях України, першими  

на сватанні пригощаються молоді, так як це – їх свято. Традиція забороняє 

першим прилучатися до чарки сватам та іншим гостям. Коли автор був у 

відрядженні в Ужгороді (Закарпатська область), то йому розповіли місцеві 

жителі, що на сватанні рушники весільним старостам  дарують, а не 

перев’язують і першу чарочку на цьому святі дозволяють випити саме 

сватам. Там кажуть, що без сватів нічого б не було і корінь слова 

«сватання» є саме сват [2].  

Після того, як дівчина випила чарку, батько молодої виносить свою 

хлібину, але не ту, що принесли свати, а свою, спечену в печі та дарує 

старостам. Якби відбулося повернення сватового хліба, то це можна було 

б порівняти з гарбузом. Старости за свою гарно виконану справу 

отримують головну українську страву – хліб, який усьому голова і саме 

той, що спекли в хаті молодої. На переважній більшості досліджуваних 

областей на цьому обрядовому дійстві сватання закінчується загальним 

обідом, де за столом сидять : молола, молодий, батьки молодої, весільні 

старости, хрещені батьки, бабусі, дідусі молодої та її брати-сестри.  

А дослідниця М. Лукеча у своїй книзі «Під весільний вінець» 

доводить, що у Галичині після того, як гості розходяться, молода йде в 

гості до своїх хрещених батьків та вітає близьку родину. Вона їх 

терміново запрошує до себе на важливу розмову. Ті приносять з собою 

різні гостинці і починається застілля [4]. 

За давньою традицією на сватанні ніколи не буває батьків молодого 
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чи його рідні, окрім сватів. Коли розходяться зі сватання, дівчині, 

прощаючись з нареченим слід пам’ятати: ні в якому разі не подавати йому 

руки. Інакше це означало б, що між ними відбувалися інтимні стосунки, 

що затьмарювало честь дівчини. На Житомирщині під час сватанні ще й 

досі співають пісні. 

Крім того, в Україні є місцевості, де свахами виступають переважно 

жінки. Досліджуючи польовий матеріал в селі Гуровщина Київської 

області автор дізнався, які вимоги пред’являються до таких жінок. Сваха, 

або як ще кажуть, свашка, повинна бути немолодою, балакучою, 

дотепною, гостроязикою, психологічно врівноваженою жінкою. У деяких 

населених пунктах є спеціалісти по шлюбах, які виконують ці функції 

багато років. За дорученням батьків, така сваха йде до дівчини на 

переговори. Її прекрасно знають, і коли таку сваху помітять сусіди тієї чи 

іншої дівчини, то серед жінок починаються розмови про те, а від якого це 

парубка приходила сваха? Практично всі батьки, куди прийшла сваха, 

знали від якого парубка вона. В давнину сваха сідала на причілку, а зараз 

– на край лави, або на стілець неподалік від дверей. Це означає те, що 

гість непрошений і почуває себе незручно, бо не знає, як тут його 

приймуть [5]. 

Після пояснення мети свого візиту, сваху запрошують за стіл або 

дають знати, що вона прийшла даремно. Якщо відповідь позитивна, то 

свасі батьки молодої дарують хліб і рушник. Від хати нареченої вона йде 

до родичів молодого з піднятою головою, щоб усе село бачило її перемогу 

і надходили нові пропозиції. Батькам молодого вона приносить гарну 

новину та повідомляє день заручин. На заручинах батьки молодих 

домовляються про день  весілля. 

В Україні існувала ще одна форма сватання – так зване самосватання 

або пристанки. Суть її автор дізнався, досліджуючи польовий матеріал в 

м. Канів Черкаської області. Згідно традиції, закохана дівчина підбирала 

такий вечір, коли точно знала, що коханий і його батьки вдома. Взявши 

деякі свої речі, вона  йшла в дім молодого і просила його батьків дати 

дозвіл на шлюб. Вона попереджала родичів молодого, що не піде з хати 
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доти, поки не досягне своєї мети. Батьки в такому випадку змушені  

давати свою згоду, вмовляючи сина одружитися з цією дівчиною. Вигнати 

дівчину з хати не можна було ні в якому випадку, бо це тлумачилося б, як 

образа всього її роду. А в селах завжди так багато родичів, що це 

автоматично б викликало протистояння половини мешканців.  

На сьогодні ця форма сватання в прямому своєму вигляді не існує, 

залишилися лише її відгомони. Наприклад, до батьків хлопця йде чи сама 

дівчина, чи разом з батьками в тому випадку, коли між молодими 

відбулися інтимні стосунки й дівчина вагітна. Молодий або не знає про це, 

або відмовляється одружитися з нею. За будь-яких обставин, весілля не 

відбувається доти, поки не домовляться між собою батьки молодих. Вони 

повинні добре познайомитись, максимально дізнатись один про одного і 

практика сімейних стосунків в Україні підтверджує, що у 50% весіль 

родичі з двох боків після одруження вимагають від своїх дітей говорити 

«тато» та «мати» всім батькам. Сучасне сватання відбувається не так 

яскраво, як раніше. Зазвичай, у великих та середніх містах, молодий 

самостійно приходить до батьків нареченої та просить її руки. 

Наукова новизна. Ми вперше у цій статті намагалися детально 

проаналізувати відмінності традиційного та сучасного сватання з точки 

зору наукового дослідження цієї актуальної проблеми. Адже зменшення 

кількості шлюбів за останні роки в Україні, наслідком якого є скорочення 

народжуваності в державі, б’є усі негативні рекорди та перетворює цю 

побутову проблему в площину науково-дослідних проблем – збереження 

генофонду української нації, відтворення традицій, обрядів, для 

подальшого зростання кількості здорових, міцних шлюбів і 

народжуваності майбутнього  покоління українських громадян. І велика 

роль в цьому процесі, на нашу думку, відводиться для науковців, 

працівників культури, артистів обрядових дій, культурологів,  науково-

педагогічних кадрів по вирішенню цієї найважливішої, стратегічної для 

України, проблеми.  

Висновки. Підводячи підсумки розгляду першого, а тому дуже 

важливого передвесільного обряду, хочеться підкреслити, що сватання – 
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це не раптовий акт передвесільного циклу, а серйозне явище на шляху 

укладання шлюбу. Він потребує дуже великої та ретельної підготовки. Тут 

задіяно багато людей, що означає серйозне ставлення до цього обряду всіх 

зацікавлених сторін. І тому, щоб дійсно перевірити свої почуття, зараз 

молодятам в РАГСах дають місячний термін після подання заяв, а у нових 

центрах надання адміністративних послуг «Готово» можна одружитися та 

оформити шлюб навіть за 24 години. І це на думку автора, не зовсім 

правильно і перетворює найбільше для українців сімейне свято в елемент 

придбання, наприклад, автомобіля чи пилососа. Тому, на жаль, згідно 

статистичних даних Міністерства юстиції України, розлучення складають 

за останні роки по м. Києву 50% від усіх одружених. І це дуже негативний 

момент. А в народному побуті молодим треба пройти цілу низку іспитів, 

які називаються «сватання», «оглядини», «заручини», «передвесільна 

п’ятниця», «народне вінчання» та ін. Тому головною відмінністю 

традиційного та сучасного сватання є те, що під час традиційного молодий 

та молода проходили справжню перевірку почуттів, одне одного, краще 

розуміли свою половинку та одружувались, пройшовши дуже багато 

іспитів та перешкод на відміну від сучасного сватання. Практика знає 

багато підтверджень, що ці перешкоди народною мудрістю встановлені 

недарма – якщо на будь-якому етапі з’ясовується, що молоді не готові до 

справжнього сімейного життя, то краще розірвати стосунки, не доводячи 

діло до весілля.  
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ВАЖЛИВІСТЬ ОПАНУВАННЯ СЦЕНІЧНОГО МОВЛЕННЯ 

МАЙБУТНІМИ ОПЕРНИМИ СПІВАКАМИ 

В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СПІВУ 

 

THE IMPORTANCE OF MASTERING STAGE SPEECH BY FUTURE 

OPERA SINGERS IN THE PROCESS OF SINGING LEARNING 

 

Загальновідомо, що у фахових передвищих та вищих музичних 

навчальних закладах уся увага здобувачів-вокалістів зосереджена на 

спеціальності, тобто заняттях вокалом, а предмети театральної 

спрямованості (Акторська майстерність, сценічна підготовка, сценічна 

мова, танець) становлять малу у відсотковому відношенні до інших 

предметів частку. Можна припустити, що вокалістів готують виключно до 

концертної практики, проте регулярні опитування студентів показують, 

що переважна більшість у майбутньому бачить себе на театральній сцені 

як соліст.  Диспропорція між увагою, що приділяється музичним та 

театральним дисциплінам, призводить до того, що «майстерність вокалу 

стоїть сьогодні на вищому якісному ступені, ніж майстерність акторської 

гри в оперній виставі» [1, с. 16]. Зокрема, неувага до вербального 

компоненту вокальної промови, переконаність у перевазі музичних 

засобів вираження над словом призводить до частого нерозуміння 

глядачем тексту сольного і, тим більше, музичного висловлювання в 

ансамблі. Непоодинокі випадки, коли «текст вокального твору оперні 

артисти сприймають як «набір звуків» [1, с. 23].Чому так відбувається? 

Принципово важливо відзначити таке: у більшості музичних вишів на 



245 

сценічну мову відведено 1-2 семестри на першому році навчання. Це 

групові заняття 1 раз на тиждень по 2 академічні години. У деяких 

закладах вищої освіти з метою забезпечення активної участі у формуванні 

індивідуальної освітньої траєкторії сценічна мова заявлена як вибіркова 

дисципліна, в інших, додатково до загального курсу сценічної мови, 

з'являється предмет під назвою «вокальна орфоепія», проте і в цьому 

випадку – теж у вигляді дисципліни вибору. Для порівняння, на 

акторському факультеті, заняття проводяться з тією ж періодичністю, але 

протягом 7-8 семестрів. Паралельно з роботою в групах відбуваються 

індивідуальні заняття, без яких неможливі усунення мовних недоліків та 

індивідуальна робота над текстом. Наведені вище дані показують, що 

вмістити повний курс предмета у відведений на нього час неможливо.  

З регулярного практичного тілесного тренінгу сценічна мова 

перетворюється на суто теоретичний предмет ознайомчого та 

допоміжного характеру.  

Отже, ми, по-перше, стикаємося з вимушеною необхідністю 

скорочення традиційного курсу, а по-друге, із потребою пристосувати 

його для потреб актора-співака. Такий підхід не є оптимальним: опера – 

різноплановий жанр, який не завжди обмежує виразні засоби виконавця 

виключно співом.  

Так, є речитативи «secco», які потребують іншої співочої техніки, 

ніж традиційне бельканто, зокрема, практично інтонованої розмови; є 

мелодекламація Люллі; є баладна опера, зигншпіль і оперета; Існують 

опери з обов'язковими драматичними діалогами тощо. буд. Крім 

необхідності використовувати драматичну мову, виконавець стикається з 

потребою постійно переходити від розмови до співу і назад, що нерідко 

викликає у співаків певні труднощі. Усе це розмаїття вимагає від артиста 

певної універсальності.  

По суті, можна сказати, що ідеальний оперний артист – це 

драматичний актор, який бездоганно володіє академічною вокальною 

технікою, підготовлений музично, здатний висловлювати себе не лише 

мімікою, жестом, словом, а й музикою, співом. Актор-співак, який 
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готується до оперної кар’єри, має отримати повний обсяг занять зі 

сценічного мовлення, який можна порівняти з тим, що отримує майбутній 

драматичний актор.  

Проте, спробуємо припустити, як міг би виглядати адаптована 

методика. Розглянемо послідовно тематичні розділи предмета «сценічна 

мова» у його традиційному вигляді, прокоментувавши кожен із них з 

урахуванням специфіки вокальної промови.  

Постановка дихання. Роль дихання у мовній та співочій діяльності 

людини складно переоцінити. Вочевидь, що «від цього, як дихає актор, 

тобто. як він уміє користуватися своїм диханням, залежать краса, сила 

і легкість голосу, музичність та мелодійність його мови» [2, с. 13].  

Постановка дихання на заняттях сценічної мови дуже схожа на 

постановку дихання у вокальному класі. Студенти знайомляться з трьома 

типами дихання, а також з повним диханням, змішаним диханням рот-ніс, 

роботою діафрагми, зняттям напруги з щелепи, плечей та міжреберних 

м'язів, роботою над поставою, характерними статичними та динамічними 

тілесними затисками тощо.  

Між цими заняттями є суттєва відмінність: мовленнєві тренінги 

у драматичних акторів, проводяться не тільки стоячи, а й сидячи, лежачи, 

в різних, часом незручних позах, а також у динаміці, що обумовлено 

спрямованістю підготовки подальше сценічне існування. Наприклад, 

очевидно, що у випадку, коли «людина, яка поєднує процес руху 

з процесом звучання, то й навчання голосовденню необхідно поєднати 

з рухом, який допомагатиме звуку» [3].  

У вокальному класі (за рідкісними винятками) вся робота 

відбувається переважно в одній статичній позі у фортепіано. Отже, така 

необхідна вокалісту в сценічній діяльності робота з диханням у русі та 

інші елементи підготовки тіла для роботи з голосом залишаються 

у віданні викладача сценічної мови або викладача акторської 

майстерності. 

Дикція. Цей розділ дисципліни включає практичні заняття 

з артикуляційної гімнастики, постановки голосних і приголосних звуків, 
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роботу над поєднанням одного або декількох приголосних з голосними 

з використанням таблиці голосних, чистомовки, важкомовки, скоромовки, 

а також виправлення персональних дикційних недоліків. Традиційно цей 

мовний «розігрів» порівнюють із розспівуванням вокаліста, який також є 

підготовчим етапом перед початком основної вокальної діяльності. Але це 

порівняння некоректне як мінімум із двох причин. По-перше, вокаліст 

співає виключно на голосних, іноді приєднаних до деякої кількості 

«зручних» приголосних звуків, сонорних («м», «н», «л», «р», «й»), або 

дзвінких зубних («д », «З»). Робота над поєднанням голосного звуку з 

двома і більш приголосними майже не ведеться, тоді як у виконавській 

практиці подібні поєднання зустрічаються повсюдно, враховуючи 

необхідність перенесення у вокалі складу голосних/приголосних на 

наступний склад (особливо на довгих нотах у кантилені), наприклад: «лго 

», «Лча», «Тни», «Мбу», «тьно».  

Варто зазначити, що втрутитися у процес постановки голосних дуже 

складно, оскільки формування цих звуків становить основу вокальної 

техніки, і це робота ведеться на заняттях зі спеціальності, у вокальному 

класі. З іншого боку, приголосні у вокальному мовленні мають бути 

технічно бездоганними, щоб вони не заважали кантиленності вокалу, 

музичній фразі, не призводили до зупинки дихання. Саме тому роботі з 

приголосними необхідно приділити особливу увагу на заняттях зі 

сценічного мовлення.  

По-друге, розспівування часто являють собою суто технічні вправи, 

тоді як навіть елементарні тренінги в рамках навчальної дисципліни 

«Сценічна мова» включають елементи акторської майстерності. Справді, 

«уяву, фантазію, асоціацію, бачення відволікають увагу студійця від 

механіки і, таким чином, забезпечують рефлекторну роботу 

голосоутворюючих органів» [3].  

Орфоепія. Вокальна орфоепія – одна з найгостріших тем у розмові 

про специфіку викладання сценічного мовлення вокалістам. Більшість 

викладачів мови має драматичну школу і мало знайомі з вокалом. 

А відмінності орфоепії у співі та в драматичній промові дуже суттєві. 
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М. Стефюк вважає так само: «Спів не мова, і тому не можна всі мовні 

орфоепічні норми повністю переносити у спів» [4, с. 15]. Ми говоримо тут 

і про специфіку формування голосних, адже «якщо в промові для 

створення фонетичної характерності голосних достатньо участі головним 

чином порожнини рота, то в співі необхідна артикуляція глотки, яка дає 

можливість як голосним, так і приголосним звукам перемагати відстань, 

супровід, ансамбль і тощо» [4, с. 13], і про неможливість кількісної 

редукції ненаголошених голосних, оскільки тривалість звучання задана 

музикою, і про довгий затвор перед поєднанням двох  приголосних («тт», 

«дд»), який не повинен призвести до зупинки вокального дихання та 

розриву музичної фрази, про правило відкритого складу при складовому 

розділі слова, і про багато інших відмінних рис вокальної мови. Деякі 

аспекти вокальної орфоепії зачіпаються у вокальному класі на заняттях 

спеціальністю, але викладачі вокалу здебільшого керуються власним 

досвідом, традиціями виконання, часто нав’язуючи студентам штучні та 

застарілі вимовні норми.  

Голосоведення. Логіка. Нобхідно розглядати інтонацію, ритм, темп, 

розстановку пауз музикою як складові музичної драматургії твору. Якщо 

драматичний актор сам, відповідно до свого творчого рішення, 

«привласнює», а потім інтерпретує текст автора, то актор-співак у цьому 

відношенні виявляється повністю підпорядкованим задуму композитора. 

«У музичному театрі матеріалом до створення спектаклю служить 

текст, а передусім точні музичні інтонації, зафіксовані композитором у 

певному темпі і ритмі, що відбивають послідовність психологічних 

станів дійових осіб» [4, с. 21]. Розшифровка цього задуму потребує 

наявності певних навичок і виходить далеко за межі занять сценічною 

мовою. В даному випадку необхідний дієвий аналіз музичної драматургії 

(за аналогією з дієвим аналізом п'єси та ролі в драматичному театрі), 

прийоми якого освоюються вокалістами під час вивчення таких 

дисциплін, як: «Музично-театральна студія», «Оперна драматургія», 

«Робота в оперній студії» та інших.  
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Українська театральна педагогіка бере свій початок з часів 
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існування невід’ємно пов’язана з його розвитком, кращими традиціями, 

набутками. 
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Ще задовго до створення школи М. Лисенка в українському театрі 

відбувався інтенсивний педагогічний процес. Родоначальником 

української професійної педагогіки, очевидно, слід вважати Марка Лукича 

Кропивницького, оскільки заснувавши перший професійний театр, став  і 

вихователем молодих, талановитих, але недосвідчених акторів-аматорів, 

якими на той час були Садовський, Саксаганський, Заньковецька, 

Затиркевич та інші члени трупи . Саме М. Л. Кропивницький відшукав 

цих молодих людей, розпізнав їхній самобутній талант, зумів згуртувати, 

об’єднати. Це було результатом творчого пошуку, невтомної праці і 

педагогічного таланту. В свою чергу, учні Кропивницького, досягши 

високого професіоналізму і визнання, були вихователями наступних 

поколінь акторів. 

В 1904 році була відкрита музично-драматична школа М. Лисенка – 

перший український театральний заклад в Україні. На відділ української 

драми набирали не більше 15 учнів та учениць. Цей відділ очолила донька 

Михайла Старицького – Марія Михайлівна, яка свого часу працювала в 

трупі батька, згодом закінчила театральну школу Московського 

філармонічного товариства, де викладав В. Немирович-Данченко. Саме ці 

обставини визначили педагогічний напрямок, в якому Старицька 

викладала дисципліни «Майстерність актора», «Дикція», «Художнє 

читання». 

Театр – містичне та ефемерне явище – продовжує себе в часі, фіксує 

свої міфологеми і буде доти, доки це буде цікаво майбутнім поколінням. 

Саме тому існує потреба залишати у спадок найцінніші думки педагогів, 

теоретиків, рефлексійні повідомлення практиків, які формують питання 

школи, традиції, методології. 

В ряду визнаних, знакових педагогів української театральної школи 

стоїть ім’я режисера, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1973 р.), 

професора Леоніда Артемовича Олійника (15(28).05.1913 р., с. Деревичі, 

нині Великі Деревичі Житомирської обл. – 02.10.1996 р., Київ). 

У 1940 році він закінчив Київський театральний інститут, курс 

І. Чабаненка, встиг до початку Другої світової війни попрацювати у 
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Волинському музично-драматичному театрі (м. Луцьк), де поставив 

вистави «Неспокійна старість» Л. Рахманова, «Сватання на Гончарівці» 

Г. Квітки-Основ’яненка, кілька вистав для дітей. Пройшов дорогами 

війни. Від 1946р. – викладач Київського (згодом державного) інституту 

театрального мистецтва. Випустив 11 курсів, 12-й не довчив, хвороба 

забрала життя Вчителя. 

Серед учнів Л.А. Олійника народні й заслужені артисти, заслужені 

працівники культури, заслужені діячі мистецтва, режисери, театральні 

педагоги: Е. Бистрицька, І. Тарапата, С. Данченко, В. Сумський, 

В. Конопацький, С. Олексенко, М. Герасименко, Б. Яроцький, В. Зозуля, 

В. Малахов, С. Проскурня, В. Лінецький, Л. Яремчук, І. Дука, В. Баша, 

Л. Баша, О. Шаварський, О. Паламаренко, З. Віхарева, Ю. Марчак, 

Г. Волинець, А. Чумаченко, О. Ступка, Л. Самаєва, Ю. Горбунов 

С. Мойсеєв, П. Ільченко, П. Панчук, О. Богданович, В. Сікорський, 

Л. Недін (авторка статті), М. Воробйов (режисер фільму «Леонід Олійник. 

Крилач із Великих Деревичів», 2013) та багато інших талановитих митців, 

які творили і творять історію українського театру, української театральної 

школи. Багато років другим педагогом в майстерні Леоніда Артемовича 

була А. Роговцева, яка вважає себе частково теж його ученицею. 

Надважливого значення Л.А. Олійник надавав спільному вихованню 

акторів і режисерів. Режисер – організатор творчості актора. Вміння 

працювати з актором – основа режисерського покликання. Завдання 

педагога – виховати режисера, який розуміє театр, уміє спрямувати творчі 

зусилля акторів відповідно до законів творчості. В акторові треба 

виховати розуміння ролі режисера в колективній творчості трупи. Спільне 

виховання режисера й актора – закономірна і єдино правильна 

методологія. Коли говорять: «акторська» вистава, «режисерська» вистава 

– це сумнівний комплімент щодо художньої якості сценічного твору. 

Вистава – це результат спільної, колективної роботи як режисера, так і 

актора. Протягом всього навчання педагог має керуватись тим, що 

режисерське й акторське мистецтво – це мистецтво синтезу, а не аналізу, 

що режисер і актор своєрідні будівельники і монтажники, які створюють 
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нову будову, а не розбирають стару. Тому не можна відокремлювати 

аналіз від синтезу. Повноцінний творчий процес – це коли залучено весь 

творчий апарат митця: розум, воля, почуття (за системою 

К. Станіславського). 

Педагог має виховати розуміння, усвідомлення майбутнім 

режисером, що створення вистави без акторів-однодумців – не можливе. 

А майбутній актор має усвідомлювати, розуміти, що не можливе 

створення високохудожнього сценічного образу-ролі поза загальною 

концепцією вистави, поза ансамблем, без єдиної мети, до якої всіх веде 

режисер. 

У своїй педагогічній практиці Леонід Артемович Олійник 

виокремлював ще одну проблему, яка не подолана і до нині. На першому 

курсі навчання існують систематичні тренувальні вправи, тренінги, 

розминки. На другому курсі в навчальному процесі їм відведено значно 

менше часу. На старших курсах тренувальних занять взагалі не 

передбачається. К.С. Станіславський, чия система лягла в основу 

театральної школи, вимагає щоденних вправ не лише в період навчання, а 

й у повсякденному професійному житті актора. Розминки, тренінги, 

вправи-етюди «на роль» – необхідні! Коли йдеться про внутрішню 

характерність, актор може комбінувати, «народжувати» лише зі своїх 

власних внутрішніх елементів. Але ж їх треба «знайти» в собі. Необхідно 

відшукати в ролі свої власні, аналогічні з нею людські «елементи», і 

тільки тоді вдається скомбінувати їх у відповідності з внутрішнім складом 

душі дійової особи. При такій методології душевний матеріал для 

внутрішньої характерності буде живий, трепетний, а не штучний, 

«заштампований». Досягається це лише в один спосіб – постійним, 

систематичним тренуванням, вправами для пошуку своїх «модельних 

елементів», з яких складається «душевний» матеріал ролі. 

Питання школи, традиції, методу – складні, дискусійні. Леонід 

Артемович Олійник знайшов свій шлях, розробив свою методологію 

викладання, виховав для Українського Театру гроно талановитих, 

самобутніх акторів, режисерів, педагогів. 
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ОСНОВИ ВОКАЛЬНОГО ДИХАННЯ 

 

FUNDAMENTALS OF VOCAL BREATHING 

 

Правильна постановка дихання – це вміння володіти голосом.  

Спів – це складний психофізіологічний процес, в основі складної 

координованої роботи всього організму від якого залежить діяльність 

кори головного мозку і підкірки разом із периферійною нервовою 

системою. Голосовий апарат можна поділити на групи: 

- Звукоутворення (гортань з голосовими зв’язками); 

- Дихання (трахея, бронхи, легені, грудна клітина, діафрагма); 

- Артикуляційні органи (язик, губи, зуби, нижня щелепа). 

Тож, роль у навчанні співу відіграють правильно сформовані 

співацьких навичок. Як відомо, навички – це закріпленні автоматизовані 

прийоми і способи роботи, що є складовими моментами в складній, 

свідомій діяльності, які набуті у великій праці між учнем та його 

викладачем. 

Вокальними навичками є і співоча постава, дихання, звукоутворення 

та звуковедення, дикція і чистота інтонації. Під час співу важливе 

значення має дихання. Уміння або не вміння дихати позначається на 

якості звуку, чистоті інтонування й на інших характеристиках вокального 

співу. 

Для класичного співака  є основою  

- нижньореберно-діфрагматичне дихання. 

Питання дихання у вокальній методиці має чимале значення 
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оскільки дихання є основною силою, яка приводить в дію голос. Великий 

співак Карузо говорив: «Неможливо художньо співати, не володіючи 

досконало контролем диханням». Також загально відома класична фраза: 

«Мистецтво співу є мистецтво дихання». 

Керує диханням нервова система людини, автоматично (мимоволі), 

коли йдеться про подих, як про фізіологічний процес організму, і певної 

міри все проходить мимовільно. Ця відносна мимовільність виявляється в 

управлінні рухами зовнішньої (кістякової) мускулатури грудної клітини, і 

черевними м’язами.  

Що ж до діафрагми і всієї внутрішньої, так званої м’якої, 

мускулатури дихального апарату, то їх робота не піддається управлінню й 

відбувається також автоматично, як і за звичайному фізіологічному 

подиху. 

Мануель Гареєв – син (винахідник ларингоскопа 1 – гортанного 

дзеркала) у своїй методичній праці «Повний трактат про мистецтво співу», 

вперше у 1847 р., потім у 1856 р., пише: «Не можна зробити майстерним 

співаком, не оволодівши мистецтвом управління диханням». 

У роботі голосового апарату можна розрізнити дві функції: функцію 

утворення звуку голосу, що виконується комплексом, гортань-дихання, і 

функцію трансформації цього звуку, що виконується артикуляційним 

апаратом. Гортань і дихання в результаті своєї роботи утворюють звук 

співочого голосу, звук певної висоти, сили і частоти тембру. Тут 

народжуються  основні відмінні якості співочого голосу, його вібрато, його 

металевий, дзвінкий відтінок - висока співоча позиція голосу. 

Тому, говорячи про роботу дихання у співі, ми завжди при цьому 

матимемо на увазі, роботу гортані, так само як, говорячи про роботу 

гортані в співі, думатимемо про взаємозв’язану з нею роботу дихання. 

Усі органи, які беруть участь у голосовому утворенні вокаліста, у 

сукупності утворюють так званий голосовий апарат. До його складу 

входять: носова і ротова порожнини, голосові складки, трахея, легені, 

бронхи, грудна клітка з дихальними м’язами та діафрагмою, м’язи 

черевної порожнини. У голосовому утворенні вокаліста бере участь і 
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нервова система: відповідні нервові центри в головному мозку з 

рухливими і чутливими нервами, які об’єднують ці центри з усіма 

вокальними органами.  

З мозку по рухливих нервах до цих органів ідуть накази, імпульси 

(еферентний зв’язок), а по чутливих нервах надходять відомості про стан 

працюючих органів (аферентний зв’язок).  

Органи, які беруть участь у голосовому утворенні, є технічними 

виконавцями імпульсів, які надходять з (центральної нервової системи) в 

результаті її складної діяльності при співі. Роботу органів звукоутворення 

не можна розглядати без зв’язку з центральною нервовою системою, яка 

організовує їхні функції у єдиний цілісний співочий процес. 

«Головне для співака – вокальна техніка, вміння володіти голосом у будь-

якому стані» (Є. Є. Нестеренко). Стан співака в роботі у класі та публічному 

виступі при співі має бути на активному піднебінні. В усій його постановці 

повинна відчуватися внутрішня енергія, що ґрунтується на цілковитій свободі й 

невимушеності, та еластичності всіх м’язів. 

Тому, говорячи про роботу дихання в співі, ми завжди при цьому 

матимемо на увазі роботу гортані, так само як, говорячи про роботу гортані в 

співі, думатимемо про взаємозв’язану з нею роботу дихання.  

Якщо правильно навчитись вокального дихання, це вісімдесят відсотків 

успіху вокаліста. 
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МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР ЯК СПЕЦИФІЧНА МОВА ЛЮДСЬКОГО 

СПІЛКУВАННЯ 

 

MUSICAL FOLKLORE AS A SPECIFIC LANGUAGE OF HUMAN 

COMMUNICATION 

 

Видатний психолог Л. Виготський обґрунтував той факт, що під 

впливом музики здійснюється упорядкування внутрішніх процесів 

емоційного розвитку, що супроводжується значною втратою нервово-

психічної енергії. У відповідності з таким підходом музичні твори можуть 

розглядатися як система подразників, мета яких полягає у моделюванні 

певних емоційних станів. Процес музичного сприймання, як і цінність 

музичного твору, стає лише результатом суб’єктивної віднесеності 

музичних вражень у більш піднесене, «культурне», розважальне чи інше 

русло дитячої фантазії, уяви. Виховний ефект залежить від відношення 

особистості до твору мистецтва, зацікавленості в певному виді діяльності.  

Поряд з усвідомлюваними процесами в ході музичного сприймання 

має місце виникнення несвідомих психічних реакцій. Тому в роботі з 

дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку важливо 
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використовувати спеціально дібрані музичні твори, які, впливаючи на 

афективну сферу дитини, здатні розвивати у неї вищі психічні функції – 

мислення, волю, мотивацію. Значний емоційно-позитивний вплив на 

особистість, особливо дитини дошкільного віку, може справити робота 

саме на матеріалі дитячого музично-ігрового фольклору [7]. 

Фольклор – невід’ємна складова національної культури, яка у 

сконцентрованій формі подає одночасно народну філософію, етику й 

естетику, створюючи неповторний національний образ світу. У нашій 

праці ми розглядаємо «фольклор» як народну музично-поетичну 

творчість, маючи на увазі власне музично-поетичний фольклор – вокальну 

(пісенну), інструментальну, вокально-інструментальну і музично-

танцювальну творчість народу. Найцікавішим, простим і доступним 

музичним фольклорним матеріалом для дітей дошкільного віку є 

«дитячий музичний фольклор». 

Ще у далекому 1935 році Я. Кузьмів у своїй доповіді на 

педагогічному зібранні у Львові наголосив, що завданням виховання є 

потреба ввести дитину «в світ культурних вартостей», розуміючи під 

терміном «культура» «скоріш духовний процес, що саме раз-у-раз 

проходить на прикладі витворених уже культурних цінностей, як: звичаї, 

мораль, мистецтво, наука, мова, господарські вартості, література тощо». 

Він вважав, що коли ми усвідомимо собі, що «йде тут про витворення 

нового типу людини, – типу, що вивінуваний у максимум побажаних, 

корисних (фізичних і психічних) прикмет, людини, що кормиться 

дорібком минулих поколінь, що свідома свойого духового зв’язку з ними, 

людини, що творчим зусиллям помножує й поглиблює національну 

культуру і вносить її цінності у всесвітню культурну скарбницю, – тоді 

буде ясно, що національне виховання у своїй найглибшій суті – це 

творення і безупинне досконалення нації» [8, с. 113].  

Проблема, визначена у минулому столітті, залишається актуальною 

у сьогодення. Актуальність її полягає в тому, що виховання, побудоване 

на національному підґрунті, допомагає вирішенню широкого кола 

педагогічних завдань, пов’язаних з формуванням і розвитком особистості 
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з самого раннього дитинства. Дійсно, людина, спочатку маленька, пізніше 

– доросла, тільки тоді твердо стоїть на ногах, коли відчуває і розуміє рідну 

землю, її традиції, історію.  

Новітня наукова думка та передовий педагогічний досвід дає нам 

приклади дбайливого відношення до народного мистецтва, використання 

його як основи для створення прогресивних педагогічних концепцій 

музичного виховання, а також введення в педагогічну практику як 

необхідний матеріал.  

Теоретико-методологічні аспекти застосування народних музичних 

традицій для розвитку музично-творчих здібностей у дітей, у тому числі 

дошкільного віку, широко розроблялися у ХХ столітті зарубіжними 

дослідниками Б. Бартоком, З. Кодаєм, К. Орфом, Б. Трічковим. 

Використовуючи в музичній освіті дітей творче музикування, формуючи в 

них музичний слух, як основу музичної освіти, на класичній, сучасній та 

народній музиці різних країн і континентів, вони прагнули включити 

музику до загальної системи гармонійного розвитку особистості людини.  

Зокрема, Б. Барток у дитячому музичному вихованні підкреслював 

значення фольклору, народних ладів і ритмів.  

К. Орф, видатний німецький композитор і педагог, вважав, що в 

ранньому дитинстві найкраще звертатися до найдавніших мовних форм, 

які духовно відповідають раннім ступеням розвитку свідомості дитини. 

Педагог прагнув, щоб це був «світ, доступний усім дітям». Дуже 

влучними є його слова «я не думав про виховання особливо обдарованих 

дітей, а мав на увазі виховання на ширшій основі, яка б дала змогу 

охопити й малообдарованих дітей». Отже, не можна виховувати 

особистість на випадковому матеріалі. Найкращим для виховання дітей 

дошкільного віку є народна словесна творчість (фольклор): колискові 

пісні, лічилки, дражнили, скоромовки, заклички, приказки, колядки, 

щедрівки, веснянки тощо. При їх виконанні діти можуть легко ставати 

творцями найпростішої мелодії, що активізує музичне мислення, а 

обрядові тексти фольклорного матеріалу викликають посилену роботу 

уяви всіх учнів.  
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Аналізуючи музично-виховну систему К. Орфа, сучасний науковець 

О. Ростовський зазначає, що вона «закладає хороші передумови для участі 

дітей у різноманітній музичній діяльності, оскільки ґрунтується не лише 

на інструментальному, а на ритмопластичному, танцювальному, 

співацькому музикуванні. Вона акумулює передові гуманістичні ідеї 

гармонійного розвитку особистості, пробудження її творчого потенціалу. 

Орієнтація на природні сили особистості, на елементарне музикування, на 

фольклор як першооснову музичної культури, визначають прогресивність 

і плодотворність педагогічних пошуків К. Орфа» [4, с. 171]. 

Золтан Кодай, видатний угорський композитор, фольклорист, 

педагог і просвітитель, писав: «Музика – могутнє джерело душевного 

збагачення. Наша справа – відкрити його усім людям». З. Кодай був 

переконаний, що відкриті ним і Б. Бартоком народні пісні мають стати 

надбанням всього народу.  

О. Ростовський підкреслює, що ідея, яка стала вихідною позицією 

педагогічної концепції З. Кодая, полягає в тому, що основою музичної 

культури нації і основою музичної освіти, є народна музика, пісня, які 

через доступність мови та простоту форми передають дітям високі 

культурні та мистецькі цінності. На думку педагога, тільки спів може 

розвинути ладовий слух, що є фундаментом музикальності. «Глибока 

музична освіченість розвивалась завжди тільки там, де основою був спів... 

Коріння музики у співі» – декларував З. Кодай. В основі його методичної 

системи знаходиться спів, оскільки співацький голос є найдоступнішим 

музичним інструментом.  

Музикант-педагог приділяв велику увагу розробці програм і 

поурочних планів, в яких детально визначав чому, в якій послідовності 

навчати дітей. Основними складовими навчальних програм з музики для 

загальноосвітніх шкіл Угорщини став пісенний матеріал, підібраний в так 

званому «кодаївському дусі» (угорські народні та ігрові дитячі пісні), який 

сприяє розвитку навичок музичного читання-писання, хоровий спів, 

слухання музики, виховання на уроках музики. Отже, на нашу думку, як і 
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на думку З. Кодая, виховання буде ґрунтовним тільки за умови опори на 

національний фольклор та традиції музичної культури своєї нації.  

При розробці своєї методики ми спиралися на окремі педагогічні ідеї 

З. Кодая щодо використання національного дитячого музично-ігрового 

фольклорного матеріалу у музичному вихованні дітей. Особливо нам 

імпонує прагнення засобами музики вплинути на духовний світ дитини, 

сприяти гармонійному розвитку особистості, вихованню емоційної 

чутливості та музичних здібностей, засвоєнню народної музики як 

специфічної мови людського спілкування. 

Завжди цікавими, незважаючи на те, що вже доволі знані, 

залишаються педагогічні концепції італійського педагога Марії 

Монтессорі, яка обґрунтувала систему масового дошкільного музичного 

виховання, посилаючись на сенситивні періоди розвитку дитини. Однак 

вважаємо за потрібне нагадати деякі основні положення. На думку 

М. Монтессорі, кожна психологічна функція і здібність має свій 

оптимальний період розвитку. Якщо ж цей період втрачено, то відповідні 

навички і здібності формуються важче і майже неефективно. Поділяючи 

процес музичного виховання дошкільника на три етапи (слухання, 

розвиток метроритмічного почуття, розвиток гармонічного і мелодичного 

слуху), М. Монтессорі розробила особливий дидактичний та 

різноманітний наочний матеріал, створила методику використання в 

дитячих садках найпростішого музичного інструментарію. 

Зазначимо, що Софія Русова широко використовувала в своїх 

заняттях з дошкільнятами методичні поради італійської дослідниці, 

зокрема цікаво на її заняттях проводилися хвилини «слухання тиші», які 

загострюють слух і концентрують увагу дитини. 

Додамо, що у 1918 р. Департамент позашкільної освіти, який 

очолювала Софія Русова, видав «Порадник діячам позашкільної освіти й 

дошкільного виховання», який мав важливе значення для всіх, хто 

працював у цій галузі. У Пораднику зазначалось: «Моральне і розумове 

виховання дитини мусить відповідати психічним, індивідуальним 

особливостям дитини; тут треба користуватись певного складу ігор, 
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занять і різних вправ для розвитку дітей... Звичайно, вся справа виховання 

і навчання повинна провадитись в наших українських захистках на 

національному ґрунті; діти співають свою рідну пісню, читають свою 

казку, люблять свою гру, кохаються в рідній мові» [3]. Провідною ідеєю 

документа було виховання дітей саме на національному ґрунті, з 

урахуванням інтересів дитини, які ставилися на перше місце. 

Діяльність створеного С. Русовою дитячого садочка базувалась на 

національних засадах – рідній мові, природі і, зрозуміло, українській 

народній грі. Педагог вживала в своїй роботі переважно українські ігри, 

що впливало на розвиток не тільки спритності дітей. Український 

фольклор є активним виховним чинником, а музично-естетична діяльність 

на основі музично-ігрового дитячого фольклору постає однією з 

провідних форм діяльності дітей в певному віці, впливає на розвиток 

музичних здібностей – музичного слуху, ритму, пам’яті, емоційного 

сприймання і відтворення своїх вражень у відповідних проявах.  

Збираючи ігри, педагог пропонувала обирати такі, які є важливим 

чинником забезпечення розвивальної функції і могли б «захопити розум і 

душу української дитини». На думку Софії Русової, не потрібно 

придумувати нові ігри, бо «тут маємо досить готового матеріалу свого, 

українського». Справді, український дитячий музичний фольклор, є, перш 

за все, ігровим. Гра на фольклорному матеріалі сприяє органічному 

входженню дітей у світ художньої творчості, під впливом якої у дітей 

природно формуються емоційний, музично-творчий і розумовий розвиток, 

здатність до сприймання, мовленнєва, музична інтонація, лексика, 

відбувається становлення інтересів і смаків. Ці ігри, на думку просвітниці, 

навчають дітей законів гри, дисциплінують їх, розвивають рухи та 

розширюють інтереси дошкільнят.  

На нашу думку, рухові ігри, побудовані на матеріалі українського 

фольклору, донині є цікавими для дітей, не втратили своєї актуальності і 

мають використовуватися в сучасних методиках дошкільного музичного 

виховання. 
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Глибока потреба сьогодення в «об’єктивному дослідженні та оцінці 

громадсько-освітньої, наукової, педагогічної діяльності С. Русової, 

показує її ролі у розвитку народної освіти і педагогічної думки України» 

[2, с. 6], а також те, що педагогічні ідеї С. Русової – це значна складова 

частина історії української педагогіки, змістовний науковий, історичний, 

національний, педагогічний, психологічний аналіз специфіки українського 

дитячого садка і школи. Зроблений ще на початку минулого століття, він 

дає орієнтири сучасній педагогічній науці в практиці розбудови системи 

дошкільного виховання і школи. Науковий аналіз багатого педагогічного 

спадку вченої має не тільки теоретичне значення, але й велику практичну 

цінність в умовах розбудови сучасної системи освіти в Україні.  

Цікавими є педагогічні ідеї відомого болгарського педагога 

ХХ століття Бориса Трічкова. В основі його методики був метод 

«свідомого нотного співу» («Східці»), в якому беруть участь не тільки 

розум і свідомість, а й «слухняне горло», тобто голосовий апарат. 

Найважливішим педагог вважав встановлення координації між слухом і 

голосом. Диференціюючи форми і методи роботи, завданням музичного 

виховання дітей дошкільного віку було досягти повної музичної 

координації дитячого голосу і слуху; розвинути тональне почуття щодо 

болгарської народної пісні та західноєвропейської музики; розвинути живе 

відчуття ритму; культивувати любов до музики та активне бажання співати. 

Б. Трічков вважав: якщо дошкільне музичне виховання проводиться 

методично правильно і цілеспрямовано, «свідомий спів» у школі буде 

здійснюватись на міцній основі. Ця думка болгарського педагога не 

втратила свого науково-практичного значення до цього часу. 

Найбільш цікавим, простим і доступним музичним матеріалом для 

дитячого сприймання від народження до п’яти років є дитячий музичний 

фольклор. Саме від народження до п’яти років приділено найбільшу увагу 

у вихованні дитини в народній педагогіці, тобто у той період, коли дитина 

найінтенсивніше росте і розвивається. В етнопедагогіці взагалі великого 

значення у розвитку здібностей та обдарованості надається віковим 

особливостям дитини. Для кожного сенситивного періоду розвитку дітей, 
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при урахуванні різних індивідуальностей, існують певні фольклорні 

жанри, які спрямовані на розвиток духовності дитини, на засвоєння 

культурних цінностей, ідей, на розширення знань, розвиток музично-

творчих здібностей тощо.  

Зрозуміло, що для повноцінного розвитку дітям потрібна музика в 

усіх її проявах, яка для них є ефективним видом пізнання життя. Саме 

логічно і структурно організована музика пісенно-ігрового дитячого 

фольклору впливає в першу чергу на емоційну сферу. Перевага веселих, 

бадьорих, ігрових музичних інтонацій повчального змісту несе в собі велике 

виховне та емоційно-моральне навантаження. Емоції ж є енергетичною 

базою розуму. Емоційний стан загострює, робить більш яскравим 

сприйняття оточуючого світу та самого себе [6, с. 72–76]. Тому в цей період 

найдоцільнішим джерелом знань про навколишній світ, а також необхідною 

умовою виховання національного світогляду у майбутнього громадянина 

виступає дитячий музичний фольклор. Зрозуміло, що в Україні особливу 

цінність в навчально-виховній роботі з дітьми дошкільного віку представляє 

український дитячий музичний фольклор. 

Ми постійно зауважуємо на важливості використання матеріалу 

українського дитячого музичного фольклору у виховному процесі 

дошкільнят і молодших школяриків. З методикою використання, 

практичними рекомендаціями і частково репертуаром можна 

ознайомитись у попередніх наших працях, що вийшли у видавництві 

«Шкільний світ» [5; 7]. 

Суть дитячого музичного фольклору – у спрощеній формі його 

змісту через утішки, пестушки, колисанки, забавлянки, потішки, дитячі 

пісеньки, казки й гумор дати дитині перші відомості про оточуюче 

середовище, суспільні цінності, знайомити з культурою свого народу, 

гармонійно розвивати особистість. У процесі природної музично-ігрової 

діяльності створюються умови для індивідуальної і групової роботи з 

дітьми, музичного виховання, загальної пізнавальної активності. 

Розкривається творчий потенціал, формуються і проявляються музичні 

здібності спочатку у зовнішніх проявах – плесканні, тупотінні, гуканні 
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малюків, а пізніше – у свідомому емоційному відгуку на спів, музику, 

виникненні музично-слухових уявлень, а отже у правильній звуковимові 

слів, чистоті вокального інтонування, музичних рухах, інших видах 

музичної діяльності. 

Важливо, щоб навчання мало розвиваючий характер, а не зводилося 

до «спонукання» та примусу. І тут на допомогу викладачеві має прийти 

сім’я. На тлі процесів глобалізації в житті суспільства сім’я є 

найстабільнішим елементом у національному вихованні особистості, де 

відбуваються перші кроки її соціалізації. В рамках сім’ї засвоюється 

близько 60% усього обсягу етнокультурної інформації, яка потім 

становить основу для етнічної самоідентифікації особистості [1]. Через 

сімейну сферу передаються традиції між поколіннями. Отже, сім’я є 

головним носієм національних традицій, котрі протягом століть 

допомагали формувати широкий духовний світ, високі моральні цінності, 

виховувати працелюбність, повагу до старших, любов до рідного краю. 

Зрозуміло, що ефективна сімейна педагогіка має ґрунтуватися, найперше, 

на особистому прикладі батьків, на їхньому беззаперечному авторитеті, на 

індивідуальному підході до дитини, взаєморозумінні, доброзичливості, 

уважному ставленні до потреб, інтересів і бажань дитини та на тісній 

взаємодії батьків і педагогів. 
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ПІДРУЧНИК «МИСТЕЦТВО» ДЛЯ УЧНІВ 4 КЛАСУ: 

ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

ТА МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ  

 

TEXTBOOK «ART» FOR 4TH CLASS STUDENTS:  

INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 

AND INTERSUBJECT INTEGRATION 

 

Проєкт Нова українська школа має суттєво підвищити якість освіти, 

а це вимагає зміни технологій навчання кожного предмету. Тож кожний 

курс має гармонійно поєднувати один, щоб у дітей склалася цільна 

картина світу, де є місце науковим фактам, емоціям, образному баченню 

довкілля. Кожний колектив авторів розв’язує цю задачу по-своєму. 
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Автори цієї статті і підручника «Мистецтво» для учнів 4 класу 

(Ірина Стеценко, Світлана Садовенко) побудували його, взявши за основу 

STREAM-технологію. Це інноваційна освітня технологія, де вивчення 

природничих наук, технологій, конструювання й математики гармонійно 

поєднується з мистецтвом і роботою над змістом текстів.  

Міжпредметна інтеграція пронизує всі форми роботи з дітьми за 

STREAM-технологією. 

Дитина «живе у світі емоцій», тому варто активізувати їх, здивувати 

дитину, налаштувати на милування довкіллям. Адже здивування, подив 

часто стає першою сходинкою до активного зацікавленого пізнання світу, 

дослідження явища, експериментування. Дивування, зачудування є одним 

з важливих мотивів до пізнання нового, невідомого, відкриття цікавих 

властивостей об’єктів, подальшого використання їх з власною метою. 

Розглянемо роль компонентів STREAM-освіти для пізнання світу:  

– Science, Technology, Engineering, Mathematics – формування 

цілісної наукової картини світу; 

– Reading + Writing – опрацювання змісту тексту (його глибшого 

розуміння), підготовка руки до письма; 

– Arts – дає змогу від милування об’єктом перейти до його 

пізнання, допомагає вразити, здивувати, задіяти емоції, створити зрозумілі 

дітям образи, активізувати наочно-образне мислення. 

Тож, ARTs, у першу чергу, забезпечує: 

• Гармонійний та всебічний розвиток дитини. 

• Активізацію творчих здібностей. 

• Розвиток емоцій. 

• Впливає на мотивацію дитини до пізнання світу. 

Своєрідними сходинками пізнання світу дитиною у STREAM-освіті 

можуть бути такі: 

• створюємо емоційний образ об’єкту за допомогою живопису, 

музики, танцю, літератури; 

• взаємодоповнюємо та порівнюємо враження, активізуємо 

власний досвід дитини; 
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• переходимо від емоційного образу об’єкту до наукового. 

У сьогодення бути тільки розумним зовсім не достатньо для того, 

щоб бути успішним. Емоції допомагають дітям відповідати на відкриті 

запитання і доречно діяти, тому й у кожного може бути своя відповідь, 

своє емоційне бачення, але дії в усіх мають бути ефективними. Допомагає 

всебічно розвиватися і орієнтуватися у сучасному багатогранному світі 

емоційний інтелект.  

Поняття «емоційний інтелект» в психології з’явилося відносно 

недавно, втім численні дослідження, проведені теоретиками і практиками 

психології, показали, що рівень особистих досягнень людини великою 

мірою визначається не класичним показником інтелекту IQ, а емоційними 

здібностями. Іншими словами, важливо розумітися в своїх і чужих 

емоціях і вміти контролювати їх.  

Наша мета полягає не в тому, щоб учні запам’ятали назви творів та 

прізвища митців, а щоб діти навчалися відчувати мистецтво, зіставляти та 

обговорювати образи, створювати власні, мислити через образи, 

використовувати образне мислення та творчу уяву для пошуку нових 

знань, моделювання та прогнозування подій. Тобто, ми маємо зробити так, 

щоб діти полюбили мистецтво, і тоді вони вже із зовсім іншим настроєм 

вивчатимуть технології, які застосовують митці. 

Різні джерела інформації можуть створити різну картину, допомогти 

дитині відкрити різні сторони одного і того ж явища або об’єкта. І тільки 

порівняння і взаємодоповнення відомостей з різних джерел створить 

цілісну картину. Тож дитина має вчитися аналізувати відчуте, розрізняти 

об’єктивне і суб’єктивне, грамотно використовувати те та інше, 

перевіряти наскільки її відчуття надійні, критично ставитися до відчутого, 

використовувати надалі набуте для отримання нових знань. 

Активізувати пізнавальний розвиток дитини, навчити її дивитися і 

бачити, слухати і чути, спостерігати і відчувати світ навколо, помічати 

зміни в ньому і знаходити їх причини, допоможуть знайти відповіді на 

відкриті запитання (варіативні запитання, на які немає однієї правильної 

відповіді, потрібно розмірковувати, спілкуватися, доводити, пояснювати 
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тощо). Вони спонукають до міркування, висування власних ідей, 

знаходження нестандартних шляхів розв’язування, аналізування і 

зрештою, критичного ставлення до отриманих результатів.  

Таким чином, засоби живопису, художньої літератури, музики, 

танець можуть допомогти дітям побачити з різних точок зору 

навколишній світ в усій його повноті та багатогранності. Саме засоби 

мистецтва показують дітям, яким різним може бути світ навкруги, які 

яскраві барви, неповторні поєднання різних природних явищ. Звуки і 

барви гармонійно доповнюють словесний опис, і ми маємо можливість 

побачити світ в усій красі «очима» художників, поетів і музикантів, 

додати свої враження. 

Втім, у підручнику не тільки добираються твори різних видів 

мистецтва за однією темою. Акцент ставиться на те, щоб різні джерела 

інформації допомогли учням відкрити різні грані явища або об’єкта, 

показати яким саме чином виражальні засоби різних видів мистецтва 

можуть створити цілісний образ (див. рис. 1).  

Активізувати пізнавальний розвиток дитини, навчити її дивитися й 

бачити, слухати й чути, спостерігати й відчувати світ навколо, помічати 

зміни в ньому і знаходити їхні причини допоможуть відкриті запитання 

(нагадаємо, що на ці запитання немає і не може бути єдиної правильної 

відповіді). Вони спонукають до міркування, висування власних ідей, 

знаходження нестандартних шляхів розв’язування, аналізування і, 

зрештою, критичного ставлення до отриманих результатів. 

Звичайно, дітям складно одразу аналізувати різнопланову 

інформацію з кількох джерел, тому підключаємо джерела поступово: 

спочатку активізуємо власний досвід, допомагаємо учням інтегрувати 

життєвий досвід один одного, взаємозбагатитися досвідом інших, потім – 

поступово підключаємо по одному джерелу (послідовність залежить від 

того, яке джерело ближче до дітей певної групи), насамкінець – виходить 

ціла палітра відомостей, знання дітей уточнюються, поглиблюються, 

активізується пізнавальна діяльність. 
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Якщо педагог зміг зацікавити вихованців, вони потім ще більше 

дізнаються про довкілля самостійно. Така діяльність базується на 

міжпредметних зв’язках, є прикладом ефективної роботи з учнями за 

темами. 

Рис. 1.  

На фото: Сторінки підручника «Мистецтво» для учнів 4 класу, що 

презентують джерела інформації для відкриття розмаїтих граней явища 

або об’єкта та показу виражальних засобів різних видів мистецтва у 

створенні цілісного образу. 

 

На думку авторів, порівняння і взаємодоповнення інформації 

створює цілісну картину. Відтак учні мають вчитися аналізувати відчуте, 

розрізняти об’єктивне і суб’єктивне, перевіряти, наскільки її відчуття 

надійні, критично ставитися до відчутого, використовувати набуті вміння 

для отримання нових знань. 

У підручнику панує особлива внутрішня атмосфера та авторське 

бачення дисципліни «Мистецтво» з унікальним поєднанням та 

інтеграцією музики, живопису, театру, балету, мультиплікації, 

національного фольклору тощо. 
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На уроках діти зіставляють твори живопису й музику, малюють 

музику і під музику, наспівують з різним інтонаціями, вигадують мелодії, 

показують рухами образи, які створив композитор, інсценують, 

імпровізують тощо (див. рис. 2). 

Рис. 2. 

На фото: Сторінки підручника «Мистецтво» для учнів 4 класу 

 

Поняття пояснюються з використанням зрозумілих образів так, щоб 

діти з різним способом сприйняття інформації змогли комфортно 

почуватися і знайти близький для себе образ. 

Автори підручника нібито ведуть дружню розмову з дітьми, 

супроводжуючи їх на шляху занурення у світ творчості та мистецтва, 

враховуючи досвід та наявні знання та уподобання учнів. За кожною 

темою написано цікаві мистецькі розповіді-мандрівки, у яких майстерно 

поєднано різні види мистецтва.  

Цікаві, ретельно дібрані матеріали, новітній яскравий репертуар від 

класики до сучасного мистецтва роблять підручник мотивуючим та 

надихаючим. Діти поринають у різнобарвний світ музики, живопису, 



271 

графіки, хореографії, архітектури, театрального мистецтва із певним 

національним колоритом та розмаїттям.  

У підручнику створено підґрунтя, щоб кожен учень знайшов завдання, 

яке йому буде до душі. Також використовуємо дослідницьке навчання – 

вводимо дітей у ситуацію, показуємо проблему, аналізуємо, намагаємося її 

розв’язати, даємо нові знання, узагальнюємо нові поняття. Тоді діти 

розуміють, навіщо потрібні знання, як саме їх використовувати надалі. 

На уроках використовуємо й відповідні форми роботи – досліди, 

імпровізації, самостійний пошук інформації, робота з хмарами слів тощо. 

Цікавим є музичний матеріал. Крім українських народних пісень 

Світланою Садовенко під кожну тему написано співанки й розспівки. 

У підручнику дібрано новітні пісні, створені сучасними авторами, серед 

яких – поети Олексій Довгий, Зоя Ружин, Лариса Недін, а також 

композитори Жанна Колодуб, Олександр Бурміцький, Жанна Румко, 

Світлана Садовенко, Микола Шуть, Анжела Ярмолюк.  

У підручнику багато уваги приділено формам роботи, де необхідно 

безпосередньо імпровізувати. Нашим своєрідним принципом стало: 

«Уміння імпровізувати необхідне творчим людям!». 

Отже, творча діяльність не лише зацікавлює дітей, а й навчає брати 

на себе відповідальність за власні дії, швидко орієнтуватися в ситуації, 

вигадувати як реагувати на зміни в ній, діяти нестандартно, не боятися 

змін.  

Ці вміння стануть у пригоді завжди – і у повсякденному житті, так і 

у професійному, незалежно від обраної галузі діяльності.  

 

Використані джерела 

 

1. Стеценко І. Б., Садовенко С. М. Мистецтво : підруч. для 4 кл. закл. 

загал. серед. освіти / І. Б. Стеценко., С. М. Садовенко. Київ : Світич, 2021. 

128 с. : іл. 
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ЯК ТЕРИТОРІЯ ТВОРЧИХ ПОШУКІВ  

 

STUDENT THEATER STUDIO 

AS A TERRITORY OF CREATIVE SEARCHES 

 

Необхідність реформування системи мистецької вищої освіти в 

Україні пов’язана з необхідністю виховання не лише митця-професіонала, 

а й митця-громадянина, митця-особистості, митця, здатного мислити 

глобальними категоріями і вирішувати складні мистецькі проблеми. 

Допомогти формуванню у студентів таких якостей покликана, зокрема і 

студентська театральна студія.  

Витоки сучасної студентської театральної студії можна відшукати в 

шкільному театрі, що діяв на території України вже на початку ХVІІ 

століття. Відомо про театралізовані вистави в Києво-Могилянській 

академії, Острозькому колегіумі, Львівській братській школі. Сприяло 

діяльності шкільного театру, зокрема, викладання таких дисциплін як 

«Поетика» і «Риторика».  

Діяльність в Україні сучасних студентських театральних студій поки 

що не стало предметом ґрунтовного наукового осмислення. Тож 

розглянемо діяльність сучасних студентських театральних студій на 

прикладі Студентської театральної студії «Слово», що діє в Національній 

академії керівних кадрів культури і мистецтв. 

mailto:olgateren@ukr.net
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Насамперед, з’ясуємо етимологію слова «студія». Це слово бере 

початок від латинського слова «studio» – ретельно вивчаю. Тлумачний 

словник театральних термінів дає два значення цього слова: 1) школа, яка 

готує майбутніх акторів; 2) творчий колектив, що поєднує у своїй роботі 

навчальні, експериментальні і виробничі завдання [2, с. 153].  

Загалом поняття «театральна студія» має досить широкий спектр 

використання. Так, деякі професіональні театри створюють театральні 

студії, що діють як навчальні заклади, готуючи акторські кадри. 

Театральні студії можуть також працювати як професіональні театри.  

Так, наприкінці 80-х – початку 90-х років ХХ ст. в Україні, завдяки 

здійсненню театрального експерименту, спостерігався своєрідний розквіт 

театрів-студій. Дитячі театральні студії функціонують при загальноосвітніх 

школах і при позашкільних навчальних закладах. Аматорські театральні 

студії для дорослих і дітей діють в народних домах, будинках культури та 

інших установах культури. Театральні студії функціонують у вищих та 

професійно-технічних навчальних закладах. Причому є певна специфіка 

їхньої діяльності у мистецьких закладах вищої освіти.  

В Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв 

студійний рух було започатковано у 2008 р. авторкою цих рядків (на той 

час доцентом кафедри, викладачем дисциплін «Майстерність актора», 

«Сценічна мова», «Основи теорії драми», «Історія театру») і нещодавньою 

випускницею цього мистецького закладу вищої освіти – старшим 

викладачем Юлією Кратко (викладачем дисциплін «Майстерність актора» 

і «Режисура масових видовищ та свят»), шляхом створення Театру-студії 

«Коло». Тоді студійцями були студенти, що набували фах режисера 

масових видовищ та свят.  

Здійснена у 2008 р. авторкою цих рядків вистава «Дорога Олено 

Сергіївно» Л. Розумовської (переклад Я. Верещака) була успішно 

показана на сцені Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв, а 2010 р. відбувся її запис на телеканалі «Культура». 

Згодом, у 2013 р. авторка цих рядків створила Студентську 

театральну студію «Слово», учасниками якої спочатку були студенти – 
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майбутні режисери, а після започаткування набору студентів за 

спеціалізацією «Акторська майстерність» – майбутні актори.  

Протягом всього часу діяльності Студентської театральної студії 

«Слово», неодноразово змінювався її творчий склад, репертуар, однак 

майже незмінними залишались її керівник та основні завдання, серед 

яких:  

– формування у студентів духовно-морального обличчя, виховання 

рис доброчинництва, ціннісного ставлення до себе, родини, України, 

людей, суспільства, професії, мистецтва, довкілля; 

– виховання у студентів національної свідомості, патріотичних 

почуттів, активної життєвої позиції, почуття власної гідності; 

– розбудова студії як своєрідної навчально-виробничої бази для 

практики студентів, театральної лабораторії, де проводяться 

експерименти, йде пошук нових виражальних засобів, ознайомлення з 

усіма етапами підготовки та показу сценічного дійства; 

– формування життєвого над-надзавдання майбутнього режисера і 

актора, якому буде підпорядкована вся творча діяльність митця; 

– закріплення знань, здобутих студентами під час теоретичних та 

практичних занять, реалізація їх професійно-творчого потенціалу, надання 

можливості розкрити свою громадянську та мистецьку ініціативу; 

– формування у студентів педагогічних здібностей та морально-

етичного підґрунтя, самодисципліни, сприяння самопізнанню, критичній 

самооцінці; 

– показ вистав в інших закладах освіти, установах, підприємствах, 

організаціях Києва, гастрольна діяльність по Україні, участь у театральних 

фестивалях, конкурсах читців; 

– підвищення рівня акторської майстерності студентів; 

– здійснення вистав, уривків з вистав, літературно-музичних 

композицій, творчих вечорів, концертних програм, навчальних етюдів, 

покликаних вдосконалювати професійну компетентність студентів, 

формувати і зміцнювати національно-культурну свідомість як виконавців 

так і глядачів. 
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– засвоєння теоретичної спадщини К. Станіславського, 

В. Немировича-Данченка, Є. Вахтангова, Л. Курбаса, П. Саксаганського, 

М. Чехова, М. Кнебель, Є. Гротовського та інших діячів театрального 

мистецтва; 

– підготовка студентів до участі у різноманітних міжнародних та 

всеукраїнських фестивалях та конкурсах; 

– формування у студентів художньо-естетичного смаку, художньо-

образного мислення; опанування сценічним мовленням; 

– забезпечення зв'язку студії з сучасністю, що проявляється в 

репертуарі, суголосному потребам часу і відображає громадянську 

позицію студійців. 

В репертуарі Студентської театральної студії «Слово» різножанрові 

вистави, літературні композиції за прозовими та поетичними творами. 

Серед вистав студії, що здобули визнання у вимогливого глядача 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв та за її 

межами: «Борітеся – поборете!» за творами Т. Шевченка (інсценізація 

В. Шлемка, режисура – О. Шлемко); «Великий льох» за творами 

Т. Г. Шевченка (інсценізація та режисура – О. Шлемко), «Сон літньої 

ночі» В. Шекспіра (режисура – О. Шлемко); «Комедії-хвилинки» Жаннін 

Вормс (режисура – О. Шлемко), «Тисяча і одна пристрасть» за творами 

А. Чехова (інсценізація та режисура – О. Шлемко); «Чухраїнці» за 

однойменною гуморескою О. Вишні (інсценізація та режисура – 

О. Шлемко).  

Серед інших постановок студії можна відзначити музично-поетичну 

композицію «Посланіє» за творами Т. Г. Шевченка, літературно-

публіцистичну композицію «Захистимо рідну мову», літературно-музичну 

композицію «Цей народ я не віддам нікому!», Вечір інтимної лірики «Моя 

любове…» (сценарій та режисура згаданих постановок – О. Шлемко). 

У Вечорі інтимної лірики виконавцями музичних творів були 

студенти Київського інституту мистецтв ім. Р. М. Глієра та Національної 

музичної академії України ім. П. І. Чайковського. В деяких виставах та 

літературних композиціях брала участь й керівник Студентської 
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театральної студії «Слово». Це надихало студійців і підвищувало 

професійний рівень сценічного дійства. 

Чимало студійців стали лауреатами низки міжнародних та 

всеукраїнських фестивалів та конкурсів, серед яких, зокрема, 

Міжнародний конкурс-фестиваль «Зоряні мости», Міжнародний проект-

конкурс «Тарас Шевченко єднає народи», Міжнародний фестиваль-

конкурс «Україна – це ми», Міжнародний дистанційний багатожанровий 

фестиваль-конкурс «Талантія», Всеукраїнський відкритий конкурс читців 

імені Тараса Шевченка, Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «В 

обіймах часу». 

Студентська театральна студія «Слово» бере також участь у 

профорієнтаційній роботі в школах, ліцеях, гімназіях. Тематика виступу 

формується з врахуванням необхідності зацікавлення учнів професією 

актора і режисера, надання їм більшої інформації про те, чим займаються 

на заняттях студенти.  

Основне навантаження в студії припадає на її керівника. Саме 

керівник повинен запропонувати студійцям репертуар, взяти на себе 

функції режисера-постановника, сценографа, художника з костюмів, 

художника зі світла, за необхідності терміново пришити ґудзика на 

костюмі виконавця тощо.  

Тобто керівник студії має бути ще й подвижником і доброчинцем. 

Адже він безоплатно здійснює оригінальні постановки, готує студентів до 

участі у творчих конкурсах; водить їх, нерідко за свій рахунок, на 

екскурсії в музеї та картинні галереї; перетворює свою квартиру на 

костюмерну й реквізитну. Безумовно, що все це робиться за рахунок 

максимального ущільнення свого вільного часу, якого практично не 

залишається для себе та родини.  

Студійці Студентської театральної студії «Слово», беручи активну 

участь в процесі створення та публічного виконання вистави чи 

літературної композиції, набувають загальних та спеціальних 

компетентностей, досягають результатів навчання, передбачених 

Cтандартом вищої освіти зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» для 
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першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, а також доповнених та 

поданих в освітньо-професійній програмі «Акторська майстерність». 

Студентська театральна студія створюється з метою об'єднання 

інноваційних ідей театральної педагогіки і сценічного мистецтва.  

Потенціал театральної педагогіки є невичерпним, а його ефективне 

використання значною мірою залежить від керівника студії. Режисером-

постановником може бути керівник студії, викладач фахових дисциплін, 

студієць або ж запрошений митець. У будь-якому разі творцем вистави чи 

якогось іншого сценічного дійства є колектив студії. 

Студентська театральна студія повинна брати активну участь у 

формуванні та функціонуванні соціокультурного освітнього простору 

закладу вищої освіти та соціалізації студійців, допомагати їм ставати 

особистістю. Власне, «особистістю ми стаємо під впливом суспільства, 

виховання, навчання, взаємодії, спілкування тощо. Особистість – ступінь 

привласнення людиною соціальної сутності. Особистість – соціальний 

індивід» [1, с. 19].  

Отже, студентська театральна студія – це продовження навчально-

виховного процесу в позанавчальний час.  

Необхідність поєднання процесу навчання та виховання пов’язана з 

необхідністю формування у студійців цілісного національного світогляду, 

професійної компетентності, духовно-морального обличчя, 

самодисципліни, життєвого над-надзавдання майбутнього режисера і 

актора. 
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учасників Студентської театральної студії «Слово» 

 

 
Рис. 1. 

На світлині: сцена з вистави «Борітеся – поборете!» за творами Т. Г. Шевченка 

(інсценізація Володимира Шлемка, режисура Ольги Шлемко). Від Автора – 

В’ячеслав Шершун, Поетові Думи – студенти. Київ, 2014 р. 
 

 
 

Рис. 2. 

На світлині: сцена з вистави «Великий льох» за творами Т. Г. Шевченка 

(інсценізація та режисура Ольги Шлемко). Перша Ворона – Євгенія Відіщева, 

Друга Ворона – Катерина Козлова, Третя Ворона – Вікторія Трифонова. Київ, 

2016 р. 
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Рис. 3. 

На світлині: сцена з вистави «Великий льох» за творами Т. Г. Шевченка 

(інсценізація та режисура Ольги Шлемко). Зліва направо: Мати Україна – 

Євгенія Відіщева, Перша Душа – Аліна Сіра, Друга Душа – Дарія Голуб, Третя 

Душа – Ганна Білоус. Київ, 2016 р. 

 

 
Рис. 4. 

На світлині: сцена з вистави «Великий льох» за творами Т. Г. Шевченка 

(інсценізація та режисура Ольги Шлемко). Справник – Єгор Олійник. Київ, 

2016 р. 
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Рис. 5. 

На світлині: сцена з вистави «Великий льох» за творами Т. Г. Шевченка 

(інсценізація та режисура – Ольга Шлемко). Цар – Сергій Орлюк, Цариця – 

Євгенія Відіщева, землячки – студенти. Київ, 2016 р. 

 

 
Рис. 6. 

На світлині: студенти після показу казки «Телефон» І. Багряного (інсценізація 

та режисура Ольги Шлемко). В центрі – керівник Студентської театральної 

студії «Слово», педагог і режисер-постановник Ольга Шлемко. Київ, 

19.12.2019 р. 
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ЗНАЧЕННЯ МУЗИЧНОГО ГРУВУ В МУЗИЧНОМУ ПРОСТОРІ 

 

SIGNIFICANCE OF MUSICAL GROOVE IN MUSICAL SPACE 

 

Існує певна кількість актуальних питань, якими задаються фахівці, 

під час створення музичної композиції: стилістичне відтворення 

музичного твору, тембральне звучання, насичення оркестрового 

супроводу. В даному дослідженні піднімається питання використання 

музичного груву. Значення музичного груву в музичному мистецтві. 

Основні фундаментальні проблеми груву або його відсутність. 

Актуалізація даного питання викликана багаторічними 

спостереженнями розвитку сучасного українського музичного мистецтва, 

аналіз низки вітчизняних та закордонних музичних творів, звукових 

фрагментів (семплів, лупів).  

На думку автора, у творі важлива наявність музичного груву, 

ефективність його використання. В той же час існує ряд успішних 

музичних творів з відсутністю музичного груву, де музичні ноти 

квантизовані, прив’язані до так званої сітки (англ. – quantization) [1]. 

Питання музичного груву в українській науці нове. В українському 

просторі відсутні дисертаційні роботи на означену тематику. 

Питання груву висвітлювали в наукових статтях: Закус, Бережник, 

Журба. Аналіз статей зазначених авторів засвідчує наступне: музичний 

грув, як поняття пов’язують, у першу чергу, із джазовою музикою. 

Зокрема, Закус асоціює джаз з поняттям груву, зазначає що грув 
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притаманний народній, року і класичній музиці, не згадуючи 

електрону музику та фольклор. 

На противагу в закордонній літературі, питання груву 

розглядають науковці: Тайгер Рохолт (Tiger Roholt), Качопо Джоо 

Педро Качопо (Cachopo Joao Pedro Cachopo), Джеральд Субсол 

(Gérard Subsol), Саманта Оконел (Samantha R. O’Connell) та інші. 

Актуальність і вагомість груву зазначають відомі музиканти Прінс 

Ро джерс Не льсон, Виктор Вутен, Філ Колінс тощо. 

Варто зазначити, що питання музичного груву в науковому 

українському просторі, на думку автора, заслуговує на увагу і 

актуалізацію.  

Прослуховуючи музичні твори, слухач користується 

звичайною палітрою ідентифікації параметрів, якими він визначає 

ряд питань, які його цікавлять. Уподобання чи не прийняття певного 

твору, тембр вокальної лінії, чоловіча чи жіноча лірика, тощо. В 

будь якому випадку, шкала критеріїв буде обмежена і не буде 

виходити за споживацьке коло.  

У спільноти, що пов’язана з музичним мистецтвом, аналіз 

музичної композиції відбувається систематизовано, значення і 

актуальність надаються найменшим дрібницям. Ключовими 

питаннями є: послідовність гармонії в творі, чистота тону партій, 

тембральна палітра сольних і ансамблевих партій, загальне звучання, 

контрапункти, ритміка, грув.  

Отже, що собою являє поняття музичного груву? Сучасний 

музичний грув – це певний циклічний музичний фрагмент, який має 

зрозумілу структуру для слухача і має максимальний відгук у 

аудиторії. Він може являти собою закінчений музичний фрагмент, 

або бути продовженням наступної музичної фрази, або наступного 

музичного груву. Може складатися з одного сольного інструмента, 

або являти собою повноцінний ансамбль музичних інструментів. 

Також музичний грув передбачає досконале володіння прийомами 

гри музиканата, музичного колективу. Під час аналізу музичного 
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груву основними критеріями є музична категорія ритм, тон. Тобто, 

ритмічний малюнок плескання в долоні, що дозволяє сконцентрувати 

увагу дітей, або чотири такти до початку першого куплету пісні «Як тебе 

не любити, Києве мій» у виконанні Дмитра Гнатюка [4], також 

представляє собою музичний грув. І перший, і другий музичні фрагменти 

можна прослуховувати безкінечно. Хоча різниця у віці перших і других 

слухачів буде складати як мінімум п’ятдесят років. 

Також музичний грув являє собою мікровідхилення в ритміці під час 

виконання твору музикантом, групою музикантів, що створює «нове» 

бачення написаного нотного тексту. Необхідно зазначити, що 

максимальне проявлення музичного груву для слухача відбувається під 

час гри сольного інструмента на фоні «роботизованого» акомпанементу.  

Яскравим прикладом є перформанси бас гитариста Войтека 

Пілічовського (Wojtek Pilichowski). Грув бас гітари проявляється музично. 

Музичне відхилення ефектно проявляється на фоні «непохитного» 

ритмічного малюнку барабанної партії. На фоні даного ритмічного 

малюнку виділяється майстерна гра В. Пілічовського, відчувається 

значення кожної зіграної ноти. 

У концертній діяльності В. Пілічовcького, при наявності живого 

барабанщита, цей ефект музичного груву набуває іншого значення. 

Починаючи з 1.22 хвилини, у нас є нагода прослухати те саме музичне 

соло бас-гітари. Безумовно, в наслідок появи живого акомпанементу, 

барабани, гітара, клавішна партія, з’являється потужна «енергія», драв. У 

той же час, пропадає мікроритмика солюючого інструменту за рахунок 

груву кожного інструмента. Пульсація кожної партії акомпанементу 

вибивається із загальної картини, що створює ефект живого виконання. 

Безумовно, найвищим рівнем виконання є тоді, коли індивідуальний грув 

кожного музиканта переплітається в загальний грув музичного твору. Ця 

тенденція прослуховується в I Got You (I Feel Good) James Brown 1964 [2]. 

Отже, музичний грув: 

1. Передбачає поняття закінченого, сольного або ансамблевого 

музичного фрагменту, від одного такту до 32 музичного такту. 
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2. Являє собою основу, базис, будь якого сучасного твору. 

3. Являє собою оціночний критерій щодо виконання 

музичного твору музикантом або колективом. 

4. Передбачає характеристику для професійної гри музиканта, 

колективу. 

5. Передбачає емоційну характеристику сприйняття 

музичного твору слухачами. 

6. Є впливовим критерієм визначення комерційного успіху 

сучасних музичних творів. 
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ЗНАЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ ВІЙНИ В АСПЕКТІ 

ПОБУДОВИ РЕПЕРТУАРУ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРНІГІВСЬКОГО 

МОЛОДІЖНОГО ТЕАТРУ РЕЖИСЕРА ГЕННАДІЯ КАСЬЯНОВА 

В СЬОГОДНІШНЬОМУ ЧАСІ 

 

THE SIGNIFICANCE OF LITERATURE ON THE TOPIC OF WAR IN 

THE ASPECT OF THE BUILDING OF THE REPERTORY AND 

ACTIVITIES OF THE CHERNIGIV YOUTH THEATER DIRECTED 

BY HENNADY KASYANOV IN TODAY 

 

Український театр нашого сьогодення, в умовах воєнного стану, 

в якому опинилась наша країна, попри всі проблеми й економічні 

негаразди, напружено працює і шукає шляхи свого розвитку й оновлення 

своїх славних традицій, намагаючись вижити в умовах загальної кризової 

ситуації, в якій опинилася сучасна художня культура України. А оскільки 

театр – мистецтво життєдайне й оптимістичне, тому майстри театру та 
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його обдарована молодь сповнені надій і сподівань на таку жадану 

перемогу українського народу в війні Росії проти України, сподівань на 

краще, яке вони прагнуть наближати. 

Неординарність, неоднорідність проблем, які постали в останні часи 

перед всією країною загалом, а також широкомасштабні процеси 

соціокультурної трансформації, що їх переживає українське суспільство 

сьогодні в умовах війни, справили значний вплив і на національне мистецтво.  

Національна культура та мистецтво – в широкому розумінні як спосіб 

життя суспільства в усій його повноті за мирному  часі, а особливо у час 

воєнний – є важливим чинником національної самоіндентифікації та 

відродження, саме тим необхідним явищем, на якому ґрунтуються як 

духовна спадщина, так і творіння майбутніх поколінь у післявоєнний час [2].  

Драматургія впливає на театр, а театр впливає на драматургію, хоча 

ведуча роль залишається за драматургією. Саме вона озброює театр та 

його майбутню постановку ідейним та художнім змістом і є важливим 

засобом театральної виразності, набуваючи з художнім словом ідейно-

художнього значення в театральному мистецтві. Тому що драма в театрі 

стає дією, втіленою в живих особах і безпосередньо зіштовхується з 

глядачем та впливає на нього, сама піддаючись законам театрального 

мистецтва. Звідси слід зауважити, що театр, драма та дія споріднені за 

своєю природою [3]. 

Чернігівський молодіжний театр, його засновник та багаторічний 

художній керівник Геннадій Касьянов, маючи бездоганний художній 

смак, завжди тягнувся до високої драматургії, а тема війни хвилювала 

митця з першої і до останньої вистави його театру. До 40-ї річниці 

Перемоги у Другій Світовій Війні Г. Касьянов написав інсценівку за 

двома творами Бориса Васильєва «А світанки тут тихі» та «У списках не 

значився», що дістала назву «11 сторінок воєнної прози» [4], жанр якої 

був визначений як «досвід прочитання прози на сцені», тобто вони були 

новаторськими й експериментаторськими. 1 травня 1985 року зіграли 

виставу перед курсантами Чернігівського вищого воєнного авіаційного 
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училища льотчиків. Відтоді ця дата офіційно вважається Днем 

народження Чернігівського молодіжного театру [1].  

Саме з цією виставою у жовтні 1985 року на 2-ому 

Республіканському конкурсі самостійних робіт молодих акторів, 

режисерів та сценографів в Одесі, чернігівський молодіжний театральний 

колектив, який мав тоді назву театр-студія «Молодіжна сцена», став 

Лауреатом і посів перше місце. Відтак, його учасники – режисер Геннадій 

Касьянов і його молоді актори Любов Веселова, Юлія Матросова, Тетяна 

Салдецька, Мирослава Витриховська, Тетяна Тушич, Володимир Банюк, 

Олександр Максяков, Олег Шпак, Алла Дадашьянц здобули першу 

важливу перемогу, яка не лише багато значила для них самих як творчих 

колег, а й для творчого зросту й становлення їх молодіжного театру. 

Колектив запросили зіграти в Києві та Москві. 

Після великого успіху в публіки постановки «11 сторінок…» 

чернігівська театр-студія «Молодіжна сцена» поставила наступний 

спектакль «Завтра була війна» за Борисом Васильєвим. Після вистави 

«Завтра була війна» Геннадій Касьянов звернувся до твору Андрія 

Платонова «Ювенільне море» на тему Громадянської війни. 

Геннадій Касьянов працював у традиціях психологічного театру. 

Здійснив постановки більше 80-ти вистав, серед яких: «Одинадцять 

сторінок військової прози» (1985) «Старший син» О. Вампілова (1988), 

«Лоліта» Е. Олбі за В. Набоковим (1992), «Трактирниця» К. Гольдоні 

(1992), «За двома зайцями» М. Старицького (1993), «Татуйована троянда» 

Т. Вільямса (1995), «Вишневий сад» (1997), «Іванов» (2001), «Чайка» 

(2010) та «Дядя Ваня» (2011) А. Чехова, «Смерть Тарєлкіна» О. Сухово-

Кобиліна (1997), «Гамлет» В. Шекспіра (1998), «Ревізор» М. Гоголя , 

«Украдене щастя» І. Франка (обидві – 2000), «Дон Кіхот» М. Булгакова за 

М. де Сервантесом (2001), «Матінка Кураж та її діти» Б. Брехта (2014), 

«Воццек» Ю. Іздрика (2015), «Степовий вовк» Г. Гессе (2016), «Собаче 

серце» М. Булгакова (2017), «Бравий вояка Швейк» Я. Гашека (2018) та 

багато інших [5].  
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До теми війни, перемоги добра над злом режисер повертався 

неодноразово в своїй творчості. Наступна вистава театру «Завтра була 

війна» того ж Бориса Васильєва знову розповідала про жорстокість війни, 

так само як «Неопалима купина»,«Кар’єр», «Мій бідний Марате», 

«451 градус за Фаренгейтом», в яких театр Касьянова засуджував війну у 

всіх її проявах та оспівував силу людського духу та перемогу українського 

народу над фашистським нацизмом в Другій Світовій Війні. Окремо 

можна згадати постановку Г. Касьянова за листами воїнів – афганців, які 

зібрала і опрацювала в своїй повісті «Цинкові хлопчики» майбутня 

лауреатка Нобелівської премії письменниця Світлана Алексієвич. 

В 2014 році російські війська розгорнули війну проти України. І вже 

тоді своєю виставою «Матінка Кураж та її діти» Геннадій Сергійович 

Касьянов одним із найперших митців в Україні говорив, як годиться 

сьогодні, про війну та мир, переживаючи і вірячи в перемогу України.  

Не обминула тема війни і останню постановку майстра. 

Спостерігаючи за воєнними діями на Сході України, у 2018 році перед 

своїм відходом за обрій, закликаючи і щиро вірячи в Перемогу України у 

війні розгорнутої проти неї Росією, Г. Касьянов створив виставу «Бравий 

вояка Швейк» Я. Гашека. Тепер можна зауважити, що воєнна тема і 

пов’язані з нею вистави режисера Г. Касьянова, сподівання на мир та віра 

в Перемогу і силу людського духу, які супроводжували майстра всю його 

творчість, стали в якійсь мірі автобіографічними.  

Талановитий режисер та керманич свого театру Г. С. Касьянов 

у своїх сподіваннях та вірі в рідну Україну, ніби скориставшись знаним 

режисерським прийомом, «закільцював» свій творчий шлях воєнною 

тематикою. 

Вдумливий та своєрідний репертуар Чернігівського обласного 

молодіжного театру може стати прикладом та в нагоді багатьом театрам 

України і не тільки. Цьому слугували коректність та повага до класичної 

української та зарубіжної драматургії, виважений погляд на здобутки 

сучасних авторів, постійний пошук нової актуальної літератури. 
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СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТИ ЖАНРУ ТАНГОМЕСИ У 

ТВОРЧОСТІ МАРТІНА ПАЛМЕРІ 

 

STYLISTIC FEATURES OF THE TANGOMESA GENRE IN THE 

WORK OF MARTIN PALMERI 

 

У статті розглядається творчість сучасного аргентинського 

композитора Мартіна Палмері та характерні риси його духовної музики 

на прикладі першого твору у започаткованому ним напрямку, а саме 

тангомеси – Misa à Buenos Aires (Misatango), побудованій на основі стилю 

«танго нуево». 

Ключові слова: меса, танго, танго нуево, бандонеон, Палмері 

 

The article is dedicated to the art of the contemporary Argentine 

composer Martin Palmery and the most typical sides of his sacred music on the 
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example of his Misatango (Misa à Buenos Aires), which became the first piece 

of the new founded art trend, – catholic mass based on the «tango-nuevo» style.  

Key words: mass, tango, tango nuevo, bandoneon, Palmeri 

 

Меса – старовинний жанр, якій за своє довге життя отримав багато 

різновидів, залежно від періоду, релігійної течії та країни богослужіння. 

Канон написання та виконання меси неодноразово змінювався, з огляду на 

потреби населення, культурні віяння, які було важко ігнорувати та 

можливі поступки римської католицької церкви. Так, в останнє, канон був 

змінено у середині ХХ століття. Саме ця подія офіційно визнала вплив 

музики меси на парафіян та дозволила різнобічні експерименти.  

На межі ХХ та ХІХ століть меса остаточно вийшла за межі храмів і 

часто розглядається лише як тематичний музичний твір, виконуючись у 

концертних залах. Месу відвідують навіть послідовники інших конфесій, 

бо як взірець культури, цей жанр дуже показовий для різних культурно-

історичних етапів. 

У сучасному світи жанр меси підпадає до найбільш цікавих для 

експериментів, що безумовно обумовлюється саме суворими вимогами 

канону. Можна виокремити дві основні тенденції.  

Перша полягає у змішуванні канону меси із національною 

фольклорно-інструментальною традицією (інші інструменти та 

неакадемічний спів, іноді не латинська мова).  

Друга полягає у тому, що мелодія богослужіння відповідає канону 

однієї з популярних музичних течій (джаз, блюз, рок та інш.).  

Іноді ці напрямки перекреслюються, бо популярний музичний 

напрямок має національне походження.  

Мета статті полягає у виявленні характерних рис жанру 

тангомеси. 

Мартін Палмері – це сучасний аргентинський композитор (нар. 1965  

р.), якій зробив внесок у розвиток та модернізацію меси. Його дитинство 

пройшло у часи, коли католицька церква в Аргентині переслідувалась та 

відношення до духовної музики було неоднозначним [1, с. 2], що не могло 

не вплинути на світосприйняття майбутнього музиканту. У творчості 
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намагається поєднувати національне та канонічне, танцювальне та 

релігійне, що знайшло відтворення у цілій низці творів. 

Послідовник традицій Астора П’яццолли, а також представник 

напрямку tango nuevo (нове танго), музика якого характеризується 

використанням незвичних, як до танго, інструментів (наприклад 

саксофон), а також вбирає риси класичної та джазової музики, він 

започаткував новий напрямок, якій відповідає тенденції націоналізації 

католицьких мес, характерній для різних континентів – духовна музика – 

меса, ораторія, кантата – на основі характерних рис стилістики танго. Так 

з’явились: 

 Misa a Buenos Aires (Misatango), 1996.  

 Oratorio de Navidad (Christmas Oratorio), 2003 

 Magnificat, 2012 

 Tango Gloria, 2014 

 Tango Credo, 2017 

 Salve Regina, 2022 (зараз у Вені готується прем‘єрний показ, 

якій має відбутися під час проведення Misatango Festival у листопаді) [3]. 

Виявляється, що протягом усього творчого життя Мартін Палмері 

поєднує ці дві, на перш погляд, полярні музично-культурні традиції. Його 

сакральна музика набуває чуттєвості та людяності, а його танго 

виявляється не просто сублімацією еротичного в людині. Перш за все, 

танго – це ритм та гармонія. Композитор допомагає музиці танго пройти 

шлях, вже подоланий раніше (в епохи Середньовіччя, Відродження та 

Бароко) різними народними жанрами, шлях від «низького» до «високого». 

Йому вдається піднестись вище за соціальні та культурні штампи. 

«Misa de Buenos-Aires» була написана Мартіном Палмері у 1996 році. 

Це перший закінчений твір композитора, у якому вперше об‘єднані дві 

основні тенденції творчості, а саме релігійність та танцювальність 

(насамперед у танго-напрямку), хоча за свідоцтвом автора, подібні спроби 

були й раніше [4]. У 2000 році до фортепіанної версії твору композитором 

була додана оркестрова, а у 2021 році світ почув оновлену версію 

Тангомеси, до якої композитор додав ще дві інструментaльні частини, а саме 
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увертюру (на початку меси) та offertorium з виразним соло бандонеона (між 

Credo та Sanctus). Цікаво, що доєднання останнього свідчить про поступове 

наближення тангомеси до саме церковного вжитку, бо під час offertorium 

зазвичай відбувається таїнство причастя [5]. Разом із кантатами Gloria (2015) 

та Credo (2019) формує так зване Gran Misatango [6].  

В основі Тангомеси – традиційна католицька ординарна меса для 

хору  у супроводі струнного ансамблю або оркестру. За пом‘якшеним 

каноном хор тут змішаний. Провідні інновації Палмері у цій месі 

стосуються насамперед ритмічної структури, характеру та стилю твору, а   

також складу акомпанюючих інструментів, серед яких традиційна струнна 

група, рояль (інструмент нетиповий для жанрів духовної музики, але 

стилістично нейтральний) та бандонеон – інструмент, якій став маркером 

класичної та традиційної аргентинської музики та виразно малює 

національний звуковий пейзаж країни.  

Неможливо уявити собі жодне аргентинське танго без пронизливих 

звуків цього «інструменту маленьких людей» (Ж. Крюгер, цит. по К. 

Реутовой) [7]. Йдеться про той факт, що бандонеон було винайдено у 

першій половині ХІХ століття у Германії для потреб більшості населення 

(тобто не інтелігенції або дворянства), для людей, які не мають ані 

грошей, ані музичної освіти.  

Вже перші інструменти мали великий діапазон та приємну вартість. 

Значна темброва варіантність та опція майже органного ефекту привели 

до того, що у маленьких церквах Германії бандонеон почали 

використовувати протягом мес (що дуже економило гроші приходів; як 

відомо, «король інструментів» завжди був і лишається дуже дорогим, 

елітним інструментом) [7, с. 8].  

Виявляється, що інструмент, якій у свідомості людей тісно 

пов’язаний з емоційним, еротичним та спокусливим танцем, має велику 

релігійну забарвленість, а його поява у складі сучасної меси більш ніж 

логічна. Це повернення до першоджерела, до європейської традиції.  
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У розмові про тангомесу принципово важливо, що композитор пише 

музику твору на базі гармонії та ритмічної структури танго – танцю, якій 

раніше був забороненим католицькою церквою та вважався грішним.  

У цій месі танго демонструє не сатанинський початок, а народну 

традицію. Національний музичний колорит малює не лише бандонеон 

(якій у  виконавській практиці іноді замінюють на баян або акордеон), але 

й низький жіночий голос солістки. Меццо-сопрано, для якого написані 

сольні партії як тангомеси, так і багатьох інших творів, за семантикою 

тембру переносить нас з небес на землю (на відміну від європейської 

традиції розповсюдженого використання у релігійній музиці високих 

голосів, від кастратів до колоратурних сопрано). Ії партії у 2, 3 та 

6 епізодах меси (Gloria–Радість, Credo-Вірую, Agnus Dei-Агнець Божий) 

можна розглядати, як думку народу, його відчуття, до того ж сами низки 

голоси традиційно виконують музичні номери у піснях жанру танго.  

Попри багату семантику, у виконавській практиці ми частіше 

зустрічаємо солісток з більш легкими голосами, наприклад, ліричні сопрано. 

Зацікавлює загальна драматургія твору. Меса відкривається 

покаяним стихом Kyrie Eleison. Ця частина одна з найбільш тривалих 

(нарівні з Agnus Dei). Цікаво, що хоча обидві ці частини маюсь покаяний 

характер, у музичному відношенні вони контрастні.  

Так, перша частина меси найбільш динамічна, яскрава, 

темпераментна та контрастна з усіх наступних. З поступовим розвитком 

музика меси стає все більш спокійною та умиротворюючою та наприкінці 

поринає у трансценденті глибини. 

Як бачимо, тангомеса наповнена символами, які не можна ігнорувати. 

Сила цих символів обумовлена тим, що не сам композитор зробив їх, він 

відібрав потрібні йому звуки-маркери для утворення потрібної музичної 

картини світу, а, як відомо, саме музичні символи максимально 

концентровані [9].  

Важливий той факт, що час композитор виводить свій твір з суто 

релігійного контексту та меса досить часто виконується як концертний твір 

у різних куточках світу. У той час, як музична сторона меси висловлює 
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традиційне, народне першоджерело, її текст цілком та повністю відповідає 

католицькому канону як за складом частин, так і за їх змістом, і 

послідовністю. Також текст меси виконують латиною. 

Безумовно, тангомеса логічно вбудувалась у лінію сучасної 

релігійної музики, у ряд альтернативних мес, які поєднують з 

католицьким каноном Мissa Оrdinarium популярні музичні (джаз, метал-

рок, блюз), або традиційно-фольклорні напрямки. Водночас ця меса не 

виглядає занадто революційною і навіть може виконуватись у храмі, що й 

відбулось у Ватикані у 2013 році на честь обрання папи Римського 

Франциска, якій походить з Аргентини [10]. 

За 5 років після появи твору Misa de Buenos Aires Мартіна Пальмері, 

цей жанр отримав продовження у творчості Луї Бакалова. На відміну від 

попередника, Л. Бакалов написав месу іспанською мовою. Його твір має 

більш масштабну структуру та написаний для симфоничного оркестру 

з солюючими скрипкою та бандонеоном, мішаного хору та трьох солістів, 

а саме меццо-сопрано, тенора та баритона. Твір з’явився на дисках за 

участю Пласідо Домінго, Анни-Марії Мартінез та Гектору Пасарелли у 

2000 році [11]. 

Підсумовуючи, можемо сказати, що напрямок меси у стилі танго 

з’явився наприкінці ХХ століття у творчості аргентинського композитора 

М. Палмері. Серед основних рис можна визначити: повне збереження 

оригінальних латинських текстів, наслідування канону ординарія та 

пропрія, використання мішаного хору та традиційного танго-оркестру, до 

складу якого обов‘язково входять рояль та бандонеон, соло мецо-сопрано.  

Важливо також зазначити, що напрямок продовжує розвиватись як у 

творчості М. Палмері, так і у творчості інших композиторів. 

 

Використані джерела 

 

1. le Goff Piere-Louis, The Role of the Church in Argentina. An Historic 

Confession by the Argentine Catholic Church [Електронне джерело]. Режим 

доступу : https://library.brown.edu/create/modernlatinamerica/chapters/chapter-9-

https://library.brown.edu/create/modernlatinamerica/chapters/chapter-9-argentina/moments-in-argentine-history/an-historic-confession-by-the-argentine-catholic-church/


296 

argentina/moments-in-argentine-history/an-historic-confession-by-the-argentine-

catholic-church/  

2. Verbitsky Н. Breaking the silence: the Catholic Church in Argentina and 

the 'dirty war' 26 July 2005 [Електронне джерело]. Режим доступу : 

https://www.opendemocracy.net/en/breaking-silence-catholic-church-in-argentina-

and-dirty-war/ 

3. Misatango Festival [Електронне джерело]. Режим доступу : http:// 

www.misatango.com 

4. Interview with Martin Palmeri: Misatango. [Електронне джерело]. Режим 

доступу : https://youtu.be/Dkv70yPJzbQ 

5. Остащук І. Б. «Екстраординарна форма» латинської меси в 

культурно–релігійній ідентичності. Гілея: науковий вісник. Серія: Філософські 

науки : зб. н. пр. Вип. 101. С 352-356 

6. Martín Palmeri. Composer & Conductor [Електронне джерело]. Режим 

доступу: http://www.misatango.com/artistic/composer-conductor 

7. Реутова К. Бандонеон – немецкий инструмент, вдохнувший жизнь в 

аргентинское танго [Електронне джерело]. Режим доступу: https://germania-

online.diplo.de/ru-dz-ru/kultur/musik/-/2456800 

8. Christian's Bandoneon Page. [Електронне джерело]. Режим доступу : 

https://web.archive.org/web/20061003024648/http://www.inorg.chem.ethz.ch/tango/

band/bandoneon.html 

9. Суханцева В. Музыка как мир человека. От идеи вселенной – к 

философии музыки. Киев, 2000. 176 с. 

10. Harris Е. Musician blends Tango, classic styles in Mass composition. 

[Електронне джерело]. Режим доступу :  

https://www.catholicnewsagency.com/news/28381/musician-blends-tango-classic-

styles-in-mass-composition 

11. Bacalov: Misa Tango. [Електронне джерело]. Режим доступу : 

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mcH2AzLhcVGn2Zwn4jPAYZAzorEz

5bRNY 

 

 

https://library.brown.edu/create/modernlatinamerica/chapters/chapter-9-argentina/moments-in-argentine-history/an-historic-confession-by-the-argentine-catholic-church/
https://library.brown.edu/create/modernlatinamerica/chapters/chapter-9-argentina/moments-in-argentine-history/an-historic-confession-by-the-argentine-catholic-church/
https://www.opendemocracy.net/en/breaking-silence-catholic-church-in-argentina-and-dirty-war/
https://www.opendemocracy.net/en/breaking-silence-catholic-church-in-argentina-and-dirty-war/
http://www.misatango.com/
https://youtu.be/Dkv70yPJzbQ
http://www.misatango.com/artistic/composer-conductor
https://germania-online.diplo.de/ru-dz-ru/kultur/musik/-/2456800
https://germania-online.diplo.de/ru-dz-ru/kultur/musik/-/2456800
https://web.archive.org/web/20061003024648/http:/www.inorg.chem.ethz.ch/tango/band/bandoneon.html
https://web.archive.org/web/20061003024648/http:/www.inorg.chem.ethz.ch/tango/band/bandoneon.html
https://www.catholicnewsagency.com/news/28381/musician-blends-tango-classic-styles-in-mass-composition
https://www.catholicnewsagency.com/news/28381/musician-blends-tango-classic-styles-in-mass-composition
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mcH2AzLhcVGn2Zwn4jPAYZAzorEz5bRNY
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mcH2AzLhcVGn2Zwn4jPAYZAzorEz5bRNY


297 

Боришполь Ганна Іванівна (Boryshpol Hanna), 

аспірантка 2-го року навчання 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

м. Київ, Україна (Kyiv, Ukraine); 

Науковий керівник (Supervisor):  

Садовенко Світлана Миколаївна (Svitlana Sadovenko), 

доктор культурології, професор, 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 

заслужений діяч мистецтв України, 

(Doctor of Cultural Studies, Professor,  

National Academy of Management of Culture and Arts, 

Honored Art Worker of Ukraine) 

ORCID 0000-0001-9166-5259 

м. Київ, Україна (Kyiv, Ukraine) 

 

СУСПІЛЬНИЙ ІДЕАЛ:  

ПОШУК ЗМІСТОУТВОРЮЮЧИХ СТРУКТУР 

 

SOCIAL IDEAL: 

SEARCH OF CONTENT-FORMING STRUCTURES 

 

Публікація присвячена аналізу поняття суспільного ідеалу. Особливу 

увагу акцентовано на загальній сутності й особливостях цього феномена. 

Проаналізовано думки сучасних науковців, які досліджували питання 

системи цінностей особистості, призначення суспільного ідеалу та його 

впливу на формування соціокультурного простору суспільства.  

Ключові слова: ідеал, суспільний ідеал, людина, суспільство, 

суспільний розвиток, цінності. 

 

Теоретичне підґрунтя дослідження становлять праці науковців, які 

досліджували і продовжують свої наукові пошуки щодо системи 

цінностей особистості, призначення суспільного ідеалу та його впливу на 

формування соціокультурного простору суспільства. Зокрема, дослідники 

О. Дзьобань, В. Калітинський, А. Кислий, Л. Корецька, П. Лісовський, 

С. Максимов, П. Новгородцев, В. Тимошенко, Л. Чорна, досліджуючи 

проблематику суспільного ідеалу, здебільшого акцентували на 

філософському осмисленні цього поняття. Представники сучасної 

української філософської думки (С. Бистрицький, І. Бичко, В. Горський, 

В. Малахов, С. Пролєєв, В. Шинкарук) різнобічно досліджують феномен 

https://orcid.org/0000-0001-9166-5259
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української культури. Вагомий внесок у розроблення теорії цінностей, їх 

класифікації здійснили В. Андрущенко, С. Анісімов, О. Дробницький, 

А. Здравомислова, М. Каган та ін. Аналізу національних духовних 

цінностей українського народу присвячено наукові праці 

М. Боришевського, В. Васютинського, С. Кримського, Л. Мисіва, 

С. Садовенко, Г. Ситніка, Ю. Сурміна та ін. 

Потреба подальшого вивчення філософських проблем 

соціокультурного життя українського суспільства в контексті глобалізації 

світового співтовариства викликає необхідність проведення наукового 

аналізу, без якого неможливо знайти відповіді на актуальні питання 

сучасного й прийдешнього культурного буття, з’ясувати особливості 

формування системи цінностей сучасного українського суспільства, 

визначити пріоритетні ціннісні основи соціокультурного простору 

Української держави, що і становить мету дослідження. 

У той час, коли соціальна філософія, як наука, шукає відповідь на 

доволі стале питання, що є суспільство і яке місце займає в ньому людина, 

створюючи теорії, концепції, доктрини, думки щодо вдосконалення 

майбутнього, перспектив розвитку суспільства, сучасний світ переживає 

фундаментальну екзистенційну трансформацію. «Ми десятиліттями не 

бачили нічого подібного. Ми не знаємо, куди це нас приведе. Ми не 

уявляємо наскільки все серйозно». Ці слова, які найбільш точно 

відображають розгубленість, що панує серед дослідників соціокультурних 

процесів у світі, належать Л. Даймонду (Стенфордський університет, 

США) [7]. Обнадійлива новина полягає у тому, що кризові явища дають 

цікавий контент для переосмислення багатьох установок, ідей, концепцій, 

що сприймалися раніше як непохитні чи беззаперечні постулати для 

трансформації пануючих концепцій та виникненню нових. 

У дослідженні будемо виходити з того, що, по-перше, базове 

ставлення людини до оточуючої реальності зумовлене її природною 

здатністю ціннісно структурувати світ навколо у певну соціокультурну 

систему за законом цінностей. Для дослідження важливим також є те, що 

природа цінностей має антропологічний характер, оскільки кожна будь-
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яка частина реальності може викликати інтерес, отже стати для неї 

цінністю. Однак, цінним є не предмет чи явище дійсності, а саме 

значущість для людини певних цінностей. Адже, ціннісні орієнтації 

особистості на певний період часу формують мотиваційну структуру 

індивідуальної свідомості і потребують від неї (особистості) робити вибір 

між цінностями в середовищі існування у відповідності до власної ієрархії 

в системі цінностей, вершиною якої є «життєвий ідеал» як образ бажаного 

майбутнього для особистості.  

Відтак, панівна система цінностей полягає в ієрархії, де цінності 

виступають результатом успадкованого соціокультурного досвіду, історії 

суспільства, світоглядних принципів, уявлень та розуміння людини, що 

являється еталоном, ідеалом. Як наголошує С. Садовенко, необхідна 

побудова «комплексної ієрархічної структурної моделі архетипів, де 

особисте вкладається в локально-групове, локальне – у регіональне, 

регіональне – в етнічне, етнічне – у національне, а національне – у 

цивілізаційне» [4, с. 137]. 

Зрозуміло, що усвідомлення соціальних цінностей кожною людиною 

може бути різним, залежно від рівня свідомості, культури, знань, свободи 

волі, мислення, вміння оцінювати, аналізувати.  

Отже, феномен поняття «цінності» характеризується як соціальною, 

так і особистісною основою. 

По-друге, зазначена актуальність дослідження зумовлює 

необхідність проведення експлікації та культурологічної концептуалізації 

змісту поняття «система цінностей». Цінності особистості та суспільства є 

взаємообумовлені, оскільки рівень розвитку аксіосфери суспільства 

узагальнює індивідуальні цінності.  

С. Садовенко, досліджуючи розвиток та форми існування 

української народної художньої культури пропонує розглядати як 

взаємопов’язані концепти «хронотоп», «аксіосфера» та «архетип» [3, 

с. 94]. На її слушну думку, актуалізація архетипів в контексті окремого 

хронотопу призводить до концентрації системи цінностей. «Архетипи у 

процесі формування духовності етносу суттєво вплинули на становлення 
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внутрішнього світу індивідів, їх суб’єктивного начала та співвідношення з 

об’єктним світом, відбилися на розвитку первинних соціальних структур, 

позначилися на регулюванні соціальних відносин унаслідок апеляції до 

культурного авторитету в особі «культурного героя» як патерну соціально 

значущої поведінки; відобразилися у формуванні найдавніших 

світоглядних сприймань і уявлень», – справедливо зауважує С. Садовенко 

[4, с. 137]. Система цінностей переходить з однієї сфери суспільного 

життя в іншу як дієвий бік суспільної свідомості, що привертає увагу 

суспільної думки до найбільш важливого з точки зору конкретного 

моменту життя. Криза системи цінностей виникає через розрив зв’язків 

між інтересами та цінностями [там само]. В такому разі, соціокультурна 

діяльність, мистецька, наукова чи політична, не відповідає реальним 

потребам та інтересам суспільства і відбувається заміна справжнього 

мистецтва на суррогат, істинної науки на суму практичних рекомендацій, 

а в системі політичної влади – активне маніпулювання інтересами 

особистості. Отже, гармонія системи цінностей окремого хронотопу 

набуває ознак необхідного фактору суспільного прогресу. 

По-третє, глобалізація світової спільноти і, відповідно, світових 

проблем, закликають інтелектуальну еліту ставити питання про майбутнє, 

його соціальні орієнтири, ідеали.  

О. Дзьобань пропонує розглядати cуспільний ідеал як феномен 

певної соціокультурної традиції «у двох діалектично взаємопов’язаних 

контекстах: ідеал як структура свідомості суспільства (когнітивний 

контекст); і ідеал як функція суспільного розвитку (соціокультурний 

аспект)» [1].  

Суспільний ідеал структурує суспільну свідомість, окреслює спосіб 

соціокультурної діяльності в бажаному майбутньому як окремої 

особистості, так і соціальної групи. У складі суспільного ідеалу можна 

виділити такі поняття, присутність яких притаманна будь-яким 

суспільним ідеалам: блага, справедливості, рівності, свободи. Суспільний 

ідеал виражає сприйняття та творення людиною гармонії власного буття в 

оточуючому природному та соціокультурному просторі. 
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Суттєва відмінність понять «система цінностей» та «ідеал» полягає в 

тому, що друге є абсолютним, тоді як система цінностей носить 

трансситуативний характер і може не відповідати ідеалові.  

Л. Чорна проводить паралель між розумінням ідеалу людиною та 

усвідомленням ідеалу на рівні суспільства і наголошує на потребі їх 

гармонійного розвитку [5].  

Зауважимо, що переважна більшість науковців наголошують на 

перетворювальній здатності суспільного ідеалу та його впливі на 

одухотворення життєдіяльності людини та суспільної дійсності, 

взаємозв’язку соціальної активності та внутрішнього перетворення 

людини. Усвідомлюючи неможливість повного втілення ідеалу, не можна 

від нього відмовлятися як від чогось нездійсненного. Жодна з цінностей 

не реалізується абсолютно, але кожна людина бажає і прагне їх досягти 

щодо себе. Тому суспільні ідеали через невдалий досвід втілення 

(наприклад, утопічні практики «просвітницького» абсолютизма в Європі 

XVIII ст.) не можуть бути заперечуваними: «втілене не може бути 

абсолютне добро, а лише максимальне» [7].  

І. Кант у своєму творі «Критика чистого розуму», зазначав: 

«…ідеали, хоча за ними й не можна визнати об’єктивної реальності 

(існування), не мають усе-таки через те розглядатись як химери; вони 

правлять за необхідне мірило розумові, який потребує поняття того, що у 

своєму роді є цілком досконалим, аби за ним оцінювати й вимірювати 

ступінь та вади Недосконалого. Але бажання здійснити ідеал на прикладі, 

себто в явищі…нездійсненним…» [2]. 

А. Барак відзначає демократичне суспільство «як делікатний баланс 

між правлінням більшості та фундаментальними цінностями суспільства, 

якими ця більшість підпорядковується» [6]. Тільки цінності дають змогу 

отримати відповіді на смислові питання буття. Саме зміни системи 

цінностей створюють новий образ соціокультурного простору і сприяють 

виникненню нових рис суспільства.  

Отже, пошук ідеалу сучасного українського суспільства, який може 

бути створений на основі системи суспільних цінностей як онтологічної 
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основи культури, має базуватися на думці, що об’єднуючий державу 

чіткий суспільний ідеал відіграє ключову роль в її еволюції. 

Таким чином, суспільний ідеал має проєктивну функцію для 

соціокультурного простору і через орієнтацію на систему фундаментальні 

цінності детермінує його благодатний розвиток. Коректне визначення 

суспільного ідеалу сприяє гармонійному існуванню людей. Часткове і 

неповне втілення ідеалу завжди вимагає від особистості та суспільства 

зосередження на шляху до нього.  

В межах досліджуваної проблематики актуальним вбачається 

продовження досліджень щодо культорологічної рефлексії феномену 

особистості в соціокультурному просторі України початку ХХІ століття; 

розуміння суспільного ідеалу та культурного-мистецького проєктування в 

сучасній Україні.  
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МЕНЕДЖМЕНТ У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА 

 

MANAGEMENT IN THE SPHERE OF CULTURE AND ARTS 

 

«Менеджмент» – це інтеграційний процес, за допомогою якого 

професійно підготовлені фахівці формують організації та управляють 

ними шляхом постановки цілей та розробки способів їх досягнення. 

Процес менеджменту складається з функції організації, планування, 

координації, мотивації, здійснюючи які, менеджери забезпечують умови 

для виробництва та ефективної праці зайнятих в організації працівників та 

отримання результатів, що відповідають поставленим цілям. 

Арт-менеджмент як абсолютно нова дисципліна та напрямок 

з’явилася наприкінці 90-х років минулого століття при народженні 

міжнародної асоціації менеджерів організацій культури та мистецтва 

(Association international of Managers in Arts and Culture – AIMAC). Арт-

індустрія (від лат. art – мистецтво, творчість, indústria – діяльність) – 

галузь арт-ринку, що відповідає за виробництво та реалізацію продукції у 

сфері мистецтва та культури. До основних напрямів арт-індустрії 

відносять: театрально-видовищні організації, творчі об’єднання, агенції, 

концертні об’єднання, філармонії.  

«Препаруючи» термін «арт-менеджмент», який надалі 

використовуватиметься неодноразово, неможливо не відзначити, що 

основний акцент у цьому словосполученні зроблено на його першій 

частини (від англ. – art) – це мистецтво, творчість (у це поняття входить 

живопис, дизайн, театр, танець та інші види мистецтва). 
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Такий термін, як арт-менеджмент (управління у сфері культури та 

мистецтва) має безліч визначень. Наприклад, деякі з них: 

1. У сучасному світі «маркетинг у сфері культури – це технологія 

досягнення тих сегментів ринку, які найімовірніше зацікавлені у цьому 

продукті, адаптуючи до продукту комерційні змінні – ціну, місце, 

просування, – щоб встановити контакт товару з достатньою кількістю 

споживачів і досягти мети, сумісних із місією організації культури» [1, 

с. 21–22]. 

2. Такий термін як арт-менеджмент можна розуміти, як «сукупність 

певних навичок (маркетинг, управління кадрами, бухгалтерія) та 

використання цих навичок у діяльності, яка у свою чергу спрямована на 

регулювання процесів у даній галузі та впливає на просвітницьку, 

соціальну, економічну складову життя спільноти» [2, с. 304].  

3. Під менеджментом у сфері культури мається на увазі «прагнення 

людини шляхом усвідомленої діяльності привести до певних гармонійних 

відносин потреби людей, працю та творчість у галузі культури та 

мистецтва з метою досягнення вищого культурного життя суспільства». 

[3, с. 208]  

Культурна чи творча індустрія – сучасний сектор в економіці 

розвинених країн, який є «діяльністю, в основі якої лежить 

індивідуальний творчий початок, навичка або талант, і яка несе в собі 

потенціал створення додаткової вартості та робочих місць шляхом 

виробництва та експлуатації інтелектуальної власності» [4]. У цю 

індустрію входять різноманітні спектри областей, які мають творчу 

природу: музика, театр, живопис, дизайн тощо. Арт-менеджмент за своєю 

суттю може бути представлений з двох сторін:  

1. Наукова дисципліна, яка має певну теоретичну базу (принципи, 

методики), а також відіграє яскраву інтегративну функцію (активний 

обмін іншими науками);  

2. Мистецтво (мистецтво керувати, займатися організаторською 

діяльністю потребує певної майстерності).  

Арт-менеджмент має свої відмінні риси в порівнянні з 

менеджментом іншої галузі економіки. Він включає ряд піддисциплін, 

таких як маркетинг (поняття «маркетинг» можна розглядати як одну з 

функцій сучасного арт-менеджменту, спрямовану на вивчення попиту 
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споживача, рекламну та цінову політику), управління персоналом і 

фінансами. Кадри та працівники сфери мистецтва мають специфічні 

таланти та здібності. У цій сфері працюють талановиті та обдаровані 

люди, які можуть привнести до менеджменту будь-якої галузі чимало 

нових ідей та можливостей. В Українському та міжнародному бізнесі 

добре відомо, що в умовах жорсткої конкуренції перемагає той, хто зміг 

залучити до реалізації проектів найталановитіших і найкреативніших 

людей. Будь-якого менеджера хвилює питання, як грамотно організувати 

процес управління обдарованими людьми. Адже талановита людина 

незалежна за своєю природою, їх дуже важко контролювати. До 

вісімдесятих років XX століття слово «талант у менеджменті не 

використовувалося, так як цей термін вважався далеким від бізнесу» [5, 

с. 352], але сьогодні жодна організація не може обійтися без талановитих 

працівників, і в умовах дефіциту кваліфікованих людей у всьому світі 

перемагають ті компанії, які вміють залучати та керувати талантами.  

Щоденна діяльність творчої організації зосереджена на «управлінні» 

процесами створення, виробництва, поширення та супроводу творчого 

вираження та процесу. Відбувається це управління через певні кошти та 

напрацьовані системи та механізми управління. Але все ж таки 

центральне місце в діяльності закладу дозвілля займає саме 

«виробництво» та «реалізація» різноманітних культурних послуг. 

Вивчаючи потреби цільової аудиторії, впроваджуючи нові форми 

культурно-дозвільної діяльності, удосконалюючи методику організації 

дозвілля та задовольняючи цим різноманітні потреби відвідувачів (театр 

несе в собі не тільки духовну складову, а й освітню), працівники сфери 

культури та дозвілля фактично займаються менеджментом послуг, де таке 

явище, як маркетинг, займає далеко не останнє місце (привернути увагу 

населення до театру, переконати споживачів скористатися його 

послугами).  

Менеджмент у сфері культури та мистецтва безпосередньо 

пов’язаний з такими процесами як відбір, виробництво, зберігання та 

розповсюдження культурних цінностей (художньої продукції) та 

розглядається як комплекс різних управлінських обов’язків (організація, 

стратегія, контроль).  
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Основною метою, яку переслідує даний вид управлінської 

діяльності, є масове просування культурно-дозвільного продукту ринку 

товарів та послуг. Предметом менеджменту в культурі та мистецтві є 

вивчення всіх способів (форм, моделей) таких організацій, які існували в 

різних суспільних пристроях та в різні історичні періоди в галузі 

культурної діяльності як загалом, так і в її окремих напрямках (наприклад, 

у театрі, кінематографі), радіомовлення). Оскільки метою менеджменту у 

сфері культури та мистецтва є знаходження відповідних організаційних 

рішень (моделей), які з найбільшою ефективністю сприяли підвищенню 

громадського рівня та ринкової вартості культурної діяльності, то ця 

наука має два основні напрямки: 1. Аналітично-описове (опис та 

дослідження методів та форм організації); 2. Проєктно-модельне 

(розвиток та випробування нових, більш ефективних способів та моделей 

організації) [6]. 
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РЕЖИСЕРСЬКОГО ЗАДУМУ 

 

DIRECTING IN A MUSICAL AS A MEANS OF EXPRESSING THE 

CREATIVE DIRECTOR'S IDEA 

 

Актуальність пропонованої теми полягає у тому що, музичний театр 

завжди привертав увагу пересічного глядача завдяки характерній 

особливості – прагненню до демократичності та зрозумілості. Така ознака 

стимулює жанрові модифікації як реакцію на соціокультурні зміни, що, у 

свою чергу, спричиняють трансформацію смаків, поглядів, уподобань 

глядацької аудиторії. Це стосується і мюзиклу – жанру, зародження якого 

зумовлене специфікою американської культури, і рок-опери, що особливо 

близька до нашого менталітету своєю драматургічною насиченістю. 
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Виникнення цих жанрів в Україні відбулося в останній чверті ХХ – 

поч. ХХІ ст. і характеризується процесами взаємозбагачення і взаємовпливу 

різновидів мистецтва, що були зумовлені трансформацією форм музично-

драматичного театру. Нині його жанрову різноманітність презентують: 

фольк-опера, рок, оперета, поп, зонг, мюзикл, музична комедія тощо. 

Специфіку життя і розмаїття сучасного суспільства відображають нові 

мистецькі напрями, стилі і жанри, поява яких зумовлена цілою низкою 

науково-технічних та соціальноестетичних аспектів. 

Посилення процесів урбанізації та демократизація соціальних 

відносин вплинули на формування й динамічний розвиток таких напрямів: 

як джаз і рок, жанрів мюзикл і рок-опера та зумовили домінування у 

медійному просторі популярної музики (так звана попмузика). 

Потреби сучасної масової аудиторії задовольняє «третій пласт» (за 

В. Конен) – розважальні, не складні за змістом і формою твори, 

розраховані на масове споживання. Як музично-драматичне мистецтво, 

мюзикл викликає підвищений інтерес. Поширившись як самостійний рід в 

багатьох країнах світу за останні два десятиліття український мюзикл 

значно зміцнив свої позиції і став одним із знакових явищ української 

музичної культури. Останнім часом національні та американські мюзикли 

досліджували науковці Є. Андрущенко, М. Бобров, Ф. Ігнатьєв, 

С. Садовенко, А. Сисоєва. Періодичні та Інтернет-видання містять факти 

та аналітичні матеріали, авторами яких є сучані українськаі композитори 

С. Бедусенко, А. Комлікова, Г. Татарченко, поет і лібретист 

Ю. Рибчинський, музичні критики І. Мамчур та ін. 

Втім, ця тема, як науковий напрямок, потребує більшої уваги 

українських науковців щодо розгляду мюзиклу як особливого виду 

сценічного мистецтва у втіленні режисерського задуму, що і зумовило вибір 

теми дослідження Адже режисер це – професія яка відноситься до типу 

«Людина – Художній образ», вона спрямована на роботу, пов’язану зі 

створенням, розробкою нових образів, ідей і творчих концепцій. Додатковий 

тип професії «Людина – Людина», оскільки робота режисера також пов’язана 

зі спілкуванням і взаємодією з людьми. Професія режисера відноситься до 
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класу «евристичних» (творчих). Вона передбачає професійну діяльність, яка 

пов’язана з творчою діяльністю, управлінням іншими людьми.  

Головне завдання режисера – поставити запропонований йому або 

створений ним самим сценарій, будь то сценарій кінофільму, естрадно-

концертної програми, телевізійних і радіопрограм, циркової вистави чи 

опери. Від таланту і досвіду режисера залежить успіх фільму, вистави 

тощо. А, як наслідок, успіх акторів, театру, рекламного ролика і будь-якої 

іншої художньої діяльності і організації. 

Основні напрямки діяльності режисера: управління постановкою 

вистави, кінофільму, естрадно-концертної програми, теле- і радіопередач, 

циркової вистави, опери; формування акторського колективу; рішення 

художнього оформлення (спільно з художником-постановником); вибір 

музичного супроводу (спільно зі звукорежисером); забезпечення 

необхідної технічної бази для успішної реалізації творчого проекту. 

Існує багато суперечок: мюзикл і рок-оперу якого композитора 

можна вважати першими в означених жанрах на теренах нашої країни. 

Кожен автор пише в афіші про свій твір, що саме його опус «перший в 

Україні». Так, під час презентації мюзиклу Ю. Квасниці й А. Багряної 

«Глорія» у 2010 р. в Донецькому національному академічному 

українському музично-драматичному театрі, в рекламних афішах було 

зазначено, що це перший український мюзикл. Це легко можна вирішити, 

якщо розмістити такі «перші» твори в хронологічній послідовності. Отже, 

в 1978 р. одеський композитор Є. Лапейко створив саме першу, але 

російськомовну рок-оперу «Дівчина і смерть» за однойменною казкою 

М. Горького в постановці В. Підгородинського. У 1982 р. І. Поклад 

написав за однойменною п’єсою Г. Квітки-Основ’яненка україномовний 

мюзикл «Конотопська відьма», який став вітчизняною класикою і понині 

демонструється в театрах з успіхом. Загалом в доробку композитора понад 

п’ятнадцять мюзиклів, одна рок-опера, багато оперет і музичних 

спектаклів для драматичних і дитячих театрів. 

У тому ж 1982 р. С. Бедусенко. написав мюзикл «Любов, джаз та 

чорт». Творчість С. Бедусенка охоплює широкий спектр способів 
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самореалізації. Він проявляє себе як композитор (працює в різних жанрах 

від мюзиклу до симфоній та фортепіанних джазових сюїт), прозаїк, 

графік, поет, співак, музичний критик, публіцист.  

У 1985 р. С. Бедусенко написав першу національну рок-оперу 

«Енеїда» за однойменним твором класика української літератури 

І. Котляревського. Оскільки на той час термін «рок» був неприйнятний 

для керівництва країни, композитор С. Бедусенко назвав свою рок-оперу 

«Енеїда» «бурлеск-оперою», щоб уникнути заборони вистави.  

Видатний український режисер С. Данченко здійснив постановку 

«Енеїди» на сцені Київського театру ім. Івана Франка в 1986 р. 

С. Данченко працював художнім керівником театру з 1978 по 2001 рр. й у 

своїй діяльності керувався глибоким переконанням у тому, що 

відродження українського театру можливе на основі популяризації творів 

української класики, виховання в українців національної гідності. 

Переважна більшість текстів у цій виставі І. Котляревського, але є й певні 

доопрацювання поетичного твору композитором, оскільки в поемі вірші 

задовгі для сценічних номерів. Проте колорит поезії Котляревського в 

цілому було збережено.  

«Енеїда» демонструвалася в Київському театрі 18 років з аншлагами, 

витримавши 320 постановок і зійшла зі сцени після непорозуміння 

художнього керівника театру Б. Ступки з виконавцями головних ролей – 

А. Хостікоєвим і Б. Бенюком. Спроба Б. Ступки замінити цих 

високопрофесійних і популярних українських акторів призвела до 

зникнення «Енеїди» з театрального репертуару. Лібрето цього твору з 

розмовними монологами та діалогами написали поет І. Драч та 

С. Данченко для театру ім. Івана Франка, а вже форматне лібрето для 

диска на півтори години без акторських вставок написав сам С. Бедусенко, 

знову цілком переробивши твір І. Котляревського (за цим лібрето рок-

опера з 2003 р. репрезентується в Сімферополі в Кримському 

академічному українському музичному театрі). 

Отже, режисура в мюзиклі дійсно являється засобом виразу творчого 

режисерського задуму, як і в усьому різноманітті режисерської діяльності. 
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БРОДВЕЙСЬКІ МЮЗИКЛИ СТІВЕНА СОНДХАЙМА 

 

STEVEN SONDHEIM'S BROADWAY MUSICALS 

 

США є безперечним лідером в жанрі мюзиклу завдяки 

Бродвейському театру, який узагальненим поняттям комерційного 

музичного театрального мистецтва. Автори бродвейської класики – 

Леонард Бернштайн, Ендрю Ллойд Уеббер та Річард Роджерс – є відомі на 

весь світ. Серед класиків жанру не можна не згадати Стівена Джошуа 

Сондхайма, який помер 26 листопада 2021 року у віці 91 років, з відходом 

якого закінчилась ціла епоха класичних бродвейських мюзиклів. 

Стівен Сондхайм народився у 1930 році у Нью-Йорку в єврейській 

сім’ї з німецьким та литовським корінням. З раннього віку він виявляв 

неабияку схильність до музики, підбирав мелодії на фортепіано та грав 

віртуозні п’єси у свої сім років [2, c. 35]. В десятирічному віці Стівену 

пощастило познайомитись з одним з найвидатніших ліриків і драматургів 

того часу – Оскаром Хаммерштайном ІІ, який на довгі роки став важливим 

наставником для майбутнього класика мюзиклів [1].  

Свій шлях серед зірок музичного театру С. Сондхайм почав ще в 

коледжі, у свої 15 років створивши постановку «Клянусь Джоржем» («By 

George»). Згодом він показав матеріал Оскару Хаммерштайну ІІ і отримав 

від нього дуже детальну критику, про яку сам Сондхайм каже, що того дня 

він дізнався про написання пісень і музичний театр більше, ніж більшість 

людей дізнаються за все життя. 
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На початку 1950-х років С. Сондхайм пише сценарії для телесеріалу 

«Топпер» («Topper»), а по поверненню до Нью-Йорка – частину музики до 

«Ці дівчата з літа» («The Girls of Summer», 1956). Але успіх в музичному 

театрі розпочався з роботи «Вестсайдська історія» («West Side Story», 

1957), для якого молодий Стівен пише тексти на музику Л. Бернштайна. 

Герої= мюзиклу – це класичні Ромео і Джульєтта, перенесені у Нью-Йорк 

і накладені на реалії тогочасних вулиць неспокійного міста та його банд. 

С. Сондхайм отримав цю роботу завдяки наставнику, коли пан 

Хаммерштайн ІІ порекомендував Бернштайну взяти молодого автора 

замість на той момент запрошених Бетті Комден і Адольфа Гріна, що були 

на той момент зайняті в інших проєктах.  

Далі був успішний спектакль «Джипсі» («Gypsy», 1959), а в 1962 

році – грандіозний успіх з мюзиклом «Веселий випадок трапився по 

дорозі на Форум» («A Funny Thing Happened on the Way to the Forum»). 

Але на творчому шляху автора траплялись різні за успіхом роботи: так, 

наприклад, мюзикл «Кожен може свистіти» («Anyone Can Whistle») було 

знято з прокату вже після кількох спектаклів. Так само і «Чи я чую 

вальс?» («Do I Hear a Waltz?») у співпраці з Річардом Роджерсом також не 

став культовою постановою. Проте у 1970 році С. Сондхайм мюзиклом 

«Компанія» («The Company») розпочинає новий його напрямок – 

концептуальний мюзикл.  

Багато критиків та науковців, зокрема театральний критик Катерін 

Едні та театральний історик Джонатан Буш-Джонс не вважали, що такий 

вид музичного театру може бути занадто популярним та не заслуговує на 

такий «гучний» термін як «концептуальність». Хоча науковці і досі 

сперечаються, який твір треба зазначати як перший концептуальний 

мюзикл, усі сходяться на тому, що С. Сондхайм може вважатись якщо не 

творцем, то «хрещеним батьком» концептуального мюзиклу, бо після 

«The Company» цей термін закріпився, і ні в кого вже немає сумнівів у 

його існуванні.  

1971 рік – вихід чергового концептуального мюзиклу «Безумства» 

(«The Follies»), а за ним у 1973 році – «Музика маленької ночі» («A Little 



313 

Night Music») за мотивами «Усмішок Літньої Ночі» Інгмара Бергмана. 

«Жаби» («The Frog») у 1974 році вперше представлені публіці у басейні 

Гімназії Йєльського університету. І одразу у 1974 році маємо від 

Сондхейма дивуючі «Тихоокеанські увертюри» («Pacific Overtures») – 

спектакль, виконаний з використанням елементів театру кабукі.  

Наступна робота майстра – незрівнянний «Свіні Тодд: демон-

перукар з Фліт Стріт» («Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street»). 

Цей спектакль не є концептуальним мюзиклом, оскільки має чітку 

сюжетну лінію і тримається розвитку подій досить лінійно, крім вступної 

частини, насиченої так званими флешбеками – відсилками до минулого.  

Однак іноді прихильники і театральні критики знаходять елементи 

концептуального мюзиклу у бродвейській версії шоу, як, наприклад, 

підпорядкованість одній темі. Цього не можна сказати про кіноверсію 

мюзиклу, де завдяки засобам виразності ми хоча і можемо безпечно 

стрибати від теперішніх подій до минулих, проте, все ж таки, більше 

слідкуємо за розвитком сюжету та переживаннями героїв. 

Наступна знакова робота С. Сондхайма вийшла у 1981 році. Це був 

мюзикл «Ми весело котимось» («Merrily We Roll Along»), який згодом 

провалився як шоу, але у 1994 році він знову був поставлений, а вистава у 

2000 році отримала премію Лоуренса Олів’є. Далі 1984 рік і «Неділя у 

парку разом із Джорджем» («Sunday in the Park with George»), та, нарешті, 

у 1987 році – культовий мюзикл «У ліс» («Into The Woods»), де 

переплітаються сюжети кількох казок братів Грімм, досліджуються 

наслідки бажань і пошуків героїв. Далі – 1990 рік та «Вбивці» 

(«Assassins») та 1994 рік з одноактним мюзиклом «Пристрасть» 

(«Passion»). І остання робота – «Дорожнє шоу» («Road Show») 2001 року. 

У своїх роботах С. Сондхайм використовував усі засоби музичної 

виразності для досягнення бажаного ефекту. Поліритмія та змінний розмір 

в головній темі спектаклю, блюзові гармонії, грецький античний хор, 

мелодекламація, наслідування Й. С. Баха та І. Стравінського, а також 

прискіпливість до власних текстів, тонкощі римування та підбір 
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приголосних для поєднання з музичними інструментами – все це 

характеризує стиль творів С. Сондхайма. 

Музикант був активним членом Гільдії драматургів Америки.  

У 1973 році він був обраний шістнадцятим президентом Гільдії і 

продовжував бути президентом цієї некомерційної організації до 1981 

року. У 2010 році на честь С. Сондхайма було перейменовано театр у 

Вест-Енді (Лондон, Великобританія). Шість мюзиклів С. Сондхайма 

отримали театральну премію «Тоні» (Tony Award) за найкращу музику.  

У 2008 році С. Сондхайм отримав цю премію за життєві досягнення. 

Він також отримав Пулітцерівську премію за мюзикл «Sunday in the park 

with George», премію «Оскар» за пісню «Рано чи пізно» («Sooner or Later») 

з фільму «Дік Трейсі» («Dick Tracy»), п’ять нагород Лоуренса Олів’є та 

Президентську медаль пошани.  

На жаль, українська театральна сцена та шоу-бізнес не можуть 

похвалитись авторами такого рівня як Стівен Сондхайм. За останні 

десятиріччя в Україні було кілька спроб втілити цікаві історії у форму 

мюзиклу, проте найрозповсюдженими перепонами завжди є недостатнє 

фінансування та відсутність ініціативи бізнесу, оскільки інституції 

театрального і музичного мистецтва та бізнесу на наших теренах все ще 

не до кінця сформували між собою крос-індустріальні зв’язки.  

Було втілено лише одиниці, як, наприклад, відеомюзикл «Ритм» 

Дмитра Монатіка, у якому взяли участь зірки української естради та було 

залучено кращу українську кліпмейкерку останніх років Таню Муіньо.  

Однак широкий глядач не віднісся до цього твору як до 

повноцінного мюзиклу, оскільки робота включала не оригінальні твори, 

підпорядковані одній темі, а набір відомих композицій тих зірок естради, 

які стали учасниками шоу. При цьому якість хореографії, відеоряду та 

музичного продакшену відмічається як висока.  

На театральній сцені в Україні також було кілька спроб розвинути 

жанр мюзиклу, проте треба розуміти, що для масового сучасного глядача 

похід до театру – непересічна подія, а мюзикл для багатьох є дивним 

спектаклем, де всі чомусь співають.  
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Тому в очікуванні майбутніх постановок мюзиклів С. Сондхайма в 

Україні наразі ми прагнемо привернути увагу до його музичного доробку 

своїм творчим проєктом «Геній Стівена Сондхайма», в якому прозвучать 

найкращі композиції митця. 
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Мікшування рок-музики – це процес, в якому багатосмуговий 

звуковий матеріал регулюється по балансу, обробляється і з’єднується в 

двоканальний стерео або багатоканальний формат.  
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В художньому сенсі мікшування – це звукове уявлення емоцій і 

творчих ідей.  

Розуміючи важливість цього процесу, музичні групи ретельно 

вибирають звукорежисера для спільної роботи. Кожен звукорежисер 

дотримується своєї послідовності мікшування треків. Тому підходів може 

бути досить багато.  

1) Послідовний – мікшування починається з прослуховування і 

обрамлення окремих треків. До них поступово додаються інші. 

2) Паралельний – мікшування починається з одночасної установки 

рівнів всіх інструментів, установки грубого балансу і панорами, далі йде 

обробка окремих треків. 

3) Ритм, гармонія, мелодія – мікшування починається з ритм-секції 

(ба-раба, бас), потім додаються гармонійні інструменти (гітари, 

синтезатори), далі мелодійні (вокал, сольні інструменти). Цей підхід часто 

повторює порядок запису інструментів накладанням. 

4) У порядку послідовності – мікшування починається з найбільш 

важливих з точки зору пісні треків. 

За рідкісними винятками процес мікшування передбачає окрему 

роботу над різними частинами пісні. Кожен розділ містить певні завдання 

мікшування, в зв'язку з різним аранжуванням, (наприклад, приспіви 

щільніші, ніж куплети). Питання полягає в тому, з якого розділу пісні 

починати мікшування. Існує два підходи:  

1) хронологічний - починаючи з першого розділу пісні (наприклад, 

вступу), повільно переходячи до інших розділів (куплету, приспіву); 

2) в порядку важливості – найважливіша частина пісні обробляється 

першою, далі йдуть менш важливі розділи . 

У процесі мікшування слід аналізувати три параметри: по висоті, по 

глибині та ширині.  

Найбільш важливий елемент мікшування – баланс рівнів 

інструментів.  

Рекомендовано мати як мінімум 6 дБ запасу по перевантаженню на 

окремих каналах, підгрупах, каналах ефектів, а також на мастер-шині. 



317 

Доцільно зробити бас-бочку вище за рівнем, ніж інші елементи ударної 

установки. Такий підхід забезпечить міцну основу міксу, а також 

дозволить зберегти бас-бочку в балансі з іншими елементами ударної 

установки на етапі мастерингу.  

Це характерно і для малого барабана, але в меншому ступені. 

Бас-гітара має тенденцію маскуватися звуком барабанів і ритм-гітар, 

і компресія на мастер-шині підсилює це маскування. Тому потрібно 

пам'ятати про подібний вплив будь-якої обробки для всього міксу при 

налаштуванні рівнів бас-гітари.  

Використання автоматизації рівнів окремих треків на заключному 

етапі мікшування допомагає досягти кращого балансу, оживити мікс, 

зробивши його динамічним і цікавим.  

Професійні звукорежисери завжди дуже уважні до деталей, тому 

використовують різну обробку до різних частин пісні.  

Наприклад, у приспівах можна підняти рівень оверхедів, щоб 

забезпечити додаткову енергію, автоматизувати реверберацію на 

ключових ударах малого барабана або тома, підкреслити певні ноти у бас-

гітари з допомогою автоматизації гучності і виділити вокальні фрази 

довгими, панорамувати ділеї.  

Основний підхід до еквалізації рок-музики полягає в отриманні 

голосного, щільного і потужного звучання, особливо в нижньому 

частотному діапазоні. При цьому важливо враховувати загальні принципи 

еквалізації.  
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ТЕМА КОХАННЯ В ОПЕРНОМУ МИСТЕЦТВІ 

 

THEME OF LOVE IN THE ART OF OPERA 

 

Кохання – високе й могутнє почуття, відбиток «вічного» в душі 

кожної людини, сила якого знаходила своє відображення в 

найрізноманітніших пам’ятках творчої спадщини людства, починаючи від 

античної трагедії й не закінчуючи сучасними різноманітними видами 

мистецтва, та, звичайно, в мистецтві оперному. Народження опери цілком 

і повністю лежить у бажанні митців того часу передати красу й глибину 

почуттів і переживань в душі кожної людини й очолювала палітру цих 

почуттів – Сила Кохання!  

Історія розвитку оперного жанру сягає своїм корінням у кінець 

XVI століття, де свою першу спробу відтворити красу і елегантність 

античної трагедії зробила група композиторів-гуманістів, яка носила назву 

«Флорентійська камерата», очолювана такими митцями як: Джуліо 

Каччині, Якопо Пері, Вінченцо Галілей та інші. Група італійських дворян 

побажала звільнити музику від середньовічної ускладненості й снобізму, 

відновити дух чистоти, яку вони знаходили в давньогрецьких п’єсах. 

Шляхом об’єднання мистецтва пісні з драматичним декламуванням, 
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з’являється новий синтетичний вид мистецтва – мистецтво Опери. Надалі, 

оперні традиції складались століттями, завдяки зусиллям багатьох 

видатних митців, кожен з яких залишив неоціненний відбиток в історії 

цього жанру: В.А. Моцарт, К.В. Глюк, Г.Ф. Гендель, В. Белліні, 

Г. Доніцетті, Д. Верді, Р. Леонкавалло, Д. Россіні, Р. Вагнер, Ж. Бізе, 

Ш.Ф. Гуно, Д. Пуччіні та багато інших.  

Осягнути всю глибину й вічність такого почуття як кохання, навіть у 

контексті такого широкомасштабного мистецтва як Опера, майже 

неможливо, адже як сам жанр, так і оммажі коханню, трансформувалися 

та еволюціонували до сьогодення. Тому у нашому творчому проєкті ми 

ставимо за мету максимально яскраво й всебічно продемонструвати, чому 

саме Кохання та його Сила є надихаючим фактором композиторів різних 

епох, виконавців та слухачів.  

У запропонованому проєкті репрезентовано найрізноманітніші твори 

композиторів різних епох та традицій, кожен з яких відводив коханню не 

тільки роль «любовної серенади під вікном», а вважав кохання 

лейтмотивом своєї творчості.  

Відкривається концерт втіленням епохального, міфічного втілення 

кохання – арією Орфея з опери «Орфей та Еврідіка» композитора Крістофа 

Вілібальда Глюка. Опера, в якій вперше в історії цього жанру музична 

складова настільки органічно поєднана з драматичним наповненням, завдяки 

генію композитора та легендарному сюжету. Озброївшись лірою, відвагою й 

допомогою Амура, чи зможе Орфей повернути свою кохану Евридіку, а 

кохання – перемогти смерть? (див. рис. 1). 

Також одним із творів стала каватина Ромео з ІІ дії опери «Ромео і 

Джульєтта» Шарля Франсуа Гуно. Опера «Ромео і Джульєтта» стала 

одним з найпопулярніших творів видатного французького композитора і 

навіть у наш час регулярно стає невід’ємною частиною репертуару 

багатьох театрів. Трагедія Уїльяма Шекспіра про палке кохання двох 

юних сердець, попри кровопролитну кланову ворожнечу, в усі часи 

привертала до себе увагу людей, так чи інакше пов’язаних з мистецтвом, 

адже це перлина літературного втілення справжнього кохання.  
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Продовжуємо нашу подорож сторінками оперного мистецтва 

романсом Неморіно з опери «Любовний напій» композитора Гаетано 

Доніцетті. Попри те, що композитор написав цю оперу за два тижні, 

маючи в розпорядженні німкиню-примадонну, тенора-заїку, буффо з 

козлячим тембром та нікудишнього баса, ця опера стала однією з 

найулюбленіших в усіх театрах світу, а її герої – улюбленцями 

найвибагливішої публіки. Історія нерозділеного кохання простого хлопця 

Неморіно до своєї Адіни, який готовий віддати життя, аби його кохана 

була щаслива, зворушує серця слухачів у проникливій арії, яка, без 

сумнівів, є перлиною оперної історії.  

Далі – твір, який прийде на думку чи не в першу мить, при 

згадуванні слова «Опера». Пісенька Герцога з опери «Ріголетто» 

композитора Джузеппе Верді. Легковажна пісенька справжнього інфанта, 

улюбленця слабкої статі та справжнього серцеїда пролунає для у нашому 

проєкті. Але чи справді Герцог не вміє кохати по-справжньому? 

Наступним твором творчого проєкту є «Серенада» («Нічна 

серенада») Франца Шуберта з вокального циклу «Лебедина пісня». Вінець 

і найвища точка розвитку романсу, втілена у цій музичній мініатюрі, яка 

стала чи не останньою написаною річчю геніального композитора, 

розкриває в собі всю красу й інтимність любовної серенади. «Нічна 

серенада» – безумовний шедевр музичної драматургії ХІХ століття, який 

хвилює серця слухачів до нині та торкається найтонших струн душі.  

Романс «Ой ти, дівчино, з горіха зерня» – один з найвідоміших і 

найвиконуваніших творів видатного українського митця Анатолія 

Йосиповича Кос-Анатольського, є квінтесенцією його пісенної творчості. 

Романс являється уособленням інтимної лірики та драматизму, адже у 

ньому мелодично й драматично оспівані палкі почуття парубка до коханої 

дівчини. Цей знаменитий та пристрасний романс є окрасою справжньої 

української пісні.  

Далі лунає дует, який я маю за честь продемонструвати у нашому 

проєкті з народним артистом України, професором Мустафаєвим Фемій 

Мансуровичем. Дует Надіра і Зурги з опери «Шукачі перлів» Жоржа Бізе 
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– твір неймовірної краси віддаляє нас своїми мотивами на далекий схід, де 

двоє «заклятих друзів» дають один одному клятву у вічній дружбі, але 

єдине, що може зруйнувати союз, знову ж таки, кохання, яке не має меж.  

Наступний твір полине зі студенткою другого курсу Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтв Катериною Червенко. Дует 

«Чорна хмара з-за діброви» із опери «Запорожець за Дунаєм» Семена 

Гулака-Артемовського. Прекрасний твір, де молоді герої Андрій та 

Оксана зустрічаються після довгої розлуки, а їхнє кохання не має страху і 

меж та підштовхує на шалений побіг із турецького поневолення. 

Надзвичайно красивий, динамічний та палкий дует, написаний блискучим 

українським композитором, є справжнім втіленням любові в українському 

оперному мистецтві. У програмі ще доволі багато інших чудових творів 

(див. рис. 2, 3, 4, 5). 

Отже, тема кохання в опері є наріжним каменем та незатухаючим 

лейтмотивом протягом століть. У творчому проєкті «Тема кохання в 

оперному мистецтві» ми поринаємо у світ оперного мистецтва та глибоко 

відчуваємо всю ту різнобарвність і красу великого почуття, оспіваного 

митцями усіх століть, – великого й безмежного почуття Кохання! 
 

 
 

Рис. 1. На фото: Під час концерту/творчого проєкту. Співає Данило Коток 
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Рис. 2. На фото: Під час концерту/творчого проєкту 

 

Рис. 3. На фото: Після концерту. 

8 листопада 2022 року, м. Київ 
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Рис. 4. На фото: Учасники творчого проєкту після проведення заходу. 

8 листопада 2022 року, м. Київ 

 
Рис. 5. На фото:  

Данило Коток і народний артист України, професор Фемій Мустафаєв 
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СУЧАСНА ТАНЦЮВАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА: 

РОЗКРИТТЯ СТИЛЮ «ТЕХНО», «ХАУЗ» ТА «ЕЛЕКТРО» 

 

CONTEMPORARY DANCE ELECTRONIC MUSIC: DISCLOSURE OF 

«TECHNO», «HOUSE» AND «ELECTRO» STYLES 

 

Електронна музика бере свій початок з середини ХХ століття, коли 

вперше був створений прилад – синтезатор. У 1964 році Роберт Муг 

випустив свій синтезатор «Moog Modular». Його можна було зручно 

розмістити в кімнаті, він був досить зрозумілий для музикантів та мав 

всередині все для того, щоб створювати цілі композиції. Пізніше інженерка 

Венді Карлос створила більш компактну та ще простішу версію синтезатора 

«Moog». Так розпочався розвиток різноманітних стилів в жанрі електронної 

музики. Одними з найбільш популярних, які закоренилися і по наш час та 

стрімко розвиваються, стали – «техно», «хауз» та «електро». 

«Хауз-стиль» танцювальної електронної музики, який виходить з 

епохи «диско», зародився в чиказькому диско-клубі «Warehouse»  звідки і 

пішла назва. Засновником стилю є діджей Френкі Наклз, який регулярно 

там виступав. Хоча він і покинув цей клуб у 1983 році та перейшов в 

інший, але слово «хауз» широко розповсюдилось, тому що люди, які йшли 

послухати цього діджея говорили: «ми йдемо на хауз». Під час своїх 
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виступів Ф. Наклз змішував досить широке різноманіття стилів: соул, 

фанк, R&B, диско, рок, реп, поп. Та одного разу він почав поверх 

знайомих творів накладати потужний удар бас-барабану від драм-машини 

Roland TR-909. Сама драм-машина мала характерний синтетичний звук, 

який різко відрізнявся від барабанів, які записувалися наживо. Ф. Наклз 

регулярно використовував її під час своїх виступів, зациклюючи та 

повторюючи різні твори під звуки ударних цієї машини, тому всім знайомі 

записи ставали не впізнаваними, адже структура змінювалася, несучи нове 

враження та нову хвилю емоцій.  

Це одразу підхопили й інші музиканти, які працювали в схожій сфері. 

Вони купували TR-909, дешеві синтезатори,  семплували вокал з відомих 

пісень, накладали потужний, синтезований бас і згодом випускали платівки, 

які були дуже популярними на танцполі. Треба підкреслити, що це було те ж 

саме «диско», але замість живих музикантів, які грали б кожен свою партію, 

чи то барабанні, струнні чи бас – все записувалося лише за допомогою драм-

машини, семплера, синтезатора та мікшерного пульта в домашній студії. Ця 

нова музика надала поштовх до неймовірного розвитку танцювальної 

електронної музики з великим різноманіттям унікальних стилів, таких як  

«техно» та «електро», які стали ще більш експериментальними.  

Стиль «техно» має своє походження з індустріального міста Детройт. і 

зародився в 1984 році, але ж розквіту здобув лише за 7 років. Молодий на 

той час Хуан Аткінс з Детройту думав про те як би зібрати свою власну 

фанк-групу, але так і не знайшов команду. Пізніше він придбав свій перший 

синтезатор, магнітофон та почав записувати на нього свої роботи. 

Зациклюючи плівку та доклавши зусилля для того, щоб утворився «грув» він 

зрозумів, що ніяка група йому вже не потрібна, треба лише вправно 

поводитися з електронною апаратурою. Х. Аткінс почав замислюватися як 

би перенести душу, яка притаманна вокальній музиці на музику, де звучать 

лише спрограмованні машини – синтезатори. Цікаво, що він поступив у 

коледж на факультет програмування та провчившись там деякий час, 

зрозумів, що там вивчають зовсім не те, що йому потрібно. Надихаючись 

футуристичною книгою письменника Елвіна Тоффлера «Третя хвиля», де 
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була описана планета майбутнього з роботами, технікою, комп’ютерами та 

космосом, Х. Аткінс звідти взяв слово «техно».   

«Техно-піонери» того часу знаходилися в повному андеграунді. 

Записуючи музику в чорному гетто Хуан Аткінс все ж знайшов однодумців 

Дерріка Мея та Кевіна Сандерсона. І вже наприкінці 80-х ця трійка мала 

достатньо платівок для того, щоб продавати їх за кордон. Така музика 

цікавила тоді лише діджеїв і дещо відрізняється від «хаузу», який вже багато 

років лунав тоді в клубах. В неї не було вокалу, а якщо і був то оброблений 

багатьма фільтрами та ефектами до непізнаваності. Звуки від синтезаторів 

проходили величезні обробки для того, щоб вони сприймалися зовсім по 

іншому та не були схожими на ті, що використовуються в інших артистів. 

Мелодії були зацикленими та постійно повторювалися, там не було ні 

приспіву, ні куплетів, ні вступу, ні логічного завершення – як трек 

розпочинався так і закінчувався. Ритми були досить жорсткими, з прямим 

бас барабаном, механічними та холодними, дуже наближеними до 

індустріальних. Сам розвиток мелодій та ритму барабанів здійснювався 

досить стримано, мінімалістично, ледь помітно. 

Стиль «електро», також як і «хауз» та «техно», виник з розпаду 

«диско», але має деякі нюанси звучання, що і вирізняє його. На 

формування «електро» вплинули такі групи як Kraftwerk, Tangerine Dream, 

Yellow Magic Orchestra. Особливістю є використання непрямого ритму, з 

синкопованим ударним барабаном, який відтворюється драм-машиною 

Roland TR-808. В звучанні цього стилю можна провести паралель з «хіп-

хопом», але якщо ранній «хіп-хоп» писався на семплованих живих 

ударних, мелодіях та вокалу, то «електро» є синтетичною версією. Дуже 

часто можна зустріти використання вокоудеру для надання вокалу, так 

званих, «нелюдських» тонів. Для написання цієї музики 

використовуються ті ж самі синтезатори, але «електро» частіше містить 

атональні мелодії, короткочасні «булькаючі» звуки, які є основним 

лейтмотивом протягом композиції, а також включає в себе більше 

ритмічних «збивок» ніж «хауз» або «техно». Порівнюючи ці три стилі 

електронної музики необхідно зазначити, що «хауз» – більш людська та 
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природня музика, «техно» – холодна, стримана та індустріальна, то 

«електро» – похмура, науково-фантастична та темна.  

Отже, сучасна електронна музика, яка розвивалася в рамках стилів 

«техно», «хаузу» та «електро» має явно відмінні та спільні риси, що 

вплинули в кінці 80-тих років XX століття на стан сучасної танцювальної 

сцени. Але ключової рисою стало те, що музиканти можуть створювати 

композиції в цих стилях за допомогою комп’ютерних машин, не покидаючи 

власної кімнати. 
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РОЛЬ ДИТЯЧИХ ТЕАТРАЛЬНИХ СТУДІЙ У ФОРМУВАННІ 

ПЕРВІСНИХ ФАХОВИХ АКТОРСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 

 

CHILDREN'S THEATER STUDIOS IN THE FORMATION OF 

PRIMARY PROFESSIONAL ACTOR COMPETENCES 

 

Дослідження особистісних характеристик актора може стати 

основою для подальшого вивчення та модернізації театрального 
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середовища в цілому, зокрема завдяки цілеспрямованому формуванню 

професійно важливих якостей особистості у дітей, які займаються в 

театральній студії. Дослідження соціально-психологічних особливостей 

людей, які обирають цю професію, необхідні для удосконалення системи 

підготовки акторів і структури постановочного процесу загалом. 

Психологічні аспекти творчості та особистості актора більшою мірою 

вивчаються у роботах діячів театру: акторів, театральних педагогів, 

театрознавців, а також режисерів. Предметом вивчення театру як 

мистецтва є пізнання людини, при цьому акторська діяльність є модель 

життєдіяльності особистості, що включає різні аспекти: спілкування, 

пізнання, гра, праця. Ці поняття, але лише як основні види діяльності, 

розглядає і психологія. Оскільки методи та засоби підготовки діячів 

театру та насамперед акторів мають відповідати тенденціям розвитку 

сучасної педагогіки та психології, фокусом нашої уваги стало вивчення 

ступеня сформованості професійно важливих якостей особистості акторів, 

які займаються у театральній студії. 

До розгляду психологічних особливостей особистості актора у 

вітчизняних та зарубіжних творчих і наукових дослідженнях підходили 

Л. Курбас, Є. Гротовський, Д. Дідро, Т. Пахомова, Ж. Барро, Гнат Юра та 

інші. Однак варто зазначити, що проблема ідентичності акторської 

особистості досі не розкрита повністю. Дослідження соціально-

психологічних особливостей людей, які обирають професію актора, 

необхідні для удосконалення системи підготовки акторів та структури 

постановочного процесу загалом. У ході аналізу наукової літератури з цієї 

теми було виявлено професійно значущі особисті якості акторів, такі як: 

розвинена увага, емоційність і емоційна пам'ять, ораторські здібності, 

уяву і здатність мислити творчо, комунікабельність, працьовитість, 

пластичність у роботі, розвинена вербальна і невербальна експресія. 

Необхідно відзначити, що для успішної акторської діяльності важлива 

здатність до спостережливості, а також уміння фокусувати та перемикати 

увагу в рамках сцени. Наступною характерним професійною рисою 

акторів є «сценічна увага», вона включає здатність вибірково 
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спрямовувати сприйняття і увагу в ході театралізованої вистави. Емоційна 

пам’ять та емоції – це одні з провідних якостей професії актора. Емоційна 

пам’ять дозволяє запам’ятовувати, зберігати та відтворювати різні почуття 

та емоції. Вистава набуває художньої завершеності, у тому числі коли 

акторська гра якісно передає емоції та внутрішній світ персонажа. Саме 

тому актор прагне розвивати пам’ять не тільки для заучування сценаріїв, а 

й для того, щоб запам’ятовувати та відтворювати почуття та емоції героя. 

Для цього й потрібна «емоційна пам’ять». Наступною важливою якістю 

актора є ораторські навички. Поза сумнівом, усім акторам важливо вміти 

виступати перед публікою, доносити сенс слів героя, вербальними та 

невербальними деталями передавати суть. Сценічна мова насамперед є 

професійним засобом виразності актора в його діяльностті [1, с. 87].  

Безумовно, щоб успішно вжитися у ролі, передати внутрішній світ 

героя, кожному актору необхідні розвинена уява і творчі здібності. Творче 

зростання актора відбувається постійно, якості та навички відточуються та 

прогресують від вистави до вистави, від ролі до ролі. Кожна дія у виставі 

збагачує емоційний багаж, професійно розвиває артиста. Освоєння 

акторської майстерності починається із ретельної, безперервної роботи 

над собою. Ця робота включає, по-перше, безперервний розвиток 

професійно важливих якостей, а по-друге, репетиції, постійні тренування 

та освоєння прийомів акторської гри. Варто звернути увагу на одне з 

головних питань: наскільки і як мають бути розвинені певні професійно 

значущі якості та здібності, щоб забезпечити успіх в акторському 

мистецтві та в театрі загалом. При вивченні важливо не упускати всю 

своєрідність психології актора.  

Творчість актора, з погляду, не лише конкретним поєднанням 

необхідних психологічних особливостей, а й своєрідним творчістю 

психофізіологічних станів особистості. Насправді, кожна діяльність 

пред’являє певні вимоги до виконавця, його психічним процесам, і навіть до 

швидкості реакцій, роботі аналізаторів, властивостям особистості. Якщо 

учні в дитячій театральній студії мають певні індивідуально-психологічні 

особливості, які відповідають вимогам театральної діяльності, то це означає, 
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що вони здатні до освоєння даного виду професійної діяльності. Творчий 

простір театру народжує живу фантазію, яскраву уяву. [5, с. 32].  

Крім того, театр та акторська майстерність багато в чому визначають 

систему переконань людини, забезпечують моральний розвиток, 

розкривають творчі здібності, наголошуючи на індивідуальності кожного. 

Підлітки вже здатні розпізнавати різноманітні емоції людей, тоді як 

заняття у театральній студії вчать їх встановлювати взаємозв’язки між 

емоціями та відповідними подіями [1, с. 61]. Крім навички встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки, формується усвідомлення, що одні й самі 

ситуації можуть викликати різні емоційні реакції в різних людей. Завдяки 

цьому значно розширюється палітра виразних засобів для більш точної 

передачі емоційного стану персонажа та його внутрішнього світу. 

Театральне середовище є не лише платформою для розвитку таланту 

підлітка, але це ще й живе спілкування з партнерами, керівником та 

глядачами [2, с. 33]. Змістовне та емоційно насичене спілкування підлітка 

з однолітками та дорослими в межах театру створює сприятливий, 

сприятливий грунт для розвитку в учнів вміння чути і прислухатися. Це 

стосується не тільки зовнішнього середовища, а й внутрішнього, оскільки 

акторське мистецтво вчить розуміти та усвідомлювати свій емоційний 

стан і навіть передбачати його. 

Цінність дитячої творчості необхідно бачити і у процесі, і в 

результаті. Заняття у театральному гуртку є яскравим, емоційно 

насиченим середовищем, де весь процес репетиції та створення цілісного 

спектаклю впливає на формування світогляду підлітка. Це об’єктивно 

виступає чудовим підґрунтям для багатостороннього формування 

особистості підлітка. У ході театралізованої дії на сцені майбутні актори 

повинні самостійно, цілеспрямовано керувати не лише своїми діями за 

сценарієм, а й психічними процесами, такими як увага, сприйняття, 

пам'ять та ін. Між вольовою та емоційною сферами особистості існує 

тісний взаємозв'язок. [2, с. 54]. Почуття та емоції впливають на вольову 

регуляцію поведінки, це проявляється як переживання успіху чи невдачі, 

тим самим пригнічуючи вольові зусилля. Святкова атмосфера театральних 
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студій сприяє вольовій мобілізації підлітка. Під час вистави майбутні 

актори діють самостійно, для цього потрібна висока концентрація уваги та 

емоційна пам’ять. Після успішного завершення вистави радість від 

досягнення мети проектується підлітком на подальшу цілеспрямовану 

поведінку. Отже, ті, хто навчається в дитячій театральній студії, стають 

більш організованими на репетиціях, зростає мотивація рухатися вперед. 

Підлітки, що беруть участь у постановках, постійно вступають у 

комунікативні зв’язки, вони обмінюються інформацією з однолітками та 

керівником, навчаються координувати свої дії. Все це сприяє створенню 

колективу, взаємодії та співробітництву як усередині творчого 

середовища, так і за її межами [4, с. 18].  

Очевидно, що все це стає можливим лише за умови постійної, 

безперервної та грамотної підтримки з боку педагогів, режисерів та 

батьків, з огляду саме на вікові особливості. Підлітки не просто 

домагаються позитивної уваги з боку дорослих, а прагнуть 

взаєморозуміння і навіть співпраці зі старшими та однолітками.  

На думку відомого польського режисера, педагога та теоретика Єжи 

Гротовського, театр є способом та засобом самопізнання актора та 

передачі досвіду глядачеві. У процесі навчання в акторів студії 

розвиваються такі професійно значущі якості, як «емоційність у роботі», 

«емоційність у спілкуванні з людьми», «чутливість до вербальної 

експресії» та «прогноз наслідків поведінки», а також зростають 

вразливість та співпереживання, розвивається чутливість до людей. 

соціальним впливам, зростає емоційна нестійкість [2, с. 42]. 
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ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ОСОБЛИВА СИСТЕМА 

СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ 

 

THEATER ART AS A SPECIAL SYSTEM OF SOCIO-CULTURAL 

ACTIVITY OF THE POWER 
 

В останнє тридцятиліття Український театр опинився в принципово 

нових умовах функціонування. Зниження рівня бюджетного фінансування, 

нестабільність інститутів суспільної підтримки, непередбачуваність 

поведінки глядацької аудиторії, повномасштабна війна російської федерації 

проти України – ось лише найбільш чутливі проблеми, що виникли в 

результаті різких суспільно-політичних та економічних змін. У цій ситуації з 

новою силою постає питання вивчення театру як єдиної системи у всій 

повноті, складності та багатогранності його творчих і організаційно-

економічних проблем. Тільки такий підхід дозволить театру 

самовизначитися і зберегти свою сутність на новому етапі розвитку, з 
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урахуванням своєї специфіки, впровадити найбільш ефективні форми і 

методи роботи, які необхідні сьогодні, у складні військові часи. 

Соціально-економічні реформи розгорнули Україну в бік ринкового 

шляху розвитку і торкнулися практично всіх сторін національного буття і 

не могли не торкнутися театрального життя нашої країни. Під їх впливом 

сучасний театральний процес постійно трансформується, варіюється в 

деталях, обростає все новими і новими властивостями. В результаті цих 

трансформацій з’являються нові театральні реалії, а сучасна театральна 

мова збагачується масою нових слів та виразів: бренд, менеджмент, 

маркетинг, комунікативні технології, просування на ринку та ін. Безліч 

подібних категорій, які запозичені із суміжних галузей гуманітарного 

знання і соціально-економічних наук, переноситься в театральну сферу. 

Частина їх залишається з не виявленим до кінця театральним змістом 

і використовується фахівцями в області сценічного мистецтва скоріше в 

якості робочих термінів, ніж суворих наукових понять. Що і зумовлює 

актуальність даної теми і необхідність вивчення проблем перехідного 

етапу розвитку українського театру. 

За останні роки проблемою розвитку та організації театрального 

процесу України за нових умов існування займалися такі наукові 

дослідники, як: І.Д. Безгін, В.І.Ковтуненко, М.І. Кічурчак, О.М. Семашко, 

які висвітлювали в своїх роботах головні питання, що стоять перед 

діячами сучасного українського театру і аналізували їх  пристосування до 

сьогоденної реальності в контексті творчо-організаційних відносин. 

Значну роль у створенні естетичних цінностей сценічного мистецтва 

грають форми і методи організації творчого процесу. Саме на них 

базується так званий творчо-виробничий процес, який створює цілісність 

усіх ланок професійного театру [1].  

Як складну цілісну систему розглядали театр К. С. Станіславський, 

В. І. Немирович-Данченко, Вс. Е. Мейєрхольд, О. Я. Таїров та інші 

провідні світові режисери, які неодноразово підкреслювали важливість 

організаційних проблем театральної справи, від правильності та 

своєчасності вирішення яких багато в чому залежить художній рівень 

вистав та діяльність самого театру. Дослідження в цій області видаються 

сьогодні не менш важливими, ніж вивчення художньо-творчих сторін 

діяльності театральних колективів. 
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Протягом останнього часу особливо відчувається необхідність 

досліджень театрального мистецтва, як особливої системи соціальної 

діяльності, пов’язаної не тільки з мистецтвом, але й з організацією 

діяльності творчих колективів, з виробництвом, збереженням і 

розповсюдженням мистецьких цінностей. Все це зумовлено переходом 

української економіки на новий етап розвитку, в якому відбувається мас-

медійне охоплення глядацької аудиторії (що стало головним конкурентом 

театру). Незначна підтримка державою функціонування театрів в усіх 

областях та регіонах поставила складні проблеми перед усіма артистами 

та функціонерами, що впритул займаються театральною діяльністю. 

Українська соціологія театру має більш практично-управлінську 

спрямованість, що позначилося у зміщенні акцентів з «соціології глядача» 

на «соціологію театральної діяльності». Українські дослідники 

приділяють більше уваги вивченню змісту соціально-художньої практики, 

тобто «соціології театральної культури», як різновиду художньої, що дає 

змогу розглянути історію театру в динаміці соціокультурних перетворень і 

акцентувати інтерес на необхідності формування чіткої структури 

театральної діяльності. Воно також дозволяє дослідити соціальні 

механізми буття театральної творчості в контексті сучасних художніх 

потреб і споживання, а також виявити внутрішні причини трансформацій, 

які віддзеркалюють інституційні характеристики театру на рівні його 

організаційних функцій [2].  

За сучасних умов вони складають досить багаторівневу 

комунікаційну систему, що організує не тільки діяльність творчих і 

допоміжних суб’єктів у середині самого театру («адміністрація – трупа», 

«художній керівник – трупа», «режисер – актор», «провідні актори – інші 

актори»), але й зовнішні відносини театру з суспільством («театр – 

публіка», «театр – держава», «театр – критика», «театр – громадськість», 

«театр – школа» тощо). 

Отже, сьогодні театр вимагає таких умов, які забезпечували б його 

діалог із глядачем і створювали можливість для пошуку нових форм і 

засобів художнього відображення найактуальніших сучасних проблем. 

Тому перспективним напрямком є підвищення управлінської культури 

адміністративного корпусу, який забезпечує організацію театральної 

діяльності, її здатність перетворитися на оперативну систему обміну 



335 

інформацією між театром і глядачем, критикою і громадськістю. Це 

дозволить органічно поєднати державні інтереси та регіональні потреби 

культурного розвитку, враховуючи складні військові умови сьогодення та 

своєрідність соціохудожнього буття кожного місцевого театру. 
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ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ РЕЖИСЕРА СЕРГІЯ ДАНЧЕНКА 

У ОСВІТНЬОМУ ТА ТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ 

 

PEDAGOGICAL PRINCIPLES OF DIRECTOR SERHIY DANCHENKO 

IN THE EDUCATIONAL AND CREATIVE PROCESS 

 

Сергій Данченко – видатна творча особистість ХХ–ХХІ століття. 

Його режисерсько-мистецький здобуток нараховує більше 60 вистав, що 

були поставлені в різних країнах Європи та Світу. Педагогічний спадок 

налічує велику кількість режисерів та акторів, які саме завдяки видатному 

таланту митця отримали необхідні знання, вміння, навички та досвід для 
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гідного існування в мистецькому просторі сучасної України. 

А найголовніше – випрацювали багатовимірний світогляд, який дозволяє 

не лише підтримувати високий рівень творчої діяльності, а й розвивати 

сучасну режисури і театральне мистецтво в цілому.  

Після переходу Сергія Данченка із Львівського театру імені Марії 

Заньковецької до Київського театру імені Івана Франка, режисер 

продовжив і оновив свою педагогічну діяльність. Перші педагогічні 

пошуки розпочалися ще у Львові, у студії при театрі Марії Заньковецької, 

де Сергій Данченко займався із молодими митцями, поступово готуючи їх 

до повноцінної професійної роботи в театрі. Учні та випускники студії 

поповнили ряди як Львівських театрів так і розподілилися по містах 

України популяризуючи та розповсюджуючи набуті знання режисерсько-

акторської школи С. Данченка [2].  

З 1978 року Сергій Данченко вливається у сферу вищої мистецької 

освіти, розпочавши роботу в Київському університеті театру кіно і 

телебачення ім. І. Карпенка-Карого. В університеті митець навчає 

режисурі молоде покоління, передаючі набуті знання та досвід. Його учні 

до сьогодні складають режисерську основу сучасного театрального 

мистецтва. С.Данченко мав ряд режисерських принципів, які втілював у 

мистецтві і тому ж навчав своїх студентів, зокрема: 

- Завдання режисера не лише організувати сценічний простір та 

режисерське рішення вистави. А й створити єдиний акторський ансамбль, 

який може існувати в театрально-сценічному просторі, як цілісний живий 

організм. 

- Творча діяльність має провадитися за принципом взаємоповаги та 

взаєморозуміння. 

- Має бути передбачена рівність всіх учасників творчого процесу. 

- Ролі у виставі мають розподілятися виключно з урахуванням 

природи актора та потреб постановки. Природа існування персонажу не 

має йти всупереч природі актора. 
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- Не можна повторюватись ані режисеру, ані актору. Не має 

існувати двох ідентичних режисерських постановок і немає існувати двох 

однакових персонажів в одній чи різних п’єсах.  

- Театр не має бути засобом комунікації людини і держави і не має 

транслювати будь-які потреби політичної урядової складової. 

- Актор має розвиватися в напрямку універсальності (вміння 

співати, танцювати, тощо) [1]. 

За період роботи в університеті С. Данченко став Членом Академії 

мистецтв України, випустив більше 5 режисерських курсів, надавши своїм 

студентам знання, вміння та навички, які створили їм базу для творчого та 

професійного розвитку на теренах сучасної України, в країнах Європи та 

всього світу. З 1996 року С. Данченко став завідувачем кафедри 

акторської майстерності і режисури драми. Він відповідально підходив до 

відбору студентів на вступних випробуваннях, оскільки саме цей етап є 

підґрунтям для подальшого розвитку. Для митця було важливо не 

пропустити і не загубити справжній талант, людей, які мають своє 

унікальне творче бачення і культурно-мистецький витончений смак. Те ж 

саме стосувалося і акторів. Студентів-акторів він відбирав так само 

ретельно, як і на конкурсах-прослуховуваннях до професійного театру, 

тому що саме ці молоді фахівці через кілька років поповнять лави 

державних театрів і саме від них залежить подальший курс розвитку 

сучасного театрального мистецтва. С. Данченко задав високу планку 

театру ім. І. Франка та українському театральному мистецтву в цілому і 

для нього було важливо, аби цю планку втримати та підняти ще вище.  

Окрім університету педагогічну діяльність С. Данченко провадив і 

керуючи дворічним стажуванням для молодих режисерів при театрі Франка. 

Завданням стажування була робота з випускниками театральних вищих 

навчальних закладів для підвищення їх кваліфікації та майбутнього 

працевлаштування [3]. Штат режисерів у будь-якому театрі дуже маленький, 

що не є співрозмірним із кількістю випускників театральних закладів освіти. 

Проте здобуті знання і практичні навички після роботи з Сергієм Данченко 
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допомагали молодим митцям розвивати свою творчу кар’єру і знаходити 

свою нішу театрального мистецтва, в якій вони досягнуть успіху.  

С. Данченко вважав, що режисерська діяльність нерозривна пов’язана 

з педагогічною. В даному випадку мова йде не лише про заклади 

професійної підготовки молодих фахівців, а й про творчий процес у роботі 

над виставою ,коли режисер виступає не лише в ролі режисера-

постановника, а й в окремих випадках у ролі педагога для акторів, аби на 

виході отримати якісний мистецький продукт, що є конкурентоспроможним 

в українському, а бажано і в світовому театральному мистецтві.  

Педагогічні та керівні здібності С. Данченка були оцінені 

керівництвом держави, про що свідчить велика кількість не лише 

мистецьких, а й державних нагород, також С. Данченка включили до комісії 

з присвоєння почесних звань для діячів культури і мистецтва при 

Міністерстві культури. Митець також очолював і спілку театральних діячів 

України і саме за його головування спілку було реформовано та 

реорганізовано відповідно до інших мистецьких об’єднань України.  

У національному університеті театру, кіно і телебачення імені 

І. Карпенка-Карого С. Данченко пропрацював до останнього дня життя і 

залишився одним з найвидатніших педагогів.  

На сьогодні учні Сергія Данченка працюють в театрах Києва, України, 

Європи та інших країн світу, а також є викладачами, які навчають молодих 

фахівців усім тонкощам режисерського та акторського мистецтва. Також 

учні режисера є і серед нинішніх викладачів Київського національного 

університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. 
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WORLD HIT «STOP THIS FLAME»: 

VOCAL SOUND FEATURES 

 

Молода британська співачка Селеста (Celeste), яка нині є зіркою 

світового рівня, має харизму, унікальний музичний стиль та незабутній 

голос. Тому цілком невипадково вона підкорила серця мільйонів слухачів, 

а її музика сьогодні набирає мільйони переглядів на платформі YouTube. 

Селеста Вейт (Celeste Waite) народилася у 1994 році в Калвер-Сіті 

(штат Каліфорнія), у матері британки та батька американця з Ямайки. 

Після розлучення батьків у віці трьох років вона переїхала до Англії і 

виросла в Брайтоні.  

Селеста почала писати пісні ще підлітком.  

Після того, як її талант у 16 років виявив менеджер, він влаштував їй 

сеанси в студії «Sarm West» у Ноттінг-Хілл. Потім вона підписала 

контракт із «Bank Holiday Records» і випустила дебютний сингл 

«Daydreaming» у жовтні 2016 року.  

Молода співачка у стилі соул підписала контракт з «Polydor Records» 

у 2018 році, привернувши увагу Майкла Ківануки; наступного року вона 

підтримала автора-співака у гастролях по Європі. Наприкінці 2019 року 

Селеста отримала нагороду «Висхідна зірка» у Британії, раніше – у «Вибір 
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критиків» (серед попередніх переможців – Адель, Еллі Голдінг та Сем 

Сміт). Вона також виграла у престижному опитуванні BBC Music. 

Серед пісень Селести особливо виділяється композиція «Stop This 

Flame» («Зупини це полум’я»), яку вона написала разом з сонграйтером із 

Лос-Анджелеса Джеймі Хартманом. Цей трек, який вийшов як сингл 9 

січня 2020 року, вони продюсували разом з Джоном Хілом. Пісня була 

випущена після перемоги Селести в щорічному музичному опитуванні 

BBC Sound of 2020. Це став її перший сольний сингл і другий сингл (з 

часів «Sing That Song» з Tieks), який потрапив у її рідну країну, провівши 

8 тижнів у чартах Великобританії. Музичний кліп пісні знімав режисер 

Леонн Уорд у Новому Орлеані.  

Прем’єра кліпу на YouTube відбулася 7 лютого 2020 року, а згодом 

пісня була номінована на найкраще британське R&B/Soul Video премії UK 

Music Video Awards 2020. З вересня 2020 року «Stop This Flame» стала 

лейтмотивом для «Sky Sports» для висвітлення подій Прем’єр-ліги у сезоні 

2020–2021. Пісня є саундтреком FIFA 21, а також з’являється в рекламі 

«Peloton» і «Royal Mail» 2021 року. 

В інтерв’ю популярному британському журналу «Dork» Селеста про 

цю композицію сказала так: «По суті, «Stop This Flame» – це пісня про те, 

щоб довести справу до кінця. Або про те, щоб не відпустити любов, не 

відпустити мрію або різко подолати будь-які негаразди. Пісня завжди 

викликала у мене ці почуття» [2]. Сингл був описаний критиком 

популярного британського журналу «Clash» Робіном Мюрреєм як 

«фортепіанний біт, який несе в собі рівень ейфорії, що конкурує з клубною 

культурою», водночас порівнюючи його з «You've Got the Love» від 

«Florence and The Machine» [1]. Пітер Хельман із «Stereogum» описав його як 

«привабливу та збагачену джазом пісню R&B» [3]. В журналі «The Times» 

композицію назвали осучасненою музикою Емі Вайнхауз. 

«Stop This Flame» є танцювальною піснею, але в ній відчутна 

блюзова основа, а в аранжуванні – роковий саунд. Сівачка використовує 

багато вокальних прийомів, серед яких найважливішими є шепіт, гарчання 
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(«rattle»), «belting», а також техніку «vocal fry», що додає до звучання 

голосу легкий хрип. 

Пісня є доволі складною для вокаліста завдяки поєднанню різних 

вокальних традицій – європейської та неєвропейської, серед яких 

важливою є блюзова основа, що сягає корінням афро-американської 

музики. Особливості цього типу звуку досягається через використання 

грудного регістра та завдяки більш розкутій манері співу.  

Також співакам особливу увагу треба приділяти драйву як 

важливому елементу створення художнього образу. При виконанні пісні 

вокалісту треба добиватися чистоти інтонації, яка є складною при творах, 

що орієнтуються на блюзову традицію. Завдяки своєму особливому 

саунду пісня «Stop This Flame» створює вокальні труднощі для співаків, 

подолання яких є важливим як в навчальному процесі, так і в концертній 

діяльності. 
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ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК ТА 

ОРГАНІЗАЦІЮ СУЧАСНОГО ЕКРАННОГО І СЦЕНІЧНОГО 

ВИРОБНИЦТВА 

 

THE INFLUENCE OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON THE 

DEVELOPMENT AND ORGANIZATION OF MODERN SCREEN AND 

STAGE PRODUCTION 

 

Аудіовізуальні технології дозволили кіно- і театральним режисерам 

реалізувати свої ідеї, створюючи живу картинку в очах глядача. 

Винахідниками «рухливої фотографії» вважаються брати Люм’єр, які 

винайшли Cinematographe Leon Bouly, або кінематограф, – апарат, що 

дозволяє записувати і відтворювати зображення, що рухаються, на 

перфорованій целулоїдній кіноплівці 35-мм. Після цього технічний 

прогрес почав все більше впливати на виробництво аудіовізуальних 

продуктів: від фільмів тривалістю менше хвилини без запису звуку, які 

складалися всього з одного кадру, до фільмів зі звуком; від чорно-білих до 

кольорових, за якими вже були широкоекранні, цифрові, 3D і революційні 

фільми VR (від англ. virtual reality – «віртуальна реальність») [1]. 

В рамках галузевої структури національної економіки галузі 

аудіовізуальної сфери є частинами промисловості культури. Кіно і театр є 
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особливо дієвими засобами задоволення людської потреби в афективному 

самовираженні, у встановленні емоційної комунікації для людей. На 

сьогоднішній день можна виділити три аудиторії, з якими доводиться мати 

справу українському кінематографу. Вони відрізняються, перш за все, 

ступенем прихильності до нього: «вірна», «втрачена» та «нейтральна». До 

«вірної» аудиторії відносять ту, для якої українське кіно ближче, ніж 

закордонне; для «втраченої» закордонне кіно пріоритетніше за вітчизняне; 

для «нейтральній» не має значення, дивитися вітчизняні чи зарубіжні 

фільми, головне, щоб вони були цікавими. Ці типи аудиторії можуть 

змінюватися кількісно, перетікаючи з одного типу в іншій, відповідно до 

певного показника (наприклад, ціннісної орієнтації). Така зміна аудиторії 

потребує якісного соціологічного моніторингу динаміки різних типів [1]. 

Для підвищення конкурентоспроможності аудіовізуального продукту 

слід провести аналіз впливу на нього цифрових технологій з метою 

залучення «нейтральної» аудиторії, а наскільки можна і «втраченої». При 

цьому слід чітко розділяти авторське та масове (видовищне) кіно, які можна 

віднести з позиції менеджменту до ринків преміум-класу та мас-маркету 

відповідно. Однак ці ринкові поняття слід розглядати не з позиції цінової 

політики для споживачів аудіовізуального продукту, а з позиції окупності 

кінематографічного проєкту. В останні десятиліття наукові досягнення 

змогли сильно змінити ситуацію у сфері кінопрокату: знизити витрати, 

пов’язані з транспортуванням та передачею аудіовізуальних проектів, що 

здешевило доставку аудіовізуального продукту до споживача у найкоротші 

терміни, а отже, дало можливість залучити глядача з найвіддаленіших 

куточків та підвищити наповнюваність кінозалів. 

Цифрові технології – це дискретна система, яка ґрунтується на 

методах кодування та передачі інформаційних даних для вирішення 

різних завдань за короткі проміжки часу та використовує для цього 

сучасну техніку. Також уточнимо поняття «віртуальна реальність», під 

яким розуміється штучна, створювана технічними засобами реальність, 

що формує у людини ілюзію взаємодії із зовнішнім динамічним об’ємним 

оточенням у вигляді його почуттів [4]. 
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Сучасні технології проклали шлях для багатофункціональних 

пристроїв: комп’ютери стають все швидшими, портативнішими, 

потужнішими, а головне, доступнішими. Це суттєво знижує бар’єри входу 

в галузь, оскільки аматорське обладнання нині найчастіше має функції 

професійної дорогої техніки, але доступніше за ціною [4]. Сам творчий 

процес все більше набуває технологічного характеру: раніше, перш ніж 

зняти окремий кадр, необхідно було ретельно опрацювати мізансцену, 

переконавшись у правильності її побудови, а сьогодні можна знімати 

велику кількість сцен з різних ракурсів у цифровому форматі, згодом 

відбираючи матеріал, що вдало вийшов, для подальшого монтажу [4]. 

Даний аспект привабливий своєю низькою вартістю. Однак, це не 

скасовує правила сценографічної побудови кадру. Як приклад, можна 

навести досвід великого майстра епохи Відродження – Рафаеля Санті. 

У всіх своїх роботах він спочатку моделював простір своїх полотен, а 

потім уже вписував у цей простір сюжет, тобто діяв як сценограф. 

Якщо розглядати розвиток цифрових технологій у контексті 

авторського кіно, то цей аспект ніяк не вплинув на естетику фільмів, тобто 

на оповідальну художність їхньої природи і, отже, ніколи не змінював їх. 

Одним із найбільш очевидних і найчастіше обговорюваних аспектів 

сучасного виробництва є зниження витрат на виробництво та 

розповсюдження фільмів. Сучасні камери та технології монтажу стали 

широко доступними з цінової точки зору, що у поєднанні з наявністю 

домашніх комп'ютерів та мобільних телефонів, дало можливість 

непрофесіоналам знімати у високій якості. Ще одна велика перевага 

цифрової відеокамери полягає в тому, що автор фільму може відразу ж 

отримати і подивитися знятий матеріал, що дає повний контроль над 

сценою, що знімається [3]. Традиційний спосіб зйомки на плівку не давав 

такої можливості: побачити зняте могли тільки через кілька днів після 

прояву та оцифрування матеріалу. Крім того, з'явилася можливість 

швидкого і багаторазового копіювання, при цьому кожна наступна копія 

виходить не гірше за першу. Важливо, що має місце суттєве скорочення 

часу від моменту зйомки до моменту передачі відео в поствиробництво. 
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Завдяки можливості вибору з великої кількості запропонованого ринком 

програмного забезпечення, на етапі pre-production проявляється 

можливість проектувати та приймати до реалізації майбутній 

аудіовізуальний продукт у максимально короткі терміни, оскільки також є 

можливість автоматичного форматування та оформлення сценарію, що 

відповідає всім необхідним вимогам. Крім того, це дозволяє створювати 

сценарій одразу кількома людьми у режимі онлайн. Усі зазначені аспекти 

разом дозволяють скоротити як тимчасові, а й трудові і фінансові ресурси. 

З появою цифрових технологій майже будь-який знімальний процес різної 

складності може відбуватися у спеціально обладнаному павільйоні [2]. Це 

значною мірою допомагає галузі знизити собівартість виробництва. 

Отже, використання цифрових технологій спричинило створення як 

високоякісних фільмів, так і сценічних постановок. Технологічний 

прогрес допомагає появі та розвитку нових технологій в аудіовізуальному 

і сценічному мистецтві. Це дозволяє своєчасно оновлювати обладнання, 

яке стає доступним для більшої кількості учасників кінобізнесу та бізнесу 

сфері сценічного мистецтва. Крім того, цифрові технології стали 

потужним та доступним інструментом, що дозволяє непрофесійним 

режисерам екрану і сцени увійти до аудіовізуального простору. Проте, для 

авторської творчості  цифрові технології – це передовсім інструмент, що 

дозволяє підвищити якість художнього образу, а також употужнити 

можливості митця для втілення власних ідей як на екрані, так і сцені. 
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INSTITUTION 

 

Необхідність та нагальність питання впровадження та розвитку 

фольклорних колективів, є завжди актуальним та на часі. Робота з 

майбутнім поколінням та розвиток свідомого, патріотичного та 

вихованого в національних традиціях суспільства – є найважливішою та 

найскладнішою. Особливість роботи режисера в таких колективах полягає 

у творчій організації дитячої трепетної організації душі та виховання, що 

допоможуть глядачу відчути щирість, яскравість та майстерність 
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маленьких акторів. Всі театральні реквізити, декорації, бутафорії, 

виготовлені дитячими руками, відіграють важливу роль у досягненні 

поставленої задачі. Маленькі діти своїми рухами, жестами, мімікою та 

щирістю швидко заволодівають увагою та настроєм глядача. Звичайно, 

залежить результат від правильно підібраної ролі, вивченого тексту та 

сприймання акторами теми твору, від загального виконання всієї 

постановки, а також від відповідного сприймання побаченого та почутого 

глядацькою залою закладу освіти. 

На нашу думку, діяльність режисера фольклористично-

етнографічного гуртка в закладі освіти є важливою та необхідною 

складовою в роботі будь-якого дитячого колективу. Це і набір учасників, 

відбір дітей для відповідної ролі в постановці, проведення роботи з дітьми 

відповідно темпераменту, характеру, виховання, вміння розкритися, 

направлення психологічних умінь режисера для залагодження 

конфліктних ситуацій, відбір дублерів і таке інше. Найголовніше в роботі 

керівника дитячого колективу – бути творцем, який може надати 

впевненості маленькій дитині, створити відповідний настрій, незважаючи 

на труднощі в акторській роботі. Режисерська діяльність в дитячому 

колективі включає в себе роботу всіх професій, які існують в театрі – 

декоратор, гример, звукооператор, постановник, суфлер, костюмер. 

Національно-патріотичне виховання нашого майбутнього покоління 

є найважливішою задачею у роботі закладів освіти, що ухвалено 

державною цільовою соціальною програмою Кабінету Міністрів України 

для удосконалення та розвитку цілісної загальнодержавної політики 

шляхом формування та утвердження української громадянської 

ідентичності. 

Такі питання в своїй практиці ставили всі найвеличніші педагоги 

світу (Платон, Аристотель, Сократ, Ян Амос Коменський, 

А. С. Макаренко, В.О. Сухомлинський), культурні, політичні та духовні 

діячі України (Патріарх Філарет, Митрополіт Епіфаній, В. Чорновіл, 

Б. Ступка, Леся Українка, Т. Шевченко), сучасні педагоги науковці-
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практики (В. Гура, Р. Лоцман, Т. Науменко, О. Ростовський, С. Садовенко, 

Г. Падалка) та інші. 

Дослідження науковців доводять, що маловивченим залишається 

питання роботи режисера у фольклорно-етнографічному напрямку, який є 

актуальним в будь-який час та в будь-якій державі, тому що, за Яном 

Коменським, «зневага до виховання – загибель людей, сімей, держав і 

всього світу». 

Розуміючи, що фольклор, або народна творчість – це колективна 

художня творча діяльність народу, яка зберегла знання про життя і природу, 

давні культи і вірування, а також відбиток світу думок, уявлень, почуттів і 

переживань, режисеру фольклористично-етнографічного колективу 

потрібно докласти максимально зусиль, умінь та навичок для передачі 

народнопоетичної фантазії у постановках та розуміння власної єдності та 

відмінності від інших народів та національностей. 

Отже, процес роботи режисера в дитячому колективі середньої школи, 

який несе необхідність реалізації ідеї історичної основи джерелами 

національних традицій у вихованні майбутніх поколінь, зумовили вибір 

теми такого дослідження: «Діяльність режисера фольклористично-

етнографічного гуртка в закладі шкільної освіти». 

Пріоритетним завданням нашого дослідження стали визначення та 

уточнення сутності основних понять дослідження: фольклор, етнос, дитячий 

колектив, діяльність режисера.  

Одним із вдалих підходів, що дозволяють сполучити художню 

складову театральних занять із дітьми й виховні можливості театрального 

мистецтва, є, на наш погляд, сам процес створення спектаклю – від перших 

читань і зародження задуму, до прем’єрних показів і прокату на широкому 

глядачі. У цьому сенсі робота над спектаклем створює найширше поле для 

безпосередніх контактів юної особистості із цілим спектром естетичних 

об'єктів, якими є п'єса, над якою йде робота, костюми, реквізит, музичне 

оформлення, декорації тощо. Отже, сама ситуація роботи над постановкою 

спектаклю сприяє народженню й прояву естетичних почуттів, а також 

розкриттю потреб, що формують художні інтереси. 
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Більшість науковців, що займалися вивченням цієї проблеми 

стверджують, що сам процес постановки, роботи над спектаклем, 

розглянутий з навчально-виховної сторони сприяє: активізації спільних 

інтересів школярів до мистецтва не тільки в межах драматичного напряму, 

але й у більш широкому аспекті, беручи до уваги, що спектакль 

- продукт синтезу мистецтв різних напрямів: образотворчого, 

музичного, пластичного тощо; формуванню світоглядних засад юних 

акторів, розвитку їхніх уявлень про єдність світу і його законів; активізації 

творчої ініціативи членів театрального колективу в процесі навчання, що 

здійснюється безпосередньо в ході постановки спектаклю; розвитку сфери 

предметно-ігрового спілкування; створенню передумов для розвитку 

вмінь будувати логічні зв’язки, що є підґрунтям до оволодіння науковим 

мисленням; формуванню творчого підходу до власної діяльності; 

створенню в юних виконавців-акторів установки на необхідність 

правдивого відображення життя; залученню юних учасників театрального 

колективу в діяльність з організації роботи над спектаклем, створенню 

костюмів, реквізиту, декорацій і, у загальному значенні, створення 

передумов для гармонійного розгортання процесів соціальної, 

інтелектуальної й трудової адаптації. 

Відтак, виховний потенціал театрального мистецтва, закладений в його 

синкретичності, у своєрідності принципів його реалізації, безумовно, 

можливо використовувати для залучення школярів до праці, навчання, 

творчості, гри. Баланс між цими компонентами визначає основний вектор 

занять школярів театральною творчістю, що реалізується, як правило, у 

формі постановки спектаклю.  

Можна говорити також про наявність певних базисних установок 

дотримання яких становлять сутність театральних занять з дітьми. 

Однією з них є установка на художню продуктивність театральної 

діяльності, що може бути реалізована, наприклад, у формі етюду, сценічного 

номера або спектаклю. Навчальний спектакль, як правило, не претендує на 

самостійну художню цінність. Однак самі творчі зусилля учасників дитячого 

колективу є надзвичайно цінними з педагогічної точки зору. Інша, не менш 
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важлива установка - принципова націленість занять на зростання акторських 

умінь юних виконавців, на виховання творчих компетенцій, в основі яких 

лежить уміння реалізовувати сценічну дію. 

Рівень професійних якостей юних виконавців позначаються на 

художніх вартостях навчального спектаклю, на швидкості і якості реалізації 

репетиційного періоду, на загальній творчій атмосфері, що панує в 

колективі. Якість сценічного продукту, що складається із творчих зусиль 

кожного учасника театрального проекту, також є одним із критеріїв 

ефективності театральних занять. 

Ми пропонуємо сполучати процеси створення спектаклю й навчання 

юних виконавців основам акторської майстерності, спираючись при цьому 

на позицію відомих дослідників дитячого театрального руху, які вважають, 

що навчально-творчий процес, пов’язаний зі сценічним втіленням п’єси, 

становить основу занять будь-якого самодіяльного театрального колективу. 

Творчий розвиток учнів в цьому випадку базується на загальній 

відповідності якості створюваного театрального дійства й індивідуальних 

досягнень членів дитячого театрального об'єднання. При цьому першорядне 

значення в заняттях з дітьми має сам навчально-творчий процес. 

Отже, навчально-художній процес роботи над спектаклем, в якому 

учні опановують основи акторської грамотності, виявляється ефективним за 

умови, якщо знайдено необхідний баланс між складністю сценічного 

матеріалу і необхідним для його втілення рівнем акторської грамотності; 

забезпечено поступальне ускладнення творчих завдань у процесі створення 

спектаклю; активно використовуються творчі результати вирішення вправ-

завдань в ігровій формі, що є структурним блоком постановки спектаклю; 

ігрові вправи, завдання організовані відповідно до подвійної мети: створення 

спектаклю й підвищення акторської грамотності. 
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ВПЛИВ ШКІЛЬНОГО ТЕАТРУ НА ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК 

ТВОРЧОГО ТА ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДІТЕЙ 

 

INFLUENCE OF SCHOOL THEATER ON THE FORMATION 

AND DEVELOPMENT OF CHILDRENS CREATIVE AND PERSONAL 

POTENTIAL 

 

Сучасні загальноосвітні установи шукають нових гуманістичних, 

особистісно орієнтованих підходів у вихованні та освіті молодших школярів. 

Саме в школі відбувається становлення особистісної самосвідомості, 

формується культура почуттів, здатність до спілкування, оволодіння 

власним тілом, голосом, пластичною виразністю рухів, виховується почуття 

міри та смаку, що необхідні людині для успіху в будь-якій сфері діяльності. 

Тому зараз багато педагогів займаються пошуком нетрадиційних шляхів у 

творчій взаємодії з дітьми. Театрально-естетична діяльність, яка органічно 

включена в освітній процес, – універсальний засіб розвитку особистісних 

здібностей людини. Шкільний театр постає як форма освітньої художньо-

естетичної діяльності, що відтворює життєвий світ, який обживається 

дитиною. Більше того, шкільний театр розуміється як методика введення 

дитини у світову культуру, в якій враховуються вікові етапи та 

передбачається проблемно-тематична та цільова інтеграція дисциплін 
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природничо-наукового, соціогуманітарного та художньо-естетичного 

циклів. Робота шкільного театру – це універсальний спосіб інтеграції. 

Розвиток культури на сучасному етапі свідчить про необхідність 

залучення підростаючого покоління до мистецтва та безперечно 

благотворний вплив театрального мистецтва на формування культури 

поведінки, уяви, фантазії, емпатії та інших художньо-творчих якостей 

особистості дитини. За свою сутністю, змістом та формою театральне 

мистецтво найбільш наближене до дитячих ігор, спілкування, що розвиває 

фантазію, вміння говорити, імпровізувати, рухатися на сцені, сприймати 

театральну гру як модель життя і наслідувати її. І ця модель «дитячого 

театру» має специфічні риси, які є унікальними серед інших видів творчої 

діяльності, де беруть участь діти. Свого часу Платон у роботі «Держава» 

етимологічно зближував ці два поняття: «виховання» та «гра». Він 

стверджував, що навчання ремеслам та військовому мистецтву неможливо 

без гри. В даний час дослідники відводять грі вирішальну роль у 

формуванні різних видів діяльності – розумової, фізичної, моральної, 

естетичної [1, с. 201]. 

Гра та театральне мистецтво нерозривно пов’язані. Театральне 

мистецтво наближено до дітей, до дитячого спілкування, до дитячих ігор, 

в основі яких лежить інстинкт наслідування, який від природи властивий 

будь-якій людині. Гра в театр сприймається дітьми як маленька модель 

життя. І розвивається дитина в наслідуванні чогось чи когось. У школах, 

де є своя театральна студія чи гурток, складається своя особлива 

атмосфера та відтворюється творча активність у різних аспектах школи. 

Найчастіше творчий актив, та й усі ті, хто так чи інакше зайнятий у 

шкільних постановках, встигають брати участь у різних цікавих заходах і 

водночас добре навчаються, тобто окрім творчих та особистісних аспектів, 

шкільний театр має вплив і на розвиток соціальних навичок, зокрема – 

відповідальності, самоорганізації, вмінню працювати у команді [2, с. 65]. 

У процесі занять театральною творчістю діти здобувають (або мають 

здобути за умови правильного функціонування та організації шкільного 

театру) такі якості та вміння з отриманням відповідних результатів: 
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● діти невимушено, природно долучаються до літератури, хореографії, 

музики та інших видів мистецтва, оскільки театр поєднує їх у собі всі; 

● діти із задоволенням займаються спільним творчим пошуком, всією 

творчою справою в цілому, оскільки театр – це колективний вид творчості; 

● здібності кожної дитини в умовах театральної творчості 

розкриваються, стають затребуваними, навіть відбувається прагнення дітей до 

тих видів творчості, які раніше не були цікавими, у них часом виявляються 

здібності, про які не підозрювали ні вони самі, ні батьки, ні вчителі; 

● словесні образи діти вчаться перетворювати на дієві, як того і 

вимагає сцена [4, с. 250].  

Досягнення зазначених результатів може відбуватися лише за умови 

цілісного творчого та психолого-педагогічного підходу до організації цієї 

діяльності, зокрема: 

● не змушувати дітей ставити на сцені матеріал, який їм не цікавий, 

а намагатися наблизити його, адаптувати до конкретного колективу; 

● намагатися поставити кожну дитину, яка бере участь у сценічній 

роботі, у вигідні для неї умови та будь-яким шляхом забезпечити їй 

почуття успіху; 

● залучати до участі у сценічній діяльності не лише «лідерів» 

колективу за певними параметрами та критеріями, а всіх дітей, незалежно 

від будь-яких обставин [3, с. 201]. 
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СOVER, REMIX, MASHUP У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ МУЗИКИ 

 

COVER, REMIX, MASHUP IN THE CONTEXT OF MODERN MUSIC 

 

Сучасна музика є невід’ємною частиною життя людини. Вона 

звучить у магазинах, у телевізорі, по радіо, у фільмах та інших медійних 

продуктах. Із розвитком технологій і винайденням засобів створення 

музики, як у випадку із електронною музику, виникла потреба у великій 

кількості унікального, «нового» звучання. Разом із тим, у повсякденному 

житті мелодії та ритми виконують роль метроному і заряджають людину 

на певний настрій і темп роботи.  

Великої популярності набрала легка, танцювальна музика, що не 

навантажує мозок. Зі спрощенням виробництва аудіо і доступністю 

приладів запису, а згодом і банків семплів та звуків, кількість музикантів і 

виконавців різко зросла, а їх унікальність викликає сумніви. Плагіат 

звучання або слів, або дзеркальне копіювання чиєїсь творчості, до того ж 

практично неконтрольоване, викликало перенасичення музичного ринку 

одноманітними треками. Для самих виконавців питання залишається лише 

у часі – хто швидше скопіює, ніж опублікують оригінал?  

Наслідування виконавцями один одного і прикрашання пісень 

власними рисами зумовило змішування стилів. У певні історичні періоди 
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це призводило до появи нових стилів зі своїми особливими ознаками, 

задумом і подіями, що спонукали до їх виникнення. Як наслідок, стрімкий 

зріст їх популярності у свій час.  

Відповідно епосу і подіям, що відбувались у час популяризації 

певної музики, наразі ці стилі мають ті ж ознаки. Однак вони змішались і 

мутували, створивши безліч проміжних напрямків. З’явились такі 

напрямки музики як фанк, електросвінг, метал-реп, поп-рок, реп-кор та 

інші. Тому згодом, виконавці не стали себе обмежувати у визначенні 

кількох близьких за звучанням стилів і виконували музику і поза межами 

першообраного стилю.  

Після такого змішання постало питання у винайденні нового 

звучання. Були спроби удосконалити його новими і незвичними 

інструментами, проте це призвело б до змін лише в інструментальному 

складі. Музична фактура твору це ще кілька шарів, окрім 

інструментального, які можна змінити. Наприклад, ритм, басу, тембр, 

висота звучання, швидкість та інші. Експерименти у будь-якій зміні цих 

шарів так чи інакше приводять до інших стилів і напрямків.  

Cover – (у популярній музиці) це виконання раніше відомих треків із 

точним або наближеним імітуванням оригіналу. Інколи їх виконують із 

переробленим аранжуванням, що призводить до майже повного 

видозмінення пісні. Часто змінюється саме напрямок, у якому написано 

твір та тональність, яка підлаштована під потреби виконавця. Для гуртів 

або альбомів з творами одного автора використовують термін «триб'ют». 

Триб'ют-гурти, що офіційно отримали дозвіл на виконання творів, 

зустрічаються не так часто через жагу виконавців до унікальності. Проте 

ті, хто  знайшов себе у даному напрямі зазвичай перекладають пісні на 

інші мови та адаптують їх, або дуже добре наслідують автора у виконанні 

й мають особливий успіх у аудиторії.  

Remix – це спосіб, де теж використовується оригінал музичного 

твору, однак він розбивається на частини, які змішують між собою. Часто 

застосовуються невеличкі фрагменти, які можуть виконуватись кілька 

разів поспіль. Ремікси створюються на основі електронної музики, із 
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застосуванням різноманітних звукових ефектів і шумів. До реміксів також 

можна віднести наново зведені доріжки, які будь-яким чином 

відрізняються від оригінального твору. Особливої популярності ремікси 

набули з удосконаленням звукозаписної апаратури. Причиною цього стала 

потреба у довших версіях відомих танцювальних пісень. Нині цим 

методом досить активно користуються ді-джеї. 

Mashup – метод обробки, який практично не порушує оригінальний 

трек, але видозмінює його за рахунок одночасного відтворення іншої 

композиції, схожої за темпом і партіями. Починаючи з 2000-х років 

mashup виділився у власний жанр. Рідше використовується три і більше 

пісень. Mashup-технології набули популярності після удосконалення 

звукового обладнання, і особливо, програмного звукового забезпечення. 

Основний контроль виконується шляхом регулювання гучності і 

частотного балансу треків відносно один одного, що дозволяє змінювати 

ведучі роли між ними.  

Mashup може бути дещо схожим на сover, але їх не варто плутати. Як 

вже було сказано, сover це перероблений оригінал, а mashup – одночасне 

звучання кількох оригіналів і не завжди одного автора.  

Варто згадати ще один метод створення нового звучання – potpourri, 

який теж використовує тему для виконання своїх або чиїхось оригіналів, 

але не створює нові стилі. У попурі вибрані частини різних пісень йдуть 

одна за одною та інколи не мають тематичного зв’язку. Сьогодні, таку 

добірку можна назвати концептуальним альбомом, що об’єднує пісні 

одного або кількох виконавців за тематикою, змістом або виходять одна з 

іншої.  

Ще одним проявом попурі у сучасній музиці є плейлисти, де пісні не 

обмежені часом альбому і можуть бути індивідуальними, під певний 

настрій, процес, події у житті тощо. До плейлистів можна віднести і 

списки відтворення, що присвячені одному виконавцю. Вони не є 

альбомами через перевищення часу альбомного звучання, але об’єднані 

темою виконавця.  
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Отже, сучасна музика йде нога в ногу з історією і видозмінюється 

відповідно подіям, що відбуваються у суспільстві. Стрімкий розвиток 

передбачає винайдення нового звучання сучасної музики або її 

удосконалення. В свою чергу експерименти зі складовими елементами 

музики призводить до переходу одного стилю в інший, через що 

відбувається мутація напрямків. Вони стають більш вузькими, але 

водночас простір для творчості виконавців розширюється в рази. 

Cover, Remix та Mashup допомагають виконавцям знайти власний 

стиль, напрямок, відтворити власне бачення і втілити у життя ідеї, які не 

мають обмежень в інструментах або напрямках музики. Як наслідок, 

справджується вислів «скільки людей, стільки ж різних думок». Для епохи 

індивідуалізації існування таких методів музикотворення є розвитком і 

просто гарною віддушеною для меломанів. 
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ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ АУДІОДОРІЖОК ДО МІКШУВАННЯ: 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

BASICS OF PREPARING AUDIO TRACKS FOR MIXING: 

PRACTICAL RECOMMENDATIONS 

 

Мета статті – проаналізувати головні тенденції і дати практичні 

рекомендації звукорежисерам-початківцям.  
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Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні методів 

наукового пізнання та системного аналізу (дедукції, індукції, аналізу і 

синтезу).  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у виявленні та 

аналізі головних кроків підготовки мультитреку до мікшування за 

допомогою додаткових плагінів.  

Мікшування аудіокомпозицій – це процес оптимізації та об’єднання 

багатодоріжкових записів у кінцевий моно-, стерео- або об’ємний 

звуковий продукт. У процесі поєднання окремих треків їх відносні рівні 

регулюються та балансуються, а різні процеси, такі як еквалізація та 

компресія, зазвичай застосовуються до окремих треків, груп треків і 

загального міксу. 

Актуальність роботи визначена популярністю такого творчого 

процесу звукорежисера – мікшування аудіокомпозицій. В цей самий час, 

зазначена діяльність вважається однією з найскладніших через 

різноманіття задач і відсутність чіткої методики навчання цьому ремеслу. 

У поданому огляді буде запропоновано список рекомендацій, які 

допоможуть звукорежисерові-початківцю правильно підготувати 

аудіоматеріал перед використанням безпосередньо плагінів: еквалайзера, 

компресії, сатурації, ділею, реверберації тощо. 

Перше, що треба зробити перед початком мікшування – організувати 

роботу так, щоб процес зведення став більш ефективним. Перед тим як 

почати рухати  фейдери, необхідно переконатися, що аудіодоріжки розміщені 

зручно і ви знаєте, як і де все розташовано.  

Гарний спосіб – використання кольорового кодування. Призначення 

всіх ваших треків до певних кольорів на основі того, який це інструмент або 

група інструментів, допомагатиме вашому робочому процесу. При цьому, 

дуже важливо зберігати однакову лінійку кольорів відносно аудіотреків, щоб 

легше було їх знайти в кожному з оброблюваних проєктів. Наприклад, ударні 

– червоні, ритм-гітара – жовта, бас-гітара зелена тощо. 
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Існує декілька способів почати мікшування та динамічне балансування, 

і перший з них – прослуховування твору. При цьому, необхідно це здійснити 

з усіма піднятими регуляторами.  

Таким чином, відразу помітно, що запис звучить надто голосно або 

занадто тихо.  

Слухаючи доріжки окремо та трек загалом, зазначте на що вам 

потрібно, на вашу думку, звернути особливу увагу.  

Наприклад, це можуть бути дуже динамічні вокальні треки або тихо 

записані гітарні треки, які тонуть у міксі тощо. 

Надважливою складовою є налаштування рівнів гучності.  

Порухайте фейдер кожної доріжки, щоб помітити динамічні 

відмінності, які він створює.  

Також необхідно побудувати попередній динамічний баланс, виділити 

за допомогою гучності головне і другорядне.  

Цей процес не є легким і статичним, він може змінюватись впродовж 

мікшування. Можливо, вам доведеться це виправити зі стисненням або за 

допомогою автоматизації.  

Нарешті, необхідно максимально спростити свій мікс, створивши 

підгрупи і використавши бàсси для простішого способу візуалізації кожного 

елементу міксу.  

Ще одна причина групування, крім спрощення, полягає в тому що 

вони дозволяють легко «підкрутити» баланс і налаштувати кожен вже 

узагальнений аспект міксу.  

Наприклад, якщо ви задоволені своїм динамічним балансом 

барабанів відносно одне одного, але просто бажаєте, щоб барабани були 

трохи голоснішими загалом, краще «підтягнути» один фейдер замість 

переміщення кожного окремого фейдера на окремих доріжках. 

Зазначені кроки – це лише перший етап в складному процесі 

мікшування аудіотреку. Але витративши час один раз на аналіз подальшої 

роботи та організацію зручного робочого простору, ефективність роботи 

звукорежисера підвищується в декілька разів. 
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Висновок. Наголошено, що сучасні комп’ютерні музичні програми 

докорінно трансформували способи взаємодії звукорежисера зі звуковим 

матеріалом. Відзначено, що на особливу дослідницьку увагу заслуговують 

нові можливості зведення аудіотреків та їх порівняння з консервативними 

методами.  

Опис цих трансформацій може вказати напрям дій, необхідних для 

викладання звукорежисури з використанням сучасних методів і 

технологій. 
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ТЕХНОЛОГІЇ МЕРЕЖЕВОГО НАВЧАННЯ 

ЗВУКОРЕЖИСЕРІВ ЗА УМОВ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 

 

TECHNOLOGIES OF NETWORK TRAINING OF SOUND 

DIRECTORS UNDER THE CONDITIONS OF THE MODERN 

EDUCATIONAL PROCESS 

 

Світ сильно змінився протягом останніх кількох десятиліть. 

У повсякденну обстановку увійшло багато нових змін, і однією 

з найпомітніших причин цих змін є технологія. Наука і техніка почали 
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відігравати таку важливу роль у житті людини, що XXI століття отримало 

назву технологічно потужного століття.  

У контексті розвитку технологічного прогресу зміни очевидні у всіх 

сферах життя, і це також стосується сектору освіти. Виникла потреба в 

якісних технологіях та методах мережевого навчання, які б допомагали 

навчальному процесу. Освіта зазнала багатьох змін, і є багато позитивних 

змін у цій галузі, які відбулися завдяки наявності технологій та мереж.  

Зважаючи на це проблема дослідження практики мережевого 

навчання в навчальному процесі є актуальною, а особливо дослідження 

основних засад, методів та технології мережевого навчання на прикладі 

організації навчального процесу в галузі звукорежисури у системі вищої 

освіти на сучасному етапі розвитку.  

Здобувачам вищої освіти важливо усвідомлювати важливість і 

актуальність запровадження технологій мережевого навчання. Це 

дозволить їм знати про навички та методи, яких необхідно дотримуватися, 

щоб отримати найкращі бали чи оцінки, та мати змогу самим активно 

використовувати мережеві ресурси для отримання додаткових практик та 

знань. Важлива роль, яку мережеві технології відіграють процесі у 

навчанні, полягає в тому, що вони підвищують рівень комунікації як між 

здобувачами, так і між викладачами. За допомогою науки і техніки 

експерти і педагоги тепер знають про різні способи збереження знань і 

різних навиків. Ці методи можуть бути використані педагогами, щоб 

зробити навчальні дисципліни більш цікавими, інтерактивними та 

ефективними для здобувачів. 

Загальновідомо, що немає двох однакових людей, і це також вірно і 

для здобувачів вищої освіти. Немає двох здобувачів з точно схожими 

інтересами і стратегіями навчання. І сьогодні мережеві технології надали 

усім здобувачам можливість вчитися краще, ніж коли-небудь раніше.  

Найбільша перевага мережевого навчання полягає в тому, що цей 

процес дозволяє різним  здобувачам та викладачам легко взаємодіяти. Це 

полегшує студентам та викладачам обмін інформацією, а також розгляд 
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складних тем, напрацювання навичок. Оскільки здобувачі мають можливість 

самостійно находити інформацію, опрацьовувати її та використовувати під 

час навчального процесу за допомогою мережевих ресурсів. 

Якщо брати для розгляду діяльність звукорежисера, то вона носить 

яскраво виражений практико-орієнтований характер. Це може бути робота 

над створенням аудіовізуального художнього образу спектаклю, 

звукотехнічне рішення концертної програми чи звукозапис у студії. Тому, 

говорячи про методи мережевого навчання в контексті єдиної системи 

вищої освіти в галузі звукорежисури передусім мається на увазі 

проведення практичних видів навчальних мережевих занять в рамках спів 

творчої взаємодії викладача та здобувача. 

Результативність такої взаємодії вирішує низку ключових 

організаційно-методичних питань: 

1. Зникає потреба у регулярному оновленні парку навчального 

звукотехнічного обладнання у ВНЗ, що здійснює реалізацію освітньої 

програми за напрямом підготовки фахівців у галузі звукорежисури. Будь-

який вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку фахівців у 

галузі театральної звукорежисури, звукорежисури культурно-масових 

вистав та концертних програм апріорі має базовий мінімум необхідного 

звукового обладнання для здійснення практичної навчальної діяльності. 

З погляду техніки мережного навчання значно доцільніше і 

продуктивніше проводити навчальні практичні заняття з урахуванням 

обладнаних, вивчення якого необхідно на етапі розвитку 

звукорежисерської практики. 

2. Освоєння передовими засобами та технологіями сучасної 

звукорежисури в умовах реальної звукотехнічної практики під 

керівництвом наставника – спеціаліста, який має доступ до роботи з 

обладнанням та має кваліфіковані навички його експлуатації для 

створення цілісної акустичної атмосфери того чи іншого творчого 

продукту – від аудіо-диска до багатоцільового концертного заходу. 
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Відтак констатуємо, що технології змінили світ і найважливіша роль 

технологій та мереж у галузі освіти – нові способи організації навчального 

процесу, надання більшої кількості можливостей обміну ідеями як для 

педагогів,  так і для здобувачів вищої освіти. 
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Київська міська організація Національної Всеукраїнської музичної спілки  
 

     
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!     
 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ХІІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Діяльність продюсера в культурно-мистецькому 

просторі ХХІ століття: партнерство, моделі, напрями, стратегії», яка 

відбудеться 15-16 грудня 2022 р. у м. Києві.  

 

Тематика конференції охоплює такі напрями: 

- концептуальні засади та моделі продюсерської діяльності в Україні та за її 

межами; 

- стратегія і тактика продюсерського партнерства: взаємодія, єдність, етика 

відносин; 

- функції та специфіка діяльності продюсера і менеджера в контексті 

формування громадянського суспільства, зокрема в умовах війни;  

- розмаїття сфер продюсування та продюсерських моделей у сучасному 

сценічному мистецтві; 

- продюсування в системі мистецької освіти України та зарубіжжя; 

- формування особистості продюсера в контексті культурної ідентичності; 

- функції культури, функції продюсерської діяльності: партнерство, моделі, 

напрями, стратегії; 

- праксеологічні аспекти продюсування в галузі мистецької освіти; 

- продюсування у сфері академічного та естрадного виконавства; 

- роль і місце бардівської пісні в сучасному культурно-мистецькому 

просторі; 

- роль державних організацій в діяльності продюсера, законодавчі чинники 

та їх значення; 

- взаємодія звукорежисера в сучасному культурно-мистецькому просторі; 

- роль громадських організацій (творчих спілок, громад, товариств, культурних 

осередків) у діяльності продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ ст.: 

партнерство, моделі, напрями, стратегії. 
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Для участі в конференції необхідно 

 

до 13 грудня 2022 р. подати заявку з інформацією: 

 

– відомості про автора (прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи, 

посада, науковий ступінь, вчене звання, якщо студент, адреса ЗВО, контактний 

телефон); 

– тема доповіді. 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська 

За матеріалами проведення конференції буде видано електронний збірник 

наукових праць з розміщенням на сайті НАКККіМ. За бажанням учасників 

збірник можна буде надрукувати. 

Повідомлення обсягом від 3-5 сторінок в електронному варіанті подати 

до Оргкомітету до 25 січня 2023 року. Вимоги до текстів: Word, формат А 4; 

гарнітура Time New Roman; розмір 14; міжрядковий інтервал 1,5; береги: 2 см х 

2 см.  

 

Адреса оргкомітету: 

 

НАКККіМ: м. Київ-15, вул. Лаврська, 9, корп. 7.  

Тел.: (050)290 86 49 Садовенко Світлана Миколаївна (автор і куратор 

проєкту);  

(067)888 27 37 Ліфінцева Галина Олексіївна (керівник групи забезпечення).  

 

 

Запрошуємо до участі в конференції продюсерів, науковців, викладачів, 

здобувачів та усіх зацікавлених осіб. 
 

Заявки та тези чекаємо на електронні адреси: 

 

Садовенко Світлана Миколаївна: e-mail: svetlanasadovenko@ukr.net  

Ліфінцева Галина Олексіївна: e-mail: galinalifintseva@gmail.com 

mailto:svetlanasadovenko@ukr.net
mailto:galinalifintseva@gmail.com
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