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Секція 1. ЦИРКОВІ ЖАНРИ СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА:  

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

 

Шариков Денис Ігорович,  

кандидат мистецтвознавства,  

декан факультет естрадного та циркового мистецтв КМАЕЦМ 

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦИФІКИ ІЛЮЗІЇ ТА МАНІПУЛЯЦІЇ У 

СЦЕНІЧНОМУ МИСТЕЦТВІ 

На сучасному етапі розвитку ілюзійного жанру чи не найголовніше 

місце займає психологічна маніпуляція, у тому числі охарактеризовано 

особливості містифікації в жанрі ілюзії та маніпуляції у цирковому мистецтві, 

визначено аспекти та прийоми містифікації в жанрі ілюзії та маніпуляції, 

з’ясовано, що в основі маніпуляції лежить використання ілюзіоністом слабких 

місць глядача.  

За результатами аналізу прикладів простого фокусу виокремлено 

основні психологічні прийоми, які використовуються фокусником у процесі 

виступу, та вибудовано загальну стратегію управління ілюзорною реальністю, 

яка, на нашу думку, зокрема, включає прийом інтерпретації (створення 

потрібних зорових образів та асоціацій), сугестивний вплив на глядача 

(сугестивні припущення, сугестивні натяки, сугестивні пропозиції тощо), 

маскування реальних подій та задавання неправдивих психологічних 

установок.  

Акцентуємо увагу на тому, що секрети трюків розкривають не глядачі, а 

невмілі виконавці. На наше переконання, лише наполеглива та копітка праця, 

відпрацьовані трюки та вдале їх виконання є запорукою успіху та сприйняття 

глядачами як магії [2].  

Визначальну роль у процесі маніпуляції відіграє свідомість, оскільки 

джерелом будь-якого життєвого досвіду є система сприйняття через п’ять 

органів чуття, у конкретному випадку це переважно слух і зір, тому завданням 

фокусника є вміле управління свідомістю глядача.  Встановлено, що найтонші 
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нюанси поведінки виконавця, які не сприймаються найчастіше свідомо, а лише 

на рівні підсвідомості глядача,  є визначальними у створенні комплексної 

ілюзорної реальності.  

Перша поява виконавця визначає подальший успіх його виступу. 

Зовнішність, всі дії виконавця повинні бути природними та відповідати його 

образу, протиріч не має виникати, оскільки глядачі звернуть на це увагу. Рухи 

виконавця не повинні бути надто швидкими, різкими, спритними або навпаки 

занадто повільними, оскільки у такому випадку глядач відразу ж зрозуміє, що 

саме завдяки цій неприродності і вдався трюк.  

Справжній фокус повинен бути дивом, якщо пасировку замінити на 

природний рух, обман залишиться непоміченим. Отже, для того, щоб 

уникнути неприродних жестів, варто використовувати прийом відвернення 

уваги, при цьому кожен рух все ж таки повинен бути вивіреним і 

відпрацьованим [1]. 

Зокрема, важливою для образу фокусника є мова, її відповідність 

заявленому стандарту, який спостерігає глядач. Під час виступу відразу 

звертається увага на акцент, специфічну артикуляцію, швидкість мови і зміну 

цієї швидкості, деякі тональні якості та інші параметри мови виконавця. Мова 

миттєво стає впізнаваною і типовою для цього конкретного артиста.  

При цьому, крім чисто аудіальних особливостей мови, виконавець 

відразу ж встановлює і ще один стандарт – словарний запас, структура 

побудови речень, мовні звороти тощо. І цей стандарт повинен незмінно 

підтримуватися, оскільки будь-яке відхилення від нього миттєво викличе 

підвищений інтерес. 

Голос, мова виконавця є потужним засобом, відволікаючим глядачів від 

розгадки секрету трюку. Те, що виконавець каже, як він це робить, відволікає 

глядачів від самих трюкових дій, переводячи на його обличчя і артикулює губи 

центр глядацького інтересу. Подаючи вербальні та невербальні сигнали, 

виконавець може зруйнувати при цьому весь приховуваний секрет та 

повідомити глядачам абсолютно очевидні відомості про приховувані дії 
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фокусника, тому кожен фокусник повинен слідкувати не лише за зовнішнім 

виглядом та рухами, а звичайно за своєю інтонацією і мовленням, адже глядач 

сприймає інформацію комплексно. 

Проте все таки одночасне чи комплексне застосування цих прийомів 

допомагає виконавцю вдало керувати увагою, управляти свідомістю глядачів 

та досягнути кінцевої мети своїх дій. Володіння прийомами контролю уваги, 

захоплення та утримання уваги є запорукою успіху фокусника на сцені. 

За результатами проведеного дослідження виявлено прийоми 

управління розумовими процесами глядачів. Найважливішим результатом 

проведеного дослідження стало те, що виявлені прийоми виявилися в деякому 

роді універсальними і забезпечують досить ефективне управління не тільки 

сприйняттям, а й процесом аналізу того, що відбувається.  

На основі аналізу ситуації глядачі роблять певні висновки і приймають 

деякі рішення. У своїй масі глядачі, завдяки ефективному управлінню їх 

розумовими процесами з боку фокусника, не усвідомлюють початкову 

заданість і зумовленість своїх, здавалося б, самостійних висновків і рішень. 

Варто зазначити, що психологічні прийоми впливу – надзвичайно 

ефективна зброя виконавця, що дозволяє йому безкарно і непомітно нав'язати 

свою волю глядачеві. 
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СПЕЦИФІКА І ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИРКОВОЇ ГІМНАСТИКИ 

У сучасному світі заняття гімнастикою є невід’ємною складовою 

здорового образу життя культурної людини. Йдеться передусім про заняття 

основною та лікувально-гігієнічною гімнастикою, що сприяє, насамперед, 

підтриманню гарного стану здоров’я. Основна мета  гімнастики – розвиток 

рухової активності людини. Такий розвиток може припускати засвоєння 

певних нових навичок, підвищення активності з метою засвоєння складніших 

дій.  

Саме такий вид використовується в більшості загальноосвітніх 

навчальних закладів у якості однієї з дисциплін, що входять у програму. 

Основні виконувані вправи – це ходьба, біг, стрибки, подолання перешкод, 

перенесення вантажів, повзання тощо. Нерідко використовуються додаткові 

пристосування та снаряди, наприклад, скакалки, кільця, поперечини, бруси, 

невеликі гантелі.  

Основна гімнастика дозволяє підтягти тіло, підвищити координацію і 

нормалізувати роботу організму. Також  цей вид спрямований на поліпшення 

настрою і самопочуття людини, підтримання здоров'я, профілактику 

захворювань і підвищення загального тонусу. Тобто тренування організму і 

підвищення активності не є головними цілями. Як правило, виконуються 

найпростіші вправи без використання додаткових пристосувань. Подібні 

заняття проводяться в санаторних чи курортних установах [1, с.  31].  

Ця тема актуальна для всіх гімнастів, не залежно від того, хто яким 

видом гімнастики займається, для майбутніх викладачів гімнастики, для 

артистів цирку, які виступають у жанрі повітряної гімнастики. Тому і 

теоретичні дослідження гімнастики є актуальними та доцільними, бо 

висвітлюються історія виникнення та розвитку повітряної гімнастики, її 

класифікація, повітряна гімнастика у цирку, підготовка фахівців у жанрі 
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повітряної гімнастики та особливості драматургії циркового номеру в жанрі 

повітряної гімнастики 

Повітряна гімнастика є одним з найкрасивіших різновидів повітряної 

гімнастики. Для виконання видовищних номерів на повітряних полотнах 

потрібно прагнути до гарної фізичної підготовки, мати гарну фігуру, вчитися 

та удосконалювати свої вміння в напрямах хореографії, пантоміми, гімнастики 

та майстерності актора. 

Повітряна гімнастика стає цікавою альтернативою танцювальних і 

спортивних занять для непрофесіоналів, які досить успішно освоюють базові 

елементи цього виду гімнастики, а іноді і досягають досить високого рівня 

володіння цим снарядом, аж до виконання складних елементів [2].  

Необхідно сприяти розвитку наполегливості, цілеспрямованості, 

витривалості, рішучості, самоконтролю, розвивати почуття до прекрасного, 

формувати свідоме ставлення до здорового образу життя. Цьому значно 

сприяють заняття повітряною гімнастикою.  

Одним з найважливіших аспектів для досягнення продуктивної праці, 

якісного результату та творчих перемог є спілкування тренера з студентом, 

взаєморозуміння, підтримка, дисципліна та дотримання субординації. 

Неабияку роль відіграє ставлення студента і тренера, творча «зв’язка». Адже 

саме викладач повинен допомагати  та стимулювати студента. Завдяки цьому 

студент буде мати неабияке бажання вчитися, само розвиватися, та любити те, 

чим він займається. 

Список використаних джерел 
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зі спортивної акробатики 

СПЕЦИФІКА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ЦИРКОВА АКРОБАТИКА У 

ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ» 

Розробка програми покликана необхідністю вдосконалення навчально-

виховного процесу у зв’язку з підвищенням вимог до підготовки артистів 

цирку з акробатичних жанрів, а також артистів сценічних жанрів та 

хореографії, пов’язаних з проведенням артистичної діяльності в ринкових 

умовах.  

Вивчення акробатичних вправ починається з усного пояснення 

викладача, мета якого – чітке усвідомлення студентом техніки та 

послідовності виконання акробатичних елементів і вправ. Практичне 

засвоєння акробатичних елементів і вправ, особливо на початковому етапі, 

обов’язково здійснюється із застосуванням правильної допомоги та 

професійного страхування студентів викладачем (різні підтримки, утримання, 

лонжа). Переходити до вивчення нових, більш складних акробатичних вправ 

необхідно тільки після практичного засвоєння попередніх. 

Основні завдання навчання акробатики полягають у тому, щоб: 

1. Розвинути швидкість реакції; 

2. Розвинути почуття координації та орієнтування в просторі; 

3. Удосконалювати вестибулярний апарат; 

4. Виховати культуру тіла; 

5. Підготувати фізичний апарат до виконання складних трюків. 

Предмет «Акробатика» вивчається в Київській муніципальній академії 

естрадного та циркового мистецтв протягом двох-трьох років для циркових та 

сценічних жанрів, а також одного року для студентів-хореографів «Сучасний 

естрадний танець» на бакалавраті. 
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Предмет «Спеціалізація за жанрами – циркова акробатика» викладається 

за принципом висхідної лінії: на першому курсі закладаються основи 

володіння жанром і вміння застосовувати засоби страховки (мати, лонжі); на 

другому курсі починається спеціалізація з акробатики, що включає вивчення 

складних індивідуальних вправ, що забезпечують перехід до підготовки 

навчального номера; на третьому і четвертому курсі – подальше 

вдосконалення професійної підготовки (для виконавців номерів) або робота 

над навчальним номером [3].  

Як і будь-який навчальний процес, навчання акробатичним вправам у 

Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв 

будується на дидактичних принципах, але має свої специфічні особливості, 

властиві вітчизняній акробатичній школі. 

Для успішного виконання акробатичних вправ для студентів 

бакалаврату освітньо-професійної програми (ОПП) – «Циркове мистецтво», 

спеціальності 026 «Сценічне мистецтво», потрібно дотримуватись деяких 

обов’язкових правил і будувати урок бажано за таким принципом: 

1) Підготовча частина – розігрівання м’язів. 

2) Основна частина – вивчання виключно технічних вправ, де напруга 

максимальна. 

3) Заключна частина – виконання вправ на силу та розтягування м’язів і 

розслаблення. 

Співвідношення цих частин та повторення і закріплення вивченого 

матеріалу регламентується викладачем, виходячи з необхідності. На 

початковому етапі вивчення акробатичних вправ допомога викладача, вміле 

страхування виховують у студентів впевненість у своїх силах та сприяють 

швидкому переборюванню страху і труднощів [2]. 

Основні вміння якими повинен володіти та поняття які повинен знати 

студент бакалаврату: з освітньо-професійної програми «Циркові жанри» 

практично виконувати та теоретично аналізувати фахові компетенції, 

акробатика як жанр та її різновиди, акробатичний вольтиж, акробатична 
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доріжка, акробатика силова, бланш, вальсет, вхід та схід з плечей, гвинт, 

зіскок, колесо, kopfsprung (копфшпрунг), копштейн, culbute (кульбіт), courbette 

(курбет), лягскач, лонжа, мат, міст, пасеровка, переворот, перекидка, 

прапорець, розігрів, рондат, «з решітки в решітку», salto (сальто), сальто 

мортале, стійка кисті в кисті, стійка, страховка, стрекасат, схід, темп, 

угрупування, хват, flic-flac (флік-фляк), vordersprung (фордершпрунг), «з 

фуса», шпагат [1].   

Також студенти бакалаврату повинні вміти: 

а) володіти ефективними прийомами збереження рівноваги тіла; 

б) правильно провести розігрів, включаючи прості та ефективні вправи; 

в) правильно застосовувати страхувальні засоби, необхідні як при 

розучуванні, так і при виконанні акробатичних елементів і вправ; 

г) правильно виконувати як прості, так і складні акробатичні елементи і 

вправи; 

д) правильно аналізувати власну техніку виконання акробатичних 

елементів і вправ, уміти вчасно знаходити та виправляти помилки технічного 

характеру; 

е) на основі засвоєного програмного матеріалу з акробатики вміти 

правильно складати та виконувати прості і складні акробатичні комбінації [2]. 

Групові заняття з акробатики забезпечують в свою чергу всебічний 

фізичний розвиток на основі і в органічному зв’язку з вимогами і нормами 

підготовки артистів, дають змогу в цілому вдосконалювати майстерність 

виконавців. 
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ПРОВІДНІ ПЕРСОНАЛІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ШКОЛИ АКРОБАТИКИ 

Акробатика займає в цирковому, сценічному мистецтві та хореографії 

домінуюче становище в порівнянні з іншими жанрами завдяки різноманітності 

видів, безлічі вправ і різних форм виконання. Володіння прийомами 

акробатики необхідно кожному професіональному артисту цирку: 

еквілібристу, гімнастові, жонглерові, клоуну; артисту сценічного жанру – 

міму, а також сучасним хореографам – артистам балету та танцювальних 

ансамблів та колективів [1].  

Для початку небагато історії стосовно видатних представників 

акробатики та циркових артистів Київської школи, видатних майстрів 

спортивних змагань та манежу. 

Ольховіков Микола (батько) – акробат працював у цирку в 1930−50-х 

роках ХХ століття, очолював перший пресувальний цирковий колектив 

(1933−1941). Відзначився організацією театралізованих акробатичних 

номерів, особливо варто звернути увагу на його номер «Океанос» − російська 

трійка на конях. Серед стрибків треба відзначити його роботу та його (сина) 

Ольховікова Миколи, народного артиста РРФСР. Серед складних трюків – 

«Подвійне сальто мортале з підкидної дошки» з приходом в крісло, на перш, 

який тримав його батько. 

Володимир Довейко – акробат, народний артист РРФСР, працював у 

цирку з 1930−1950-х років ХХ століття. Відзначився стрибками з піруетами, 

комбінаціями з трьох послідовних піруетів, останній з яких закінчувався 

переднім сальто мортале. Також треба зазначити – два кола по манежу 
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арабськими сальто без зупинки. Серед складних трюків відзначився 

«Потрійним сальто з піруетом з підкидної дошки», його партнер Саженєв 

виконував «Сальто мортале на двохметрових ходулях». У 1946 році створив 

груповий цирковий номер «Акробати-стрибуни з підкидними дошками».  

Володимир Кашеваров – акробат-стрибун, повітряний гімнаст 

1960−1990-х років ХХ століття. Номер – акробати на верблюдах 

«Кадиргулям» під керівництвом Янушевского Владислава. Найяскравіші 

трюки – «Сальто вперед через п’ять верблюдів», «Рондад заднє сальто за 

бар’єр». Номер акробатів-стрибунів в акробатичному ансамбль «Черемош» 

під керівництвом заслуженого артиста УРСР Віктора Максимова.  

Найяскравіші трюки – «Подвійне сальто назад на килимі», «Подвійне 

сальто з гвинтом» (з обертом на 360°), «Арабські сальто по колу на манежі». 

Дуетний номер – повітряна рамка «Повітряне кохання» з партнеркою та 

дружиною, заслуженою артисткою України Світланою Кашеваровою. 

Найяскравіші трюки – «Подвійне сальто вперед в руки партнеру», «Вольтижна 

робота та кабріоль з партнеркою». У подальшому – інспектор манежу 

Національного цирку України [1]. 

Анатолій Стеценко – еквілібрист на першах, заслужений артист України 

працював в «Українському колективі» та країнах зарубіжжя у 1970−1990 рр. 

Видатний номер, де був присутній синтез циркових жанрів, – акробатичний 

хенд-вольтиж з еквілібром з першами, номер «Летучі перши», при випуску 

якого було змінено загальноприйняте візуальне бачення статичного руху 

перша на його динамічний рух у просторі [2].  

Найяскравіші трюки – «Кидок перша з верхнім від одного нижнього до 

іншого», «Переліт верхнього з перша до середнього, який стоїть на перші», 

«Кидок перша з чотирьох рук партнеру, який стоїть на ходулях». У 

подальшому цей дивовижний номер був відновлений у 2014 році та продовжує 

репрезентуватись на арені Національного цирку України під керівництвом 

Віктора Ярова за участі випускниці Київської муніципальної академії 

естрадного та циркового мистецтв – Тетяни Заремби.  
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Валерій Пироговський – акробат на підкидних дошках, працював у 

1970−1980 роках ХХ століттях у «Цирковому колективі» при Союздержцирку 

під керівництвом народного артиста України Володимира Шевченка. Видатні 

трюки – «Колона з чотирьох чоловік, п’ятий робив захід в плечі (вилітав)», 

«Два бланжи, чотири задніх сальто мортале в плечі». Його партнер Ханов 

Сергій у номері відзначився унікальним трюком «Потрійне сальто на одній 

ходулі» [2]. 
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Орел Дмитро Володимирович,  

старший викладач кафедри циркових жанрів КМАЕЦМ 

ОСОБЛИВОСТІ ПОВІТРЯНОЇ ГІМНАСТИКИ  

Визначення, уточнення і розкриття складових особливостей і 

закономірностей техніки (складні трюки, переходи від початку комбінації до 

її завершення), а також жанрово-стилістичний та художньо-естетичне 

наповнення циркового номера (репрезентації), є сьогодні рідкісним явищем, 

особливо в наукових дослідженнях цирковий критики, цирковий педагогіці, як 

в Україні так і Європі і Америці. [3]. 

Напрацювання сучасності в повітряної гімнастики, її термінології, 

теоретичних факторів, понять, методів, категорій, жанрів, видів, авторських 

стилістики, опису семіотики руху, трюкової частини професійною мовою 

жанру, практично відсутня. 
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Циркова або повітряна гімнастика, досить різноманітна і представлена 

такими видами. Повітряна гімнастика на полотнах; повітряна гімнастика на 

петлях, повітряна гімнастика на кард-де-парелі, повітряна гімнастика на кард-

де-волане, на кільці, на ременях, повітряна рамка, гімнастика канатаходці, 

повітряна гімнастика на пілоні.  

Важливо відзначити, що аналітичне творчість повітряного гімнаста 

повсюдно займається синтезом теоретичних та художніх практик, здатністю 

до досягнення цієї мети, професійної артистичному середовищі як в світі, так 

і, на Україні. Творчий підхід до циркового мистецтва і мистецтва синтезу в 

повітряної гімнастики, є з'єднання техніки і трюкової частини з пластикою, 

пантомімою, балетом, акторською майстерністю, художнім оформленням 

виконавців. Синтез теорії і художньої практики в цирковій гімнастики 

забезпечують якісний рівень циркових номерів, оскільки теорія надає 

цирковим артистам знань в області мистецтва в цілому, а практика служить 

відпрацюванню технічної майстерності [2]. 

Інваріантні підходи в цирковому виконавстві жанру повітряної 

гімнастики забезпечуються наявністю таланту артиста як оригінального 

автора. Вихід на манеж, поклони, пластика рухів, емоційна налаштованість, 

елементи костюма, продуманий реквізит – все це становить ті особистісні, 

неповторні, підходи до виконання номера, які складають загальний стиль 

виконавця. 

Без незмінних підходів до циркового виконавства мистецтво цирку, як і 

мистецтво в цілому, не може еволюціонувати. Без таких підходів до створення 

номера циркове мистецтво буде залишено і перспектив розвитку, і тієї манки 

магнетичної сили, яка відрізняє його з усіх мистецтв [1]. 

Отже, повітряна гімнастика як жанр циркового мистецтва має власні 

проблеми еволюції. Вони полягають в пошуку нових і інваріантних підходів 

до циркового виконавства, створення технічного знаряддя для номера, пошуку 

відповідного музичного, костюмованого і світлового оформлення циркових 

номерів. 
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Кузнєцова Тетяна Анатоліївна, 

старший викладач кафедри циркових жанрів КМАЕЦМ 

ТІЛЕСНА ВИРАЗНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИХОВАННЯ 

СУЧАСНОГО АРТИСТА 

Рубіж ХХ−ХХI століть відзначений особливим інтересом до візуальної 

сценічної культури. Цей інтерес був закладений ще в кінці ХІХ століття, коли 

європейський театр почав активно освоювати присутні в ньому пантомімічні 

основи. З глибокої давнини прийшло в наші дні мудре і виразне мистецтво 

пантоміми.  

Кожна епоха підказувала йому свої теми, висувала нові акторські імена, 

поповнювала сценічні прийоми, удосконалювала техніку. Мова побутової 

пантоміми зрозуміла всім. Пантоміма по праву вважається самим 

інтернаціональним мистецтвом, і в той же час, в кожній країні, у кожного 

народу вона забарвлена своїми неповторними національними рисами. 

Шляхетна мета виховання творчої особистості, яка володіє не тільки 

навичками ремесла, але і прагне до створення високохудожнього образу, рухає 

відповідальними перед своєю професією педагогами. Саме це надзавдання 

направляє театральний процес у всій його історичній ретроспективі протягом 

тисячоліть.  

Саме до цієї мети прагнули всією своєю творчістю такі видатні діячі 

театру, як: Г.Крег, Ж. Копо, Е. Декру, Лесь Курбас, Вс.Мейерхольд, О.Таїров. 

http://www.ruscircus.ru/glav14
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І саме цю почесну естафету продовжують нести сучасні розробники 

театральної теорії І.Рутберг, М.Шкарабан, Н.Я.Ужвенко, Е.Маркова, 

Т.Смірнягіна. 

Сучасна пантоміма як жанр проникла і збагатила всі сценічні види 

мистецтва. У цирковому мистецтві, як визначав радянський мистецтвознавець 

Е.М. Кузнєцов, почали використовувати саме драматичні основи пантоміми. 

На її основі активно розвивалася клоунада − «мініатюра без тексту (або з 

мінімальною кількістю слів), яка виконується сольно або групою артистів, 

перенесена в цирк з ярмаркового балагану, де існувала у вигляді мімічних 

Буффон-фарсових інтермедіях, п'єсах, арлекінадах». Так само майже до кінця 

XX століття пантомімами називалися «тематичні сюжетні циркові вистави на 

основі лібрето, сценарію, які вирішувалися способами циркової і театральної 

виразності». 

Перша спроба створення теоретико-практичної бази виразного руху-

жесту була зроблена ще в середині ХIХ століття французьким педагогом 

Франсуа Дельсартом в вибудуваній ним "системі виразності людини." На 

початку ХХ століття значних результатів в цьому напрямку досяг 

швейцарський педагог і композитор Е.Жак-Далькроз, проводячи 

експерименти в області невербальних комунікацій, в основі яких лежали 

ритмічні і пластично-пантомімічні способи виразності.  

Традиційна пантоміма в інших видах мистецтв органічно існує з кінця 

ХIХ століття, коли її художні та творчі можливості стали використовуватися 

для оновлення та збагачення "старих форм" сценічних мистецтв. У синтезі з 

різними видами мистецтв пантоміма виконує функції зв'язку, пояснення, 

доповнення, коментування, об'єднання окремих елементів різних жанрів в 

єдиний художній твір для реалізації творчої ідеї.  

Всі напрямки сучасної пантоміми виконують своє основне завдання, 

використовуючи невербальні засоби передають конкретний сюжет, зрозумілу 

всім історію, коли глядач розуміє логіку подій, співпереживає і робить 

висновки, що збігаються з задумкою актора або режисера. 
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Створення методики навчання пантомімі студентів київської академії 

естрадного та циркового мистецтва базувалося на матеріалах європейського 

сценічного візуального мистецтва. Всі предмети що викладаються  працюють 

на всебічне розкриття здібностей студентів, на придбання професійних 

навичок, необхідних у складній роботі циркового артиста. 

Цирк – синтетичне мистецтво, яке поєднує в собі акторську майстерність 

з тілесної виразністю, пластичністю. Трюки основа циркового номера, а для 

створення художнього образу необхідні постійні заняття артистів 

пантомімою, хореографією, оволодінням майстерності актора. Першою віхою, 

що допомагає звільненню студента для артистичних творчих завдань, буде 

функція тіла – рух.  

В Академію вступають  після циркових студій або приходять з 

професійного спорту. Викладачі стикаються з тим, що методика викладання в 

кожній школі своя, і у всіх студентів різна фізична підготовка, тому основний 

наголос робиться на ті навички, які будуть необхідні майбутнім артистам для 

виконання різних пластичних завдань. Отже, головною метою викладача є 

розвиток у студента творчого мислення, уяви, дару імпровізації, швидкості 

орієнтування в часі і просторі в мінливій сценічній обстановці, здібності та 

вміння швидко опановувати раніше невідомий навик, новий малюнок рухів, 

темп, ритм, мізансцену. Без попередньої підготовки можливе отримання 

серйозних травм, і внаслідок цього фізична неможливість виконання трюків 

на професійному рівні [3]. 

Одним з найважливіших моментів в творчості артиста є м'язова свобода. 

Під м'язової свободою ми розуміємо вміння актора природно виконувати 

найрізноманітніші рухи. На успішне вирішення цієї проблеми в основному 

впливають три фактори: 

●  хороший стан фізичного апарату (рухливість, гнучкість, 

еластичність м'язів) – фактор фізичний; 

●  органічна поведінка в запропонованих обставинах – фактор 

психічний; 
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●  особливі індивідуальні властивості (гальмування, збудження, 

сміливість, боязкість, сором'язливість, самовпевненість і інші, не завжди 

помітні риси характеру людини-актора). 

Прояв цих індивідуальних особливостей артиста в роботі cкладає його 

єдине і неповторне обличчя, його індивідуальність, яка в поєднанні з двома 

першими факторами впливає на м'язову свободу, сприяє творчому прогресу 

або, навпаки, гальмує його. 

Французьким театральним діячем Етьєном Декру в першій половині 

ХХ-ого століття була розроблена всебічна психо-фізична система виховання 

актора-міма – mime pur, і невід'ємною частиною її є суглобово- м'язова 

гімнастика (mime corporel), в основі якої лежить розвиток природних і 

найбільш характерних для людини способів руху. Основними такими рухами 

Е.Декру вважав зміщення, обертання і нахили. Для успішного вирішення усіх 

творчих завдань артисту перш за все необхідна суглобово- м'язова свобода, яка 

допоможе перемогти природну інертність власного тіла і підпорядкує його 

волі артиста. 

Ми повинні завжди пам'ятати, що суглоби і пов'язані з ними м'язи 

виконавця – є, ні що інше як інструмент, за допомогою якого мім ідентифікує 

різні форми і явища навколишнього світу, висловлює до цього світу своє 

особисте ставлення, ділиться частиною своєї душі з публікою, і , безумовно, 

вони повинні бути повноцінно підготовлені до серйозних психо-фізичних 

навантажень.  

Під час вивчення предмета «пантоміма» будь-який студент розширює 

свої можливості, вивчає свій психофізичний апарат і отримує можливість 

використовувати набуті навички в своїй спеціалізації. Саме поняття 

«пантоміма» неоднозначне, воно має кілька тлумачень. Так, на естраді 

пантоміма – різновид оригінального жанру.  

Незважаючи на те, що пантомімічний номер може супроводжуватися 

музикою, що в ньому можуть бути присутніми мовні і звукові фрагменти, все 

ж основною ознакою мистецтва пантоміми є німа гра, гра за допомогою руху, 
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міміки, жесту. Пантоміма, як сучасний естрадний жанр, має свію, вироблену 

часом, подібниу пластичну мову і прийоми . Часто ці прийоми носять 

умовний, знаковий, ілюзорний характер [3]. 

Видатний мистецтвознавець А.Румнев визначав пантоміму як "... 

найбільш давню форму театру, з якої згодом народилася драма ...". А окремі 

відомі дослідники театру вельми категорично наполягають, що саме 

пантоміма є першоджерелом всіх візуальних видів мистецтв. 

Пантоміма XX−XXI століття – жанр сценічного мистецтва, де головним 

способом виразності є фізична сценічна дія актора (міміка, жестикуляція, 

існування в просторі, взаємодія з партнером і оточенням), емоційно і свідомо 

насичена, яка проявляє ставлення виконавця до навколишнього світу. Так 

пантоміма являє собою кореневу систему, з якої виростають всі види 

візуальних мистецтв. 

Якби вміння добре виконувати той чи інший рух було рівноцінно 

виразності актора, завдання пластичного виховання вирішувалася б порівняно 

легко. Часто застосоване слово «пластичний» відноситься до людини, руху 

якого легкі, плавні і органічні. Таке загальноприйняте поняття пластичності. 

Але щоб бути виразним на сцені або арені, цього недостатньо.  

Якщо добре тренований артист, працюючи над образом, виявляється 

неповоротким і скутим на майданчику, хоча на уроках зі спеціальних 

предметів він рухався легко і вільно, то одна з причин подібного явища 

криється у відсутності уяви, віри в запропоновані обставини.  

Як би добре студент або артист не рухався в житті або на заняттях зі 

спеціальних дисциплін, якщо   запропоновані обставини ролі не стали для 

нього природними, якщо його уява дрімає, техніка йому мало допоможе. 

Неорганічна поведінка артиста в запропонованих обставинах викликає 

гальмування нервової системи і сковує м'язи. Тут відбувається свого роду 

взаємодія. 

«З одного боку, уява, віра  допомагають досягти органічності поведінки 

в ролі, з іншого – органічність поведінки дає простір для творчої фантазії, 
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всебічного використання техніки для створення виразного образу. У зв'язку з 

цим слід зазначити помилкову думку деяких викладачів з майстерності актора, 

які вважають, що фахівці з руху зобов'язані займатися тільки чистою технікою, 

не втручаючись в їх область.  

Цілком очевидно, що цей відсталий погляд суперечить органічним 

законам творчості, противний самому духу системи Станіславського », - про 

це говорив у своїй книзі« Пластична виразність актора »Аркадій Борисович 

Немеровський – режисер і педагог ГІТІСу, актор з тридцятирічним стажем 

(Вахтанговський театр). 

На уроках пантоміми відбувається злиття акторської майстерності, віри 

в запропоновані обставини з технічними можливостями тіла артиста. Актор і 

образ нероздільні. Цілісність процесу – "сприйняття – оцінки – реакції", - 

захоплює весь психофізичний апарат виконавця. Артист робить природними 

для себе думки, логіку вчинків героя, втілює їх у дію. Все його тіло починає 

сприймати логіку фізичного життя образу, прагне виразити її в пластичній 

формі. У цьому сенс репетиційна методика органічно, зсередини підводить 

актора до перевтілення [1].  

Увага до людського тіла, впливу фізичного життя на життя духу, вмінню 

висловити через зовнішнє внутрішнє, увагу до жесту, рукам актора, позі, ході, 

фізичній і пластичного розвитку актора має серйозний науковий фундамент. 

Через зовнішнє – мізансцену – можна розбудити в людині те, до чого важко 

дістатися іншим способом.  

Ракурс тіла може викликати у актора певні емоції. «Спробуйте сісти в 

жалюгідну позу, − говорить викладач, − і вам важко буде зберегти веселість, 

вам раптом захочеться плакати». Тіло не збреше, воно правдиве, часто 

правдивіше слів. Воно може бути талановитим і бездарним, видавати 

внутрішню порожнечу або наповненість. Фізична дія може розповісти багато, 

невірно, що воно безмовна. І в житті, і на сцені рух тіла, інтуїтивно викликаний 

почуттям, необхідністю висловити думку, стає чутним, як би вимовленим, 

таким же вражаючим, як слово.  
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І навіть від найменших поворотів голови необхідно вимагати змісту, 

начиняти змістом всі жести [3]. 

У контексті порушеної теми хотілося б звернутися до творчості 

видатного українського режисера, актора, теоретика театру, педагога, діяча 

літератури і мистецтва Леся Курбаса, який стверджував, що людське тіло є 

найбагатшим і непробачно, що рідко використовуються матеріалом театру. 

Актори його театру посилено займалися акробатикою, ритмікою, пантомімою, 

постановкою голосу.  

Захоплення режисера прийомами експресії, ексцентрики дало привід і 

підготувало плідний грунт для експериментів в області перевтілення і 

сценічної конкретизації найфантастичніших метафор, алегорій і символів. 

Художні образи повинні були мати власний зміст, виражені внесловесними 

засобами: пластикою, фізичним дією, умовним знаком, зовнішньою 

характеристикою, звуком і т.д. Курбас зробив безліч відкриттів і виховав цілу 

плеяду акторів і режисерів майбутнього.  

Він увійшов в історію світової культури як художній керівник, 

організатор і натхненник Молодого і Київського Драматичного театрів, а 

також політичного театру "Березіль". Але ще з моменту заснування Молодого 

театру погляди Курбаса формувалися під значним впливом спадщини 

Т.Г.Шевченка. Заповітною мрією молодого режисера було здійснити 

постановку за мотивами творів великого класика. 

Найбільш співзвучною з подіями тих років була тема боротьби 

українського народу за своє визволення, і творчість Шевченка в цьому 

контексті було більш, ніж актуальною. Курбас поставив багато яскравих, 

новаторських вистав, в яких відбивався революційний дух того часу. У 1919 

році на сцені Молодого театру була представлена постановка, яка складалася 

з інсценованих ліричних віршів і поем великого Кобзаря.  

Всі очевидці відзначали успішне режисерське рішення сценічних 

мініатюр. "Не спалося, а Нiч як море ..." – як психологічний етюд, реальниу 

нічну розмову двох вартових під вікнами в'язниці, до якого прислухається 
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в'язень-Шевченко. Живими деталями сільського побуту наповнена дитяча 

розмова в сцені "На великдень на соломi ...". Абсолютно іншими засобами 

умовної музично-пластичної композиції вирішувалися сцени "У недiленьку та 

ранесенько ...", у виконанні групи жінок в стилізованих народних костюмах і 

"I небо невмите ...", прочитане групою чоловіків, одягнених в сірі полотняні 

хітони. Хорова і сольна декламація супроводжувалася ритмічними рухами, 

розрахованими на асоціативне сприйняття. 

Розроблені Курбасом художні засоби театру неілюстративні по 

відношенню до драматургії, вони мають власну енергію. Художні ідеї, які 

надихали режисера, були втілені і в постановці "Гайдамаків" Тараса 

Шевченка, в цьому спектаклі був використаний принцип умовних до 

абстракції декорацій.  

Постановку Лесь Курбас побудував на синтезі світла, музики, 

пластично-скульптурно композицій і слова. "Гайдамаки", в розробці і 

постановці Леся Курбаса – класичний зразок інсценізації, вони увійшли в 

золотий фонд українського театрального мистецтва. Виявилося, що естетичні 

засади, на яких базувалося рішення тієї постановки, близькі і зрозумілі 

глядачеві тих років, є актуальними і сучасними донині. 

Образність – це професійна необхідність, стрижневе якість, найбільш 

важлива характеристика професійного актора. Чим багатше особистість 

актора, чим самостійніше, самобутніше він як людина, чим більше його 

життєвий досвід, то більші його артистичні звершення, тим більше він розуміє 

призначення своєї творчості в процесі перевтілення.  

Головне – пошук образності на основі перевтілення, а проблема 

перевтілення вирішується через весь психофізичний апарат актора [2]. 

Мистецтво пантоміми розраховане на вимогливу і думаючу аудиторію, 

оскільки вимагає від глядача роботи його уяви і пильної уваги. Останнім часом 

побутує думка, що справжнього успіху пантоміма домагається лише в тих 

випадках, коли вона активно використовує гумор, але це не зовсім так, якщо 

згадати відомі імена минулих років: Чарлі Чапліна, Марселя Марсо ... 
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Клоунада в мімічних номерах чудово сприймається, коли в її основі лежить 

значна думка, бездоганна акторська майстерність і висока пластична культура. 

Мистецтво і майстерність безмежні. А бажаючі навчитися майстерності 

завжди зможуть знайти щось цікаве і нове. Причому як учні, так і педагоги. 

Процес вдосконалення є нескінченним і в цьому його основна привабливість. 
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Дахновська Альона Сергіївна,  

викладач кафедри циркових жанрів КМАЕЦМ 

СПЕЦИФІКА «CIRQUE DU SOLEIL» ЯК СУЧАСНОЇ ЦИРКОВОЇ  

КОМПАНІЇ ТЕАТРАЛІЗОВАНОГО ДІЙСТВА 

Художні взаємозв'язки сценічного і циркового мистецтв як відбиття 

мистецького діалогу виявляють мозаїчні побудови, гіпертрофоване 

вторгнення візуальної стихії та тотальні технологічні нововведення. Цей 

мистецький діалог відбиває загострену художню переконливість та 

неординарний виразний потенціал візуально-видовищних зв'язків названих 

мистецтв як пошук яскравого акцентування нових виражально-емоційних 

можливостей. 

У цьому контексті має визначальне значення безперечний лідер ринку 

видовищ як творець своєї власної художньої реальності – відомий канадський 

цирк «Cirque du Soleil» («Цирк Сонця»), який займає особливе місце у світовій 

культурі і якому навіть вдалося синтезувати власний творчий метод. Світові 

шоу Cirque du Soleil – це енергетичне ядро моделювання художньої концепції 

та постановочної думки в контексті мистецького діалогу сценічного і 
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циркового мистецтв з неодмінним вторгненням до сфери естетичних 

технологій у світлі прагнень навести на думку й підняти видовищне мистецтво 

на неосяжно високий естетично-філософський рівень. 

 Вважається, що Cirque du Soleil вдихнув нове життя в циркове 

мистецтво своїми синтетичними та загострено художньо неординарними 

постановками, в яких циркова майстерність зливається з химерним дизайном, 

чарівною музикою та хореографією, демонструючи ухиляння від будь-яких 

нормативів «вписування» власного художнього світу. Принцип Cirque du 

Soleil – відмова від традиційної арени з її обмеженістю на сьогоднішньому 

етапі розвитку засобів виразності – світла, звуку, спецефектів, сценографії. 

Циркову арену Cirque du Soleil перевернув на 180° градусів – з’явилася сцена, 

де цирковий актор надає глядачеві можливість слідкувати не тільки за 

досконалістю людської краси, а й за найтоншими своїми емоційними 

переживаннями.  

Цирк – це дивертисмент розрізнених номерів, театр – це розповідь 

історії. Cirque du Soleil відтворює специфіку манежу, проте у вимірах 

сценічного формату, поєднуючи стародавнє мистецтво арени з вишуканою 

оперою, симфонічним мистецтвом, балетом й живописом в такій видовищній 

моделі, яка узгоджує форму та зміст по відношенню один до одного в рівні 

положення.  

Концепт-ідея, закладена в циркове мистецтво, грає роль підтексту, що 

виноситься на перший план, висловлюючи її в ігровій формі за допомогою 

художніх прийомів, які не входять в арсенал циркових, беручи за основу трюк, 

як домінанту в незавершеній, відкритій, формі та знаходячи йому сценічний 

еквівалент, переводячи в художню форму та створюючи бачення образу, 

втіленого в русі, просторі, часі, світлі, звуці тощо.  

Концептуальний підхід до трюку відштовхується від відстороненої 

художньої ідеї та переводить її на зображально-виразну мову циркового 

мистецтва, по суті, «граючись» з обраним філософським підтекстом, коли 

образотворчі ефекти колоритно обрамляють та аж ніяк не відволікати від 
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головного – унікальності доведеного до досконалості трюку й 

професіоналізму циркового виконавця.  

Виразність Cirque du Soleil породжує сам час. Виконавська майстерність 

ніби вбирається в тонко виправданий феєричний антураж, і на місце 

традиційного циркового приходить нове синтетичне, нове концептуальне 

бачення видовищного дійства, прагнучи до «цирку духовних синтезів». 

Породжується шоу-вистави, заснована мовою образів, символів, всіляких 

незрозумілостей і таємничості. 

Доречі, кожного року в Києві проводяться кастинги до Cirque du Soleil, і 

не тільки численні випускники Київської муніципальної академії естрадного 

та циркового мистецтв, а навіть студенти запрошуються до нових програм 

Cirque du Soleil. Можливо причиною масового залучення саме наших – 

українських артистів – є високий професійний рівень синтетичного виховання, 

а можливо й славнозвісний «славянський трудоголізм». В новому шоу «Axel» 

2019 року зі своїм номером на столі з швидким обертанням у жанрі 

еквілібристика зараз працює навіть вже мій вихованець з Мексиці Nicolas 

Montes de Oca. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ  

ЗАДУМУ В ХОРЕОГРАФІЇ 

Відповісти на питання про те, як народжується задум, дуже важко. 

Ймовірно, задум має різні стадії свого життя, перші несміливі паростки якого 

не завжди усвідомлюються і фіксуються. Так і збудники його появи можуть 

бути різні. Багато залежить від таланту, природної обдарованості 

балетмейстера, його життєвого досвіду, культури та інших факторів. 

Якщо письменник-драматург мислить драматургічними образами, а 

композитор музичними, то балетмейстеру необхідно володіти здатністю 

мислити хореографічними образами. На початковій стадії роботи він 

намагається уявити собі майбутній танець, вигляд його учасників, творчо-

образне вираження їх взаємовідносин. Основою для виникнення задуму 

можуть бути картини трудового життя народу, образи праці, його духовність, 

уклад життя та почуття.  

Задум виникає і під впливом творів образотворчого, прикладного 

мистецтва. З їх образів народжується часом зміст танцю. Задум багатьох 

постановок навіяний літературними творами: романами, повістями, поемами, 

віршами. Часто імпульсом для виникнення задуму є те чи інше явище. Подія, 

яка спонукає людей проявити стійкість характеру, трудовий героїзм, високі 

громадянські почуття.  

Балетмейстер візьме за основу прояв в життях цих піднесених якостей 

людини, зміст і характер взаємовідносин між людьми в суспільстві і 

відобразить їх за допомогою поетичної мови танцю.  

Один із хореографів у своєму баченні йде від загального образу танцю і 

лише потім «вимальовує», уточнює його окремі конкретні деталі. Інший, 

навпаки, бачить яскраво ту чи іншу приватну рису, момент, характер 

майбутнього твору або декілька фрагментів, а потім розробляє його 

композиційну цілісність.   
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На сьогодні можна знайти вичерпну інформацію про виникнення у 

хореографа ідеї, задуму хореографічного твору, проте наукового (а саме 

психологічного) пояснення, підґрунтя та опису самого процесу знайти важко.  

Над темою творчості загалом і над питання виникнення творчого задуму 

зокрема працювали багато психологів і науковців. Всі вони, не дивлячись на 

різні трактування процесу творчості, виокремлюють у ньому кульмінаційний, 

ключовий момент у будь-якій галузі творчості, як «інсайт». Так, у психології 

є популярною чотиристадійна теорія творчого мислення, створена Г. 

Волесом, яка містить такі стадії: 

● підготовка; 

● визрівання (інкубація); 

● натхнення (осяяння); 

● перевірка істинності. 

Не менш цікавим є твердження Я. О. Пономарьова, який визнав схожі 

етапи творчого процесу, що в психології вважають класичними: 

● підготовка; 

● натхнення; 

● інсайт; 

● прийняття рішення. 

У цих теоріях ключовим є «інсайт» або «осяяння». Вчені застосовують 

це явище до художньої діяльності, проте справедливо це поняття 

застосовувати й до хореографії, як невід’ємної частини цієї ж творчості. 

Інсайт (від анг. «insight» – розуміння) – раптове розуміння істотних 

відносин і структури ситуації в цілому (не виводиться з минулого досвіду), за 

допомогою якого досягається осмислене рішення проблеми. Відкриття такого 

рішення багатьма авторами розглядається як центральний момент творчого 

процесу, в хореографії це рішення є ключовим. Проте, не слід розглядати 

поняття «інсайт» і «виникнення задуму» як синонімічні, чи взаємозамінні, 

скоріше перше – невід’ємна частина другого. Явище інсайту приходить до 

хореографа не відразу. Процес «осяяння» може бути: 
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- раптовим (під впливом сильного емоційного потрясіння, враження, 

почуття тощо, може відбутися під час діяльності, абсолютно не пов’язаної з 

професійною діяльністю хореографа (прогулянка, прибирання, читання, 

перегляд кінофільмів, розмови тощо) або взагалі під час відпочинку, коли 

свідомий рівень творчості відключається; 

- послідовним (тобто таким, що приходить після за певним передумов, 

коли хореограф опрацювує та аналізує, різноманітну інформацію, що 

пов’язана безпосередньо з його творчою проблемою (опрацювання 

теоретичних джерел, відео- та фотоматеріалів, вивчення музичного матеріалу, 

вивчення характерів); 

- виконавчим (під час роботи над хореографічним твором, шляхом 

аналізу «відсіювання» непотрібного згідно еталону постановки, танцювальної 

комбінації, образу, що виник в уяві творця); 

- імпровізаційним (під час довільної імпровізації). 

Основою задуму іноді можуть бути захоплюючий, інтригуючий початок 

виникнення відносин між танцюючими або яскравий фінал. Іншого разу це 

своєрідність манери виконання танцю, що виражає характер взаємовідносин 

між танцюючими, або композиційний прийом, який образно розкриває зміст 

постановки. Поняття: тема, зміст, сюжет, ідея в хореографії в основних своїх 

рисах не відрізняються від загальних мистецтвознавчих понять [1].  

Тому-то хореограф і називається автором хореографічного твору, тому 

що все, що було до того, як у нього «зародилася» ідея, не було хореографією. 

Благодатне джерело творчих ідей для багатьох балетмейстерів – народна 

музика і поезія, твори композиторів минулого і сучасних майстрів, написані 

під глибоким впливом народної музики. Словом, багато цікавого, яскравого, 

поетичного може знайти пильне око митця в житті народу. Його обов'язок – 

донести це до глядача, передати своє творче бачення дійсності.  

Творчість кожного керівника має спиратися на попередній творчий 

досвід на основі збереження і розвитку колориту образних засобів танцю, 

виходячи з різноманіття його змісту, з застосуванням нових сучасних 
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елементів пластики, що відображають образи нашої дійсності. Важливо 

підкреслити, що в основі будь-якого задуму завжди лежить хореографічний 

образ людини з його характером, думками, почуттями, подіями життя, 

громадськими зв'язками і відносинами [2]. 

Задум – перша і найголовніша ланка у творчості постановника танцю. 

Від його значущості, масштабності залежить глибина і ступінь художнього 

узагальнення життя в наступному творі. Отже, після так званого інсайту і 

правильного використання даного «осяяння» й негайного його втілення і 

виникає оригінальний, об’єктивно цінний самодостатній хореографічний твір. 
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НОВАТОРСТВО ПЛАСТИЧНОЇ ДРАМИ  

ГЕНДРЮСА МАЦКЯВІЧЮСА 

Гедрюс Мацкявічюс (1949-2008), засновник Московського театру 

пластичної драми. На початку 60-х рр. ХХ століття Мацкявічюс буде доводити 

своїм сучасникам, що театр не просто може обійтися без слова, але й 

спроможний виразити за допомогою руху актора набагато більше, ніж за 

допомогою слів. Мацкявічюс був єдиним у свій час на території колишнього 

СРСР, хто наполегливо та успішно здійснював мистецькі акції в царині 

пластичного театру. 

Вистави Мацкявічюса — своєрідне, синтетичне по своїй природі 

видовище. Синтез присутній на рівні гармонійного поєднання об’єму (форми 
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окремого тіла, форми сценічного простору, де окреме тіло є невід'ємною 

частиною цілого), кольору (як у його органічно-природній якості, так і в якості 

своєрідного заломлення за допомогою освітлення), жесту (індивідуального та 

колективного) та інтонації-лінії (то є особливий малюнок, який створюється 

усіма згаданими засобами). 

З у пошуки специфічних засобів вираження, пластичний театр  того 

часу незмінно відчуває явний вплив принципів формотворення, властивих 

образотворчому мистецтву, що в повній мірі можна віднести і до 

режисерського методу Мацкявічюса. Звернення до творів просторових 

мистецтв у пошуку драматургічних сюжетів і композиційних прийомів стало 

однією з найважливіших умов становлення режисера і характерною рисою 

багатьох його вистав. При всій новаторській самобутності обдарування і 

стилю Мацкявічюса, слід визнати, що згаданий вплив має безсумнівні 

історичні корені.  

Наприклад, різноманіття форм, в яких сучасний театр взаємодіє з 

іншими візуальними мистецтвами є підтвердженням цього. Процес взаємодії і 

взаємопроникнення мистецтв відбувається, по суті, з моменту їх виникнення, 

і вже в спадщині античних авторів можна знайти перші тому свідчення. Театр, 

як візуальне мистецтво, не міг існувати поза принципами і якостями художньої 

форми взагалі. Звідси — одне з теоретичних визначень театру, як мистецтва 

пластичного (поряд зі скульптурою, живописом, архітектурою). 

Період розвитку російського режисерського театру, в умовах якого 

Мацкявічюс створював свій театр, характеризується високим інтересом до 

видовищної виразності сценічних творів і образів. Мистецтво акторської 

пластики вже отримало право розглядатися не тільки як елемент прикладної 

мови вистави, а й як особливий вид сценічної творчості, в якій цей «зримий 

компонент акторської виразності» виконує функцію головного носія 

«театрально-живописного коду». 

Збіг названих чинників дозволив зародитися і сформуватися 

особливому типу драматургії, режисури і акторського існування, які 
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зорієнтовані на переважну візуальність висловлювання. Цілком закономірно, 

що матеріалом для вистави «Подолання» в 1975 р., яка здивувала театральну 

публіку і ознаменувала народження нового театрального жанру, послужили 

мотиви біографії і творів Мікеланджело. 

Безсумнівно, що втілення великої форми в мистецтві сценічної 

пластики вимагало наявності драматургії, яка передбачає певний тип 

композиційних зв'язків, які можуть бути реалізовані саме засобами акторської 

пластики. Мацкявічюс створював оригінальні сценарії для своїх вистав. Кожен 

з них ставав результатом пошуку нових засобів сценічної виразності, 

заснованих на пластичних можливостях актора. Найчастіше він звертався до 

недраматургічних джерел: до мальовничих робіт видатних художників XIX-

XX ст., сонетів Шекспіра, прози Айтматова, біблійної «Пісні пісень», казок Г. 

Х. Андерсена. 

Оригінальна мова пластичної образності, яку обрав Мацкявічюс для 

втілення режисерських ідей, звичайно ж, вимагала особливим чином 

вихованих акторів, «які можуть зчитувати цей образний ряд, наповнюючи 

його своєю внутрішньою вібрацією, енергетикою». Педагогічна діяльність 

займала важливе місце в творчому житті Мацкявічюса. Одночасно з роботою 

в театрі пластичної драми, він протягом 10 років викладав акторську 

майстерність і режисуру в ДІТМі, на курсі професора О.Я. Ремеза. 

До створення «Подолання» в 1975 р. Мацкявічюс прийшов уже з 

розумінням основних фундаментальних положень своєї власної системи 

виховання синтетичного актора. Згодом він не тільки втілив її на практиці, а й 

залишив теоретичні розробки в рукописах (деякі з них стали доступні, завдяки 

публікації книги «Подолання») [1].  

Гендрюс Мацкявічюс називає два рівноправних джерела, які стали 

основою для його режисерського і педагогічного методу: систему  

К.С. Станіславського і аналітичну психологію К.Г. Юнга. Існування актора 

пластичної драми мислилося Мацкявічюсу як «максима відчуття правди в 

ситуації органічного мовчання» [2, 30]. Своєрідність сформульованої ним 
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естетики театру пластичної драми полягає у вдалому синтезі естетичних 

принципів мімодрами О. Я. Таїрова і деяких положень системи  

К.С. Станіславського, проте теоретична компілятивність навряд чи може 

принизити її велике методологічне значення для практичної діяльності 

Мацкявічюс і його театру. 

Мистецтво театру Мацкявічюс, незважаючи на його складність і 

багатоплановість, знаходило відгук у душах сучасників. Йому вдавалося 

висловити внутрішній світ людини того часу, який не вміщався в вузькі рамки 

канонічного соцреалізму. В суспільстві жила ностальгія за умовним театром, 

що піднімає вічні питання буття, ностальгія за красою. Тому всі вистави, 

поставлені в Театрі пластичної драми, мали успіх у глядачів. 

Мацкявічюс неодноразово підкреслював своє прагнення до створення 

високодуховного мистецтва, яке звертається до життя людської душі і духу. 

Пластика, яку він обрав своїм головним інструментом, на його думку, 

дозволяла відректися від побутового та земного і звернутися до вічного. 

«Людський дух існує зовсім в інших, тільки йому властивих ритмах, 

виявляється іншою інтенсивністю, за іншими законами, ніж сама людина. Ось 

ми і намагаємося вловити його ритми, виявити приховані закони його життя 

....», — так висловив Мацкявічюс естетичну програму свого театру [3, 17]. 

Засобами роботи в пластичному театрі Мацкявічюс називав «точне 

відчуття простору і себе в просторі, особливу плавність рухів, емоційно 

збагачений жест». Слово в пластичному театрі втрачає свою цінність, оскільки 

«мова пластики настільки багата, що необхідність в слові зникає, особливо в 

такому театрі, який намагається проникнути в глибину людського духу» [3, 

197]. 

Еволюція робіт Мацкявічюса свідчила про спробу повторити той шлях, 

який пройшли Мейєрхольд і Таїров: від пошуку умовної форми для вираження 

вічних проблем (добра і зла, життя і смерті) до прагнення втілити конкретні 

політичні акції як вічні духовні пошуки. 
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ОПП «Циркові жанри» (спеціалізація – пантоміма ) 

ТЕАТРАЛЬНІ ВИТОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПАНТОМІМИ: ВІД 

СТАРОДАВНІХ ОБРЯДІВ ДО СУЧАСНОЇ КЛАСИЧНОЇ 

ПАНТОМІМИ 

 Пантоміма починає свій шлях за довго до появи цивілізації. Племена 

диких людей використовували пантоміму у шаманських обрядах, ритуальних 

танцях або навіть  для підняття бойового настрою. Вже за стародавніх часів у 

пантоміму було закладене завдання пояснювати як влаштоване життя, 

описувати події, міфи, легенди.  

 Задовго до нашої ери, у стародавній Греції набуває розповсюдження 

танок, який у майбутньому стає однією з основ для античної драми. Танок 

виникає з  обрядів, пов'язаних з культом Діоніса, і на початку носить характер 

екстатичних оргій. Змінюючись протягом тисячоліть, танок отримує більш 

цілісну, шляхетну форму. Греки вважали що танок впливає на етично- 

моральний рівень людини.  

Прекрасні души породжують прекрасні танки, а низьким душам 

притаманні дурні. Аристотель визначив танок як створену ритмом сукупність 

рухів що відповідають характеру, пристрасті, вчинкам. Платон вважав танок 

громадською чеснотою. Софокл виконував танок перемоги після 

Саламанської битви.  

    У V ст. до н.е. набуває розквіту антична драма.  Свого розвитку та 
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різноманітності отримує і антична пантоміма. Трагічні, комічні, батальні, 

ліричні та навіть еротичні паноміми виконувались акторами, які ілюстрували 

вірші та легенди під музичний та вокальний супровід. Особливістю античної 

пантоміми був майстерний розділ ніг, що виконували віртуозний ритмічний 

танець, від влучних точних та зрозумілих глядачу жестів рук, метою яких було 

розповідати історію. Акторів пантоміми називали майстрами живопису 

тілесного руху, а рукам акторів приписували дар співу. 

   Піком розквіту пантоміми вважаються часи цезарів  у перші століття 

н.е.. Являючись культурним, економічним, політичним центром імперії, Рим  

притягував до себе неймовірну кількість іноземців. Саме пантоміма стала 

незалежним від мовного бар’єру сценічним мистецтвом, і цим набула  

популярності.  

Музичні танцювальні пантоміми активно витісняли класичний мовний 

драматичний театр. Однаково улюбленими були як і сольні пантоміми у яких 

один актор міг зіграти десяток різних персонажів змінюючи ходу, повадки, 

темпоритм, так і групові пантоміми які вражали красою декорацій та 

масштабом подій.  

   Разом з падінням імперії до свого занепаду почала наближуватись і 

пантоміма. Розбещена визнанням і очікуванням чогось більшого і величного, 

пантоміма вдавалася до суперечливих та неетичних експериментів. Після 

захоплення варварами римської імперії пантоміма продовжувала ще деякий 

час існувати поки не пропала аж до епохи Відродження. 

   Нової форми свого розвитку пантоміма набуває у XVIст. У комедії 

масок,  яку називають комедія дель арте. Свій шлях комедія масок розпочинає  

у Венеції серед елементів народного фарсу, акторів вуличного мистецтва та 

буржуазно-аристократичного аматорського театру.  

Головною особливістю стають вистави, у яких головний акцент з 

текстової частини переноситься на пластичну [2]. Актори починають 

використовувати перебільшені рухи та жести. Або взагалі, за допомогою 

пластики, показують протилежне тому що говорять. У виставах часто 
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зустрічалися сцени танців, бійок, гонитв, активно використовувалися 

елементи жонглювання, акробатики. Все більше акцент  зміщувався з 

внутрішньої до зовнішньої форми. Намагаючись здивувати глядача ефектним 

трюком або креативною видумкою для рішенні простої ситуації у жертву 

приносився реалізм.  

Завдання акторів полегшувалось тим, що кожен актор від вистави до 

вистави грав одну і ту саму роль – «маску». Зовнішність та характер масок не 

змінювався, однак змінювались ситуації у які маски потрапляли. Завдання 

актора, дотримуючись сценарію, влучно імпровізувати, залишаючись у 

характері маски. Моду на новий формат театру швидко підхопили інші країни 

західної та центральної Європи.  

Завдяки майстерності талановитих акторів, такі маски як «П'еро» та 

«Арлекін» стали культовими і активно використовуються у пантомімі і по 

сьогодні. Особливо надихала італійська пантоміма, а саме маска Арлекіна, 

відомого англійського мім-клоуна Джозефа Гримальді. А от іншу маску П'еро 

розвивав видатний французький актор Жан Батіст Гаспар Дебюро. 

     Дебюро розпочав свій творчий шлях у театрі вчених собак на бульварі 

Тампль. Однак визнання Дебюро отримує, виступаючи у складі театру 

«Канатоходці». Вистави театру брали за основу простий сюжет, в основі якого 

–  любовна інтрига,  що переростала у неймовірну фантастичну пригоду. 

Канатоходці також використовували вдалі прийоми італійських масок. Але 

особливістю видатного театру став П'єро у виконанні талановитого Дебюро. 

Меланхолічний, іронічний персонаж у білому балахонистому костюмі з 

обсипаним мукою обличчям, дуже швидко полюбився глядачу [1, с.  31]. 

Дивакуватий та розумний, він викликав усмішку будучи серйозним.  

Майстерна акторська гра Дебюро привертала увагу до театру представників 

акторські спільноти столиці Франції, їх неодноразово можна було побачити на 

виставах. Надбання Дебюро продовжували розвивати його діти. У 1888 р. У 

Парижі була створена спільнота, метою якої було відновлення французької 

пантоміми. Однак славу спільнота здобула не у столиці, а у Тулузі та Марселі, 
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де була створена школа пантоміми під керівництвом Луи Руфф, учня Дебюро-

молодшого. Так ми наблизилися до сучасної пантоміми ХХ ст.  

На початку 1920 років у Франції з’являється під керівництвом Жак Копо 

театр «Старий голубник». Створена школа при театрі ставила перед собою 

завдання виховувати у акторів відчуття форми, чіткості, об'єму жесту. 

Посилена увага до пластичного та фізичного виховання актора, тренувальні 

сценки з використанням масок, що приховують обличчя, переводили акцент 

на тіло та пластику  актора. Школою була закладена азбука жесту, що 

удосконалювалась такими учнями як Дюлен, Декру [3].  

Великий внесок у класичну пантоміму зробив викладач, актор, теоретик 

Етьен Декру. Він визначив пантоміму як поетичне мистецтво, мисляче 

образами, трансформуюче дійсність, вимогливе до перебільшення. Декру 

разом з Барро створюють нового актора (міма), незалежного від музики, 

декорацій, костюмів.  

Актор, котрий може один грати виставу у якій приймають участь 

десятки діючих персонажів. Актор-мім за допомогою жестів, пластики та 

акторської майстерності здатний створювати предмети, діючі особи; простір, 

в якому відбувається дія, може перетворюватися на тварину, рослину, предмет 

інтерьєру або навіть на стихію, емоцію.  

Класичні пантоміми видатних мімів Франції Жана-луі Барро та Марселя 

Марсо зробили пантоміму унікальним мистецтвом, що здатне за допомогою 

жесту та виразної пластики занурити глядача у світ пригод, думок, ідей та 

незабутніх вражень [4].  

   Сучасна класична пантоміма продовжує свій розвиток на театральних, 

естрадних та циркових сценічних майданчиках. Універсальність та 

пластичність жанру дозволяє актору-міму творчо та креативно працювати з 

іншими сценічними жанрами, кіно.  

Отже, сьогодні  пантоміма стала особливим сценічним мистецтвом 

чіткої, неповторної форми, мистецтвом, яке має власні плавила та принципи 

сценічної дії, оригінальні засоби виразності та цікаву історію становлення.  
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ЕСТЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВА 

Цирк як вид мистецтва становить потужне естетичне явище суспільного 

життя. Як зазначає В. А. Баринов, за силою свого емоційного впливу на 

реципієнта і наповненістю загальнолюдським сенсом у складній системі 

мистецтв, вирізняється сучасне циркове мистецтво, сутнісне призначення 

якого – дивувати і захоплювати, демонструючи людську досконалість, красу 

тіла і майстерність [1, с. 3].  

Ефективність впливу засобами цирку пов’язана зі здатністю зачіпати 

різні сфери особистості: емоції, почуття, інтелект, моральні погляди і 

переконання, впливати на світогляд, у чому, власне, і криється дослідницький 

інтерес до цього виду мистецтва.  

Естетична складова циркових видовищ розвивалася одночасно з 

розвитком суспільства, орієнтуючись на його історичні, соціальні запити і 

потреби. Циркове мистецтво, являючи собою приклад досконалої людини, її 

практично необмежених можливостей, здійснює потужний емоційний вплив 
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на глядацьку аудиторію, тим самим стверджуючи естетичний ідеал як 

суспільства в цілому, так і окремої людини. 

Можна стверджувати, що циркове видовище, як поліфункціональне 

явище, існує у будь-якому суспільстві як культурний феномен, являючи собою 

своєрідну форму регуляції людської діяльності. Циркове видовище 

характеризується образністю, умовністю як способом відмежування 

художнього образу від соціальної дійсності, синтезом жанрів і видів 

мистецтва; репрезентацією, яка передбачає особливий спосіб сприйняття – 

співпереживання як відчуття естетичної реальності. Цирк як полілогічне 

явище, завдяки численним зв’язкам з мистецтвом, соціумом, життям, є 

запорукою гармонії та інтеграційних процесів суспільства.  

Є очевидним, що циркове мистецтво у своїх творіннях завжди 

намагається вийти на рівень осмислення філософських проблем, являючи 

основу для отримання естетичного досвіду, шляхом художнього пізнання 

людиною світу. Твір циркового мистецтва, приносячи естетичне задоволення, 

розвиває духовний потенціал глядача, сприяючи досягненню духовного 

самовизначення особистості, її неповторної індивідуальності.  

У цирку естетично значущих об'єктів велика кількість – це артисти, 

цирковий номер в його цілісності, нестандартні ситуації у вигляді 

«пропонованих обставин», реквізит і багато іншого, що оформлене згідно з 

розумінням  краси за законами циркових  жанрів. Усі вони призначені для 

того, щоб викликати у глядача певні естетичні емоції, які являють собою 

оцінку творчої роботи артиста. 

Артист цирку, як основний носій естетичних цінностей у цирку, володіє 

достатнім арсеналом різних засобів, щоб пробудити у глядача душевне 

збудження, котре виражається в різних нюансах людських емоцій. Ці 

естетичні емоції створюють неповторну і необхідну атмосферу циркової 

вистави, циркового видовища. «Атмосфера, що панує в цирку, володіє 

заразливими властивостями, здатними передаватися від одного до іншого: від 
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артиста до глядача, від глядача до артиста і від глядача до глядача. Варто 

одному з них проявити якусь емоційну нестриманість, відкритість в своєму 

почуттєвому висловлюванні, як його тут же підхоплюють тисячі, що сидять в 

залі для глядачів. І тут же відбувається унікальне явище, де певний настрій 

сприйняття породжує не тільки душевне збудження, а й душевний рух, що 

відбувається всередині кожного глядача, який прагне висловитися в зовнішніх 

діях у вигляді оплесків або інших захоплюючих емоцій» [2, с. 46 – 47] .  

Тому, народжені в ході циркової вистави у глядача естетичні емоції, –  

бажані й яскраві. Готовий до сприйняття глядач, тим самим, свідомо йде 

назустріч своїм переживанням. Повністю поглинений цирковою дією, глядач 

стає активним носієм і виразником  власних емоцій. Він включає свою пам'ять 

і з глибини душі дістає, може бути, давно забуті, але такі дорогі в минулому, 

емоції, щоб  радісно  поділитися ними з артистом. У цьому духовному єднанні, 

котре панує у цирку, створюється унікальна можливість співтворчості 

циркового артиста і глядача. 

Естетичне почуття в цирку – це форма відображення і вираження 

соціально-естетичного досвіду артиста і аудиторії, це певна здатність 

естетично осягати та переживати смислові дії, що відбуваються у цирку. Вони 

тісно переплітаються з різними проявами естетичного в цирку. 

Цікаво те, що у цирку різні естетичні категорії мають відповідне 

втілення, наприклад, сміх, відноситься до категорії комічного, це, в першу 

чергу, номери клоунів. «Повітряні гімнасти» підтверджують в своїх діях 

наявність у нашому житті категорій піднесеного і прекрасного. Це  дає 

можливість цирковим жанрам, на основі своїх характерних ознак, складати 

візуальну та емоційну різноманітність циркового мистецтва. 

Створюючи у своїй свідомості віртуальний світ майбутньої моделі 

номеру, артист наділяє цю модель ідеальними якостями, надає їй ідеальні 

способи її реалізації. Мета циркового мистецтва – з'єднати форму ідеалу з 

вчинком-трюком. Ця мета досягається за допомогою творчої потреби артиста 
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у формуванні навколишнього світу, згідно з власними уявленнями про 

прекрасне. 
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ЦИРКОВОГО НОМЕРУ 

В умовах сучасного соціокультурного простору  циркове мистецтво, як 

видовище в якому синтезовано неординарні вирішення різних жанрів, є одним 

із найпопулярніших видів мистецтва та самостійним явищем художньої 

культури.  

Головна мета будь-якого виду мистецтва − створення художнього 

образу. 

Номери естрадно-циркових жанрів можна умовно розбити на дві 

різновиди: 

безсюжетний номер; 

сюжетний номер. 

Іноді сюжетний номер називають театралізованим, і театралізація 

підсилює виразність номера, звернення до неї лежить в традиціях 

естради. 
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В сюжетному номері від виконавців вимагається вміння діяти в 

обумовлених обставинах, створення характеру персонажа, проявлення всього 

комплексу володіння елементами акторської майстерності, що не завжди 

можливо. Разом з тим, сюжетна побудова естрадно-циркового номера не є 

єдино можливим.  

Досягти створення художнього образу в естрадно-циркових жанрах, як 

показує практика, можна і не вибудовуючи в номері сюжет. Тоді режисер 

вдається до виразних засобів, що не вимагає від виконавців комплексного 

прояву акторської майстерності. Тому розглянемо інші прийоми і виразні 

засоби, що лежать поза сюжетного побудови, до яких вдається режисер для 

створення художнього образу в естрадно-цирковому номері. 

Безсюжетний номер 

В циркових жанрах найважливішою складовою виступає трюк, який 

часто має самодостатню цінність. Але будь-який трюк повинен бути не просто 

чисто виконаний, а повинен, як кажуть на професійному сленгу, «поданий». 

Тому режисер прагне до того, щоб трюк не став самоціллю, а був би засобом 

створення художнього образу.  

Це, мабуть, найскладніше: подати трюк таким чином, щоб він 

демонстрував перемогу людини над світом речей, простором, тяжінням,  над 

власними фізичними можливостями − в цьому полягає основа тематики 

безсюжетного номера. Режисер постійно піклується про те, щоб трюк виглядав 

ефектно, щоб глядачеві було зрозуміло: демонструється дійсно складний 

технічний прийом, причому часто на межі людських можливостей [1]. 

Образне рішення циркового номера може створюватися за рахунок 

використання незвичайних снарядів (пристроїв, на яких і за допомогою яких 

виконуються трюки). Наприклад, в якості гімнастичного снаряда 

використовується карусель «Гігантські кроки». І відразу виконання трюків 

перетворюється в змагання на народному гулянні, створюється образ народної 

видали. Столик для номера «каучук» декорується під морську мушлю, з якої 

з'являється східна принцеса [2]. 
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Аналогічним чином повинен працювати в номері і реквізит. Варто 

жонглерові замість традиційних булав взяти в якості криві турецькі ятаги, це 

надає номеру східний колорит. Тому дуже часто снаряд і реквізит як би 

«тягнуть» за собою інші виразні засоби. Якщо у жонглера це Гани, - то тоді 

потрібен і східний костюм, і відповідна музика. 

Музичне оформлення, ймовірно, в найбільшій мірі емоційно впливає на 

образне рішення номера. Справа в тому, що в музичному творі вже міститься 

цілісний художній образ. Коли музичний твір певного стилю і характеру 

супроводжує естрадно-цирковий номер, − цей стиль і характер, ця образність 

природно асоціюються глядачем з тим, що відбувається на майданчику. Тому 

вдало знайдене музичний супровід відразу налаштовує публіку на потрібний 

сприйняття. [2]. 

Будь-який цирковий номер повинен мати можливість виконуватися без 

спеціального світлового оформлення, в будь-яких умовах, на різних 

майданчиках. Для цього використовується так званий «загальний концертний 

світло», який спеціально не ставиться і при якому йдуть всі (або більшість) 

номерів програми. Але такі номери часто йдуть у великих шоу, в масштабних 

естрадних уявленнях, які виконуються на добре обладнаних майданчиках. Тут 

є технічні можливості для більш різноманітного, винахідливого і виразного 

художнього світлового оформлення номера. Якщо така можливість є, то 

режисер, звичайно ж, не повинен її упускати [3] 

Циркове мистецтво завжди приваблювало людей своєю  загадковістю,  

видовищністю,  веселощами.  Але  окрім розважальної характеристики, воно 

повинно заглядати «вглиб людини», в найпотаємніші куточки його душі, 

ворушити приємні спогади, відтворювати оригінальне світогляд, втілювати 

нездійсненні мрії в реальність. Наявність художнього образу допоможе 

режисеру висвітлити своє бачення проблематики теми циркового номеру, а 

глядачу в повній мірі зануритись в ідейність сценічного твору. 
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Секція 2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ 

ЕСТРАДНИХ ЖАНРІВ 

Липківська Ганна Костянтинівна, 

професор кафедри режисура естради,  

театралізованих видовищ та цирку і актора театру,  

кандидат мистецтвознавства, доцент 

ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ НА 

 КОМПЛЕКСНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 026 – СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО 

Вітчизняна вища освіта уже протягом 20 років триває під знаком 

приєднання до т. зв. "Болонського процесу", а саме – до виконання Болонської 

декларації 1999 р., підписаної Україною у 2005-у, що до неї наразі 

приєдналися 48 держав. Нагадаємо, сенс цього процесу – у структурному 

реформуванні національних систем вищої освіти, зміні освітніх програм та 

таких інституційних перетворень, які дозволяють сформувати повноцінну 

спільну Зону європейської вищої освіти (або, інакше, європейський простір 

вищої освіти). 

Ще до 2010 р. треба було реорганізувати "освітні системи Європейських 

країн (…) таким чином, щоб: 

- учасникам освітнього процесу було легко переїжджати з однієї країни у 

іншу (у Зоні Європейської вищої освіти) з метою подальшого навчання чи 

працевлаштування; 

- привабливість європейської вищої освіти зросла настільки, щоб 

мешканці неєвропейських країн також приїжджали на навчання/роботу у 

Європу; 

- зона Європейської вищої освіти сприяла розширенню Європи, а висока 

якість та значна база знань забезпечувала подальший розвиток Європи як 

стабільного, мирного, толерантного суспльства" [1]. 

Зрозуміло, що малоартикульованим (бо ж паралельно постулюється 

автономність вищих навчальних закладів!), але очевидним гаслом 
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Болонського процесу є УНІФІКАЦІЯ. Але, водночас, щодо мистецтва (відтак 

– мистецьких спеціалізацій) це можна вважати "антигаслом", бо уніфікація 

(читай – стандартизація) смертельна для творчості в принципі. 

Як слушно зауважував дописувач порталу "Євроосвіта", професор 

НАККіМ А. Павко, "серед прмилок, пов'язаних із впровадженням Болонської 

декларації, - відсутність послідовного, виваженого, а також 

диференційованого впровадження кредитно-модульної системи без 

урахування специфіки вишів. Це, зокрема, викликало цілком справедливу 

негативну реакцію з боку викладачів і студентів культурно-мистецьких та 

художніх закладів, де впровадження такої системи в принципі неможливе" [2]. 

Проте мистецькі ЗВО не змогли – через малочисельність та продовження 

панування в державі "залишкового принципу" щодо культури – вповні 

відстояти свої позиції. Отже, побоювання, висловлені іншим дописувачем,  

О. Касьяновою ще у 2011 р., досі не втратили своєї актуальності: "Випадки 

надмірного захоплення зарубіжним досвідом, його механічного запозичення 

без урахування традицій і здобутків національних мистецьких освітніх та 

наукових шкіл загрожує втратою їх самобутності, яка відповідає ментальності 

українського соціуму" [3, с. 75]. 

Останніми роками в рамках згаданої парадигми уніфікації та 

"укрупнення" відбулося переструктурування номенклатури спеціальностей, 

внаслідок якого замість окремих мистецьких спеціалізацій постала одна – 026 

– Сценічне мистецтво, - що спричинило низку наслідків. 

Серед позитивних можна відзначити більшу свободу творчої реалізації 

випускників у культурно-мистецьких закладах державного підпорядкування, 

котра до того була обмежена вузькою спеціалізацією, а також більшу свободу  

в репрезентації результатів наукової діяльності (у вигляді статей, 

дисертаційних та інших досліджень). 

Натомість негативними наслідками такої "глобалізації" у мистецькій 

сфері ряд фахівців вважає розмивання рамок окремих напрямів, жанрів, видів 

діяльності, через що вузькопрофільних, але висококваліфікованих спеціалістів 
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з часом витіснять ті, хто опанував більш широкий набір компетентностей, але 

кожну з них – на значно нижчому рівні. 

Так чи інакше, об'єднання різних творчих спеціалізацій під одним 

"грифом" тягне за собою переструктурування всього навчального процесу – 

зокрема, розробку комплексних освітніх програм та подальшу їх акредитацію 

через Національне агенство забезпечення якості вищої освіти, котре 

розгорнуло свою діяльність у цьому напрямі півроку тому. 

Слід зазначити, що акредитованими за цей час програмами (а з нашої 

галузі їх подавав наразі лише Львівський національний університет імені Івана 

Франка – "Театрознавство" та "Акторське мистецтво драматичного театру та 

кіно", причому на обох рівнях – бакалаврському та магістерському), по суті, 

документально "легалізувалися" дипломи тих студентів, котрі завершували 

навчання взимку 2019 – 2020 рр. (магістри) та влітку 2020 р. (бакалаври). Але 

оскільки акретидація надається терміном на 5 років, то очевидно, що у цей 

часзгадане ЗВО не буде переходити на комплексні програми з об'єднаної 

спеціальності "Сценічне мистецтво". Ба, бальше: заявлені до розгляду у 

першій половині 2020 р. освітні програми інших ЗВО також не передбачають 

такого об'єднання. 

Тож, очевидно, що прецедентів створення подібних програм поки що 

немає, і кожний навчальний заклад – згідно з концепцією автономії ЗВО – має 

розробляти їх самостійно. При цьому НАЗЯВО навряд чи може надати 

відповідні компетентні рекомендації. Немає консенсусу, зокрема, щодо 

питання дисциплін вільного вибору студента: за чинними нормативами, вони 

мають становити не менш, ніж 25 % загальної кількості дисциплін, але чи 

можна відводити в цей "розряд" дисципліни спеціалізації, що логічно було б 

зробити (як мінімум, у магістратурі)? 

Зрозуміло, що все це – питання не одного дня й, очевидно, навіть не 

одного навчального року, але розв'язувати їх треба вже нині. 

Зокрема, у поточному році вступна кампанія у КМАЕЦМ йтиме вже за 

новими правилами – до об'єднаної магістратури за спеціальністю 026 за 



 
  

PA

GE   

чинними на сьогодні у нашому ЗВО освітніми програмами "Циркові жанри", 

"Режисура естради, театралізованих видовищ та цирку", "Актор театру". 

Ситуація ускладнюється тим, що на навчання в магістратурі тепер 

можуть претендувати і ті абітурієнти, хто має ступінь бакалавра, здобутий за 

іншою спеціальністю (напрямом підготовки). Тут теж можна покладатися 

лише на власну фахову кваліфікацію – мистецьку та педагогічну, оскільки 

офіційно прийнятого переліку споріднених спеціальностей не існує (як і 

національного освітнього стандарту спеціальності 026 – на відміну від деяких 

інших спеціальностей напряму 02 Культура і мистецтво). 

Відтак, щодо вступних випробувань пропонується підхід, котрий має 

об'єднати в рамках однієї спеціальності, по можливості, найширший спектр 

мистецьких напрямів. 

Насамперед, вступник, який має іншу спеціальність (у т. ч. "стару" – 

вузьку; приміром, те ж "акторське мистецтво" чи "театрознавство" або ж 

дотичну – "культурологія", "журналістика", "педагогіка та психологія" та ін.). 

має подати мотиваційний лист, який повинен містити у собі обгрунтування 

бажання вступити на спеціальність "Сценічне мистецтво" та відомості про 

його власний досвід у цій царині діяльності. 

Саме ж вступне випробування (додаткове, яке, власне, є алгоритмом 

длопуску до подання документів уже на загальних засадах) передбачене у двох 

частинах. Перша – теоретична (співбесіда): абітурієнт має бути готовим 

відповісти на одне або декілька загальних питань зі спеціальності «Сценічне 

мистецтво». Друга частина – практична: вступник, виходячи з власних 

уподобань та професійних прагнень, самостійно обирає для себе один з 

напрямів (виконавський, постановочний, педагогічний, науково-

дослідний/арт-критика) і у тому чи іншому вигляді (наживо, у запису, у 

вигляді роздрукованих текстів тощо) демонструє у ньому набір наявних у 

нього навичок і компетентностей. 

За цією ж схемою розроблено і основне фахове випробування: 

теоретична частина у формі тестування (блок загальних питань плюс – за 
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вибором абітурієнта – блок питань спеціалізації, де виокремлено цирк, 

естраду, театр, у т. ч. музичний театр і театр ляльок, хореографічне мистецтво) 

та співбесіда, під час якої вступник має продемонструвати базові знання щодо 

видів сценічного мистецтва, їх історії та специфіки, а також практичні навички 

в обраній спеціалізації за власним бажанням (за тими ж напрямами – за 

винятком педагогічного, бо методика викладання фахових дисицплін буде 

вивчатися в магістратурі усіма студентами). Також абітурієнт має 

продемонструвати рівень виконавської/постановочної майстерності та/або 

рівень виконання науково-дослідної/критичної письмової роботи, відповідний 

завершеному бакалаврському рівневі вищої освіти. 

Наразі важно сказати, чи приходитимуть до нас абітурієнти, котрі 

потребуватимуть додаткового фахового випробування, і головне – яку частину 

вступників «відсіче» незалежне тестування з іноземної мови, котре тепер є 

обов’язковим. На даному етапі нашим завданням було створити алгоритм 

фахового відбору в рамках об’єднаної спеціальності «Сценічне мистецтво», а 

наскільки ефективним він виявиться та яких коректив посребуватиме – покаже 

час. А вже на наступних етапах доведеться розв’язувати проблему 

відповідного контенту безпосередньо в рамках навчального процесу. 
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професор кафедри режисури естради,  

театралізованих видовищ та цирку  і актора театру КМАЕЦМ,  

доцент, народна артистка України 

ДЕЯКІ ЗАУВАГИ ЩОДО НАГАЛЬНОСТІ КУЛЬТУРНО-

МИСТЕЦЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ СТВОРЕННЯ  

УКРАЇНСЬКОГО ДОМУ В НІМЕЧЧИНІ 

1. Сучасний глобалізований світ продукує потребу у всебічній взаємодії 

людей різних націй, етносів, соціальних рівнів та особистісних якостей. 

Українська нація має всі передумови зміцнити свої внутрішньодержавні та 

міжнародні показники впливу та ефективності життєдіяльності.   

2. Однією з важливих сфер людського буття є культура. Місія культури 

висока і відповідальна, полягає у процесах збереження, відтворення, 

популяризації культурно-історичного надбання країни, слугує найкращим 

взаємообумовлюючим фактором ведення міжкультурного діалогу. В цьому 

контексті є показовим культурне співробітництво між Урядом України та 

Урядом Федеративної Республіки Німеччина на базі двосторонньої Угоди 

1993 року. 

3. З грудня 1998 року по липень 2003 обіймала посаду радника 

Посольства  України у ФРН. Досвід і досягнення. 

4. Концепція і кошторис  українського інформаційно-культурного 

Центру в Берліні, з урахуванням власного досвіду створення  Центру  

„Український дім” при Кабінеті Міністрів України в якості його генерального 

директора. Методологічною основою діяльності майбутнього центру стала 

інтеграція організаційних та інтелектуальних зусиль наукових, політичних і 

мистецьких інституцій України.  

 

 

 

Білаш Ольга Сергіївна, 

професор кафедри естрадно-сценічних жанрів, 
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заслужений працівник культури України, доцент  

ТВОРЧА СПАДЩИНА ТА ЕВОЛЮЦІЯ БОРИСА ШАРВАРКИ В 

КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ РЕЖИСУРИ 

МАСОВИХ СВЯТ 

Театралізовані масові заходи і свята, які проводяться в Україні сьогодні, 

як і в будь-якій іншій країні, не обходяться без режисури і, відповідно, постаті 

самого режисера-постановника як, по суті, головної дійової особи всього 

дійства. Якщо поглянути ретроспективно в українське минуле, то ми не 

знайдемо багато великих імен, з якими асоціюється формування української 

традиції масових театралізованих заходів. Одним із таких поправу можна 

вважати Бориса Георгійовича Шарварко, режисерський підхід і творча 

спадщина якого досі залишаються маловивченими. Молоде покоління 

режисерів і театрознавців працюючи сьогодні, не повинні і не можуть оминати 

увагою цю постать і те, що він зробив для становлення режисури масових 

театральних заходів і свят в Україні. 

Народився Борис Григорович 17 травня 1929 р. у Новограді-

Волинському на Житомирщині. У 1966 р. закінчив факультет режисури 

Московського державного інституту культури, працював на посадах 

Директора Новоград-Волинського Будинку культури, директора і художнього 

керівника Житомирського музичного драматичного театру (1962-1966), 

очолював Київський театр оперети (1966-1972) і був заступником Київського 

театру імені Івана Франка (1972-1977). 

З 1977 року - головний режисер фестивалів і культурних програм 

Укрконцерту. Ця установа була створена 1959-го року [6] з метою 

пропагування визначних вітчизняних творів та класичної спадщини в УРСР, 

зокрема і проведення масових заходів. 350 артистів різного профілю 

виступали у безлічі артистичних та розважальних програм [5]. Колективи 23 

обласних і 2 республіканських філармоній щороку давали понад 70 тис. 

концертів, які відвідували від 17 до 20 млн. слухачів [1, с. 85]. 
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Діяльність Укрконцерту, окрім частих випадків скасування виступів, 

потерпала від незбалансованої системи планування. Для легшого отримання 

згоди Союзконцерту на проведення заходів у сусідніх республіках, у заявки не 

вписували імена популярних артистів, від чого, з іншого боку, страждали 

прибутки [2], оскільки план по кількості виступів необхідно було виконувати. 

Наприкінці 80-х Укрконцерт було реорганізовано, були розширені 

повноваження щодо планування, організації й контролю за гастрольно-

концертною діяльністю. Новостворений Київконцерт, очолюваний 

І. Завгороднім, перебував у жахливому становищі, що дало поштовх до 

реформування організації за участі держави. 

Остаточно організація припинила своє існування 1993 року, 

розпорошившись на безліч окремих установ, серед них Всеукраїнський центр 

фестивалів і концертних програм [4], створений Б. Шарварком [7, с. 22]. 

Останній був ініціатором проведення Днів України на фестивалі 

«Слов’янський базар» у Вітебську та проведення Року України в Росії, майже 

зробив Палац “Україна” платформою діяльності Центру [3, с. 190-194]. 

Б. Шарварко творив в епоху, коли головною метою нових свят було 

продемонструвати визначальні зміни в культурному і соціально-політичному 

житті, правильність ідеологічного курсу, яким рухалася радянська держава - 

продовження нової радянської традиції, усталеної у 1920-х – 1930-х роках.  

Наступний етап розвитку радянського масового театралізованого 

дійства, 1950-і – 1960-і рр., відзначався появою народних мотивів у масових 

дійствах. Вже на рубежі 1970-х – 1980-х рр., зеніт творчості Б. Шарварка, 

впроваджувалися нові режисерські принципи у проведенні масових дійств: 

глядач перетворювався на учасника урочистих заходів, а самі дійства були 

витримані в соціалістично-реалістичному дусі. 

У цьому контексті й формувалася творча режисерська лабораторія 

Бориса Шарварка. Народний артист України (до того – УРСР), кавалер відзнак 

Президента України II і III ступенів, професор, «Людина року» України в 

мистецтві (2000 р.), Б. Шарварко впродовж 53-х років творчої діяльності 
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підготував більше 1000 театралізованих заходів. Трудоголік та перфекціоніст, 

ще за часів роботи у провінційному Новоград-Волинському Будинку культури 

він отримував відзнаки відомих митців свого часу. 

Серед принципів роботи Б. Шарварка можна виділити наступні: 

поєднання професій режисера театру, естради, масового дійства та кіно в одній 

особі режисера масового дійства; синтез сучасного матеріалу з традиційним 

репертуаром; вміле використання факту і документа у соцреалістичному дусі; 

використання традиційної обрядовості; прискіпливий аналіз сценарію та 

шляхів його реалізації у постановці; вміле поєднання ліризму, гумору і 

пафосу; обов’язковість розкриття теми всіма доступними художніми 

засобами; розуміння конфлікту всередині твору; втілення власного 

світовідчуття режисера; необхідність пізнання жанрової суті сценарію. 

Вкрай важливим є організаційний момент, що посприяв успіху 

постановок Б. Шарварка. Художнє оформлення, вдале застосування 

аудіовізуальних інструментів, логістика, реклама та робота з глядачем, 

налагодження діалогу та співпраці  між учасниками вистави - все це є 

складовими успіху справді визначних театралізованих дійств за авторства 

українського митця.  

Враховуючи масштаб театралізованих дійств, режисованих 

Б. Шарварком, останній відповідав і за організаційні питання, від логістики і 

реклами до компонування глядацької зали. Своїми конкретними практичними 

рішеннями і діями Б. Шарварко демонстрував високий, якщо не сказати 

майстерний, рівень організації творчих проектів. Для багатьох сучасних 

українських режисерів він залишається прикладом гармонійного поєднання 

професіоналізму в галузі культури і мистецтва з визначними менеджерськими 

навичками. 
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Бучма Ольга Євгеніївна, 

завідувач кафедри естрадно-сценічних жанрів, 

кандидат мистецтвознавства 

МИСТЕЦТВО ІГРОВОЇ ЛЯЛЬКИ У ТЕОРІЇ «НАДМАРІОНЕТКИ» 

ГОРДОНА КРЕГА 

Гордон Крег прагнув до створення синтетичного театру, в якому б 

поєднувалася музика, ритм, скульптури, символи  і пластична дія. Перелік цих 

якостей увібрало у себе мистецтво ігрової ляльки, проте не тільки синтезом 

виражальних засобів омріяний театр Крега нагадував би його. Головною 

дійовою особою його театру мала стати не людина. Чому ж саме лялька 

зацікавила видатного театрального митця? Що спільного між теоретичними 

розробками Гордона Крега та ігровою лялькою?  
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Подібно до французького просвітника Дені Дідро,  Крег вважав 

емоційність шкідливою звичкою, але не знаходив порятунку в імітуванні. Крег 

відкидає головні правила, які ґрунтують теорію Дідро і засуджує акторів, які  

її наслідують.    

Визнаючи в театральному мистецтві домінант руху над словом, Крег 

намагався вдосконалити гру акторів образністю пластичного вирішення. Він 

намагався «заспокоїти» викривлені емоцією обличчя лицедіїв « Тільки маска 

– єдино вірний засіб передати експресію духу через експресію обличчя» [2,  

с. 56]. Але його спроби виявлялись марними і Крег прийшов до відчайдушного 

висновку. Актор, як матеріал, не підходить для створення образів, тому він 

закликає -  « […] геть реальність передачі, геть реальність дії; і ви вже 

схиляєтесь до вимоги: тоді геть і актора […]» [2, с. 111]. Але чи дійсно хотів 

Крег  позбавити театр актора?  

Станіславський писав з цього приводу. «Якби можливо було надати йому 

Сальвіні, Дузе, Єрмолову, Шаляпіна, Москвіна, Качалова, а замість бездар 

включи в ансамбль зроблених ним самим маріонеток, я думаю, що Крег вважав 

би себе щасливим, а свою мрію здійсненою» [3, с. 417].   

Але Крег пробував ставити у МХТ-і, найкращому за його словами театрі 

у Європі, «Гамлета» з Качаловим у головній ролі. Після перегляду вистави 

Крег проголосив :– Качалов грав божественно, проте це геть не те, що я хотів, 

це не моя вистава! Що ж стало причиною такого розчарування?.. 

Станіславський помилявся, іронізуючи над метою Гордона Крега. Актори 

не могли втілити його задуми. Він мріяв про театр ляльок!!! Він бачив свої 

вистави тією образною мовою, яка притаманна лише ляльці. Хіба міг він, 

інакше, написати про справжні почуття  - «На мою гадку, це [істина 

акторських чуттів] трохи помітніше на людині, котра застосовує інструмент, 

що знаходиться поза межами її особи, і котра реалізує свою місію за 

допомогою цього інструменту» [2, с. 84].  

Адже тут  уже йдеться не про міфічну надмаріонетку, це натяк на актора-

лялькаря, що «оживлює інструмент» власними здібностями.  Але Гордон Крег 
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так і не «зробив свій інструмент». Не усвідомивши  до кінця чого саме 

потребує,  йому не вдалося здійснити власної  мрії і більшістю своїх вистав він 

був вкрай невдоволений.  

Проте Гордон Крег описав, яка саме необхідна «правда» для 

надмаріонетки, та образна, умовна правда, яку відтворює ігрова лялька. 

Основний прийом мистецтва ігрової ляльки полягає у незвичній формі 

проживання актором сценічної правди в момент «пристосовуванні» власного 

голосу та почуттів до стороннього об’єкта з порушеними життєвими 

пропорціями, або взагалі відсутністю схожості з будь-якою істотою, яка могла 

б колись існувати на земній кулі.  

Гордон Крег описував існування образної сценічної «правди»,  

«очищеної» від зайвих емоцій та мімічних прикидань «удавання». Так би 

мовити, відстороненої «правди», яка відкриває свою філософію в містичному 

колі символів поза матеріальним тілом.  

Таке почуття досягається шляхом перевтілення в холодну піддатливу 

матерію, яку описував Дені Дідро у трактаті «Парадокс про актора». «Душа 

великого актора створена з тієї тонкої субстанції, якою наш філософ [ Епікур] 

виповнював простір; ця субстанція ні холодна, ні гаряча, ні легка, ні важка, 

вона не віддає переваги жодній конкретній формі, але однаково здатна 

прибирати їх усі, не зберігаючи ніякої» [1, с. 56].  

Крег ніби поєднав  початковий матеріал актора від Дідро, та фінальне 

накопичення внутрішнього матеріалу за Станіславським і створив 

надмаріонетку. Холодну та чуттєву, відсторонену та проникливу, та, нарешті, 

живу і неживу. Він створив новий вид сценічної «правди», правди у мистецтві 

ігрової ляльки.  

Але, певно, забув, що за будь-якою маріонеткою стоїть жива людина. 

Вимагаючи від актора  відчуття, поведінки та навіть зовнішньої схожості з 

лялькою, він не усвідомив, що для його образної концепції – людина занадто 

реальна. Її пластичні можливості не відповідають тій умовності, до якої він 

прагнув.   
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Проте, аналізуючи думки Крега стосовно акторської гри можна знайти 

підказку для актора-лялькаря, як саме відчувати «правду»  в момент творчості.  

Досягти цього можна наступним чином: «Він [актор] примусить свій мозок 

зануритись у глиб пристрасті, вивчити, що там є, й потому перенести  все в 

царину уяви; таким чином він створить певні образи, котрі, не показуючи 

оголених пристрастей, явно свідчитимуть про них» [2, с. 54].  

Отже,  актор не відчуває правду, завдяки «як би ж», за Станіславським (це 

стимулює відчуття образу власним тілом), а віддається уявним образам, які 

діють не в ньому. «Роблячи саме так, добрий актор згодом побачить, що ці 

образи утворюються головним чином з матеріалу, який знаходиться поза його 

особою» [2, с. 54-55]. А якщо власні  образи можуть бути поза власним тілом, 

то так само слід поступити і з голосом, подихом, почуттями. Саме відчуття 

власного подиху поза собою і  надасть актору відчуття «правди», але 

відстороненої. Залишилось тільки зорієнтувати образи та інші чуття на власній 

ляльці. 

Теорія надмаріонетки Гордона Крега безперечно зробила вагомий 

внесок у розвиток мистецтва ігрової ляльки. Вагомий, але досі ще ретельно не 

досліджений. Залишається сподіватися, що творчі розробки цієї видатної, 

трохи загадкової постаті, привернуть увагу сучасних лялькарів та знайдуть 

втілення у образній концепції ігрової ляльки майбутнього. 
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МЕТОДИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ Ф. ВОВКА ЯК 

УМОВА КОМПЛЕКСНОГО ВИРІШЕННЯ НАУКОВИХ ПРОБЛЕМ 

  Наукові праці Ф.Вовка з археології, антропології та етнографії 

беззаперечно доводять, що українці – окремий, відмінний від сусідніх 

слов’янських народів, антропологічний тип, що має оригінальні етнографічні 

особливості.  Українська археологія та етнографія початку XX ст. опираючись 

на грунтовні дослідження вченого піднялася на один щабель із 

найрозвиненішими європейськими народознавчими науками того часу.  

  Історіографія  досліджень наукових праць Ф.Вовка детально 

представлена у працях О. Франко  та Р. Конти . Серед дослідників Ф. Вовка в 

до радянській та діаспорній історіографії Р. Конта називає О. Воропая, В. 

Гнатюка, М. Грушевського,  З. Кузелю, М. Сумцова, Л. Чикаленка.М. Сумцов 

у праці “Современная малорусская этнография” (1895) високо оцінив 

методологічні прийоми збирання етнографічного матеріалу, який використав 

у своїй роботі Ф. Вовк, хоча й критикував окремі неточності у фіксуванні та 

трактуванні певних обрядів, пов’язаних із весільними звичаями [6]. 

Методичні  та методологічні принципи Ф Вовка в етнологічних 

дослідженнях стали сьогодні предметом дослідження багатьох науковців. В. 

Наулко дав комплексну оцінку Ф. Вовку як науковцю, якому належала низка 

передових тогочасних етнографічних досягнень, а саме: використовуючи 

західноєвропейські методологічні та методичні засади вчений вказував на 

необхідність комплексного вирішення наукових проблем,підкреслюючи, 

зокрема, що особливості культури народів залежать не лише від середовища 

їхнього існування та трудової діяльності, а й від багатьох інших чинників 

(психічних та антропологічних рис). 

Підсумовуючи методичні принципи роботи вченого, автор приходить до 

важливих висновків про те, що: «не втратили вагомості і дотепер методичні 
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принципи Ф. Вовка, які стосуються порівняльних досліджень, аналізу 

етнографічних явищ у їх розвитку, уваги до соціально-економічних факторів 

та їх впливу на особливості культури» [3, с. 39]. 

Серед вчених, які досліджували  науковe спадщиye Ф. Вовка варто 

виділити О. Таран. Основним напрямком досліджень авторки були 

антропологічні та етнологічних студії вченого оскільки «на середину ХІХ ст. 

поняття антропології та етнології чітко не розрізнялися, а етнографію вже тоді 

розглядали як окрему науку» [1, c.10]. Представники ж французької 

антропологічної школи, до якої належав і Ф. Вовк «вважали етнологію не 

самостійною наукою, а лише розділом антропології» [1, с. 12].. Дослідивши 

методику роботи з етнографічних матеріалом, зокрема, особливості фіксації 

фольклорних матеріалів О.Франко відзначає, що вчений у своїх дослідженнях 

«поєднав критичну науковість, широку документалістику і різноманітність 

методичних підходів» [6, с. 13].  

О. Франко зазначає: «як етнограф, Ф.  Вовк одним із перших у 

вітчизняній науці застосував науковий метод в етнографії і звернув основну 

увагу на вивчення побутових особливостей, а не тільки фольклорних, як це 

практикувалося до цього», він «увійшов в етнографію як серйозний дослідник 

весільних звичаїв та обрядовості на Україні» та, як наслідок «був 

основоположником української етнографії і одним із найвидатніших 

представників загальнослов’янської етнографії» [5, с. 247—252]. 

Етнологічні висновки Ф. Вовка мали не лише велику наукову цінність, 

алей суспільно-політичну, оскільки йому «вдалося доказати фізичну, мовну, 

побутову і духовну спорідненість всього роз’єднаного українського народу від 

Карпат до Слобожанщини і від Полісся і до Кубані, доказати, що український 

народ є окремим самобутнім,давнім народом» [5, с. 174]. 

Відомим дослідником наукової спадщини Ф. Вовка на сьогодні є  

В. Наулко. Підсумовуючи методичні принципи роботи вченого, автор 

приходить до важливих висновків про те, що: «не втратили вагомості і   

принципи Ф. Вовка, які стосуються порівняльних досліджень, аналізу 
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етнографічних явищ у їх розвитку, уваги до соціально-економічних факторів 

та їх впливу на особливості культури» [3, с. 39]. 

Перша в українській науці ґрунтовна праця «Український народ в його 

минулому і сучасному», видана у Петрограді 1916 р.  є узагальнюючим 

дослідженням про культуру українського народу. Антропологічний тип 

українців, за Ф. Вовком, визначається темним кольором волосся та очей, 

високим зростом, брахікефалією або круглоголовістю, вузьким обличчям із 

прямою формою спинки носа. На думку вченого, українці тяжіють до 

південнослов’янського антропологічного типу, істотно вирізняючись від 

інших східнослов’янських народів – росіян та білорусів, тобто є морфологічно 

спорідненими з південними та західними слов`янами.[1, с. 18]  
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заслужений працівник культури України 

  ВПЛИВ  ПАНТОМІМИ  НА  ЕМОЦІЙНИЙ  ІНТЕЛЕКТ  ГЛЯДАЧА 

Ми живемо в епоху тотального роз'єднання, нас штучно віддаляють 

один від одного, вибудовуючи різні бар'єри.  

Власне, про життя людей ми знаємо тільки те, що нам пропонують 

телевізійні новини. Світ застряг в гаджетах і соціальних мережах. Люди 

розучилися спілкуватися, розучилися відчувати і зчитувати емоції. Тож 

більшість сучасних людей стали страждати від самотності. Єдина можливість 

протистояти цьому – це дати можливість людині відчувати справжні емоції і 

почуття. Це завдання, в першу чергу, мистецтва і всіх його видів. 

У 2010 році на базі кафедри пантоміми КМАЕЦМ, був створений 

творчий колектив quartet DEKRU, до складу якого увійшли студенти 

випускного курсу кафедри: Антоніна Вітрюк, Богдан Сварник, Віктор Чуксин, 

Микита Черепахін.  У цьому ж році вони продовжили навчання на кафедрі 

режисури естради, театралізованих видових і цирку. Студенти, продовжуючи 

удосконалювати акторську техніку, мистецтво пантоміми, стали освоювати 

нову професію режисури, яка розширювала можливості їх творчої реалізації.  

Перша можливість продемонструвати свою творчість на професійному 

рівні появилася у квартета в 2011 році на I Міжнародному фестивалі клоунади 

і пантоміми Комедіада. У 2012 році квартет DEKRU на Комедіада 2012 

представив спектакль «Невагомість душі». 

Витяг зі статті «Розсмішіть клоуна» Тижневик 2000, ( «2000», №14 (601) 

6-12 квітня 2012 року): «Окремо скажу про квартеті мімів DEKRU. Їх виступ 

в концерті другого дня «Комедіада» викликав таке захоплення і потрясіння 

публіки, що крики «браво» супроводжували буквально кожен номер. 

Абсолютно неймовірна відточеність кожного жесту. І при цьому така теплота, 

така ліричність, такий найтонший гумор ... Кредо квартету - «викликати не 

гомеричний сміх, регіт з надривом живота, а добру посмішку».  
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Відтоді квартет DEKRU продовжує інтенсивно вести свою творчу 

діяльність, вони: Лауреати V Всесвітнього фестивалю циркового мистецтва в 

Москві (фестиваль альтернативного виду мистецтв) 2011р; Лауреати I 

міжнародного фестивалю клоунади і пантоміми в Одесі 2011р; Лауреати XIII 

міжнародного фестивалю пантоміми в Варшаві 2013р; Лауреати фестивалю 

Open Street в Мілані 2014р; Лауреати Міжнародного циркового фестивалю в 

Будапешті 2018 р.  

У 2016 році Quartet DEKRU взяв участь в шоу програмі у Ватикані, після 

якого відбувся виступ Папи Франциско. Промова Папи була присвячена 

високій оцінці та місії, яка лежить на артистах усіх жанрів. На зустрічі були 

присутні артисти цирку, театру, естради, музиканти і творча еліта Італії та 

Європи. 

Виступи на фестивалях дали поштовх для нового творчого злету. У 2013 

році квартет отримав пропозицію від французького продюсера на проведення 

гастролей на Острови Французької Полінезії (острів Таїті, Мореа, Раітеа). Під 

час цих гастролей квартет мав можливість зіграти один із спектаклів для 

специфічної публіки. Це були діти віком від 6-ти до 16-ти років, діти аутисти 

та ті, що постраждали від пороків дорослих [1].   

Реакція під час вистави була несподіваною, діти весело сміялися і дуже 

чуйно реагували на сюжетні повороти вистави. Їхні педагоги після спектаклю 

сказали, що діти отримали неабияке враження. Адже після вистави вони 

вперше заговорили між собою, вони вперше сміялися і розмовляли один з 

одним, згадуючи сценки з вистави і своїми рухами наслідуючи мімів. У 2014 

році гастролі квартету островами французької Полінезії продовжилися уже в 

Новій Каледонії. В рамках гастролей по Муніципальної програми уряду 

острова  quartet  DEKRU зіграв свій спектакль в депресивному районі острова 

для його корінних жителів.  

Учасники колективу були дещо занепокоєні, чи зможуть глядачі 

зрозуміти мистецтво пантоміми, з яким вони зустрічалися вперше? 

Побоювання мімів не справдилися, про що свідчать враження каначки 
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(місцевої жительки), що під час вистави вона потрапила в іншу реальність, і 

що їй там було так добре, що вона не хотіла повертатися назад.  

Це говорить про те, що мовою пантоміми можна сказати глядачам багато 

важливого, розкрити велику істину життя, її красу і глибину людського серця. 

Завдяки мистецтву пантоміми ми розуміємо один - одного без слів. 

Безліч глядачів познайомилися з творчістю квартету DEKRU і новою 

виставою колективу «Light Souls». Це нове слово в жанрі пантоміми. 

Сучасний, стильний і актуальний погляд на сьогоднішнє життя. 

Спектакль, в якому зібрана вся палітра людських почуттів, де сплелися 

найчистіші і щирі людські емоції. Крім виступів квартету з цією виставою, 

колектив проводить майстер-класи з пластики та пантоміми. Учасники групи 

розробили оригінальні програми майстер-класу для різних категорій і вікових 

груп: для дітей, для дорослих і для професійних акторів.  

Цей досвід quartet DEKRU успішно впроваджував як в європейських 

країнах, так і в Україні. У березні 2019 року відбувся цикл майстер-класів в 

середніх школах міста Києва. Зустріч з акторами DEKRU пробуджує інтерес 

не тільки до жанру пантоміми, а й пробуджує бажання займатися творчістю 

взагалі. 

За 10 років творчої діяльності квартет DEKRU  накопичив чималий 

досвід роботи з глядацькою аудиторією. Звідси випливає, що пантоміма це не 

просто красивий, але і дуже важливий вид мистецтва, який необхідно 

розвивати підтримувати і впроваджувати. Пантоміма разом  з іншими видами 

мистецтва впливає  на емоційний інтелект людини, дає йому не тільки їжу для 

розуму, але і загострює його відчуття, а це дає можливість співчувати або 

радіти життю. Мистецтво − одна з найважливіших категорій морального 

виховання особистості, її моральних і етичних якостей.  

Список використаних джерел 
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Макарова Зоя Михайлівна, 

доцент кафедри естрадно-сценічних жанрів,  

заслужена артистка України  

РОЗІГРІВ ЯК ЧАСТИНА УРОКУ  У КОНТЕКСТІ ДИСЦИПЛІНИ 

“СУЧАСНИЙ ЕСТРАДНИЙ ТАНЕЦЬ” 

Дисципліна «Сучасний естрадний танець» входить до професійно 

орієнтованих предметів підготовки студентів спеціальності «Сценічне 

мистецтво» освітньої програми «Сучасний естрадний танець» і є невід’ємною 

складовою загального процесу виховання та навчання артиста на кафедрі 

естрадно-сценічних жанрів. Курс є складовою загального процесу підготовки 

фахівців у галузі хореографії, оскільки дозволяє розширити виконавський 

діапазон і збагатити арсенал виражальних засобів та методичних прийомів 

майбутніх артистів та викладачів. Предметом вивчення навчальної дисципліни 

є технічні особливості виконання сучасних напрямів хореографії  у межах 

популярної танцювальної культури та джазових форм танцю. 

Розігрів – це частина уроку сучасного танцю, мета якої – приведення тіла 

виконавця у робочий стан, тобто підготовка до подальшої роботи. Це 

невід’ємна складова будь-якого тренажу, заняття і взагалі професійної 

діяльності танцівника. 

Розігрів – це певний комплекс простих рухів та вправ, під час виконання 

яких тіло та весь організм готується до подальшого заняття. Йдеться не лише 

про розігрів м’язів, але і про своєрідне налаштування фізіологічних систем 

організму: дихання, кровообігу та ін. Розігрів сприяє перерозподілу крові в 

організмі – відбувається прилив крові до м’язів.  

Разом із кров’ю до м’язів надходять поживні речовини і кисень, який 

підвищує фізичну витривалість. Відповідно відбувається збудження нервової 

системи, концентрується увага, готується опорно-руховий апарат – суглоби, 

зв’язки, сухожилля [1]. Розігріті м’язи й суглоби більш гнучкі, тому менша 

вірогідність отримання ушкоджень. 
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Загальна тривалість підготовчих вправ може складати від 10 до 30 

хвилин. На початку потрібно привести в тонус серцево-судинну систему, 

налаштувати дихальні процеси. Далі починається розігрів усіх груп м’язів, які 

будуть задіяні в основній частині заняття, акцентується увага на підготовці 

опорно-рухових систем. Розігрів потрібно виконувати перед усіма видами 

занять, тому що це допомагає досягти ефективних результатів та знижує 

ризики травмування. 

Під час занять з дисципліни «Сучасний естрадний танець» завданнями 

етапу розігріву є: підготовка опорно-рухового апарату, дихальної та серцево-

судинної систем, налаштування емоційного стану, а також відпрацювання 

техніки ізоляції, яка є одним з базових принципів виконання рухів у сучасному 

танці. Необхідно слідкувати, щоб рухи були справді ізольованими, щоб під час 

руху одного центру не рухались інші.  

Це, на перший погляд, просте завдання викликає певні труднощі, 

оскільки анатомічно всі центри щільно пов’язані. Навички ізолювання мають 

бути засвоєні на початку курсу та удосконалюватись впродовж усього терміну 

навчання [2]. 

Послідовність рухів та вправ, тривалість та стилістична манера можуть 

варіюватися залежно від завдань уроку. 

Одним із варіантів розігріву в стилістичній манері популярних 

танцювальних форм є розминка, яка проводиться на середині залу. 

Послідовність вправ вибудовується за схемою «згори-донизу» (голова та шия, 

плечовий пояс, руки, верхня частина корпуса, тазостегнова частина, ноги) або 

«знизу-догори» (від ніг до голови) [2]. 

Вправи розігріву розподіляються на певні групи рухів залежно від 

функціонального завдання. Наприклад, верхньою частиною корпуса можна 

виконати різні види нахилів (сurve та arch, side stretch), зсуви у різних 

напрямах, контракції, хвилі, тощо. Рухи ізольованих центрів можуть 

поєднуватися у прості геометричні схеми (хрест, квадрат, коло, півколо), у 
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більш складні геометричні комбінації, а також можуть поєднуватись рухи 

кількох центрів. 

Спочатку всі рухи вивчаються у безпосередньому вигляді з достатньою 

кількістю повторень. При виконанні більшості рухів потрібно досягти 

максимальної амплітуди. Амплітуда руху – це величина шляху, переміщення 

рук, ніг, тулуба, голови у просторі, яка залежить від рухомості суглобів, 

еластичності зв’язок та м’язів. Саме амплітуда безпосередньо впливає на 

виразність виконання. 

 На наступному етапі рухи окремих центрів поєднуються у геометричні 

комбінації, у більш складні ритмічні малюнки, далі – у рухи кількох центрів 

(поліцентричні рухи). 

Під час виконання вправ розігріву необхідно слідкувати, щоб рухи 

виконувались методично правильно та точно. Потрібно дотримуватись у 

виконанні принципів ізоляції та поліцентрії, стильових особливостей 

музичного матеріалу, чіткості та виразності рухів. 
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старший викладач кафедри режисури естради,  

театралізованих видовищ та цирку  і актора театру КМАЕЦМ 

ВТІЛЕННЯ ЖАНРУ В ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТАХ АКТОРСЬКОГО 

МИСТЕЦТВА 

1. Навіщо потрібен жанр? 

Проблема жанру завжди була в центрі уваги театральних діячів; вся 

історія світового театру являє собою безперервний процес пошуку жанрових 

рішень, руху і розвитку існуючих жанрових форм, відкриття нових. Практика 

свідчить, що більшість удач і відкриттів в історії театру обов'язково пов'язано 

з конкретизацією і посиленням жанрових особливостей драматургічних 

творів. І, навпаки, ігнорування жанрової специфіки п'єси веде здебільшого до 

створення прозорих, пересічних вистав, нездатних до належного впливу на 

глядача [1]. 

Л.Н. Толстой писав: «Викликати в собі раз знайоме відчуття і, 

викликавши його в собі, за допомогою рухів, ліній, фарб, звуків, образів, 

виражених словами, передати це почуття так, щоб інші відчули те ж почуття, 

- в цьому полягає діяльність мистецтва. Мистецтво є діяльність людська, яка 

полягає в тому, що одна людина свідомо відомими зовнішніми знаками 

передає випробовувані нею почуття, а інші люди заражаються цими 

почуттями і переживають їх ». 

«Кожен твір тим чи іншим способом відображає життя. Спосіб 

відображення, кут зору автора на дійсність, заломлення в художньому образі, 

і є жанр ». Ці слова найбільшого режисера XX століття Г.А. Товстоногова дуже 

точно характеризують взаємозв'язок, що існує між особистісними якостями 

художника (його світосприйняттям, переконаннями, темпераментом - «кут 

зору») і тими професійно-технологічними засобами ( «художній образ»), 

якими він користується, прагнучи до найбільш ефективного втілення свого 

задуму. 

2. Що таке жанр? 
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Під терміном «жанр» ми будемо мати на увазі особливості літературних 

драматургічних творів і їх сценічних втілень тільки в рамках, визначених 

можливостями драматичного театру - одного з видів сценічного мистецтва. 

Вочевидь, найбільш плідні спроби визначення жанру, які не 

замикаються на аналізі взаємин «матеріал − автор − п'єса (спектакль)», а 

шукають вихід до адресата твору − до глядача. 

Основним критерієм, що дозволяє дізнатися жанрову приналежність 

п'єси, є не той чи інший елемент її драматургічної структури, а тенденція до 

встановлення певного типу глядацького співпереживання дії. 

Взаємовідносини актора і образу можуть бути різні, вони залежать від 

умов п'єси і вистави, і, тим не менш, в будь-якому випадку актор повинен не 

«прикинутися», а стати на сцені кимось іншим. 

Кожен драматургічний жанр при своєму втіленні вимагає притаманного 

йому − і відмінного від інших − способу перевтілення, що виражається в 

певній манері акторського виконання. 

3. Жанр і надзавдання. 

Спотворення жанрової природи п'єси в спектаклі обов'язково викликає 

постановку перед героєм такої надзавдання, якої драматург не міг мотивувати 

його поведінку. 

4. Як впливає жанру на акторську увагу? 

Характер уваги, який переважає в тому чи іншому образі, створюваному 

актором, − різний. Він залежить і від індивідуальних особливостей героя, і від 

пропонованих обставин, в яких відбувається дія, і від дієвих мотивів і завдань 

ролі (а це, як ми вже бачили, пов'язане з питанням жанру), і, нарешті, від 

особливостей, власне, жанру спектаклю. 

5. Вплив жанрової приналежності на якість оцінки актора. 

Те, як оцінює герой дієвий факт, може збігатися, а може і не збігатися з 

відчуттям значущості цього факту глядачем. Звідси - ще одна властивість 

«оцінки» − здатність активізувати або руйнувати процес глядацького 

співпереживання. 
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6. Жанр і акторське пристосування. 

Режисерський аналіз, здійснений в певній системі мотивації поведінки 

персонажів, принципи якої диктуються жанром, відкриває можливість 

конкретизації творчого процесу, мобілізує особистісний потенціал виконавця. 

Про це важливо пам'ятати, так як актори дуже люблять підказані з боку 

пристосування, хапаються за них, ховаючи за формальним виконанням 

малюнка відсутність особистісного внутрішнього процесу його проживання. 

7. Особливості акторського спілкування в певному жанрі. 

Важливий фактор формування глядацького сприйняття, як залучення в 

процес співпереживання дії вистави (або, навпаки, відчуження від цієї дії), 

вирішується багато в чому через створення відповідної системи спілкування 

партнерів один з одним і один через одного − з глядачем. 

Список використаних джерел: 
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ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ І МАСКА В МУЗИЧНІЙ ЕКСЦЕНТРИЦІ: 

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ 

1. Загальний аналіз наукових досліджень манежного образу і 

діалектичної нерозривності з поняттям ексцентрична маска. 

Вивченню художніх образів і їх зовнішніх проявів - масок в радянському 

цирковеденні приділялася достатня увага. Так, своєрідністю циркових масок і 

аналізом художніх образів в клоунаді, в тому числі в музичній ексцентрики, 

займалися С.М. Макаров, Р. Славський, А.А. Рибкін.  

Однак за останні три десятиліття, з'явився певний контент музично-

ексцентричних номерів, образи яких не вписуються в колишні теоретичні 
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канони. В українських дослідженнях за ці роки не раз піднімалися теми, так 

чи інакше пов'язані з функціонуванням образів і масок і в мистецтві.  

Але всі вони не були спрямовані безпосередньо на циркове мистецтво, і 

зокрема на жанр музичної ексцентрики. Нерозривний зв'язок поняття «маска» 

і арсеналу засобів художньої виразності, в цирковому мистецтві обумовлена 

історично, тому, важливо правильно класифікувати нові музично-

ексцентричні номери, які мають ряд серйозних відмінностей від номерів 

минулого.  

Ці відмінності, викликані глобальними соціальними змінами, технічним 

прогресом, рухом «цирк нуво» та іншими тенденціями іноді настільки 

радикальні на рівні поняття «образ і маска», що виникає сумнів в жанрової і 

навіть видової приналежності конкретного номеру. Дозволимо собі 

припущення, що саме ця серйозна несхожість зумовила «випадання» сучасних 

масок і образів з поля зору досліджень жанру. 

2. Невідповідність сучасних масок і образів жанру музичної ексцентрики 

певним естетичним канонам минулого. 

Під впливом "нової щирості" та інших реалій виникла теоретична 

проблема − невідповідність сучасних масок і образів жанру певним 

естетичним канонам минулого.  

Питання жанрової ідентичності даного контенту номерів ускладнюється 

відсутністю традиційних ознак у образів і масок, на яких вони побудовані. До 

таких ознак можна віднести відсутність смислового посилу і зовнішньої 

атрибутики − гриму, костюма, міміки, манери виконання, спрямованих на 

смеховую реакцію глядача. 

3. Аналіз номерів з характерними новими образами і масками, вивленіе 

їх генетичного підстави приналежності жанру. 

1.Комік Томас Монктон, шоу «Піаніст» (Фінляндія − Нова Зеландія). 

2. Чаба Мехеш Угорщина гранд прі фестивалю Комедіада 2017. 

3. Дует «KoblikOff» (Україна) Comediada 2011 | Гран-прі фестивалю. 

4. Клоунська група "4matics" (Україна). 
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4. Нерозривність образів і масок з часом, суспільством епохою. 

Цирковий номер можна розглядати і як особливий виразник життєвих 

проявів, нерідко узагальнюючий їх до філософського рівня. Представлені 

глядачеві смислові, трюкові візуальні значення дозрівають і втілюються на 

стадії підготовки номера. В цей час артист, прагне, як можна повніше 

проявити власну духовність.  

Якщо цей процес набуває форми відносин до кого-небудь (партнеру або 

глядачеві) або чого-небудь (реквізиту, предмету), то він повинен відповідати 

на питання: "Хто я?", "Хто ти?", "Ким є інший?" , "що являє собою щось або 

хтось в якості іншого?". Всі ці питання вимагають від артиста вирішення 

завдань номера на основі своєї унікальності та оригінальності, здатності 

залучити ці відносини в гру з трюками і обставинами.  

Завдяки своїй участі у вирішенні цих проблем, артист в формах гри 

створює кожен раз нове буття, для визначення місця цій грі в просторі і її 

розвитку в часі. Простір цирку відкрито для фантазій артиста, закликаючи до 

реалізації події, яке може нести в собі відповіді на багато питань.  

Маска є категорією філософською, загальнолюдською. Це і дозволяє 

жанру розкривати або оголювати боки людського характеру, які говорять про 

те, що людина не настільки добра, ніж погана, не настільки потворна, як 

прекрасна. Тому, маска фокусує на перший погляд невидимі особливості часу, 

що є ключем до того часу, в якому живе клоун. І до чого б ця маска не 

доторкнулася, вона все одно буде аналізувати свою епоху. 

 

Черепахін Микита Максимович,  

викладач кафедри режисури естради,  

театралізованих видовищ та цирку  і актора театру КМАЕЦМ 

ПАНТОМІМА ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЖИСЕРСЬКОЇ 

ТА АКТОРСЬКОЇ ТЕХНІК 

Будь-який актор так чи інакше страждає від опору, який чинить йому його 

ж тіло. Тілесні вправи актори й режисери використовують як фізкультуру, і 
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зовсім не застосовують їх для сценічного втілення. В своїй системі Михайло 

Чехов вважав саме тіло головним інструментом актора. Він писав:  «Наша 

професія більш важка, аніж будь-яка інша, бо ми володіємо лише одним 

інструментом передачі публіці наших почуттів, наших ідей.  І це  – наше 

власне тіло.  

Актор мусить знайти в самому собі спеціальну техніку, аби тіло стало 

найкращим другом актора, а не його ворогом». Суцільна  відсутність на 

сучасній сцені пластично виразних виконавців − наслідок хронічної кризи не 

лише театру, а й системи акторської освіти. Низький рівень мислення 

переважної більшості режисерів у питаннях театральної пластики межує з 

непрофесіоналізмом [2].  

Зазвичай, пластика актора підміняється модним відеорядом, а 

постановники на сцені створюють ілюзію руху − своєрідну псевдопластику 

вистави. Та режисура є мистецтво пластичної композиції спектаклю. На жаль, 

сьогодні немає стратегічного підходу до формування пластичної культури в 

навчанні студентів-режисерів.  

Сучасному режисеру, аби плідно працювати з пластично навченим 

артистом, слід ще в студенські роки освоїти на практиці важливі постулати 

вчення Етьєна Декру щодо примінення їх у своїй професії.  

Відому формулу Декру необхідно розширити наступним чином: 

«Пантоміма – суть способу сценічного мистецтва, як акторського, так і 

режисерського». «Пластичному мисленню режиссера» необхідно вчити 

студентів у тісній співдружності педагога по режисурі з педагогом по 

пластиці. І не можна короткочасним зусиллям подолати низький рівень 

розвитку рухових якостей у студентів  [1].  

Зміна фізичних характеристик у сформованої людини потребує від 

педагогів по пластиці великої майстерності, часу та енергії. На мій погляд, 

сценічна виразність тіла є дуже важливою складовою актора. Важливо 

навчити студентів виразно транслювати глядачам нюанси пластичної 

поведінки персонажів. Існує не лише мовна, а й пластична дикція.  
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Як на мене, в навчання студентів сценічної пластики необхідно 

включити пантоміму не як спецкурс,  а як постійнодіючу систему, що развиває 

у акторів не лише гнучкість та еластичність тіла, а й «гнучкість розуму». 

Пантоміма робить тіло актора гнучким і піддатливим, збуджує його уяву, 

асоціації, миттєву реакцію, лаконічність та чистоту рухів.  

Техніка міма Марселя Марсо пов’язана з дуже сильними внутрішніми 

процесами, коли слово, як виразний засіб, відсутнє, і тоді мова тіла має бути 

готовою до особливої виразності. Головне у Марселя Марсо – особлива 

змістовна партитура номера та його атмосфера. Пантоміма вчить актора й 

режисера якомога більше обмежувати себе в дії, тоді більше виявиться 

винахідливість. «Життя духу відображається в житті тіла. Так само і в житті 

тіла може відображатися життя духу» (К. Станіславський).  

Мейєрхольд вважав, що саме жести, пози, погляди визначають 

істинність взаємин людей, і вирішальна роль у спектаклі належить сценарію 

рухів. Є. Вахтангов вимагав від своїх учнів  володіти не лише своїм голосом, 

а й тілом. Розуміти сутність «пластичності», як найнеобхіднішої властивості 

актора. О. Таїров говорив, що пластична виразність, зазвичай, впливає 

набагато сильніше слова.  

Потрібно лише вміти нею користуватися. Таїров вважав пантоміму 

основою будь-якого театрального мистецтва: «Пантоміма – це мистецтво 

такого масштабу, такого духовного оголення, коли слова вмирають, і, 

натомість них, народжується справжня сценічна дія».  

Ми включили пантоміму в курс сценічної пластики для студентів 

кафедри режисури в 2014−2020 роках, де пластика актора була побудована на 

стику предметів майстерності актора й сценічної пластики. Результатом цього 

навчання стала можливість створення творчого колективу, який працює в 

жанрі ексцентричної пластики й пантоміми.  

На базі режисерського курсу був створений колектив PLANSHET, 

котрий випустив спектакль PinUP Show. Він був нагороджений призом за 
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кращу пантоміму на фестивалі КОМЕДІАДА−2017, а також став лауреатом 

Міжнародного циркового фестивалю в Будапешті (2018р).  

Завдяки регулярним і посиленим тренінгам по пластиці та пантомімі, 

направленим на розвиток тілесної координації і уяви, значно зростає 

швидкість навчання і сприйняття студентів в учбовій лабораторії. Цей метод 

навчання був випробуваний на студентах із пересічними здібностями. І 

результат, досягнутий ними в освоєнні акторської техніки, дає нам право 

вважати, що включення пантоміми в курс сценічного руху, узгодженого з 

курсом  навчання  режисурі, дає позитивний ефект в  освоєнні  режисерської 

та акторської професій. 

Список використаних джерел 
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2. Румянцев М. На арене советского цирка / М. Румянцев. М.: Искусство, 

2015. 136 c. 

3. Ужвенко Н. Развитие теоретического обоснования искусства 

пантомимы/Н. Ужвенко//Культура і сучасність. 2009. №2 . С. 173-178. 

  

Пастухов Олексій Анатолійович, 

викладач  кафедри естрадно-сценічних жанрів КМАЕЦМ 

СУЧАСНИЙ ЕСТРАДНИЙ ТАНЕЦЬ  

ЯК ФОРМА СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА  

Важко не погодитися з думкою багатьох дослідників, що у якості форми 

сценічного мистецтва сучасний естрадний танець сьогодні виконує роль 

певного роду експериментального простору для хореографічної практики в 

цілому, в межах якого відбуваються пошуки нової танцювальної мови. 

 У результаті поєднання різних танцювальних систем й музичних стилів 

на естраді з’являються все нові та нові синтези, які впливають на розвиток 

танцювальної лексики й естради загалом, продукуючи інноваційні змісти й 

органічні поєднання виразних форм й засобів [5].  
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Звісно ж, танець на естраді є відповіддю на нові віяння в культурі та у 

хореографічному й сценічному мистецтві зокрема, але не потрібно забувати й 

про зворотній ефект, коли розвиток сучасного естрадного танцю, зокрема за 

сприяння екранних й інформаційних технологій, змінює обриси сучасної 

культури, тому твердження про їх авангардність цілком відповідає дійсності.  

Бурхливий та інтенсивний розвиток естрадної практики, породжує 

«випереджальний» ефект від розвитку хореографічного мистецтва, результати 

якого не підкріплюється теорією. Історія та сучасний стан естрадного танцю 

недостатньо повно відображені у сучасній мистецтвознавчій літературі за 

виключенням лише деяких робіт.  

Ідеологічна заангажованість й неповнота мистецтвознавчих досліджень 

минулих років у хореографічній галузі спричинили спотворення реальної 

картини й розуміння суперечливих процесів [8].  

У зв'язку з цим, актуальними видаються нові розвідки та спостереження, 

які б дозволили осмислити історико-теоретичні й методичні особливості 

розвитку сучасного естрадного танцю на сучасному етапі, з відповідними 

виходами на питання синтезу, поглибленої періодизації, зв’язку українського 

і зарубіжного естрадно-хореографічного мистецтв, удосконалення методики 

викладання сучасного естрадного танцю у вищій школі, що раніше не входили 

у поле зору дослідників.  

Сучасне сценічне мистецтво − це синтетичне мистецтво, мультижанрова 

система, яка поєднує у собі театр, вокал, пантоміму, хореографію , циркове 

мистецтво, розмовні жанри [2].  

Сценічному мистецтву властива наявність драматургії, та побудова 

твору за його законами. Це завжди ідейно тематичний зміст , це повноцінне 

театралізоване дійство. Сцену ми розуміємо не  як подіум і  не як місце для 

виступу, а як форму, як жанр. 

Також слід зазначити, що основна ознака сценічного мистецтва – це  

дія,під час якої виконавець досягає певної мети [6].  
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Сучасному естрадному танцю властива синтетичність виразних засобів 

хореографії, режисури, музики, вокалу, сценографії, світла, декорацій, 

костюмів. Сучасний естрадний танець слід розглядати як повноцінне 

театралізоване дійство, яке виражене в чіткій драматургічній побудові: має 

експозицію, зав’язку, кульмінацію і фінал. Він уособлює в собі цілий вид 

сценічного мистецтва. 

Створення повноцінного сценічного образу є необхідною складовою у 

сучасному естрадному танці який складається з зовнішнього (грим, костюм, 

реквізит) та внутрішнього наповнення виконавця (характер, історія, 

філософія) . Хореографія яка живе за законами мистецтва це вже і є маленька 

вистава,сценічний твір. Це завжди несподіванка як в постановочному рішенні 

так і в характері виконання ,бо все це є миттєвим емоційним впливом на 

глядача. Це сучасність, ідейність, лаконічність, оригінальність задуму та його 

втілення, віртуозність і натхненність виконання [9].  

Сьогодні жоден концерт чи шоу-вистава не обходиться без 

хореографічного супроводу, що лише підсилює вплив естрадного мистецтва 

на духовні засади та образ життя суспільства.  Розмаїття форм й жанрів 

сучасного естрадного танцю, враження від яких посилюється під дією новітніх 

засобів масової телекомунікації, свідчить про потужний культурно-

мистецький потенціал, який несе у собі той синтез сценічно-хореографічних 

способів втілення художніх задумів, що лежить в основі сучасного естрадного 

танцю. 

Одним із важливих питань розвитку сучасного естрадного танцю як 

форми сценічного мистецтва на сучасному етапі є проблема удосконалення 

методики його викладання, виходячи з основних завдань курсу: виховання 

методичної грамотності, розвиток здатності знаходити творчі рішення у 

процесі реалізації професійних завдань та оволодіння навичками навчання 

методиці танцю на естраді [11].   

 Опираючись на професійний досвід й теоретичні знання, хочеться 

звернути увагу на формування загальних (базових) і фахових компетенцій у 
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процесі вивчення дисципліни «Сучасний естрадний танець»; на необхідність 

розвитку й удосконалення освітньо − технологічної частини методичного 

комплексу (взаємозв’язок педагогічної технології гуманно-особистісної 

орієнтації навчального процесу, виокремити технології на основі активізації 

та інтенсифікації діяльності студентів, що спираються на проблемне навчання, 

колективне взаємонавчання, організаційно − діяльнісну гру, огляд й аналіз 

конкретних ситуацій; технології індивідуальної роботи, інформаційного 

навчання; технології сучасного проектного навчання). 

Ключова мета занять повинна втілюватися у принципі навчання, котре 

розвиває й виховує: всебічно гармонійний розвиток танцівника, що включає 

його інтелектуальний, фізичний, моральний, емоційний та творчий розвиток 

[12].  
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ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ШОУ-ПРОГРАМ І ЕТАПИ 

СТАНОВЛЕННЯ 

Шоу (англ. Show − показ, уявлення) − синтез мистецтв, яскраве 

динамічне видовищний захід розважального характеру часто з залученням 

відомих, популярних особистостей і колективів. Як правило, проводиться 

перед публікою і нерідко транслюється по теле-, радіо- або інтернет-каналу. 

Має постановочний характер. 

Шоу чи шоу-програми є формами культурно-дозвіллєвої діяльності, які 

постійно розвиваються. Їхня динаміка — це безперервний процес переходу від 

минулого до сьогодення, від сьогодення до майбутнього. 

Цей стан формується й підтримується як внутрішніми закономірностями 

розвитку культурно-дозвіллєвої діяльності, так і загальними тенденціями 

розвитку культури суспільства й світової культурної цивілізації. Крім того, 

шоу-програми безсумнівно сприяють усуненню явищ культурного й 

соціального відсторонення, налагодженню діалогу між різними культурами і 

поколіннями, народженню нових талантів [2].. 

Виникнення шоу-програм має багатовікову історію. До видовищності 

прагнула антична драма, важливість акустики в поданні і можливість 

отримання від нього вигоди була відома вже древнім римлянам, на Русі 

передісторію сучасних шоу-програм можна угледіти в діяльності скоморохів, 

які прагнули до синтезу мистецтв в своїх видовищах. Середньовічні свята, 

карнавали, а так само релігійні дійства зумовили появу жанру вистави в XIII 

столітті.  

Важливою віхою в становленні сучасної шоу-програми стала діяльність 

музикантів віртуозів в XIX столітті. Саме в цей час починає закладатися 

фундамент сучасного шоу-бізнесу. Шоу-програми - це одна з головних форм 

шоу-бізнесу, тобто його продукція, що відображає сучасний стан суспільства, 

з його соціальними і економічними проблемами, і за допомогою мистецтва 

виводить аудиторію з емоційного і стресового стану. 
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Зародившись в епоху Відродження на вуличних підмостках і почавши з 

клоунади, примітивних фарсів, скоморошества, шоу-програми в різних 

країнах еволюціонували по-різному, віддаючи перевагу то одним, то іншими 

жанрами, тим або іншим образам-маскам.  

У шоу-програмах, що виникли пізніше салонів, гуртків і клубів, в 

мюзик-холах, кафешантанах, кабаре, театрах мініатюр переважають 

життєрадісний гумор, галузеві пародії і шаржі, їдка сатира, гіпербола, 

буфонада, гротеск, грайлива іронія, задушевна лірика, модні танцювально-

музичні ритми.  

Окремі номери поліфонічної строкатості дивертисменту нерідко 

скріплюються в шоу-програмі конферансом або нескладним сюжетом, а 

театри одного або двох акторів, балетні та музичні ансамблі − оригінальним 

репертуаром, власною драматургією [1]. 

Шоу-програми орієнтуються на найширшу аудиторію і спираються, 

перш за все, на майстерність виконавців, на їхню техніку перевтілення, уміння 

створювати лаконічними засобами ефектну видовищність, яскравий характер 

− частіше комедійно-негативний, ніж позитивний.  

Звертаючись до метафоричних рис і деталей, до химерного 

переплетення правдоподібності і карикатури, реального і фантастичного, вони 

сприяють створенню атмосфери неприйняття їх життєвих прототипів, 

протистояння їх процвітанню в дійсності.  

Для шоу-програми нетипові злободенності, поєднання в кращих зразках 

розважальності з серйозним змістом, виховними функціями, коли веселощі 

доповнюються різноманітністю емоційної палітри, а часом і соціально-

політичної, громадянської патетикою. 

Коли мова йде про етапи становлення будь-якої шоу-програми, то, як 

правило, при її створенні, найскладнішим буває саме початковий етап, адже в 

період становлення необхідно придбати все необхідне і зуміти все 

передбачити, контролюючи кожну дрібницю. Чим більше сил вкладається в 
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організацію на початковому етапі, тим продуктивніше буде результат в 

подальшому. 

Завжди все починається з повного контролю, що охоплює всі сторони 

розвитку шоу-програми.  

Необхідно контролювати весь процес організації шоу-програм, 

починаючи з розробки ідеї самої постановки, наскільки вона буде 

видовищною, актуальною і цікавою глядачеві і, закінчуючи контролем 

взаємин артистів всередині колективу і їх відповідність тому, що бажає 

побачити глядач. Саме на початковому етапі організації зав'язуються важливі 

зв'язки, які обов'язково посприяють надалі. 
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КІНОІНДУСТРІЇ СЕРЕДИНИ XX – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ 

 Мистецтво кіно – мабуть, одна з тих найвразливіших і найчутливіших 

до факторів  зовнішнього впливу культурних галузей, які першими 

потерпають від політичних, економічних, соціальних чинників. Будь-які зміни 

соціально-політичного характеру, кризи чи то гуманітарні, чи економічні – 

миттєво віддзеркалюються на стані кінематографа, впливаючи на весь 
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комплекс факторів, що є підґрунтям створення кінопродукції, – від дозволів на 

запуск процесу чи його фінансування до емоційного стану творчих 

особистостей, які задіяні в роботі.  

Мабуть, за кількістю таких факторів впливу та за їх суперечливістю 

Україна стоїть на одному з перших місць у світі. Країна, на жаль, не перебуває 

у переліку тих, чий кінематограф посідає ТОП-місця у стрічках переможців на 

світових фестивалях – оскароносними вітчизняні діячі поки що, на жаль, не 

стають. І для цього існує досить багато причин. Однією з них є те, що 

впродовж історії існування кіно (спочатку – в контексті радянського, з 1991 – 

самостійного українського) Україна стрімко втрачала свій культурний 

потенціал, і серед втрачених талантів було немало представників кіно.  

Парадокс у тому, що сама країна перебуває ще у стані держави, яка лише 

намагається досягти якихось вагомих результатів у галузі кіно, але в той самий 

час із її теренів походить чимало талановитих творчих особистостей, які 

сприяють стрімкому розвитку кіно інших країн, стаючи вагомою часткою їх 

«золотого фонду». Механізмом цього процесу є передусім еміграційний рух. 

Впродовж останнього століття з країни виїхали тисячі людей, які розліталися 

всім світом і ставали сегментом культурного розвитку інших держав, не тільки 

поглинаючи локальні традиції кіномистецтва, але і збагачуючи їх власним 

досвідом. Географія поширення українського сегменту культури досить 

широка, але, звісно, одним з найвагоміших векторів міграції митців, 

своєрідного культурно-мистецького десанту, є американський. Американське 

кіно, a-priori полісегментне за своєю консистенцією, завжди було омріяним і 

для українських творчих особистостей.  

І наряду з німецькими, австрійськими, південноафриканськими, 

польськими, італійським, португальськими, австрійськими теренами, куди 

виїжджає чимало наших співвітчизників, більше за все, мабуть, їх опиняється 

у пошуках вдачі саме на батьківщині Голлівуду. Там є і українські діаспори, 

що свідчить про кількісні показники культурної присутності українців на цих 
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землях. Усі чотири хвилі еміграції як залишали свій слід  і на культурному 

просторі.  

І хвиля (ще з кінця ХІХ століття) характеризувалася як трудова міграція, 

друга пояснювалася соціально-економічними та політичними причинами, що 

охоплює і сьогодення, − класифікується як фінансова, третя – суто 

політичними, і четверта кваліфікується як фінансова, економічна, тобто її 

причиною стало виключно заробітчанство. Цей розподіл є узагальненим, 

творчі ж особистості завжди мало дещо складніший механізм пересування 

світом.  

Українська культурна еліта є розпорошеною різними країнами, значний 

відсоток і нині перебуває у США. Це люди кількох категорій походження. 

Перша –  ті, хто народився в Україні і потрапив у США у пошуках 

самореалізації, якої не отримав на Батьківщині, виїхав уже в свідомому віці, 

шукаючи можливостей для втілення свого творчого потенціалу в життя 

засобами, можливостями розвиненої кіноіндустрії Америки.  

Найчастіше вони починають свій шлях із галузей, які не мають стосунку 

до кіномистецтва,  просто заробляючи на життя та виживаючи. З часом, у разі 

успіху та вдачі, поступово просуваються в кіноіндустрію, і лише поодинокі 

досягають омріяної мети – стають всесвітньо відомими, зірками.  

Друга категорія культурного представництва українців у США – це ті 

особистості, які мають українське походження, коріння, але народилися уже в 

Америці і починали свій шлях там. Вони не є носіями мови, хранителями 

традицій,  але їх походження нерідко дається взнаки – природні здібності, 

талант завжди відрізняли вихідців з українських земель. 

Саме до цієї категорії належить переважна більшість тих персоналій  

американської кіноцарини, які сьогодні є відомими на весь світ. Це 

представники різних генерацій, відповідно, є нащадками вихідців з України 

різних еміграційних хвиль.  

До старшої генерації належить, наприклад, Майк Мазурки, тобто 

Маркіян Мазуркевич, виходець із Тернопільської області. Він знімався ще з 
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1930-х рр. і на Батьківщині  відомий передусім завдяки участі у комедії «У 

джазі тільки дівчата». Українське коріння має і Девід Духовни – з Бердичева 

походить його дід. Сам режисер народився у США, але про своє походження 

пам’ятає, демонструючи свої пізнання про власне коріння.   

Уже у США народився і актор зі світовою славою Сильвестр Сталлоне, 

прабабуся якого походить із Одеси. У середині 1980-х рр. мати Сильвестра, 

Жаклін, відшукала родичів в Україні, у чому їй допомагав Михайло Горбачов.   

Не менш відомим є і ще один актор з українським корінням, який є 

невід’ємною часткою історії американського кінематографа, − Дастін 

Хоффман. Його предки є вихідцями з Білої Церкви. Якщо Сталлоне є 

символом жару боєвику та трюкового кіно, то Хоффман є різноплановим 

актором, − двократний володар «Оскара», що номінувався на омріяну всіма 

кінодіячами нагороду 5 разів, на теренах своєї історичної Батьківщини став 

відомим передусім завдяки своєму комедійному амплуа (роль у стрічці 

«Тутсі»).  

«Оскароносним» є і ще один кінодіяч з українським походженням – 

триразовий володар премії «Оскар», «батько фільмів жахів» Стівен Спілберг  

має походження з Кам’янця-Подільського, звідки родом його бабусі та дідусі. 

Спілберг підтверджував істинність свого походження під час візиту до Києва.  

До більш молодої генерації американських кінодіячів з українським 

корінням належить Джек Пеланс – Володимир Палагнюк – голлівудський 

актор, що отримав “Оскар” в 1992 р. Його батьки були вихідцями зі Львова та 

Тернопільщини, про що він завжди пам’ятав [1]. 

Українське походження має і знаменитий Леонардо ді Капріо, чия зірка 

зішла після виходу на екран стрічки «Титанік», − його бабуся народилася в 

Одесі.   

 До середнього покоління американських кінодіячів українського 

походження належить і Віра Фарміга – кількаразово номінувавшись на премію 

«Оскар», вона поки не досягла її отримання, як і премії «Еммі», на яку 

номінувалася, але в 2014 р. акторка була відмічена премією «Сатурн» як краща 
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телеактриса 2014 р. 47-річна Фарміга народилася вже у США, але її батьки 

були емігрантами з Радянського Союзу, і в дитинстві Віра прекрасно володіла 

українською мовою. 

 45-річна Міла Йовович теж має коріння в Україні, до того ж, вона навіть 

сама народилася в Києві, і тільки у віці п’яти років опинилася за межами 

України. Нині успішна американська зірка часто наносить візити на історичну 

Батьківщину.  

Народилася в Україні і Міла Куніс – Мілена Марківна Куніс, 

чернівчанка, що переїхала з батьками до США зовсім маленькою, у 

семирічному віці, також відвідувала Україну, хоча асоціювати себе з 

українською культурою не звикла. Українка за народженням, що, до того ж, 

провела дитинство в Україні і лише потім опинилася спочатку в Росії, потім – 

у Франції і згодом – у США, - Ольга Куриленко – ще одна відома акторка, що 

отримала відомість завдяки гучній славі ролі у черговому фільмі про Джеймса 

Бонда.   

  Чимало кіноакторів, режисерів США мають походження, яке доволі 

палко дискутується: інколи їх приписують українській культурі, інколи – 

російській, що викликає шквал суперечок. Так відбувається, наприклад, з 

Наталі Вуд: Наталією Миколаївною Захаренко, триразовою номінанткою на 

«Оскар». Донька емігрантів, кого зіркою зробила участь у «Вестсайдській 

історії», «Великих перегонах». Але на сьогодні її навколо походження є 

чимало спекуляцій – різні версії приписують її як російській, так і українській 

історії кіно: були її батьки родом з Харкова, а в результаті життєвих колізій 

опинилися у Сан-Франциско, чи походили з Владивостока, на сьогодні палко 

дискутується.  

Так ситуація складається і навколо Вайнони Райдер. ЇЇ коріння взагалі 

сягає Білорусі. Насправді ситуація набагато простіша – адже йдеться про тих, 

чия вікова категорія передбачає як місце народження ще СРСР, складовою 

якого була до 1991 р. Україна, і лише представників молодої генерації можна 

класифікувати виключно як суто українських митців (з 1991 р.). Тому 
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суперечки є штучними, в усіх випадках йдеться про українське КОРІННЯ, яке 

нікуди не зникає у випадку, якщо йдеться про ще радянську добу, а інколи – і 

про дорадянську, коли досліджується походження предків низки діячів кіно  

[2]. 

Звісно, можна намагатися шукати тих кіномитців США з українським 

корінням, які задають тон кіномистецтва Америки, диктують свої умови, 

беруть участь у формуванні загального характеру кінематографа, але ця 

спроба у переважній кількості випадків буде дещо штучною. Виключень мало. 

Найчастіше йдеться про важкий шлях через тернії до зірок і обмежене коло 

можливостей.  

Тому найактуальнішою на сьогодні, мабуть, є задача не припускати 

відтоку талановитих, професійних митців за межі країни, надавати їм 

можливості для самореалізації на Батьківщині, виключати «мотив стіни» з 

умов розвитку митця, коли йому доводиться пробиватися через масу 

бюрократичних заборон, забезпечуючи гідні умови для праці, умови життя та 

професійної реалізації. Тоді виїзди митців за межі України були б 

спровоковані тільки бажанням отримати досвід и познайомитися з іншою 

ментальністю, і, повернувшись (а це ключова сентенція), застосовувати цей 

досвід у власній країні, створюючи високоякісний кінопродукт, а не шукаючи 

шляхів для самореалізації поза межами домівок.  

Тільки в тому разі, якщо ескапістський настрій творчої інтелігенції 

зникне, давши місце бажанню творити, можна буде казати не про поодинокі 

випадки появи якісного кіно, що волає про державну підтримку та допомогу 

при наявності великої кількості талантів, а про загальну тенденцію стрімкого 

розвитку кіно та гарантовану появу якісної кінопродукції. 
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ДОСВІД ОПАНУВАННЯ ЖАНРУ ЕСТРАДНОЇ ПАРОДІЇ 

Пародія як жанр виникла ще в античні часи – спочатку в літературі, 

надалі – у виконавських мистецтвах, і з часом набула великої популярності.  

Як зауважує сучасний дослідник, «пародії можуть створюватися в 

різних жанрах і напрямах мистецтва, в тому числі літературі (в прозі і поезії), 

музиці, кіно, іграх, естрадному мистецтві та інших. Пародіювати може один 

конкретний твір, твори деякого автора, твори деякого жанру або стилю, 

манеру виконання і характерні зовнішні ознаки виконавця (якщо мова йде про 

актора або естрадного артиста)».  

Комізм, сатирична спрямованість, розважальність – ці ознаки пародії, 

які близькі мені особисто як артистові-виконавцеві та авторці власних 

номерів. Саме тому я вирішила звернутися до жанру пародії на естраді не лише 

на практиці, а й дослідити його у своїй магістерській роботі – тим більше, що 

пародії на естраді та телебаченні присвячено відносно невелику кількість 

праць, а саме це поняття ускладнене різноманітністю формулювань та 

численністю різновидів [1].  

 Незначна кількість пародій на сучасній естраді та телебаченні стала 

поштовхом для мене, аби створити щось нове, своє, власне – свій продукт, де 

я  як скульптор, змогла б зліпили все, що актуально на естраді та що 

подобається мені самій.  

Першою сходинкою в опануванні жанру став підбір об’єктів – артистів,  

які, на мій погляд, мали бути не просто талановитими людьми, а й яскравими 

персонажами, котрі запам'ятовуються серед усіх інших. Адже, як слушно 

зазначає щодо пародії на телебаченні журналістка М. Токмак, «пародія – жанр 

вимогливий.  
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Він передбачає сатиричність, розвінчання, компромат, дискредитацію, 

комізм. Але найперше пародія вимагає наявність яскравих об’єктів для 

пародіювання – з цікавими та оригінальними індивідуальними рисами. 

Настільки яскравими, аби глядачі без зусиль могли розпізнати їх під 

комічними нашаруваннями.  

Адже погодьтеся, що пародія на “голови, що говорять” нікому нецікава. 

Так само, власне, як і ці “голови”. Тому, кепкуючи з когось або чогось, пародія 

одночасно є корисним барометром, діагностом наявності оригінальних “форм 

життя” – чи то в літературі, чи то на телебаченні» [2]. 

Розглянувши безліч артистів, політиків, «зірок» тощо, я вирішила взяти, 

саме  співаків, творчість яких була актуальна і колись, і сьогодні.  

Далі мене чекав найважчий період – копіювання голосу та звуків.  

Переглядаючи сотий раз виступ співака чи співачки, я відчула, що в мене 

почали виходити схожі інтонації. Звичайно, жіночі голоси підкорилися мені 

швидше за чоловічі, але все це потребувало значного часу та зусиль.  

 Другою сходинкою було не просто скопіювати пластику, жести, міміку 

чи рухи артиста, а в прямому сенсі стати самим артистом! І коли я зрозуміла 

фізику кожного персонажа, всі рухи, жести почали самі проявлятися та 

створюватись тут і зараз. Контроль над ними вже мені був не потрібним, я 

ставала одним цілим з артистом. 

 Третьою сходинкою став підбір костюмів та реквізиту. Цей етап дався 

мені найлегше. Спершу я передивилась всі виступи артистів і вибрала 

найприкметніші костюми, які асоціюються в людей саме з цим співаком чи 

співачкою, або ж які запам'ятались найбільше за їхніми виступами. 

Переглянувши вдома всі шафи, я знайшла дещицю схожого одягу, інше мені 

довелось придбати в магазині, також деякі костюми за допомогою мами та 

швейної машинки вдалось скомбінувати та пошити.  

Четвертою сходинкою було написання гумористичних текстів. До цього 

я підходила дуже ретельно. Спочатку я обирала, про що писати – чи то про 

саму «зірку», чи про актуальність тих проблем, про які б я співала від імені 
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цього артиста. З самого дитинства я полюбляла писати вірші та пісні, тому 

написання цих текстів мені далося не так вже і важко. 

 Останній, вирішальний крок полягав у тому, щоб все це об'єднати в одне 

ціле. Можу впевнено сказати, що це дуже велика та тяжка праця.  

Я працюю та продовжую працювати в цьому жанрі вже 3 роки. 

Звичайно, може, хтось скаже, що мені ще далеко до ідеалу, але я роблю свій 

продукт так, як його відчуваю я. Зараз в моєму репертуарі  15 пародій на 

відомих « зірок», серед яких: 

1. Володимир Прєсняков; 

2. Олег Скрипка; 

3. Кристина Орбакайте; 

4. Михайло Поплавський; 

5. Шура; 

6. Алла Пугачьова; 

7. Григорій Лепс; 

8. Лайма Вайкуле; 

9. Надєжда Кадишева; 

10.  Мумий Троль; 

11.  Софія Ротару; 

12.  Маша Распутіна; 

13.  Сергій Трофимов; 

14.  Вітас; 

15. Анжеліка Варум. 

На сьогодні вибагливість глядача диктує розмаїття прийомів та 

різновидів жанру пародії. Кожний пародист має свій власний почерк та свій 

підхід до роботи. Важливим є і те, що аудиторія жанру не має вікових 

обмежень, тому пародія користується популярністю, як у дорослих, так і у 

дітей. 

Список використаних джерел 
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ВПЛИВ ФЕМІНІЗМУ НА УКРАЇНСЬКЕ КІНО 

На сьогоднішній день все більше зростає інтерес до жіночих досліджень. 

Особливо гендерне питання актуально в Україні, де спостерігається 

конфронтація традиційних цінностей та установок (підтримуючих 

патріархальний стрій) з сучасними (напрямлених на досягнення гендерної 

рівності). 

Велику увагу автор приділяє впливу кіно на соціальне та політичне 

життя та свідомість громадян і навпаки. Адже особливість кінофільму полягає 

в тому, що він не тільки виступає в якості окремого твору мистецтва, а й 

відображає повсякденне життя і сам стає механізмом впливу на глядача. А в 

час активного розвитку кіномистецтва постає гостра необхідність дослідити 

даний феномен. 

Фемінізм, як  рух, спрямований на досягнення рівності політичних, 

економічних, особистих і соціальних прав для жінок було сформовано ще у 



 
  

PA

GE   

1920-х роках на території сучасної західної України, Галичині. Організація 

називалася Союзом українських жінок, її очолювала Мілена Рудницька. І хоча 

за часів радянської епохи фемінізм практично не існував, після здобуття 

Україною незалежності у 1991 році феміністичний рух відновився. 

Не дивлячись на це, досі можна сказати, що ставлення до руху за рівні 

права в Україні досить суперечливе. З одного боку, багато хто бере участь у 

феміністичних онлайн-кампаніях та публічних акціях, феміністичних 

організацій стає дедалі більше. 

З другого боку, не всі розуміють значення й сенс фемінізму. Багато хто 

вважає, що усіх вимог цього руху вже досягнуто, не знаючи й не цікавлячись 

тим, який вплив на громадян мають гендерні стереотипи. 

Саме тому велике значення грає репрезентація жінок у кіно, задля 

розкриття проблеми та виконання просвітницької функції [2].  

Що таке феміністичне кіно? Це, в першу чергу, ті фільми, у центрі яких 

– жінки та їх історії. Це фільми, в основі яких, як мінімум не лежить сексизм 

та гендерна нерівність; у яких жінки – самодостатні персонажі. У 1985 році 

американська карикатуристка Елісон Бекдел створила тест на гендерну 

упередженість у художніх творах. Вона б сказала, що феміністичний фільм – 

це той, у якому є принаймні дві жіни, які розмовлють між собою про щось, 

крім чоловіків. У наш час виділяють такі ознаки сильного жіночого персонажа: 

1. Героїня має не романтичну мету; 

2. Сюжет розвивається завдяки вчинкам і рішенням героїні на шляху до 

мети; 

3. Героїня не соромиться, досягнувши мети, авторизувати результат 

4. Героїня має переконання, цінності та ідеї, які вона формує та відстоює 

Прикладом такого персонажу Українського кіно можна вважати головну 

героїню повнометражного воєнно-драматичного фільму «Незламна» («Битва 

за Севастополь») Людмилу Михайлівну Павличенко. Цікаво, що сюжет 

фільму заснований на реальних подіях. Згадані в ньому факти спираються на 

біографію легендарної радянської жінки-снайпера. 
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Під час Великої  Вітчизняної війни Людмила, на той час аспірантка 

Київського державного університету, добровольцем іде на фронт, попередньо 

пройшовши короткі снайперські курси. Героїня стає бійцем 25-ій стрілецькій 

Чапаєвської ордена Леніна Червонопрапорної дивізії Червоної армії, і починає 

свій героїчний бойовий шлях: прикордонні битви в Молдавської РСР - оборона 

Одеси - оборона Севастополя. Здобувши безліч особистих перемог в дуелях з 

нацистськими снайперами, ставши живою легендою, Людмила пораненої 

залишає Севастополь за лічені дні до його падіння [1]. 

У 1942 році, пройшовши випробування війни, Людмила виявилася в 

складі радянської делегації в США, де подружилася з першою леді цієї країни 

Елеонорою Рузвельт. Слоган кінокартини «Жінка, яка змінила хід історії» 

нагадує про роль легендарної жінки-снайпера з СРСР у відкритті другого 

фронту в Європі в роки Другої світової війни. В ході турне по містах Америки, 

організованого Елеонорою Рузвельт, в Чикаго Людмила Павличенко вимовила 

свої знамениті слова: 

    "Мені двадцять п'ять років. На фронті я вже встигла знищити триста 

дев'ять фашистських загарбників. Чи не здається вам, джентльмени, що ви 

занадто довго ховаєтеся за моєю спиною ?! » 

На даний момент в Україні існує не так багато фільмів, де жінка 

поставала б сильним персонажем, але існує певна кількість факторів, що 

впливають на розвиток цієї тенденції.   

По-перше, кіно - це відображення світу, в якому ми живемо, і оскільки 

жінки все частіше займають високі пости і посади, то все частіше вони будуть 

в сильних амплуа в популярному кіно, навіть в нежіночих жанрах - бойовиках, 

екшенах.  

 Друга причина: жінки − продюсери, режисери, сценаристи, оператори - 

стали активніше відстоювати свої права.  

Третій фактор: збільшення частки жіночої аудиторії на світовому ринку. 

В Україні, в свою чергу, одна з найбільших жіночих аудиторій в Європі. 

Список використаних джерел 
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CЦЕНІЧНА ДІЯ ТА ЇЇ ВІДМІННІСТЬ ВІД ДІЙ В ЖИТТІ 

«Актор є головним носієм специфіки театру. Театральне мистецтво є 

мистецтво колективне і синтетичне. Але ці властивості, хоча й дуже важливі, 

не є винятковою приналежністю театру, їх можна знайти і в інших видах 

мистецтва. Йдеться про таку ознаку, яка належала би тільки театру. Ознакою, 

що відрізняє одне мистецтво від іншого є матеріал, яким митець користується 

для створення художніх образів.  

Що є матеріалом в акторському мистецтві? Це питання не мало 

відповіді, допоки не склалась система К. С. Станіславського, яка ґрунтується  

на тому, що головним чинником сценічних переживань актора є дія. 

Мистецтво актора – це мистецтво сценічної дії. Саме в дії об'єднуються в одне 

нерозривне ціле думка, почуття, уява і фізична поведінка актора-персонажа. 

Дія – цілеспрямована активність, реалізована в зовнішньому або 

внутрішньому плані. У дії проявляється єдність фізичного і психічного. У ній 

бере участь вся людина. Тому дія і служить основним матеріалом в 

акторському мистецтві, що визначає його специфіку» [1]. 

Для дії характерні дві ознаки: 

1. Вольове походження. 

2. Наявність мети.    
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«Мета дії полягає в прагненні змінити предмет, на який вона 

спрямована, так чи інакше переробити його. Зазначені дві ознаки відрізняють 

дію від почуття. Тим часом і дії і почуття однаково позначаються за 

допомогою слів, що мають дієслівну форму. Тому дуже важливо з самого 

початку навчитися відрізняти дієслова, що позначають дії, від дієслів, що 

позначають почуття. Більшість акторів дуже часто плутають, дію з почуттями» 

[2].  

Таким чином, дуже довго не можуть зрозуміти, що від них вимагає 

режисер. «Ось чому так важливо з самого початку встановити, що дієслова, що 

позначають такі акти людської поведінки, в яких наявні, по-перше, вольовий 

початок і, по-друге, певна мета, є дієсловами, що позначають дії (наприклад, 

просити, дорікати, втішати, проганяти, запрошувати, відмовляти, пояснювати 

тощо). Ці закони  повністю випливають з людської природи» [2]. Відповідно 

до цих законів можна стверджувати: щоб почати діяти, досить цього захотіти. 

Але розпочавши виконувати ту чи іншу дію, нам не завжди вдається досягти, 

поставленої мети.  

 Сценічна дія обов'язково має бути обґрунтованою, доцільною, тобто 

досягати відомого результату. У театрі тільки те набуває чинності і 

переконливості, що виражено через дію. Дія є головним засобом сценічної 

виразності. Через активну, цілеспрямовану, органічну дію втілюється 

внутрішнє життя образу і розкривається ідейний задум твору.  

Цьому завданню повинні бути повністю підпорядковані артистичне 

життя людського духу ролі – реальне буття образу. Саме тому реальність, що 

міститься в ролі,  це теж життя, постійно рухається і змінюється. Саме тому 

Станіславський вимагає – грати "кожен раз, як вперше", і саме тому він радить 

постійно оновлювати щось в пропонованих обставин.  

У мистецтві ж уявлення актор будує свою роль, створюючи ланцюг 

застиглих, раз назавжди вирішених "зліпків почуттів", лише зовнішніх 

оболонок, форми почуття. Буття образу відповідає життя людини тою ж 
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мірою, якою сценічна дія відповідає життєвій. Знаку рівняння між роллю і 

життям, між сценічною і життєвою діями немає.  

Реалістичне мистецтво, на противагу натуралістичному, передбачає 

свідомий відбір конкретних життєвих проявів. Чітка відміна сценічної дії від 

життєвої, так само важлива, як і знаходження спільних рис, які зближують ці 

дії.  

Говорячи про життєві дії та сценічні, не можна залишати поза увагою і 

такі обставини: в якій якості б не  перебував актор на сцені, за якою б системою 

не грав – його існування на сцені є життєве явище, що протікає за законами 

життя. Значить, сценічна дія – один із проявів життєвої дії в широкому сенсі 

цього слова.  І у сценічної і у життєвої дії – однакова природа, вони протікають 

по одним і тим же законам життя, це подібні, хоча і різні, явища.  

Актор на сцені, як і в житті, повинен вміти по-справжньому бачити, 

чути, думати, відчувати, діяти. Він повинен навчитися правильно сприймати, 

оцінювати, знаходити рішення і впливати на навколишні його об'єкти 

сценічного життя в умовах художнього вимислу Якщо в житті під впливом 

внутрішніх потреб, цілей і реальних обставин цей органічний процес протікає 

мимовільно, то на сцені людські вчинки і їх причини заздалегідь обумовлені 

автором, режисером, художником і самим актором.  

Внаслідок цього зникає безпосередність сприйняття і послаблюється 

гострота впливу сценічних обставин на актора. Тим більше, якщо роль 

виповнюється багаторазово.  

«Життя різноманітне у своїх проявах, людські характери індивідуальні; 

щире, безпосереднє, механічне (у вигляді стертих слів-штампів), і навіть 

удаване, награне і фальшиве – все це так часто зустрічається в повсякденному 

житті, що врешті-решт будь-яка дія актора, будь то штамп чи  наспів (крім 

надто вже "акторських") можуть сприйматися і нерідко сприймаються так 

званим недосвідченим глядачем як органічну поведінку» [1]. 
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ЖІНКИ У ГУМОРІ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН 

СУЧАСНОЇ ЕСТРАДИ 

Історично вважалося що жінки не можуть жартувати чи то через 

вроджену холодність чи то через інакше від чоловічого емоційне сприйняття. 

Але права жінок обмежувались протягом багатьох століть, то ж не дивно що 

це стосувалося і сфери гумору. Та жінки все одно почали жартувати − в 

літературі, кіно та стендапі. 

Якщо чоловікам майже всім без виключення необхідне почуття гумору 

для завойовування авторитету та підкорення протилежної статі, то про жінок 

довгий час думали що «ті, що мають бути красивими, смішними бути не 

можуть». Цей стереотип, нажаль, іноді зустрічається і зараз. Але як 

розвивається і що з себе уявляє жіночий гумор у часи рівноправ’я та чи 

потрібно взагалі ділити жарти за статтю? 

http://bukvar.su/kultura-i-iskusstvo/147464-Sozdanie-scenicheskogo-obraza-aktera.html
http://bukvar.su/kultura-i-iskusstvo/147464-Sozdanie-scenicheskogo-obraza-aktera.html
http://bukvar.su/%20kultura-i-iskusstvo/%20149349-%20Deiystvie-osnova-scenicheskogo-iskusstva.html
http://bukvar.su/%20kultura-i-iskusstvo/%20149349-%20Deiystvie-osnova-scenicheskogo-iskusstva.html
http://teatr-lib.ru/Library/Stanislavsky/selfwork/
http://teatr-lib.ru/Library/Stanislavsky/selfwork/
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Жіночий гумор традиційно вважається м’якшим за чоловічий через те, 

що жінки більше здатні до співчуття і є більш емпатичними. Але чи це дійсно 

так? Жіночий гумор також описується як більш тонкий та абсурдний. А де 

тонкий, там і гострий. Жінки більше здатні підмічати певні особливості людей 

або ситуацій, саме те, що у жарті слугує парадоксом.  

Здавна українки були більш гострими на язик, саме з їх легкої подачі в 

народі ходили різні смішні байки, а в односельчан з’являлися прізвиська, які 

згодом трансформувалися у прізвища. Їх можна назвати однією зі складових 

сільського колориту. Але подібна ситуація була не завжди і не всюди. Часто 

жінки обирали самоприниження у жартах на догоду стереотипам. Це були одні 

з перших спроб жінок жартувати на широкий загал.  

Щоб чоловіки-гумористи визнавали жіноче почуття гумору, жінкам 

часто доводилося знецінювати у жартах свої інтелектуальні здібності, 

іронізувати щодо свого призначення, тобто висміювати те, що є 

патріархальними стереотипами. Є й наукові дослідження, згідно з якими 

публіка обох статей більше сміється з чоловічих жартів, ніж з жіночих [5].  

Наприклад, американський нейробіолог і професор психології Роберт 

Провайн в своїй статті пише: «Дані свідчать про те, що чоловіки є провідними 

виробниками гумору, а жінки − споживачами» [2]. Чому так відбувається? По-

перше, суспільство звикло до того, що саме чоловіки зазвичай жартують, в 

компанії, на сцені, будь де. А жінки у свою чергу ставлять почуття гумору як 

одне з найважливіших якостей при виборі партнера. Тому виникає така 

закономірність.  

Але у наш час, коли гендерні ролі дещо змістилися, жінки почали також 

ставати коміками і досить успішними. Поки що їх у відсотковому 

співвідношенні значно менше, суспільство тільки почало приймати гру по 

новим правилам. Але у гумору не повинно бути статі, бо його надзавданням є 

робити людям смішно, робити їхнє життя веселішим, а не тільки підіймати 

теми які відповідають твоїй статі. 
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У США вже досить давно активно розвивається жанр стендапу, на 

відміну від пострадянських країн у які він прийшов тільки нещодавно. 

Стендап дає змогу ділитися своєю думкою із глядачем у гумористичній формі, 

жартувати на злобу дня, іронізувати над проблемами суспільства і є одним з 

найрозповсюдженіших гумористичних форматів. І як же туди була прокладена 

дорога жінкам? Як пише Ненсі А. Уокер в книзі «Дуже серйозна річ: жіночий 

гумор і американська культура», суспільство в якомусь сенсі позбавило жінок 

почуття гумору на «видимому» рівні, але це не означає, що в реальності вони 

його не виявляли [3]. 

Гумористичні п'єси, нариси і вірші з'являлися з-під пера жінок і 

сприймалися аудиторією і критиками. У першій половині ХХ століття 

американські письменниці отримували премії за вірші та гумористичні скетчі 

для журналів, писали короткі смішні розповіді для таких видань як New Yorker 

та Vanity Fair. Серед жінок-коміків в кіно не можна залишити без уваги Мей 

Уест − актрису, письменницю і активістку. За всю її кар'єру її не раз 

звинувачували в аморальності, хоча вона просто хотіла, щоб про статеві 

відносини нарешті почали говорити відкрито. Вона породила дуже багато 

крилатих висловів та свого часу врятувала аудиторію Paramount Pictures, які в 

1930-х роках були на межі банкротства [4]. 

Дослідниця Даніель Рассел пише, що роль жінки-коміка складається з 

двох позицій які суперечать одна одній: бути жінкою − означає бути пасивною, 

а бути коміком − значить залучати до себе увагу і діяти з позиції влади. Ці дві 

ідентичності з консервативної точки зору несумісні. Стендап-комедія − жанр, 

який історично належав чоловікам.  

Хоча він порівняно новий і з'явився тільки в першій половині ХХ 

століття, витоки стендапу можна простежити і в ХIX столітті, і в водевілях ХХ 

століття. Перші коміки, які виступали зі сцени, були чоловіками: Френк Фей, 

Джек Бенні, Боб Хоуп. Очевидно, що така монополія чоловіків на жарти і 

заважала жінкам добитися успіху. Про маскулінність сфери гумору говорить і 

Джоан Ріверс, одна з перших жінок-коміків на американській стендап-сцені: 
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«Встати і взяти вербальний контроль над аудиторією дуже складно. 

Жінок з дитинства гнітили і не дозволяли цього робити. Крім того, жінки 

хочуть бути привабливими, а коміки не повинні бути такими» [4]. 

Це стало свого роду завадою на шляху жінок до гумористичного жанру 

і тут потрібно було ламати стереотипи. Коміку на сцені потрібно щоб його 

слухали і почули, а не просто витріщалися. Тому на початку жінки-коміки 

намагалися не привертати до своєї зовнішності зайвої уваги. Та були і 

виключення які робили і з себе об’єкт для сміху.  

Повертаючись до теми самопринижування у жіночому гуморі і її 

причин, можна побачити що жінки-коміки які з’являлись у 1950-х роках 

рівнялися саме на чоловіків які були провідними у цій сфері. Звідси з’являлися 

і подібні жарти, бо жінки захоплювались чоловіками, купляли їхні записи, 

намагалися наслідувати, адже іншого не існувало.  

На початку 1960-х Джоан Ріверс була «борщовим» коміком − так 

називали артистів, які виступають на багатих єврейських курортах, також 

відомих як «борщовий пояс» − з жартами про те, як вона росла єдиною 

єврейкою в католицькому районі. Але вже в 1970-х вона торкалася тем, про які 

було не прийнято говорити вголос, і тим більше жінкам. У своїх виступах вона 

говорила про сексуальні зв’язки, аборти, змушуючи всіх не тільки слухати і 

сміятися, але чути і реагувати [4]. 

Як пише Сьюзен Горовіц в книзі «Королеви комедії», самозневажливий 

гумор для жінок тісно пов'язаний із прийняттям: 

«Логіка полягає в тому, що якщо ви робите те, чого жінка робити не 

повинна, вас можуть прийняти, тільки якщо ви покажете, що ви не думаєте 

про себе як про жінку» [1]. 

Коли жінка принижує себе на сцені, вона ніби перестає говорити від 

імені жінки, що, в свою чергу, зменшує упереджене ставлення аудиторії до 

комедіантки. Комік на сцені домінує, він завжди говорить з позиції влади. І 

аудиторія (особливо її чоловіча частина) не завжди готова цю владу віддати 

жінці. 
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Елейн Буслер, яка намагалася пробитися на комедійний олімп в 1970-х з 

феміністською позицією, говорила, що жінок-коміків мало, тому що чоловікам 

складно збуджуватися і сміятися одночасно. Для нового покоління коміків 

вона була рольовою моделлю, доводячи, що «жінки теж можуть займатися 

стендапом і як і раніше поважати себе вранці». Буслер в принципі виступає за 

те, що жінки можуть (і повинні) говорити нарівні з чоловіками, не 

об’єктивізувати себе і не принижувати: «Жінки думають, що їм є що сказати. 

Як же так вийшло, що їм треба роздягнутися, щоб змусити людей почути те, 

що вони говорять? » [4]. 

Йшли часи, все більше жінок пробивалися у гумор. Хоча це все ще була 

не більшість і навіть не половина. У 1990-х роках з розвитком рівноправ’я і 

зменшенням цензури жінки також почали жартувати жорстко. Це більше не 

було прерогативою лише чоловіків. Комедіантки торкалися тем расиму, 

сексизму, насилля. І у більшості випадків це не виглядало занадто. Гострі теми 

знаходили свого глядача. Мода на стендапи про родину, чоловіка і різні жіночі 

справи поступово проходила і жінки почали без страху говорити про те, що 

хвилює їх та людство в цілому.  

«Я завжди розраховую на те, що аудиторія досить розумна, щоб 

зрозуміти: о, вона реально висміює расистів і те, як безглуздо вони звучать. 

Якщо мене неправильно зрозуміють і в залі є хтось з Клану, це на їх совісті. 

Ти не можеш контролювати, чому люди сміються. Поки ти робиш це з чистим 

серцем і добрими намірами, з тобою все гаразд », − вважає Ліза Лампанеллі.[4] 

«Обмеження − багато в чому краща річ в комедії. Я борюся з ними. Мені 

не подобається, коли мені вказують, що робити. Я комік, і у мене на це алергія. 

Але обмеження змушують шукати новий шлях », − розповідала Сара 

Сілверман в інтерв'ю [4]. 

У ХХІ столітті, коли так гостро стоїть тема толерантності, харасменту, 

приниження меншин, жінки-коміки самі почали іронізувати над цим, а також 

над ставленням до своєї статі. Уітні Каммінгс в стендапі Can I Touch It? 

торкається актуальної проблеми сексуальних домагань, #MeToo і того, як це 
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змінює модель поведінки чоловіків і жінок − критикуючи і тих, і інших. В її 

виступах теж чимало самосатири: «У наш час з жінками треба проявляти 

терпіння. Все сталося дуже швидко. Протягом тисяч років нікого не 

хвилювали наші почуття або наша думка» [4]. 

Жінок все ще помітно менше у світі гумору і навіть зараз вони 

піддаються об’єктивізації, чують тони коментарів з приводу їх зовнішнього 

вигляду, раси, або гостроти жартів. Але вони сміливо жартують про ті самі 

знущання та стереотипи, про материнство і правду про сімейне життя, про 

ситуацію в країні і світі, а також про те, що вони відчувають.  

Зараз і чоловікам також цікаво відвідувати жіночі стендапи та 

гумористичні шоу, бо там вони бачать реальний жіночий погляд на речі та 

проблеми, а не нав’язаний стереотипами. Не є вірним твердження що жінки 

жартують виключно на жіночу аудиторію і тільки вона їх розуміє.  

Сьогодні вони можуть торкатися будь-яких тем, а гостро чи м’яко це вже 

залежить від кожного конкретного коміка, а не від статі. На будь-яку тему 

знайдеться своя аудиторія, існують десятки змішаних гумористичних шоу, де 

беруть участь обидві статі й однаково гостро роздають шпильки. У чоловіків 

давно вже немає монополії на жарти, як би їм цього не хотілося: їх потіснили 

жінки, геї, лесбіянки, трансгендери і драг-квін − комедійна сцена, як і реальне 

життя, не обмежується бінарною системою. 

Фібі Уоллер-Брідж, що вийшла з британського ситкому «Кафе», авторку 

найкращого комедійного серіалу цього року і сценаристку першого сезону 

«Вбиваючи Єву», недавно найняли доопрацювати сценарій нової частини 

Бондіани на прохання самого Деніела Крейга. Здається, маскулінний світ 

жартів тепер потребує і  жіночого гумору також [4]. 
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ОПП «Режисура естради, театралізованих видовищ та цирку» 

РЕЖИСУРА ШОУ-ПРОГРАМ І МАСОВИХ ДІЙСТВ ЯК 

МИСТЕЦТВО І ПРОФЕСІЯ 

Режисура шоу-програм і масових дійств є логічним розвитком і 

породженням, так би мовити, загальної режисури. Шоу-програми, масові 

видовища, народні гуляння відбуваються завдяки синтезу різних жанрів і видів 

мистецтва: слова, музики, хореографії, пантоміми, кіно, театрального дійства, 

спортивних та гімнастичних вправ [3].  

Тривалий час вважали, що мистецтво масового театралізованого дійства 

– явище тимчасове, позаяк виникає лише в певні моменти людського життя, а 

відтак, мовляв, і не слід ставитися до нього як до професійного напряму 

мистецтва.  Дійсно, режисер масових свят і видовищ – професія відносно нова, 

але узагальнення досвіду майстрів цієї справи привело не лише до збагачення 

скарбнички режисерської діяльності, але й до створення у вищій мистецькій 

школі нової спеціальності – режисер масових свят і театралізованих вистав [1].  

Нині відбувається бурхливий розвиток цього напрямку режисерської 

діяльності як у теорії, так і на практиці. Заслуга в цьому належить цілій плеяді 

вітчизняних режисерів, серед яких зіркою першої величини був народний 

артист України, професор Борис Георгійович Шарварко [2]. Він був великим 

майстром масового театру і щедрим педагогом, котрий ділився своїми 

надбаннями, своїми мистецькими здобутками.  

https://knife.media/female-stand-up/
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На превеликий жаль, його передчасна смерть не дала можливості 

розробити теорію режисури масового театру, якою він захоплювався. 

Володіючи багатим досвідом, він устиг зафіксувати лише частину своїх 

найяскравіших постановок.  Що є спільного і що відрізняє режисуру шоу-

програм і масових дійств від своєї “матері”?   

Спільним є: наявність драматургії (п’єси і сценарію);  наявність 

режисерського задуму;  робота з виконавцями (акторами, колективами і 

солістами);  робота над художньо-образним рішенням (декорації, костюми);  

робота над мізансценою і пластикою. Відмінність у: − роботі режисера над 

концертним номером, створенням епізодів і монтаж у єдине шоу, видовище; − 

відсутності постійної виконавської трупи.  

Склад виконавців формують щоразу залежно від характеру видовища і 

кількість його може варіювати від декількох акторів до декількох тисяч 

(солістів, художніх колективів, спортсменів, військових, дітей, з участю мото- 

і автотранспорту, повітроплавних апаратів, коней, військової техніки...); - 

відсутності, як правило, свого постійного приміщення, бо сценою є концертні 

зали, Палаци спорту, стадіони, парки, площі і вулиці міст; - якщо вистави в 

театрі мають, як правило, тривале життя і через них проходять декілька 

поколінь акторів, то театралізоване дійство частіше за все живе декілька годин 

і йде у вічність, у небуття чи, у кращому разі, стає частиною історії.  

За всіх відмінностей режисерське мистецтво шоу-програм несе в собі ті 

ж ознаки і функції, що і театральна режисура: творча організація всіх 

складників для створення єдиного, гармонійного, цілісного художнього твору. 

Незмінним для всієї режисури (драми, опери, балету, музичної комедії, кіно, 

естради і цирку) є знання життя у всіх його проявах.   

Життя швидко змінюється і треба за ним встигати. Оскільки 

режисерське рішення покликане відтворювати життя в різних театральних 

формах, то режисер зобов'язаний добре знати його, відчувати на вістрі 

власного генного коду, глибоко розуміти і мати своє, особисте кредо. А відтак, 

любити життя і бачити його в динаміці, у стані руху, розвитку. Через те, що 
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режисеру призначено виразити це добре відоме йому життя в певній 

театральній формі, то в наявності мусить мати місце сукупність знання життя 

і володіння режисерською технікою.  

Не є винятком і мистецтво масового дійства, де режисер виступає як 

громадянин, художник і трибун водночас. Адже здавна відомо, що будь-яке 

масове дійство присвячується визначним датам у житті суспільства. Тому 

творчість режисера, у такому разі, містить у собі багатоструктурну і 

багатозначну систему, де акумулюються і вступають в активні взаємини різні 

види мистецтва – література, образотворче і театральне мистецтво. Вони є 

художніми чинниками, що внаслідок поєднання з фактичним матеріалом 

створюють зовсім нове, яскраве мистецьке явище театралізованого масового 

дійства.  

Звичайно, специфіка режисури полягає в тому, що провідним у 

створенні широкого художнього полотна є факт, документ. Зупинимося на 

проблемі легковажного ставлення до професії режисера шоупрограм і дійств. 

Сьогодні слово "режисер" розтиражовано в таких розмірах, набуло 

невиправдано широкого вжитку і його привласнила собі така кількість 

дилетантів і чужих мистецтву людей, що відчуваєш страх за майбутнє професії 

і її долю [4].  

Постановку програм, дійств, спектаклів береться здійснити хто завгодно 

- співак, гітарист, танцюрист, ударник, звукорежисер, адміністратор, 

фокусник, журналіст. Береться тому, що має таку нагоду, а не тому, що має 

професійні навики і право на це.  Кожна розумна людина, яка не вміє грати на 

скрипці, не виставить себе на глум і не попроситься зіграти в Консерваторії 

концерт з оркестром. Так само і той, хто не вчився в балетній школі, при 

здоровому глузді, не стане просити дати йому можливість зіграти роль Принца 

в балеті «Лебедине озеро».  

Чому ж режисура стала такою вседозволеною і «відкритою зоною»? Чи не 

тому, що за допомогою телебачення вся наша країна стала "Полем чудес!", 

де все так просто і можливо, так «класно і доступно» водночас?  А поява 
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театрів мод?! Для Театру треба драматургії і режисера! А без них – це 

ходіння манекенниць, дефілювання на сцені під низькосортну сумнівного 

змісту музику. Отже, знову ми повертаємось до злощасної теми – лагодити 

чоботи мусить швець! Театр мод може бути, але за неодмінної умови: його 

створюватиме режисер, а не закрійник! Основа виробничої діяльності 

режисера - постановка вистави, шоупрограм, видовищ. Постановка - 

творчий процес побудови вистави [5].  

Створити шоу, поставити виставу - це означає дати сценічне життя 

літературному твору, сценарію, примусити зазвучати німий текст, 

перетворити авторські ремарки на реальні, конкретні обставини, а 

літературних героїв - на живих, конкретно діючих людей. Режисура - це вміння 

розкрити зміст сценарію через систему художніх образів. Це мистецтво 

створення вистави цілісного (нерозкладного) твору, єдиного за задумом і 

художнім розв’язанням.  

Режисер - керівник колективу  primus inter pares  перший серед рівних, 

митець, майстер, який здійснює постановку. Змістом роботи режисера є 

процес утілення драматургічного твору, перетворення його на сценічний. 

Сюди входить робота над сценарієм, самостійне розроблення постановочного 

плану і допомога акторам в донесенні тексту, у створенні характерів. Тут і 

репетиційна робота з ними застільна та планувально-мізансценічна; 

розроблення з художником ескізів декорацій і костюмів, макета тощо. Тут має 

місце і робота з композитором, балетмейстером, організація допоміжних 

елементів вистави (освітлення, шуми, кіно, радіо тощо).  

 Головним змістом роботи режисера є об’єднання зусиль усіх творців 

вистави на розкриття ідеї, що лежить в її основі. Режисер шоу-програм і 

масових дійств є не лише керівником творчим, а й адміністративним [6]. Отже, 

він змушений займатися рекламою, організацією глядача, транспортом, 

організацією сценічного майданчика на виїздах і таке інше.  

Уся ця «технічна» діяльність відбирає в режисера багато часу і часто за 

рахунок творчої роботи. А ще, як керівник творчими цехами, він має 

безпосередньо втручатися у роботу кожного цеху, навчаючи фаху учасників 

дійства.  
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Треба показати, як готувати перуку, як підключити до освітлювальної 

мережі «зорі» з лампочками на 1,5 вольта, як користуватися радіовузлом, 

магнітофоном, як виготовляти бута форські речі з пап’є-маше, як виготовити 

«агрегати» для шумів у виставі, як освітити сцену, користуючись 

примітивними засобами освітлення і таке інше.  

Усе це зобов’язує режисера досконало вивчити техніку театральних 

цехів. Про роботу режисера в театрі написано багато. А ось про роботу 

режисера шоу-програм і масових дійств, професійну специфіку підготовки 

таких фахівців, на жаль, – мало. Нам здається, що це важлива, але недостатньо 

вивчена тема. 
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 естрадного та циркового мистецтв КМАЕЦМ 

ОПП «Режисура естради, театралізованих видовищ та цирку» 

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В ТВОРЧОМУ 

ПРОЦЕСІ. ФОРМИ МИСТЕЦТВА ЯК СПОСІБ ВИРАЗНОСТІ 

ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ДІТЕЙ 

В нашому світі на даний момент існує багато можливостей для 

самовираження дітей. Існує багата кількість всеможливих конкурсів та 

змагань. Для дітей необхідно мати можливість показати себе та свої унікальні 

таланти, саме це спонукає режисерів розкрити талант та знайти правильну 

форму мистецтва для кожної дитини. На конкурсах краси мало мати лише 

зовнішню чарівність, а важливо вдало продемонструвати себе у обраній формі 

мистецтва [2]. 

 Конкурсна виховна діяльність спрямована на виховання гармонійної 

особистості та заснована на законах творчості, які передбачають залучення 

дітей до реальної співтворчості, інтелектуального діалогу, гармонізації 

спілкування, успіху, можливості почуватися вільно. 

Виховна діяльність сприяє розвитку незалежного мислення, розробці 

прийомів співтворчості та інтелектуальної напруги, передбачає 

експериментування дітей, ігри, гнучке й гармонійне поєднання 

індивідуальної, групової та колективної діяльності, самостійної та педагогічно 

скерованої. 

   Одна з особливостей діяльності як творчого педагогічного процесу 

полягає в тому, що дитина не боїться отримати незадовільні бали. Спираючись 

на унікальність і неповторність кожної дитини, ми маємо розвинути отримані 

знання, перетворити їх у соціальний досвід. Завдяки цьому нейтралізується 

функціональний підхід до дитини, фрагментарність у вихованні, 

інтелектуальні перевантаження. 

Виховний процес у творчій діяльності сприяє формуванню у дітей 

почуття власної винятковості під час пошуків і створення творчих ідей. 
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Діяльність режисера, як педагога в даному випадку, в цьому процесі має бути 

органічно пов'язана з діяльністю дітей, їх, настроєм і внутрішнім станом.  

Метою є формування морально-духовної життєво компетентної 

особистості, яка успішно самореалізується в соціумі  як громадянин, сім'янин, 

професіонал та на сцені як спражній артист [1]. 

Зміст виховання складає науково обґрунтована система 

загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність 

соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до 

суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва і самого себе. 

Особлива увага приділяється організації виховної діяльності учасників 

конкурсу з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей.  

   Дитину можна заохотити до розвитку через цікаву форму мистецтва. 

Таких як:  

− музика, хореографія, театр, кіно, мистецтво телебачення, гімнастика, 

література 

Творча виховна робота має величезні можливості для залучення дітей до 

формування особистості. Величезна розмаїтість творчих методик і прийомів 

дозволяє робити це всебічно.  
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 естрадного та циркового мистецтв КМАЕЦМ 

ОПП «Режисура естради, театралізованих видовищ та цирку» 

ВИДАТНА ПОСТАТЬ МОРІСА БЕЖАРА 

Недостатньо сказати: “Я хочу створювати балети”, хореограф повинен 

знати, що він хоче сказати людям мовою балету”. 

Балети Моріса Бежара – еталон технічно та концептуально насиченого 

танцю і в той же час поєднує у собі стару школу. 

Усе, що pобить Бежар у сфері хореографічних форм та пошуку пластики, 

володіє змістовністю, відбивається у постановочному стилі, який характеризує 

його як митця-філософа. Чутливість до найважливіших подій суспільного 

життя в Бежара завжди межувала з пpоpоцтвом, передові ідеї він переносив на 

балетну сцену, збираючи навколо себе не тільки учнів та прихильників, а й 

шиpокі верстви людeй, які не вважають себе любитeлями хoреографії, проте 

підкоряються могутньому талантy, харизматичній особистості Бежара: 

“Cправжній митець створює балети мовою свого часу як засіб спілкування між 

людьми” – це кредо хореогрaфа, яке легко прослідкувати в його подальшій 

творчій пpактиці.  

Танець Бежaра деякі історики балету не завжди точно відносять до 

стилю модерн. Адже він відpізняється, напpиклад, від підкреслено 

незгpабного модерн-танцю Німеччини відчуттям краси та гармонії навіть у 

віддалених від академізму позах та рухах. Цю естетичну позицію Бежар досить 

певнo визначив у одному з інтерв’ю: “Недостатньо тiльки знаходити нові 

форми, треба, щоб вони були красивими”. Зрозуміло, що це не умовна 

красивість, пов’язана з манірністю старих балетів. Навпaки, Бежар розповідає, 

як правило, про могутні імпульси людської душі, про її трагічні борсання та 

пристрасні вчинки.  

Танець балетмейстера Бежара не втрачає сучасної експресії, але його 

більш точно можна визначити як вільний, а не модерний, бо він насправді 

звернений до давнього обряду у новітніх лексичних формах. Не маючи даних 

класичного танцівника, Бежар, за його словами, був змушений створити свій 
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стиль, який би відповідав його тілу. “Точніше, – пише він у спогадах, – моє 

тіло створило мій стиль, я мав вигадувати нові рухи, нові сполучення па. 

Перетворивши танець на сенс життя, я сприйняв його цілком серйозно. Доки 

танець розглядається як дійство, водночас сакральне та людське, він виконує 

свою функцію. Але, перетворений на розвагу, він перестає існувати” [5]. 

Моріс Бежар навчався академічному танцю у знаменитій паризькій 

студії мадам Рузанн – вихованки петеpбурзької школи хореографії. Але, на 

відміну від іншого учня Рузанн П’єра Лакотта (Lacotte, нар. 1932), котрий 

присвятив життя реконструкції старих балетів, та колеги за фахом Р. Петі, 

Бежар використовував класику тільки як відправну точку у створенні власних 

хореографічних опусів.  

Не випадково балетмейстер у своїй книзі мемуарів “Мгновение в жизни 

другого” назвав саме класичний бaлет джерелом модерну, постійним 

творенням та еволюцією техніки тaнцю. Аби довести цю думку на практиці, 

балетмейстер ще на межі 1960–70-х років пpодемонстрував клас-концерт, де 

не обмежився традиційним показом балетної техніки, а перетворив екзерсис 

на урочистий та піднесений ритуал, який виникає з хаосу рухів розминки та 

відбувається тільки під ритмічний акомпанемент метронома. 

Моріс Бежар народився в Марселі 1 січня 1927 року. Його кар'єра 

почалася в Віші в 1946 році. він виступав з балетними трупами − Жанін Шарра, 

Ролана Петі, в складі Міжнародної трупи в Лондоні. Під час туру по Швеції з 

Кульберг-балетом в 1949 році Бежар відкриває для себе можливості 

хореографічного експресіонізму. Шведський кінопроект дарує йому першу 

зустріч зі Стравінським, але, повернувшись до Парижа, він пробує складати 

хореографію на музику Шопена.  

У 1955 році Бежар ставить для своєї трупи балет «Симфонія для 

самотньої людини». Ця постановка ще разсвідчить про неабиякий і самобутній 

талант хореографа. Його помічає Моріс Гюісман − новий директор 

Королівського театру де ла Монне, де в 1959 році Бежар створює свій шедевр 

− балет «Весна священна».У 1960 році в Брюсселі Моріс Бежар засновує 
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«Балет ХХ століття»; трупа з інтернаціональним складом гастролює по всьому 

світу, і Бежар − створює такі шедеври, як «Болеро» (1961), «Меса за нашим 

часом» (1967), «Жар-птиця» (1970). 

У 1987 році «Балет ХХ століття» стає «Балетом Моріса Бежара» з 

постійною базою в Лозанні (Швейцарія). У 1992 році балетмейстер вирішує 

зменшити склад своєї трупи до тридцяти танцівників, щоб «відновити суть 

виконавства», і створює школу-ательє «Рудра». Серед безлічі постановок 

«Балету Моріса Бежара» − «Чудесний мандарин», «Король Лір - Просперо», 

«Щодо Шехеразади», «Балет в ім'я життя», «Мутації», «Шовковий шлях», « 

Шинель», «Дитя-король» і «Світло вод». 

У 2007 році Бежар призначив Жиля Романа своїм наступником на чолі 

Béjart Ballet Lausanne. Моріс Бежар пішов з життя 22 листопада 2007 року, у 

час роботи над балетом "Навколо світу за 80 хвилин", який виявився його 

останнім творінням. 
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 естрадного та циркового мистецтв КМАЕЦМ 

ОПП «Режисура естради, театралізованих видовищ та цирку» 

ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ 

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ЗАХОДІВ 

Успіх заходу цілком залежить від підготовчої роботи, яка проводиться 

заздалегідь. Існує безліч форм проведення заходів, але незважаючи на їх 

різноманітність, підготовка та їх проведення в своїй основі — загальна, та 

практично для всіх однакова. 

Дане дослідження розкриває основні етапи підготовки і проведення 

культурно-мистецьких заходів. 

Свято — це невід'ємна частина будь-якої народної культури,  це не 

тільки дні відпочинку, але і підсумок певного періоду, циклу, етапу 

життєдіяльності людей. Свята несуть емоційне навантаження, забезпечуючи, 

при цьому, передачу традицій поколінь, зближення людей, на основі 

духовних, естетичних і творчих інтересів. 

Значення свят: 

● Забезпечення широких можливостей спілкування, що є одним з видів 

духовної творчості людей. 

● Організація дозвілля, яка ґрунтується на сприйнятті та активній дії. 

Масові свята — це комплекс культурних та мистецьких заходів, для яких 

характерна масштабність дії. 

Захід пройде успішно, якщо ретельно спланувати його організацію і 

підготовку на трьох основних етапах. 

1. Підготовчий етап: 

● Визначення теми, постановка цілей, уточнення аудиторії. 

● Складання плану роботи. 

● Визначення ходу та змісту заходу. 

● Аналіз і підбір літератури. 

● Визначення методів і прийомів. 

● Розробка сценарію. 
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● Підготовка атрибутів та реквізиту. 

● Виготовлення наочного матеріалу. 

● Визначення учасників (акторів, ведучих, журі, т.д.). 

● Складання та оформлення сценарію. 

● Підготовка та розподіл завдань, пояснення умов, правил або        

розподіл ролей. 

● Складання кошторису проведення заходу. 

● Придбання призів, грамот, нагород. 

● Визначення місця, часу, дати проведення. 

● Узгодження з адміністрацією. 

● Вирішення організаційних питань. 

2. Корекційний етап: 

● Підготовка оформлення. 

● Підготовка та перевірка обладнання і технічних засобів. 

● Репетиція, коригування сценарію, генеральна репетиція. 

● Створення оголошення  про подію. 

● Запрошення глядачів, гостей. 

3. Основний етап: 

● Оформлення залу. 

● Встановлення обладнання, технічних засобів. 

● Проведення заходу. 

● Аналіз проведеного заходу(самоаналіз). 

● Можливе обговорення з колегами, гостями. 

● Опис досвіду або розробка рекомендацій. 

При підготовці та проведенні заходів, потрібно пам'ятати, що існують 

певні вимоги, яких необхідно дотримуватися, щоб досягти поставлених цілей: 

1. Захід не самоціль, а засіб виховання, він повинен створювати 

цілісність настрою, викликати переживання, спрямоване на формуванні 

певних установок. 
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2. Слід прагнути до залучення в дію широкого кола учасників, щоб 

кожен зміг проявити свої знання, здібності і обдарованість. 

3. Захід не повинен бути перевантаженим, і затягнутим. Принцип: «гра 

має закінчитися трохи раніше, ніж вона набридне». 

4. Захід має бути захоплювальним, що залежить від форми подачі 

матеріалу, активності учасників. Чим яскравіше подається матеріал, тим 

сильніше буде його вплив на емоційну атмосферу. 

5. При підготовці масових свят необхідно враховувати вікові та 

психологічні особливостіучасників. 

Успіх залежить і від ведучого. Складовими успіху є: 

● Вміння увійти в контакт з учасниками. 

● Врахування вікових та індивідуальних особливостей аудиторії. 

● Ерудиція. 

● Культура сцени та мови. 

● Здатність творчо вирішувати нестандартні ситуації. 

Сьогодні гостро стоїть питання, яке майбутнє створить нове покоління? 

Адже воно залежить від не ординарно мислячих, творчих особистостей, від 

тієї інтелектуальної духовної еліти, формування якої залежить і від нас. Тому 

заходи ми повинні створювати професійно та грамотно. 

 

Мягка Юлія Андріївна, 

студентка магістратури факультету 

 естрадного та циркового мистецтв КМАЕЦМ 

ОПП «Режисура естради, театралізованих видовищ та цирку» 

ТЕАТР ЯК ЗАСІБ АРТ-ТЕРАПІЇ 

Арт-терапія - це спеціалізована форма психотерапії, заснована на 

мистецтві, в першу чергу, образотворчому і творчій діяльності. Арт-терапія - 

метод психотерапії, що використовується для лікування і психокорекції за 

допомогою художніх прийомів таких як: малювання, ліплення, музика, 

фотографія, кінофільми, книги, акторська майстерність і багато іншого. 
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Основна мета арт-терапії полягає в гармонізації розвитку особистості через 

самовираження і самопізнання. 

Сам термін як і сама арт-терапія не нові. Ще у далекому 1942 році Адріан 

Хілл, котрий і є засновником арт-терапії почав її використовувати у лікуванні 

хворих в лікарнях та санаторіях. 

На даний момент існує  велика кількість різновидів арт-терапії: 

анімаційна терапія, бібліотерапія, казкотерапія кінотерапія. драматерапія, 

ігротерапія музикотерапія, орігамі [4].  

Театротерапія помагає здолати в житті період негараздів, розвинути 

внутрішні сили, прийняти базові зовнішні ресурси для свого здоров’я і 

внутрішньої рівноваги, показуючи на сцені різні грані людської 

індивідуальності і відкриваючи для себе нові шляхи власного перетворення та 

одужання. Інтерпретація ролі дає змогу випробувати небуденні сторони свого 

Я, котрі людина, можливо, відмовляється визнавати від свого імені, але які 

можуть бути прожиті на сцені у ролі персонажа, що тимчасово усуває 

логічність її дій. Таким чином, театр стає грою ролей і вражень, що полягає у 

дослідженні себе через інтерпретування справжніх чи вигаданих історій. [2] 

Головний акцент театротерапії сконцентрований не на театральній 

майстерності, а на можливості спілкуватись і творчо виразити себе через мову 

театру. Вона дає можливість виражати безпосередньо на сцені те, що 

неможливо вимовити або про що невільно розповісти. Театротерапія вміє 

втягувати у “виставу” пережиті в минулому події, котрі можуть бути наново 

символічно пройдені і трансформовані через кількаразову імпровізацію, зміну 

декорацій, нюансів поведінки і передачі емоцій «акторів». Людина може 

навчитись нових когнітивних і поведінкових реакцій, випробовуючи своє інше 

Я у ситуаціях, що лякають, але трапляються завдяки драматизації «вистави»; 

може вчитись сприймати власні порушені реакції і з допомогою сценічної 

вигадки вишколювати нові ефективні і пристосовані для життя відповіді 

психіки. Під час театротерапії особа прислухається до особистих переживань, 

усвідомлює свої думки і рухи в сценічному просторі. В терапії театром ведуть 
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бесіди про створення масок, якими люди прикриваються, тлумачення 

предметів і тварин, розмірковування життєвих тем [3]. Часом вибираються 

сценарії з існуючих творів – драм, поезій або випробовуються на практиці 

деякі їхні ролі, дещо видозмінюючи їх і створюючи нові діалоги і жести. 

Аналізуються прожиті миті та обдумується про майбутні події, змінюючи те, 

що хочеться поміняти. 

Отже театротерапію використовують із профілактичною та освітньою 

метою: вона вдосконалює комунікацію особистості на усіх рівнях, 

перемагаючи напруженість міміки і блокування емоцій, тренуючи 

невербальну сторону комунікації. Особливо рекомендується тим, хто є 

сором’язливим, у кого є проблеми у будь-яких відносинах чи у висловленні 

власної думки, промовлянні на широку публіку чи при складанні іспитів. З 

реабілітаційною ціллю: для арештованих або ув’язнених осіб, токсикоманів, 

людей з інвалідністю, або персон, які довгий час жили з певними медичними 

проблемами (пухлини, депресія, психологічні травми, тривалий неспокій 

тощо) [1]. 

З цією ж метою театротерапія застосовується для стареньких та/або 

самотніх людей, простягає їм руку допомоги, щоби вони змогли віднайти нові 

стимули для вивчення чогось нового, а також для їхнього вміння проектувати 

заздалегідь звиклі моменти міжособистісної конфронтації. А для осіб 

похилого віку театротерапія ще й чудовий засіб, щоби тримати в активній 

формі вербальну і рухливу пам’ять, підтримувати віру в себе і бути в доброму 

гуморі, це нагода інтегруватися всередину групи людей і приєднатися до 

активної діяльності. Крім того, театротерапія підтримує та зміцнює почуття 

власного Як у людей з аутизмом, неврозами, суміжними розладами психіки. 
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Нараєвська Анна-Марія Олексанрівна, 

студентка магістратури факультету 

 естрадного та циркового мистецтв КМАЕЦМ 

ОПП «Режисура естради, театралізованих видовищ та цирку» 

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН  

ОЛЕКСАНДРА ВЕРТИНСЬКОГО 

Ось уже понад сто років ім'я Олександра Вертинського змушує кожного, 

хто його чує, сповільняють крок і думки, тому що творчість настільки великої 

людини не може не викликати захоплення. Олександр Миколайович 

Вертинський був не просто артистом естради зі своїм особливим, іноді навіть, 

не всім зрозумілим, репертуаром. Він був своєрідним, характерним явищем 

останніх років старого світу напередодні його краху. [1]. Несподіваною і 

дивною була його доля, яка не раз перевіряла його на міцність, людяність, силу 

волі і характеру.  Але, разом з тим, яким цікавим і наповненим було його 

життя! 

Свою кар'єру артиста Олександр Вертинський почав як виконавець 

пісенних мініатюр в костюмі і гримі П’єро [2]. Він сам складав вірші, сам 

писав музику. Чесність і душевність його пісеньок полонила кожного, хто 

торкався до його творчості. Голосом Вертинський не володів, про що і сам 

неодноразово говорив, але мав чимось набагато важливішим і глибоким - 

умінням чіпати серця, умінням зачепити за найтонші і хворобливі струни душі, 

умінням вивернути навиворіт сутність людини.  Він йшов від декадентства, 
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увібравши в себе всю безнадійність і відчай людей.  Може, саме тому він став 

таким близьким і зрозумілим публіці?  Тому що був дзеркалом їх душ? 

Життя Олександра Вертинського умовно можна розділити на три 

частини: 

- до еміграції; 

- в період еміграції; 

- після еміграції. 

 І в кожен період він знаходив чим здивувати свого глядача. 

Олександр Вертинський та естрада 

Вперше Олександр Вертинський виступив на естраді в 1915 році. У той 

час він співав про «бідних діточок, кокаїном розіп'ятих на мокрих бульварах 

Москви». [3]. 

Поступово у нього виробився власний стиль виступу, він навчився 

експлуатувати свій говірливе співаючий голос – і навіть те, що він не зовсім 

чітко вимовляв букву «р», лише додавало йому шарму. Ці пісні Вертинського 

спочатку називалися «сумними пісеньками П'єро», або «арієтками». 

Шанувальниці буквально облягали молодого виконавця, а він дозволяв себе 

захопити. 

Еміграція  

Доля Вертинського різко змінилася в 1920-ті роки. Як і багато інших 

діячів російської культури, він не прийняв революцію, і йому довелося 

емігрувати. 

У числі численних емігрантів Вертинський оселився в Константинополі, 

продовжив виступати. Але поступово становище емігрантів з Росії почало 

погіршуватися. Виступами Вертинський з працею заробляв тільки на 

прожиток. 

Роздобувши грецький паспорт, Вертинський їде в Румунію, але і там 

його стан залишається важким. Довгі місяці проходили в грошових виступах 

в нічних шинках. За словами Вертинського, еміграція перетворила його з 

розбалуваного і примхливого московського артиста, який міг собі дозволити 
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заламувати гонорари або взагалі видалятися зі сцени (якщо здавалося, що 

публіка недостатньо уважно слухає), в трудягу, який заробляє на шматок хліба 

й шматочок даху над головою. 

Несподівано доля допомагає Олександру перебратися до Польщі зі своїм 

імпресаріо Кир'яковим. Прийом, наданий там, був дійсно королівським. 

Численні гастролі та виступи тривали по всій країні. 

У 1923 році Вертинський їде до Німеччини, через два роки – у Францію. 

У Парижі він знайомиться з представниками Романовського будинку – 

великими князями Дмитром Павловичем і Борисом Володимировичем. Там 

Вертинський знову повертається до професії співака. Разом з Шаляпіним, 

Мозжухиним і Анною Павловою Вертинський гастролював спочатку по 

Європі, а потім по Америці. Збірки віршів і пісень співака виходили за 

кордоном, однак в СРСР, незважаючи на його загальну популярність, спроби 

видання творів Вертинського були марними. Не було жодної рецензії на його 

концерти: Вертинський залишився вірним своєму декадентському стилю, що 

дратувало радянський офіціоз. Восени 1934 року Вертинський їде в США. Там 

він з великим успіхом гастролює, виконуючи свої пісні, серед яких і нові 

«Чужі міста» та «Про нас і про Батьківщину». 

Щоб прогодувати сім'ю, артистові довелося багато працювати, давати по 

два концерти на день. В еміграції його творчість сильно змінилося: якщо до 

революції його манили екзотичні країни, то після з'явилися нотки ностальгії за 

батьківщиною. Його пісні перетворюються в маленькі балади. 

Повернення Олександра Вертинського 

Вертинський неодноразово звертався в радянські представництва з 

проханням дозволити повернутися, але йому відмовляли. Ситуація змінилася 

лише в 1943 році, коли повернення Вертинського стало мало не символом 

згуртованості радянського народу. У цей важкий час йому дозволили 

повернутися на Батьківщину. 

Артист одразу ж включився в культурне життя країни. В еміграції 

Вертинський не нажив стану, тому в 55 років довелося починати все спочатку, 



 
  

PA

GE   

давати по 24 концерти на місяць, їздити по всьому Радянському Союзу, де не 

завжди створювалися необхідні умови для виступів (тільки в дуеті з піаністом 

Михайлом Брохесом за 14 років він дав більше 4000 концертів). [4] 

Вертинський виконував і пісні нового змісту, і старі, які стали 

екзотикою.  Ще не закінчилася війна, але люди продовжували жити і вже 

думали про світ.  Тому творчість Вертинського виявилася близькою і 

зрозумілою широкому загалу. 

На жаль, життя Олександра Миколайовича після повернення виявилося 

далеко не безхмарним.  Незабаром після закінчення війни було розгорнуто 

кампанію проти ліричних пісень, які нібито відводять слухачів від завдань 

соціалістичного будівництва.  Безпосередньо про Вертинського не 

говорилося, але це як би малося на увазі. І ось вже його платівки вилучаються 

з продажу, викреслюються з каталогів. Жодна його пісня не звучить в ефірі, 

газети і журнали про тріумфальних концертах Вертинського зберігають 

крижане мовчання.  Видатного співака ніби не існує.  Все це боляче ранило 

Олександра Миколайовича.  Тільки з кінця 1970-х знову почали виходити його 

платівки. 

Помер Олександр Миколайович в Ленінграді 21 травня 1957 року в 

гастролях. [5]. 

І все-таки, мистецтво Олександра Вертинського живе і буде жити, 

збережене в модуляціях голосу – глузливого або гордовитого, примхливого 

або холодного, незабарвленого або простодушно-веселого, ніжного або 

щемливо-сумного, але завжди блискуче відшліфованого, вивіреного в кожній 

інтонації. [6] 

Майстерність, доведена до ступеня високої поетичності фразування, до 

легкості, майже неправдоподібної, в найризикованіших контрастах і 

переходах, – ось багатство, яке зберіглося і яке перейде до наступних поколінь, 

як підсумок довгого, важкого, блукацького і все таки, в остаточному підсумку, 

щасливого, вдалого життя артиста, який зумів повністю виразити в мистецтві 

свою унікальну неповторну індивідуальність і всю свою долю. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ЕСТРАДНОГО НОМЕРУ 

В сучасному естрадному мистецтві спостерігається тенденція до 

створення номерів, що поєднують різні жанри, £У елементи різних видів 

мистецтв. Такий синтез звільняє естраду від постановочних канонів, 

регламентації і відкриває перед режисером необмежені творчі можливості. 

Всі естрадні номери відрізняються один від одного за жанровою 

ознакою: мовний жанр, хореографічний жанр і т. д. Щоб створити естрадний 

номер, треба визначити, по-перше, міру його умовності, по-друге, − природу 

контакту артиста з партнерами і глядачами. Саме ці два критерії є надійним 

інструментом режисера у створенні і побудові номера [2].. 
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Таким чином, всі естрадні номери за своєю внутрішньою сутністю 

відрізняються між собою за: 

- жанровою ознакою (мовний жанр, хореографічний і т. д); 

- мірою умовності у вирішенні номера; 

природою контакту артиста з партнерами та глядачами. 

    Звичайно, жоден естрадний номер неможливий без драматургії, 

тобто без таких складових, як пролог, розвиток дії, кульмінація і 

розв'язка (у складних номерах правомірно говорити і про подієвий ряд). 

        У величезній різноманітності естрадних жанрів можна виділити цілі 

групи номерів, в яких роль і місце драматургії досить значні. Навпаки, в 

окремих жанрових різновидах, та й усередині них самих драматургія номера 

не виходить на перший план, художній образ створюється засобами, що не 

вимагають драматургічної побудови в тому основоположному сенсі, в якому 

це розуміється по відношенню до драматичного театру. Таким чином, - скільки 

існує жанрів і піджанрів в мистецтві естради - стільки є і специфічних підходів 

до створення драматургії естрадного номера [2]. 

Тим не менш, з точки зору значення драматургії, всі номери можна 

поділити на дві великі групи: 

- сюжетні, 

- не мають сюжету. 

   В сюжетному номері від виконавців вимагається вміння діяти в 

обумовлених обставинах, створення характеру персонажа, проявлення всього 

комплексу володіння елементами акторської майстерності, що не завжди 

можливо. Разом з тим, сюжетна побудова естрадно-циркового номера не є 

єдино можливим.  Досягти створення художнього образу в естрадному номері, 

як показує практика, можна і не вибудовуючи в номері сюжет. Тоді режисер 

вдається до виразних засобів, що не вимагає від виконавців комплексного 

прояву акторської майстерності. Тому розглянемо інші прийоми і виразні 

засоби, що лежать поза сюжетного побудови, до яких вдається режисер для 

створення художнього образу в естрадно-цирковому номері. 
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Таким чином, необхідно відзначити два аспекти: 

- на естраді, на відміну від драматичного театру, сюжетна драматургія 

номера може заважати виразного виконання; 

- сюжетна драматургія не завжди є першоосновою номера. 

    Ці два аспекти багато визначають в питаннях специфіки драматургії 

естрадного номера, її значення в створенні номера. У театрі драматургія - 

основа вистави. 

«Естрада - це перш за все показ майстерності»  

Звичайно, наявність в естрадному номері драматургічної розробки 

дозволяє більш повно розкрити тему номера, робить його більш виразним, 

більш цікавим для публіки (тут підключається момент посилення інтересу 

глядача за рахунок інтриги). Однак якщо естрадний драматург забуває про 

таку найважливішою складовою естради, як прояв виконавцем унікального 

майстерності в певному жанрі (що само по собі і є предметом мистецтва), 

мистецтво естради моментально зникає, поступаючись місцем якомусь 

аморфному і найчастіше малозрозуміле дійства. 

Ідея і тема номера повинні розкриватися засобами певного естрадного 

жанру.  Тобто − через прояв жанрового майстерності виконавця: будь то спів, 

імітація, жонглювання, маніпуляція, і т. д. 

Автор сценарію естрадного номера (дуже часто це - сам режисер) 

повинен враховувати таку обставину: драматургія естрадного номера 

другорядна, вона покликана «обслуговувати» жанр, вона в першу чергу 

допомагає розкрити майстерність, індивідуальність естрадного артиста, які 

знаходять вираз у специфічних виразних засобах жанру. 
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ІНТЕРАКТИВНІСТЬ ЯК АСПЕКТ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА  

У КОНТЕКСТІ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЇ 

На сьогоднішній день у широких масах поняття «інтерактив» існує як 

окрема форма дозвілля для дітей. Проте саме поняття «інтерактив» значно 

ширше і походить від англ. interaction − «взаємодія», та розкриває характер і 

ступінь взаємодії між об’єктом чи суб’єктом.  

У мистецькому просторі це поняття розгалужується на безліч напрямків, 

які важко піддаються класифікації через розмиття визначень та переходу 

станів. Саме це робить тему актуальною, то спонукає до постійного аналізу 

сучасних тенденцій.  

 Головна ознака інтерактивного мистецтва, це залучення глядача таким 

чином, аби він став частиною створюваного об’єкту або прийняв участь у його 

створенні. Глядач перестає бути пасивним спостерігачем та отримує 

можливість завершити концепцію, додати засоби художньої виразності або 

зовсім спростувати цінність матеріалу, як акт соціального бачення. 

Існує велика кількість інтерактивних форм мистецтва, найвиразнішими 

з яких можна визначити танець, музику та драму. Новітні засоби, а саме 

комп'ютерні системи та комп'ютерні технології дозволили створити новий 

клас інтерактивного мистецтва. Прикладом слугують інсталяції, інтерактивна 

архітектура, фільми та оповідання. Тому здійснена спроба виявити спільні 

риси даного вида мистецтва саме у сценічному просторі:  
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● слідування основній концепції (будь-який засіб опанування, що 

залучає глядача до ідейного задуму автора/режисера; наявність конфлікту не є 

обов’язковою); 

● імпровізація (чіткої концепції слідування не існує); 

● інтерактив з глядачем (де запропонована дія/оформлення/атмосфера 

спонукає глядача до фізичної або психологічної дії, змушує переживати 

враження) [3]. 

Наближаючись до конкретно поставленого питання, а саме 

інтерактивної вистави, слід обов’язково розуміти, що він передбачає 

включення в події вистави глядачів, які цю виставу дивляться. Хід 

інтерактивної вистави потребує від глядача певних дій. Така вистава, як і всі 

інші, повинна розвиватися за чіткими подіями, але тут сюжет передбачає й 

участь глядача, який, можливо, впливає й на розвиток самого сюжету. 

Інтерактивна вистава є дуже ефективною в соціальному театрі, бо створює 

відчуття задіяності усіх присутніх в аудиторії, дає можливість не тільки 

акторам театру, а і глядачеві брати участь у продуктивній діяльності [3]. 

За своєю формою інтерактивну дію можна поділити на такі напрямки 

1. Занурення в атмосферу (Інтерсфера). 

Тут пропонуються будь-які ознаки інтерактивності, які своєю метою 

вважають налаштування глядача на певний емоційний стан. Здебільшо дану 

функцію виконують пред-вистави, які органічно існують у будь-якій формі 

мистецвта. Прикладом може слугувати початок імерисивного театру або дещо 

театралізована дія перед головним дійством на сцені.  

 Вистава.  

В цьому напрямку інтерактивність розкривається у повній мірі та 

характеризується театральними ознаками: наявність сценічного простору, 

чітке розуміння хто глядач, а хто актор, визначеність часового простору дії, 

тощо. Прикладом є театр-форум, театр-імпровізація, гепенінг, перформанс, 

імерсивний театр.  

2. Дитячий інтерактив.  
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За кількістю конкретних ознак вимагає до себе конкретного підходу. 

Головною умовою існування є чітко визначений елемент гри та легко 

впізнаваний конфлікт. Крім того обов'язковим є сюжет загальної дії та 

наступні риси:  

а) Принцип змагання, як основи театралізованої ігрової взаємодії;  

б) принцип проблематизації ставлень суб’єктів-учасників 

театралізованої гри;  

в) принцип опозиційності відносин між суб’єктами-учасниками і 

суб’єктами глядачами театралізованої гри;  

г) принцип дистанційності (він не дозволяє учасникам втручатися до 

театралізованої гри) [1].  

В сучасному розумінні важко визначити момент появи інтерактивного 

мистецтва на сценічному просторі. Це пов’язано із культурним обігом, який 

деформується під впливом актуальних тенденцій. Однак можна зазначити, що 

даний вид мистецтва почав формувати свої стійкі риси у середні XX cт., яке 

пов’язують зі стрімким розвитком промисловості та культури. На 

сьогоднішній день інтерактивність є обов’язковою частиною сучасного 

дійства, що несе у собі головну ідею єдності, визначає спільні враження та 

пропонує спосіб вирішення, звертаючись до кожної людини окремо.  

Список використаних джерел 
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teatr-Raduga-Interaktiv-i-. 

2. Пруденко, Я. Д. Ігрова сутність сучасного мистецтва. Апологія 

інтерактивності / Я. Д. Пруденко // Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. 

Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. 
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3. Пруденко, Я. Д. Ігрова сутність сучасного мистецтва. Апологія 
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РОК-КОНЦЕРТ ЯК ВИД ЕСТРАДНОГО КОНЦЕРТУ 

Рок музика складає невід`ємну складову частину більшості сучасних 

композицій та напрямків, серед яких звичайно під стилі такі як: класичний рок, 

поп-рок, хеві-метал, хард-рок, треш-метал, блек-метал, панк-рок, хардкор та 

ін. 

Такі класичні інструменти як: гітара, електрогітара, бас-гітара, ударні 

інструменти, іоніка або синтезатор, ми можемо дуже часто почути у 

композиціях іншого стилю та напрямку(поп-музика, хіп-хоп, різні види 

електронної музики та навіть іноді у класичній, симфонічній музиці), що не 

мають прямого зв`язку з рок музикою. 

Початком рок-музики є поява рок-н-ролу, що увібрав у себе риси блюзу, 

ритм-енд-блюзу, бугі-вугі, джазу і кантрі.  

Рокмузика як культурний феномен породила так званий «рок-н-рольний 

спосіб життя», певний стиль поведінки і систему життєвих цінностей, свого 

роду філософію. Проте, виникнувши на основі різних жанрів рокмузики, 

субкультури деколи мають мало схожого. Рокмузика володіє великою 

енергією («драйвом»), яка захоплює. Вона може дати особі свободу від 

усталених суспільних принципів і стереотипів від навколишньої дійсності.  

Рок — це, з одного боку, рупор молоді, музичне втілення суперечливих 

настроїв, які її роздирають, конфлікту із загальноприйнятими нормами. З 

іншого боку, рок — один з інструментів шоу-бізнесу, направлений на 

комерційний прибуток в індустрії розваг. Ця подвійна природа й обумовлює 

http://enpuir.npu.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%AF.+%D0%94.
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суперечності, "спіральність" розвитку жанру. По суті справи, вся історія року 

складається зі схожих циклів, на початку кожного з яких — бунт, протест, 

народження нових стилів і нових цінностей, виникнення гуртів і виконавців-

основоположників стилю (1955, 1967, 1977 .), а потім — поступовий процес 

«приручення», комерціалізації, виникнення вторинних рок-гуртів, адаптації до 

способу життя. 

Нерідко хеві-метал гурти у пошуках свого звуку експериментували з 

елементами панк-року. Так з'явився треш-метал — більш швидка та важка 

версія хеві-металу з гітарно-басовими тремоло, швидкісними віртуозними 

гітарними соло і значно серйознішими текстами.  

Засновники і найзнаменитіші представники стилю — Metallica, які стали 

одним з найбільш знакових та впливових гуртів металу взагалі. Їх класичні 

альбоми 1980-х років заклали основи треш-металу, який надалі розвивали й 

інші ключові представники жанру — Slayer, Megadeth і Anthrax, а також 

Exodus, Overkill, Testament. Найбільшою, крім американської, сценою треш-

металу стала німецька, представники якого (Kreator, Sodom, Destruction, Holy 

Moses) ще більше посилили, бруталізували звук Metallica і Slayer.  

Оскільки сучасна "важка" музика вийшла за рамки андерграунду, хоча і 

одночасно залишається ним, на українській андерграундній сцені ми маємо 

доволі багато молодих рок-колективів. Саме це складає основну проблему, 

проблему конкуренції між гуртами, їх творчістю. Доволі складно проявити 

оригінальність, "несхожість" між данного роду гуртами, виконуючих подібну 

за звучанням музику, а також маючих схожість у зовнішньому, сценічному 

іміджі. 

Своєрідним та основним "ключем" до популярізації своєї творчості 

серед інших рок-колективів , а також, звичайно, серед потенційного глядача є 

саме виступ на сцені, тобто рок-концерт. 

 Сучасні сценічні, технічні засоби, такі як: світлові та піротехнічні 

ефекти, відеопроекція, дають змогу якомога більше розкрити суть та тему 

авторської пісні, музики, виступу в стилі рок. Також це може бути залучення 
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інших сценічних естрадних, або навіть театральних жанрів, серед яких 

оригінальні та хореографічний жанри. 

Список використаних джерел 

1. Богданов И. А. Художественная структура эстрадного номера 

и основные методологические принципы его создания: автореф. дис… докт. 

искусствоведения / Санкт-Петербургская государственная академия 

театрального искусства. Санкт-Петербург, 2005. 37 с. 

2. Развлекательное искусство в социокультурном пространстве 1990-х 

годов / Под ред. Е. В. Дукова, П. Вике. – СПб.: «Дмитрий Буланин», 2004. 209 
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 НАУКОВА ВИСТАВА ЯК ФОРМА СЦЕНІЧНОГО ТВОРУ 

Наразі в Україні та світі напрям «науковий театр» лише починає свою 

історію. Нам не вдалося знайти слідів форми «накової» вистави в історії XX 

століття та раніше. Наразі театр науки існує у форматі шоу, де глядачу 

розповідають, як правило, про фізичні та хімічні реакції, демонструючі 

дивовижні результати. 

Але що таке «наукова вистава»? 

Це розділ науки з додаванням інтерактиву? Це форма сценічного твору 

з додаванням науки? Спробуємо дослідити. 

«Таємниця трьох відкриттів» 

У лабораторіях трьох Великих вчених постійно кипить робота. 

Дослідження, досліди і неймовірні експерименти, більше схожі на чудеса, - тут 

ніколи не буває нудно! 

У яскравому спектаклі для дітей і дорослих, об'єдналися наука і театр! 
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Глядачі на власні очі побачать, як цвіль здобула перемогу над 

бактеріями, яким чином відбулося революційне відкриття пастеризації, і що 

побачив уві сні Дмитро Менделєєв, створюючи періодичну таблицю [1]. 

«Доктор Хто» 

Іноді вченому або винахіднику потрібна маленька підказка, щоб він 

зробив прорив у науці. Наприклад, наповнити вчасно ванну, чи не вимити 

чашку Петрі або навіть змусити побачити потрібне рішення уві сні! І у вас є 

шанс разом з Доктором допомогти знаменитим ученим і особисто 

познайомитися з Архімедом, Ньютоном, Кюрі, Ейнштейном і навіть з 

невідомих поки винахідником з майбутнього! 

«Тесла-шоу» 

Пропонуємо Вашій увазі Шоу з рідким Азотом! Глядач не тільки візьме 

участь в Мега ефектному дії, проведе безліч експериментів, а й дізнається 

багато нового і цікавого про Рідкому Азоті і його властивості. Шоу з рідким 

Азотом з перших секунд захоплює і дітей і дорослих! 

Як ми можемо спостерігати, термін «Наукова вистава» поки що 

використовується для охарактеризування дитячих пізнавальних шоу. 

Список використаних джерел: 

1. Богданов І.А. Постановка естрадного номера: Учеб.пособие / І.А. 
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕЖИСУРІ ДИТЯЧИХ  

НОВОРІЧНИХ СВЯТ 
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У сучасних складних умовах сьогодення ми можемо спостерігати різні 

види професійного та не зовсім підходу до своєї роботи режисерів, особливо 

на дитячих святах. Адже, зараз, на дворі ХХІ століття, те, що було цікаве дітям 

ще два роки тому – зараз застаріло. Дітей потрібно завжди дивувати, особливо 

у період новорічних свят. Це їх чарівний час, коли малята особливо вразливі 

та чекають на диво, а завдання режисера – створити та бути цим дивом. 

На мою думку, сучасний режисер повинен йти в одну ногу з новітніми 

технологіями (проєкціями, камерами і сенсорами, світлодіодне шоу), які з 

кожним днем розвиваються. Це все може стати виставі у нагоді для підсилення 

емоційного впливу на глядача. Також, дозволяє подивитися на виконавське 

мистецтво під новим кутом. 

У результаті технічної революції відбулися кардинальні зміни в усіх 

сферах людської діяльності, в тому числі і в мистецтві. Нові технології 

зробили вплив на художнє середовище і в результаті виник новий феномен 

- цифрові мистецтва. Цифрове мистецтво − відкрита система, тому 

розвивається в контексті всього мистецтва і активно взаємодіє з іншими 

видами мистецтв, надаючи на них вплив. Так, в першу чергу зазнали впливу 

цифрових технологій найбільш традиційні види образотворчого мистецтва − 

живопис, графіка, які є невід'ємною частиною в режисурі. Почали 

з'являтися голографічні зображення, що імітують картину, 

скульптуру, рельєф, навіть архітектуру. Найбільш активно арт-медіа вплинув 

на синтетичні мистецтва − хепенінг, перформанс. 

 Основні риси сучасного мистецтва, який сформувався під впливом 

технологій. 

1. Інтерактивність - можливість для глядача вступати в контакт з 

актором і навіть брати участь у створенні дійства. 

2. Нові художні засоби. 

3. Елітарність цифрового (частіше всього мережевого та медіа) 

мистецтва. 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8


 
  

PA

GE   

Найбільш прогресивним з напрямків сучасного мистецтва сьогодні є відео-арт, 

який помітно прогресував завдяки цифровим технологіям. 

Наведу декілька прикладів дитячих вистав з використанням новітніх 

технологій: 

- Львівський театр для дітей та юнацтва  

Театр запропонував виставу глядачу з вадами, застосовуючи для цього 

аудіотранскипцію. Аудіодискрипція − спеціальний голосовий супровід, який 

наживо подається через приймачі з навушниками і пояснює, що відбувається 

на сцені: описує декорації, міміку, дії сценічних персонажів. Завдяки цьому – 

діти у яких є певні вади зору могли слухаючи голос, музичне оформленя 

зануритись у атмосферу казки, побути учасниками цих історій разом із 

акторами.  

- Мистецький проект ARTSpace family Київського Планетарію, 

новорічна 3D казка – мюзикл «Аліса в країні Нового року». 

У Київському Планетарії була можливість проіснувати разом з героями-

акторами всю виставу. Прожити кожну пригоду, що траплялась на їх шляху. 

Допомагати героям знайти вірний шлях. Все це захопливе дійство — під 

унікальними проекціями 360° на одному з найбільших куполів Європи 

розміром 830 кв.м. У виставі були застосовані  сучасні спецефекти та 

світлодіодне шоу. Такі яскраві поєднання дозволили кожному маленькому 

глядачеві відчути ефект присутності у казці та зробили його безпосереднім 

учасником шоу. 

- Національний цирк України спільно з Київською муніципальною 

академією естрадного та циркового мистецтв представили виставу «Мандри 

Задзеркаллям або як врятувати Новий Рік» 

Глядацькі місця розташовані по всьому периметру циркової арени, що 

дозволило повністю зануритися в атмосферу, не пропустивши ні секунди. А 

під куполом відбувались справжні чудеса: 

• польоти повітряних гімнастів; 

• трюки майстерних акробатів; 
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• виступи відважних еквілібристів; 

• шоу кумедних клоунів і перевірених жонглерів; 

• екстремальне водіння мотоциклістів і велосипедистів; 

• фокусники, ілюзіоністи і міми; 

• вогняне і льодове шоу; 

• інтерактивні розіграші та конкурси. 

Професійні артисти, красиві костюми і декорації, захоплюючі світлові 

інсталяції. Уявлення супроводжував живий оркестр, що дав свій особливий 

шарм глядачу. 

- Мистецький проект ARTSpace family Київського Планетарію, 

 вистава «Космічне Різдво – Space Christmas».  

Інтерактивна історія головного героя та його друзів, дивовижну магію 

якої підкреслиі сферичний повнокупольний контент – зображення в форматі 

360° з ефектом 3D, що дало можливість поринути у фантастичний світ 

новорічної казки. Дійство дивувало світловими костюмами і спецефектами! 

Театралізоване шоу побудоване на іграх і діалогах з глядачем, що,без сумніву, 

підкорило дитячі та дорослі серця! 

- Шоу «Crystal» Cirque du Soleil 

Вся вистава проходила на льодовій арені. Тобто, артисти демонстрували 

всю трюкову частину на ковзанах. Було задіяно два екрани на яких 

транслювався англійський текст, щоб краще зрозуміти історію. Щодо 

декорацій – на дві великі скелі проектувались різні футажи, також 3D проекція 

на льодову арену, що дала змогу глядачу побачити більш реальну картину.  

У циркової трупи світлові проектори свої. І налаштовані вони по 

унікальній системі. Справа в тому, що на артиста завжди повинен бути 

спрямований промінь світла (щоб глядачі його бачили). І якщо в інших шоу 

сидить людина, яка руками направляє світло на артистів, то «дю Солей» 

придумали вихід: у кожного артиста в костюм вшиті датчики, які вловлюють 

проектори зверху і автоматично направляються на кожного. З урахуванням 
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того, що артисти на льоду рухаються дуже швидко, це дозволило 

автоматизувати систему освітлення і зробити її чіткою і точною. 

Отже, підсумовуючи, можу зазначити, що сучасному режисеру конче 

необхідно бути у тренді сучасних подій, бо як бачимо із вищенаведеного 

інноваційні технології в режисурі -  “must have” для створення якісного та 

незабутнього новорічного шоу для дітей. Адже, у зв’язку з соціальним, 

економічним, політичним станом у країні – не лише дітям, а й дорослим 

необхідно вірити в казку. 

Список використаних джерел 
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СПЕЦИФІКА СПОРТИВНОГО СВЯТА 

За час соціально-економічної перебудови у країні створилася ситуація 

недооцінки державою і суспільством оздоровчої, виховної і соціальної ролей 

фізичного виховання і спорту, проведення спортивних свят. Це призвело до 

тривожної ситуації з фізичним і духовним здоров’ям нації. Фізична активність 

і спорт, особливо для різних верств населення, − необхідна, важлива умова 

розвитку розуму і тіла, що фізична активність і заняття спортом покращують 

якість життя, знижують стресовий стан, підвищують працездатність 

організму.  

Для кожного шанувальника спорту спортивний захід - це завжди свято. 

Свято це однаково важливе для всіх його учасників: і для глядачів турніру і 

для самих спортсменів. Організація спортивного заходу проводиться для того, 
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щоб спортсмени могли продемонструвати свої досягнення, заради яких вони 

тренувалися роками, а шанувальники і любителі спорту − отримати 

задоволення від видовища.  

В емоційному плані спортивне свято впливає на душевний стан людини, 

приносячи йому розкріпачення, скидання негативної енергії, дарує гарний 

настрій, можливість прояву індивідуальних здібностей. 

По-перше, свято в житті людини − явище багатогранне. Воно є 

невід'ємною, органічною частиною всієї життєдіяльності людини і охоплює 

всі сторони його життя. Масові спортивні видовища − це вираз емоцій, 

почуттів, і настрою, особливо в момент єднання тих чи інших спільнот, 

усвідомлення своєї значущості, демонстрація краси тіла, сили духу і почуття 

власної гідності. 

Популярність спортивних шоу, як і в усьому світі, надзвичайно велика, 

оскільки жодне інше шоу не в змозі викликати настільки сильні емоції, як у 

глядачів, так і у спортсменів. З цієї причини з року в рік зростає увага до якості 

підготовки спортивних шоу, а також методам впливу на цільову аудиторію 

споживачів даного виду послуг. 

Масові спортивно-мистецькі вистави, як складова частина масових свят, 

є для сучасної людини відносно новим жанром видовищного мистецтва. 

Розвиток спортивного шоу-бізнесу сьогодні є перспективним напрямком у 

справі пропаганди фізичної культури і спорту. Впродовж останнього 

десятиріччя характеризується значним збільшенням кількості проведених 

спортивних змагань та культурно-видовищних заходів на стадіонах і інших 

спортивних спорудах.  

По-друге ,для того щоб спортивне уявлення, стало справжнім святом і 

перетворилося в барвисте шоу, воно повинно бути побудовано з 

використанням декорацій, костюмів, спецефектів, видовищність, яскравість, 

барвистість, велика кількість світлових і звукових ефектів, перетворень − 

неодмінні ознаки послуг сфери шоу-бізнесу.  
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Якість і видовищність таких ефектів з часом будуть постійно зростати, 

що пов'язано з постійним розвитком технологічної бази шоу-бізнесу. Завдання 

організаторів спортивного уявлення - залучення всіх учасників в ситуацію 

свята, адже процес розкріпачення, зараження глядача дією,теж мають свою 

логіку розвитку, свій початок і свій найвищий емоційний сплеск. 

Масове спортивне свято, як один з найбільш популярних  видів шоу, 

увібрав в себе весь арсенал виразних засобів, творчих принципів і методів, 

народжених в різних видах мистецтва і втілених великими майстрами. "Багато 

світла, радості, грандіозності, заражуваність, залучення публіки в дію." Як 

близькі нам ці завдання! Це писав В. Мейєрхольд про свою театральну 

програму, яка передбачала масовість дії. Великий майстер сцени прагнув до її 

реалізації в пошуку самих різних виразних засобів.  

Концертні номери, циркові трюки, пісні, танці, музика, пластика, світло, 

колір − здавалося, він пробував все, аби досягти того дорогоцінного ефекту − 

"порушення в глядачах радості буття". В  арсенал виразних засобів режисури 

видовища входить і місце дії: природний ландшафт - відкрита місцевість, ліс, 

гори, скелі, водна акваторія, стадіон, спортивний палац, повітряний простір; 

спеціальні сконструйовані або пересувні майданчики. 

Яскравими, сильно впливають художніми засобами в руках режисера 

стають технічні засоби, нові світлові і звукові ефекти (машини, літаки, 

пароплави, піротехніка, лазерні установки, система фонтанів і багато іншого).  

По-трете, кожен вид спорту має власні традиції і ритуали. Тому при 

організації спортивного заходу цю обставину слід в обов'язковому порядку 

враховувати. Режисер, який займається організацією змагань, повинен вміти 

вдало розставити акценти, підкреслити достоїнства і красу певного виду 

спорту. Режисер повинен володіти вмінням перетворити спортивне змагання 

в шоу так, щоб глядач ні в якому разі не мав приводу занудьгувати на святі 

спорту.  

Особливі вимоги пред'являються до вміння організаторів керувати 

почуттями людей, адже спортивні турніри залучають глядачів завдяки 
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атмосфері, насиченості емоціями. У певний момент напруження емоції повині 

досягати свого піку, але також вчасно спадати, даючи відпочити від вражень, 

оскільки постійна напруга втомлює, а часто і дратує, доводячи глядачів до 

негативних емоційних сплесків. Керувати  увагою глядачів − це своєрідне 

мистецтво, оволодіти яким повинен кожен успішний режисер.  

Це якість дуже важливо при проведенні спортивних заходів. 

  Вдала організація спортивного заходу повинна включати в себе і спорт, як 

демонстрацію людських здібностей, мистецтво володіння тілом, а також 

вольові якості спортсменів, і одночасно барвисте шоу, оскільки тільки так 

можна залучити глядача на спортивні турніри, особливо по маловідомим 

напрямками. Спортсмени в очах публіки повинні ставати зірками. У цьому 

полягає і виховний момент для молоді. Підростаючому поколінню потрібні 

герої, на яких варто рівнятися. 

Як показує досвід, у сфері шоу-бізнесу взагалі і спортивного зокрема, 

переважають послуги, для яких розважальна функція є визначальною. Можна 

виділити дві групи функцій, які виконує культура, і які важливі в даному 

конкретному аспекті: 

- з одного боку, це задоволення у відпочинку, в фізичної та емоційної 

розрядки, в розвазі; 

-з іншого боку, задоволення потреби в духовному піднесенні, у 

внутрішній гармонії, в залученні до прекрасного, в самопізнанні і пізнанні 

навколишнього світу [1].. 

Проте, комерційний характер діяльності передбачає, що основна мета 

будь-якої організації в сфері шоу-бізнесі полягає в максимізації прибутку. 

Безумовно, організації, що належать до сфери культури і працюють в сфері 

шоу-бізнесу в процесі своєї діяльності вирішують і певні художні завдання, 

проте їх творча діяльність в умовах ринкових відносин більшою мірою 

підпорядкована меті отримання прибутку. 

Отже, сучасний глядач, який живе в умовах інформаційного суспільства, 

став вельми вимогливим. У зв'язку з цим для режисера спортивних свят дуже 
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важливо вміння працювати з великою кількістю різнопланових інформаційних 

джерелами, а також знаходити спільну мову і шляхи спільної діяльності з 

соціологами, психологами, політологами. Розуміння суті свята, очікувань і 

потреб сучасного глядача - найважливіша умова для успішної реалізації 

творчого задуму режисера. Однією з важливих особливостей режисури 

спортивного свята є багатопрофільність. Режисерові для успішного 

проведення спортивно-художнього уявлення необхідно володіти: 

- креативними здібностями, щоб створювати "ідею" свята, зробити його 

видовищним; 

- організаторськими здібностями, щоб організувати і успішно провести 

свято; 

- обізнаністю в економічних питаннях, фінансовому плануванні, 

матеріально-технічному забезпеченні, щоб "продати" свято замовнику, 

розрахувати економічний ефект заходу. 

Іншою істотною особливістю спортивної режисури є постійна нестача 

часу. У такій ситуації успішний режисер повинен виховувати в собі високі 

організаторські здібності.  

Це тим більш важливо, що організацією спортивних змагань та 

спортивних свят сьогодні займаються люди найрізноманітніших професій - 

спортсмени, режисери, актори, представники адміністративного апарату, 

менеджери, що призводить до численних підходам при вирішенні питань 

організації і проведення даних заходів. Відсутність чітко сформульованих, 

логічно завершених організаційних структур знижує ефективність роботи при 

створенні спортивно-художнього уявлення. 
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СПЕЦИФІКА ПОСТАНОВКИ ДУЕТНИХ НОМЕРІВ 

В Україні існує велика кількість різноманітних естрадних колективів, 

основним напрямом роботи яких є робота в шоу програмах, масових 

видовищах та концертах. З кожним роком розширюється їх репертуар, 

з’являються як нові колективи, нові номери, так і талановиті відтворення 

відомих постановок. Характерною рисою виступів таких колективів на 

сьогодні можна назвати видовищність, яка досягається за допомогою якісного 

гумору, яскравих костюмів, сценічного оформлення тощо.  

Особливе місце серед естради займають дуетні  номери  або навіть, 

дуетні колективи. Дует – це надзвичайно важкий  та  енергозатратний формат 

існування колективу. У загальному розумінні дует – це двоє людей, які 

зустрічаються на сцені, об'єднані однією темою, ідеєю і загальним художнім 

завданням. Але все це ще не буде дуетом, якщо не буде чогось особливого. 

Для того, щоб естрадний дует був успіспішним йому необхідно: 

1. Мати індивідуальність, тобто створити образи тих героїв ,які будуть 

цікаві для глядача, при цьому наділивши їх  унікальними якостями та 

характеристиками, які будуть  виражати ставлення героїв до тих тем та 

проблем, які будуть показані. 

2. Дует повинен бути мобільним та вміти пристосовуватись до будь-яких 

обставин. Повинен розуміти настій глядача та вміти вчасно додавати або 

прикручувати комічність моменту. Також в нього повині бути заготовані 

номери для будь-якої вікової категорії та місця проведення видовища. 

3. Будь-який номер повинен бути лаконічним і зрозумілим у своєму 

гуморі, та у своїх образах. Найкращі дуетні номери виділяються своєю 

загальнодоступністю, легкістю та наповненністю, не вимагають особливої 

попередньої підготовки для їхнього  розуміння. Їм властива жанрова 
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розкутість: нові синтетичні з'єднання, які утворюються і розпадаються досить 

легко і вільно. 

Основною формою комунікації у дуета естрадного жанру є –діалог. 

Діалог - двосторонній обмін інформацією (розмова, спілкування) між двома 

людьми у вигляді питань та відповідей. Специфіка взаємодії при вивченні 

естрадного діалогу і конфліктів у жанрі естрадного дуету допоможуть 

доповнити перелік відмінних рис даного жанру та охарактеризувати 

специфіку сценічної комунікації на естраді.  

Доцільно прімінення даної теорії для аналізу сценічних діалогів, вона 

полягає в розумінні кожної репліки персонажа, як мовної дії. Умови 

спілкування та взаємодії акторів на сцені при діалозі припускають єдину 

ситуацію, контактність співросмовників, широке використання невербальних 

елементів, яке сприяє виникненню здогадок, що дозволяє акторам скоротити 

мовні засоби та вдаватися до висказування натяком. 

Також, не маловажливим є – здатність дуету до пластичного 

спілкування. В це поняття заключається зовнішня та внутрішня свобода 

акторів на сцені, відчуття навколишнього простору та форми, володіння 

сценічною виразністю та жестами, контроль над власними діями та 

взаємодіями партнерів тощо. Для акторів дуету бути пластично-виразними - 

значить бути майстром свого діла, та чим краще розвинута ця пластичність- 

тим більшим буде успіх у дуету. 

Багато відомих дуєтів будуються на виключно пластичному існуванні , 

не використовуючи, навіть діалогів та розмовних матеріалів впринципі. В 

таких випадках актори взаємодіють  виключно за домогою пантоміми, 

пластики, танців та допоміжного музичного супроводу . 

Також при роботі в дуеті необхідно вміти використовувати вже існуючі 

інструменти , такі як: ґеґ (або комічний трюк), реприза, каламбур, парадокс, 

іронія , натяк, подвійне тлумачення, помилкове посилення, доведення думки 

до абсурду.  
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Гег- це те, перетворює реального в фантастичне, звичайного – в 

неймовірне, нормальне – в абсурдне. Гумор в межах зіткнення, а не всередині 

окремих елементів; поєднання непоєднуваного. Зазвичай, ця особливість дуже 

вдало використовується у мініатюрах та взаємодіях аби збільшити ефект 

несподіванки та якість жарту.  

Важливо пам’ятати, що глядачів необхідно «розігрівати», щоб вони були 

емоційно підготовані до трюкової кульмінації і будь-яка маніпуляція призвела 

до необхідного ефекту. 

Реприза - це  маленька інтермедія між номерами в концерті, тим чи 

іншим чином «прив'язана» або до самої теми концерту, естрадної вистави, 

шоу-програми, або безпосередньо до того, що в цей момент відбувається на 

естраді, до репертуару виконавців, до їх номерів. Той момент в естрадному 

номері, який викликає вибуховий комічний ефект і який виражений через 

слово, - є реприза. Реприза може існувати як самостійно, так і у вигляді окремої 

репліки окремого персонажа.  

Каламбур – жарт, заснований на комічному використанні подібно 

звучащих, але різних за значенням слів. Каламбур будується на звуковій  

схожості при різному сенсі слів. Так у дуеті це може стати основою конфлікту, 

чи основою мініатюри та взаємодії. 

Парадокс - це таке судження, в якому сказане суперечить підлежному, 

або визначення – тому що визначається. За приклад візьмемо фразу: «Всі 

розумники- дурні, і тільки дурні - розумні». За допомогою парадоксів можна 

підняти планку гумору до високоінтелектуального та більш наповненого, тим 

самим зависивши вікову категорію глядачів .  

Іронія прямо висловлює одне поняття, а має на увазі (але не висловлює) 

зовсім інше - протилежне. Зазвичай на іронії будується більшість дуетних 

номерів, де всередині дуету вісміюється хтось з учасників або глядач взагалі.  

В іронії завжди присутній  натяк. 

Найбільший ефект натяку досягається не словом, а умовчанням, натяком 

на недозволене слово або поняття. Для дуетної роботи це дуже важливий 
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прийом. Саме мистецтво говорити натяками, не промовляючи вголос того, 

чого не можна вимовляти, але те, що все одно зрозуміють, дозволяє зберегти 

демократичні ознаки побудови тексту естрадної репризи в роботі дуету. 

До натяку, як до гумористичному прийому близько примикає - подвійне 

тлумачення. У подвійному тлумаченні основою є не текст, а підтекст 

сказаного, також дуже схожий з іронією, але трішки відрізняється. Ось один із 

прикладів подвійного тлумачення (Б. Шоу): У ресторані грав оркестр – гучно 

і не дуже добре. «Чи грають музиканти на замовлення?» - «Звичайно!» - «Тоді 

передайте їм фунт стерлінгів і нехай вони зіграють в покер». 

Доведення думки до абсурду найчастіше виникає у виступі естрадної 

пари. Дотепні відповіді будуються на доведенні до абсурду думки 

співрозмовника. Спочатку ви погоджуєтесь з партнером, а потім коротким 

застереженням знищуєте її. 

Хибне посилення полягає в тому, що заключна частина висловлювання 

за формою підтверджує або навіть посилює початкову частину, а по суті 

спростовує її. Класична реприза такого роду належить Б. Шоу: «Золоте 

правило полягає в тому, щоб не мати золотих правил». 

Отже, специфікою постановки дуетних номерів є становлення 

правильних алгоритмів взаємодій партнерів, створення образів, вміння влучно 

та умісно обирати жарти, вміння реагувати на парнера та на  глядача, а також 

вміння правильно  використовувати вже існуючі загальні інструменти. 

Список використаних джерел: 
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искусствоведения / Санкт-Петербургская государственная академия 

театрального искусства. Санкт-Петербург, 2005. 37 с. 

2. Развлекательное искусство в социокультурном пространстве 1990-х 

годов / Под ред. Е. В. Дукова, П. Вике. – СПб.: «Дмитрий Буланин», 2004. 209 

с. 

  



 
  

PA

GE   

Секція 3. СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ 

ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ МИСТЕЦЬКОГО 

СПРЯМУВАННЯ 

 

Москалюк Валентина Михайлівна, 

доктор філософських наук, професор,  

завідувач кафедри гуманітарних дисциплін КМАЕЦМ 

ЗМІСТОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  

В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ МИСТЕЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ 

Сучасний стан вищої професійної освіти у сфері культури і мистецтв 

характеризується такими явищами як дегуманітаризація освіти, наступ 

масової культури, значне зниження рівня теоретичної підготовки студентів, 

прагматизація їх пізнавальних інтересів, зменшення кількості 

високопрофесійних кадрів, формальне ставлення окремих педагогів до якості 

викладання. Усе зазначене спонукає нас звернути пильну увагу на змістовні 

характеристики навчального процесу в освітніх закладах мистецького 

спрямування.  

Якими ж основними змістовними характеристиками навчання повинні 

сьогодні відрізнятись вищі освітні заклади культури і мистецтв? Перш за все, 

це цілісність процесу навчання, що передбачає самодостатність, автономність 

окремо взятого закладу освіти у сенсі його спроможності побудувати власні 

навчальні програми так, аби мати можливість протистояти негативним 

викликам сучасності.  

Досягти цього можна завдяки чітко вибудуваній у мистецькому закладі 

цілісній освітній системі. Зрозуміло, що критеріям цілісності можуть 

відповідати лише ті освітні заклади, котрі характеризуються активністю у 

впровадженні власної освітньої політики, якісною своєрідністю педагогічних 

програм та технологій. Зазначене не слід розуміти як відмову або заперечення 

всебічних зв’язків освітнього закладу з іншими закладами мистецького 

спрямування, з різного роду соціальними інститутами, суспільними рухами 
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тощо: цілісність передбачає здатність до інтегрування. Проте, у взаємодії з 

соціумом важливо зберігати специфічні закономірності навчального процесу, 

котрі безпосередньо впливають на високопрофесійне функціонування 

освітнього закладу.  

Виголошуючи цілісність як одну з основних змістовних характеристик 

навчального процесу вищих освітніх закладів мистецького спрямування, 

звернемо увагу на те, що кожен окремий освітній заклад є частиною спільного 

простору професійної освіти, отже, у самій своїй цілісності він є лише однією 

з ланок функціонування цієї складної системи.  

Саме присутність освітнього закладу як цілісності наукової та 

професійної підготовки майбутніх спеціалістів сфери культури і мистецтв у 

цілому освіти – потужно впливає на формування внутрішньої освітньої 

політики і, разом з тим, виявляє відношення між усіма іншими вищими 

закладами освіти.  

Однак, ця автономна цілісність окремого освітнього закладу необхідно 

приводить до появи у просторі освіти цілої низки нових (інтегративних) 

властивостей і навіть закономірностей, котрі не могли б стати його 

характеристиками без наявності та активного функціонування у ньому цих 

окремішніх автономій освіти. Цілісність як змістовна характеристика 

навчального процесу вищих освітніх закладів мистецького спрямування у 

своєму якісному вимірі протистоїть аддитивності (уявленню про сумарність, 

що складає ціле).  

Не підлягає запереченню той факт, що просте складання не спроможне 

утворити цілісності, оскільки вона створюється по-перше, завдяки активній 

розбудові цієї цілісності в межах окремого освітнього закладу і, по-друге, 

взаємодії освітнього закладу з іншими персоналіями як освітнього, так і 

суспільного простору. Означений процес стає збудником виникнення нового: 

появи нових типів цілісностей, структурних рівнів освіти з їх ієрархічними 

зв’язками та підпорядкованістю.  
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Отже, не зважаючи на те, що якісні характеристики процесу навчання в 

окремому освітньому закладі знаходяться під впливом цілісної системи вищої 

освіти, вони не можуть бути лише пасивним віддзеркаленням цієї системи, 

оскільки цілісність визначається, головним чином, самобутніми 

властивостями окремішніх її частин.  

Важливу змістовну характеристику навчального процесу в освітніх 

закладах мистецького спрямування становить фундаментальність. Зазвичай, 

слідування принципу фундаментальності у навчальному процесі освітніх 

закладів культури і мистецтв обмежується вивченням дисциплін 

гуманітарного циклу.  

Таке розуміння є абсолютно виправданим, оскільки саме гуманітарне 

знання навчає студентів об’єктивним закономірностям мислення, зосереджує 

їх увагу на існуванні та необхідності вирішення питань, що є суттєвими для 

усіх сфер людської діяльності. Означена змістовна характеристика 

навчального процесу мистецьких освітніх закладів є цікавою та необхідною у 

тому сенсі, що саме у таких закладах, можливо більш виразно ніж в інших, 

виявляється принципове розрізнення когнітивно первинних, вірогідних знань, 

котрі складають «фундамент», початковий базис обґрунтування наукового 

знання і знання гіпотетичного, що містить у собі проблеми, які потребують 

вирішення, а тому відрізняються дослідницьким характером у пошуках їх 

визначення та подальшого обґрунтування.  

За допомогою первинних, вірогідних знань студенти отримують 

можливість «виправдати» ті гіпотетично-інтуїтивні установки, котрими 

сповнене гуманітарне знання. Поза усяким сумнівом, це відточує їх навички 

логічного мислення та сприяє встановленню певного теоретичного монізму як 

основи для подальших міркувань та наукової рефлексії. Фундаментальність 

навчання у мистецьких освітніх закладах сприяє розкриттю закономірностей 

реального творчого процесу, підкреслює необхідність об’єктивного наукового 

підходу до фактів культури, запроваджує принцип діалектичної взаємодії їх 

методів пояснення, розуміння і герменевтики. 
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Фундаментальність як важлива змістовна характеристика навчального 

процесу в освітніх закладах мистецького спрямування виробляє у студентів 

здатність до узгодження первинних знань з гіпотетично-інтуїтивними 

положеннями, що, у свою чергу, слугує імпульсом для розвитку творчого 

мислення та підходу до вирішення як завдань наукового, так і завдань 

художнього характеру. Фундаментальні основи навчання майбутніх 

спеціалістів у галузі культури і мистецтв забезпечують кумулятивність 

отримуваних ними знань, коли попередні наукові здобутки не заперечуються 

і не витискуються, а нові знання акумулюються на ґрунті традиційних, тим 

самим доповнюючи і поширюючи їх.  

Непересічну роль у навчальному процесі освітніх закладів мистецького 

спрямування відіграє спектральність, котра полягає у підкресленні 

окремішності, самобутності освітнього закладу, де здобуває майбутню 

професію студент, розкритті культурного, творчого потенціалу обраної ним 

справи. Це сприяє розвитку креативних здібностей студента, вивільненню 

особистісного творчого потенціалу, активізації творчої самостійності в умовах 

взаємодії з різноманітними закладами культури і мистецтв. Спектральність як 

змістовна характеристика навчального процесу сприяє чіткому розумінню 

права кожної творчої особистості на власну траєкторію розвитку, що 

ґрунтується на власному досвіді у просуванні до майбутньої професії, 

оволодінні професійними знаннями і навичками у процесі навчання та 

художньої практики.  

Спектральність навчання в освітніх закладах культури і мистецтв готує 

студентів до розуміння того, що численність різноманітних інтерпретацій 

одного й того ж факту мистецтва становить об’єктивний стан гуманітарного 

пізнання. Цією змістовною характеристикою навчального процесу 

забезпечується мотивуючий фактор професійної освіти, що полягає в 

усвідомленні студентом необхідності постійної самоосвіти та 

самовдосконалення. Означена змістовна характеристика сприяє 

відокремленню ідеального образу обраної професії від реалій майбутньої 
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праці, що посилює адаптивні якості студентів, їх готовність до самоздійснення 

та самоактуалізації у професійній сфері й становить  психологічні засади 

мистецької освіти. Таким чином, спектральність навчання в мистецьких 

закладах освіти спрямована на становлення студента як людини культури, 

котра прагне творчої самореалізації в обраній професії і спроможна 

здійснювати це в умовах сучасного полікультурного простору.  

Перспективною змістовною характеристикою навчального процесу в 

освітніх закладах мистецького спрямування є його відкритість до 

конструктивного діалогу культур. Навчальний процес спрямований на 

надання студентам максимально повного обсягу знань, необхідних для 

здійснення майбутньої професійної діяльності. Проте, у цьому процесі 

важливо подолати формальний характер навчання і досягти цього можна, 

окрім інших чинників, уведенням освітніх програм до широкого культурного 

простору, що сприятиме модернізації змісту самого процесу навчання, в якому 

головним стане творче осягнення світу, надбань його культури. Це активізує 

пізнавальну самостійність студентів, розвиток естетичного світоспоглядання і 

ціннісного ставлення як до культури свого народу, так і до інших світових 

культур. Як носій національної культури, студент у процесі навчання 

інтерпретує соціальну реальність в категоріях цієї культури і тим самим 

наповнює її значеннями та смислами, притаманними усій культурній системі.  

Культурна полісемантичність навчання сприяє формуванню і розвитку 

у студентів багатовекторного, нелінійного художнього мислення, 

комунікативної культури, котрі забезпечуються здатністю залучення до 

світових цінностей культури і мистецтва шляхом побудови рівноправного 

діалогу. Зазначимо, що  конструктивний діалог культур як змістовна 

характеристика навчального процесу, відрізняється можливістю і, навіть, 

необхідністю наявності у ньому полемічних точок зору, що підсилює його 

дослідницьку складову. Разом з тим, діалог культур є популяризацією 

культурного простору різних країн світу і це, звичайно, невимірно збагачує 

науково-теоретичний і практичний базис підготовки студентів. Отримані 
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знання стають підґрунтям для розвитку суб’єктивних здібностей студента, 

його професійних компетенцій, можливостей творчого мислення.  

 Спадкоємність як важлива змістовна характеристика навчального 

процесу в освітніх закладах мистецького спрямування має безпосереднє 

відношення до вже розглянутої нами цілісності цього процесу. Збереження 

елементів цієї цілісності, окремих її характеристик у ході пошуків та 

впровадження освітніх новацій – становить сутнісне завдання спадкоємності.  

Навчальний процес в закладі вищої освіти назагал, а тим більше в закладі 

мистецької освіти, не може і не повинен еволюціонувати в пласкому режимі 

незмінних, усталених форм. Сучасні вимоги до вищої освіти наполягають на 

необхідності постійних якісних трансформацій навчального процесу, і це 

посилює переконання у тому, що спадкоємність в організації та побудові 

навчання становить необхідний атрибут розвитку духовної культури 

суспільства. Дотримання змістовної характеристики спадкоємності у 

навчальному процесі мистецьких освітніх закладів полягає у відносній 

сталості основоположних принципів вирішення головних проблем 

професійної освіти, тієї сталості, яка становить основу її подальшого розвитку.  

Отже, цілісність, фундаментальність, спектральність, відкритість до 

конструктивного діалогу культур, спадкоємність освітніх традицій – 

складають необхідні змістовні характеристики навчального процесу вищих 

освітніх закладів культури і мистецтв. Ними обумовлюється педагогічний та 

студентський потенціал вищої професійної освіти, створюються умови для 

продуктивної взаємодії науково-педагогічного вдосконалення викладання та 

культурно-творчого розвитку і професійного становлення студентів. 

Список використаних джерел 
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КУЛЬТУРОТВОРЧИЙ ТА ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОГО 

ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ 

Українське суспільство наприкінці ХХ — початку ХХІ століття 

знаходиться на шляху пошуку найбільш прийнятної для країни соціально-

економічної та соціокультурної перспективи. Трансформація суспільно-

політичного та культурного життя спонукає до розробки ціннісних орієнтирів 

соціокультурного мислення, створення новітніх соціальних механізмів 

культуротворення в умовах багатоукладності, полісуб’єктності та 

динамічності сучасної української культури. 

Перебуваючи на шляху змін соціокультурних парадигм, в умовах 

радикальних трансформацій соціуму, українське суспільство вже відмовилося 

від попередніх нормативно-ціннісних регуляторів, які перестали домінувати в 

духовному житті соціуму. Проте нові ціннісні системи ще перебувають на 

стадії становлення. Разом з тим, саме сформоване ціннісне середовище, 

зорієнтоване на оптимальні способи життєдіяльності, інформаційний 

розвиток, комунікативність, новітні технології – може стати основою для 

вироблення, в широкому сенсі,«людського капіталу». Його ключовою 

фігурою є індивід, що як антропологічний ідеал уособлює ті значущі для 

даного конкретно-історичного етапу розвитку культури риси, які стають 

затребуваними у відповідності із сучасними вимогами як глобального, 

загальнокультурного,так і державницького характеру. 

Ефективним шляхом виховання індивіда, який відповідає новому 

антропологічному ідеалу, є ціннісне, за свою суттю, гуманітарне знання. 

Предмет його вивчення – культура становить складну, ієрархізовану 

систему, компонентами якої є філософія, естетика, історія, релігія, мораль, 

право, мистецтво тощо. Аксіологічний та семантичний підхід до культури 

дозволяє виокремлювати у ній кумулятивну та трансляційну складові, які 

відповідають: перша – за накопичення смислів, друга – за їх передачу у 

просторі і часі.  
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У цілому освіта є трансляційним компонентом культури: її завданням, з 

одного боку, є передача соціокультурного досвіду, з іншого – відтворення у 

відповідних стандартах поведінки тих культурних архетипів,  що притаманні 

даній семіосфері. При цьому освітня складова культури підлягає дії тих самих 

закономірностей, що й інші елементи: вона залежить від суспільного 

середовища та в умовах певної соціокультурної ситуації виконує конкретне 

суспільне замовлення.  

Втім, освіта як елемент культури має свою унікальну специфіку – через 

передачу, в процесі навчання та виховання, культурних цінностей вона 

служить засобом збереження існуючого типу культури. Це складає невід’ємну 

передумову для подальшої культурної творчості. Саме тому освіта передає 

внутрішній зміст культури, її дух, стиль і світовідчуття, відтворені в 

культурних архетипах. Завдяки своєму культурницькому призначенню освіта 

набуває ролі керівного чиннику в системі культури й перетворюється у спосіб 

її існування, її внутрішній зміст та глибинний орієнтир. У свою чергу, 

культура постає як універсальна реальність людського буття, простір 

ціннісно-орієнтаційних та смислоутворюючих засад людського існування, що 

обумовлює можливість саморозвитку та самовизначення людини у вимірах 

особистісного відношення до світу 

Сучасна гуманітарна освіта передбачає засвоєння циклу дисциплін, до 

числа найважливіших з яких належить культурологія. Актуальність 

культурологічної підготовки в системі вищої освіти обумовлюється не тільки 

необхідністю культурного розвитку студентів, підвищення їх загальної 

ерудиції, але й самою специфікою культурології як інтегративної науки, що 

досліджує взаємодію багатоманітних смислів різних культур світу. Їх 

опанування стає важливим шляхом формування особистості, здатної до 

творчого засвоєння культурних цінностей та норм; особистості, спроможної 

перевести накопичену людством загальну культуру в індивідуальну форму 

існування. При цьому зовнішнє (об’єктивне) стає змістом внутрішнього 
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(суб’єктивного), переходить до області свідомості й підсвідомості 

особистості, реалізується в почуттях, установках, програмах поведінки. 

Відтак, у вимірах гуманітарного знання людина постає тим «проектом 

людської особистості», який виробляється певною культурою як найбільш 

прийнятне для неї втілення людини загалом та виступає як «людина 

культури». Культурологічна настанова у розумінні «людини культури» як 

бажаної для культури особистості виявляється у тому, що вона стає єдино 

прийнятною формою існування людини в культурі, у якій втілюється не 

стільки суще, скільки належне. 

Серед сутнісних характеристик «людини культури» як 

культуротворчого суб’єкта — здатність до творчої діяльності, що 

орієнтована на отримання достовірних знань про світ. Творча діяльність як 

визначальна сутнісна риса «людини культури» виявляється через творчі дії, 

особистісні та індивідуальні характеристики. 

Креативність є визначальною рисою «людини культури». За своєю 

суттю креативність є особливим станом, що свідчить про здатність суб’єкта до 

інновацій, демонструє ступінь його готовності до творчої самореалізації. 

Креативність є одним з показників творчої самореалізації «людини культури», 

а творчість  стає необхідною складовою її життєдіяльності.  

Спрямованість людини як суб’єкта культури на творчу самореалізацію 

через різноманітні форми та типи культурного розвитку дозволяє не тільки 

актуалізувати культуру, ставати творцем нових елементів культури, а й 

виступати в якості носія культурних цінностей, бути ставати активним 

суб’єктом культуротворчого процесу, залучення до якого сприяє розвитку 

особистості, самореалізації людини в культурі.  
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МИСТЕЦТВО У ПРОСТОРІ КУЛЬТУРИ: ЕСТЕТИЧНА 

СКЛАДОВА 

Серед можливих підходів до вивчення проблемного поля мистецтва, що 

реалізується в просторі інформаційної культури, домінуючим є естетичний 

підхід, оскільки він є поглядом на мистецтво як на такий феномен культури, 

що своєю специфікою, а саме – чуттєвою, образною природою, вбирає в себе 

її сутнісні характеристики і, водночас, забезпечує її цілісність. 

Соціальна значущість мистецтва є незмінно високою, воно відіграє в 

культурі роль інтерпретатора, за допомогою мистецтва реалізується загальна 

культурна потреба в естетичному осмисленні всього різноманіття світу. Саме 

мистецтво є єдиною сферою соціальної дійсності, де духовні цінності 

реалізуються і перебувають практично в чистому вигляді, в органічній єдності 

їх ідеального змісту й матеріального носія. Саме воно традиційно 

розглядається як явище, зумовлене естетичним способом діяльності, контекст 

якого вплетений у конкретно-історичні умови естетичних відносин певного 

полікультурного простору.  
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Розвиток мистецтва і його осмислення в історико-філософському 

контексті постає одним із головних джерел виникнення, а потім й 

виокремлення естетичного аспекту філософського знання, що уособлюється в 

теорії філософії мистецтва та естетики. Слід зауважити, що за умови 

сприйняття мистецтва як особливого виду духовної діяльності людини, а 

естетичного – як сутності мистецтва, межа між мистецьким та естетичним 

досить тонка й умовна. Наразі відбувається кардинальна зміна «класичного» 

прояву та сприйняття мистецтва, його естетичної складової, обумовлена 

загальною технологізованою естетизацією культури, ускладненням 

суспільного та мистецького життя.  

У будь-якому образі, створеному в мистецтві, перш за все 

відображується людське ставлення до світу, втілюється естетична картина 

світу, розкриваються сутнісні сторони культурного розвитку. Г. Гегель взагалі 

вважав, що для деяких народів мистецтво стає єдиним ключем для розуміння 

їх мудрості і релігії, що воно дійсно стало першим вчителем народів саме тому, 

що до змісту художніх образів входять найглибші загальнолюдські інтереси 

[1].  

А отже, з огляду на швидко і кардинально змінювані умови суспільного 

розвитку, назріла необхідність переосмислення ряду складових самої природи 

сучасного мистецтва і ряду факторів, що визначають стан його розвитку, а 

саме: 

• єдиної основи діяльності з іншими (особливо інноваційними, 

породженими новітніми технологіями) видами мистецтва; 

• динамічно змінюваної в епоху інформаційного буму специфіки 

художнього пізнання;  

• предмета сучасного мистецтва;  

• художньої діяльності, обумовленої сучасним етапом соціокультурного 

розвитку;  

• співвідношення змісту і форми творів мистецтва;  

• змісту (або його відсутності) новомодних ідей, образів;  
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• функцій, виконуваних мистецтвом в культурі;  

• соціальної ролі мистецтва, що значно змінюється;  

• соціально обумовлених особистісних установок художника;  

• критеріїв, які визначають сучасні форми художньої діяльності; 

• співвідношення різних методологічних підходів (культурологічного, 

естетичного) у погляді на мистецтво; 

• позитивних та негативних сторін мистецької діяльності, що реалізовані 

в інформаційному просторі сучасної культури тощо. 

Поле проблем, що розкривається у мистецтві, складається в результаті 

естетичного ставлення до кросс-культурних, соціальних, політичних, 

моральних, психологічних проблем, які за допомогою мистецтва переводяться 

на мову метафор, естетичних ідей і уявлень, на мову художніх образів. 

Художній образ таким чином є результатом спостережень автора за 

конкретними явищами життя та певного типу ставлення до дійсності. «Цей 

факт, на наш погляд, обумовлює синтетичність художньої образності. У 

такому розумінні синтетичність являє собою здатність виду мистецтва нести в 

собі те загальне, що характеризує конкретно історичне художньо-образне 

бачення світу, яке, у свою чергу, проявляється в постійному прагненні 

мистецтва відобразити життя у всій його повноті. Зазначена якість є 

природною для мистецтва в цілому, вона відображає багатогранність 

людського ставлення до світу» [2, с. 95]. 

Слід зазначити, що є певні особливості інтерпретації художнього образу 

в мистецтві та естетиці. Вважається традиційним розуміння художнього 

образу у вузькому (як наочна форма відображення життя) та широкому (як 

спосіб творення та буття художнього твору) значеннях. При цьому поняття 

«художній образ» частіше розглядають у вузькому значенні, виділяючи чи то 

як окремий елемент художнього твору, чи то як певний засіб (символ) 

відображення змісту художнього твору. Таке розуміння здебільшого 

застосовується як означення художнього образу в мистецькій інтерпретації. 
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Художній образ – це метод мислення у мистецтві, тому що мистецтво 

неможливо без смислу, який виражає цей образ. 

Предмет художньої творчості, що завжди уособлює все різноманіття і 

реальних, і уявних форм і образів буття, сьогодні значно трансформується. Це 

обумовлено епохою інформаційних і комунікаційних технологій, що 

актуалізує всі види мистецтва та надає їм віртуалізованої (коли, наприклад, 

уявність заміщається симулякром) образності.  

У мистецтві завжди відтворюється естетичний смак певного 

соціокультурного середовища, «відбивати» який покликаний саме митець, що 

в будь-яку епоху, і, особливо, у сьогоденні, позначається на його творчості.  

В епоху тотальної масовізації культури, наростання технічної складової 

творчого процесу, слід звертати увагу не тільки на соціально затребувані види 

і форми мистецтва, але аналізувати також і соціальну заангажованість 

спрямованості творчого вибору і особистісних якостей самого художника, 

якому за визначенням притаманна здатність проблематизувати побачене, 

висловити своє ставлення метафорично та узагальнено. Тільки за наявності 

естетичного відношення суб’єкта можливий прорив через художній образ у 

той світ, що зветься культурним універсумом. За таких умов постать 

художника, що відтворює контекстність культури з огляду особистісних 

естетичних і етичних поглядів та соціальних установок видається 

визначальною.  
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ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ КМАЕЦМ: СТВОРЕННЯ 

НОВОГО БІБЛІОТЕЧНОГО КОНЦЕПТУ В ІНФОРМАЦІЙНО-

КУЛЬТУРНОМУ ІВЕНТ-ПРОСТОРІ АКАДЕМІЇ 

Наукова бібліотека Київської муніципальної академії естрадного та 

циркового мистецтв – це інформаційно-культурний простір, що забезпечує 

транзит фахової інформації  у всі підрозділи навчального закладу, впроваджує 

нові культурні продукти, як види культурної діяльності, які впливають на 

загально-пізнавальний інтерес, фаховий і культурний рівень розвитку 

студентів. Сьогодення диктує свої умови, тому сучасна наукова бібліотека 

швидко змінюється, щоб відповідати вимогам часу та потребам користувача. 

Створюється новий бібліотечний концепт відповідно до стратегії розвитку 

бібліотечної справи в Україні до 2025 року. Місія сучасної наукової бібліотеки 

– покращити якість надання інформаційних і культурних послуг та, 

використовуючи традиційне обслуговування, ініціювати створення 

електронних ресурсів, їх популяризацію, організацію доступу до них і 

комфортних умов використання. Тим самим зробити бібліотеку затребуваною, 

перетворити в зручний простір для ділової справи, творчої реалізації, 

навчання, соціальної комунікації. Саме тому розширюється та підвищується 

значущість бібліотеки як підрозділу з широким «репертуаром» наукових та 

полікультурних послуг. Інакше кажучи, бібліотеки пере-форматуються в 

креативний соціально-культурний науковий Івент-простір задля 

забезпечення успішної реалізації особистості в сучасному глобальному 

суспільстві через підвищення рівня інформаційної культури. 

Термін «соціокультурна діяльність бібліотек» набув поширення на межі 

ХХ і ХХІ ст., хоча початки соціокультурної діяльності можна знайти ще в 

античних бібліотеках (це, зокрема, просторово-архітектурне вирішення 



 
  

PA

GE   

бібліотечних будівель, загальна організація бібліотечної роботи, значення 

книгозбірень як скарбниць знань у житті античного суспільства). За доби 

Середньовіччя і Нового часу бібліотеки розглядалися, насамперед, як 

осередки для акумуляції набутих людством знань і допомоги в освіті, 

зберігання рукописів та друкованих видань, тому їх соціокультурна діяльність 

проявлялася мінімально. Починаючи з ХХ ст. соціокультурна діяльність 

бібліотек розглядається як важливий чинник реалізації політики у сфері 

культури, засіб адаптації людей до оточуючого середовища та комунікації, 

регуляції та трансляції національної і загальнолюдської культури в її 

різноманітних проявах. Мета соціокультурної діяльності бібліотек – 

організація раціонального і змістовного дозвілля читачів (користувачів), 

задоволення і розвиток їх культурних потреб, створення умов для 

самореалізації і самоосвіти кожного індивідуума, розкриття його здібностей, 

самовдосконалення, аматорської творчості в рамках вільного часу [1, с.28]. 

За Робертом Ф. Джані, одного з керівників парку розваг Уолта Діснея: 

«Заходи – це те, що відрізняється від звичайного життя». Д-р Джо Голдблатт, 

один з event-гуру, визначив захід так «Захід – унікальний проміжок часу, що 

проводиться з використанням ритуалів і церемоній для задоволення особливих 

потреб» [3,с.4]. 

Івент(захід) – (англ.Event – подія, дійство, важливе явище) вид людської 

діяльності, що передбачає зустріч і взаємодію різних людей, обмежених у часі 

й пов’язаних реалізацією спільних цілей. Це будь-який захід(корпоративний, 

приватний, діловий, масовий тощо), що відбувається на облаштованому 

майданчику чи просто неба [2, с.18]. 

У сучасній бібліотеці представлений широкий спектр Івент-послуг. 

Використання Івент-технологій у діяльності бібліотек засновано на 

можливості задоволення потреб своїх користувачів, які сьогодні надають 

переваги новим формам культурного продукту, розширенню кругозору й 

емоційному збагаченню. Потреби різняться за тематикою, форматами, 

галузевими напрямками та зорієнтовані на різні вікові аудиторії. 
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Підтвердженням цьому є Івент-простори у бібліотеках, які мають просторі 

Івент-зони,  наприклад: “Бібліо-Арт-простір” для проведення різних творчих 

акцій, заходів і свят, академічних та інших конференцій, симпозіумів, 

форумів; а також виставок, шоу-румів, театральних і літературних вистав, 

кінопоказів, зустрічей, презентацій, майстер-класів тощо. Івент-простір 

активує інтереси цільової групи та надає можливість реалізувати творчі ідеї.  

Зростання корпоративного сектору обумовило потребу в організації 

ділових заходів в бібліотеках (конференцій, виставок, тренінгів, 

корпоративних свят тощо) [2, с.35]. 

Сучасним заходам характерні такі ознаки: висока міра самоорганізації, 

креативність, віртуальність. Популярності набувають нові типи заходів: 

квести, перфоманси, тимбілдинг…[2, с.35]. 

Квест (від англ. Questпошук) – спортивно-інтелектуальне змагання, 

основою якого є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань 

командами або окремими гравцями…[2, с.35]. 

Перфоманс, або перформанс ,(від анг.performance–вистава), - одна з 

форм акціоністського мистецтва (тобто такого, що намагається стерти межу 

між мистецтвом і дійсністю), де твором вважають дії автора, за якими глядачі 

спостерігають у режимі реального часу…[2,с.35]. 

Тімбілдінг, або командо утворення (англ. Teambuilding – побудова 

команди), - одна з перспективних моделей корпоративного менеджменту, 

заходи спрямовані на згуртування колективу, формування сильної команди, 

що успішно досягає поставлених цілей [2, с.36]. 

У молодих людей переважно прагматичний підхід до користування 

бібліотекою. Завдання бібліотекарів — показати їм альтернативні форми 

проведення вільного часу. Для них підійдуть активні форми і методи: зустрічі 

з цікавими людьми (письменниками, поетами, художниками, музикантами, 

кумирами молоді), диспути, дискусії, презентації, турніри, конкурси, ігри, 

квести, а також заходи із залученням електронного ресурсу та інформаційних 

технологій — конкурси веб-сайтів, слайд-шоу, відеокліпів та інш. У такій 
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роботі слід говорити з молоддю на доступній їм мові. Блоги, коментарі, теги, 

сторінки у соціальних мережах Facebook, YouTube, Twitter, Google +, 

Instagram, - технології, що позволяють привернути увагу до бібліотеки, яка має 

бути в центрі подій, важливих і цікавих користувачам, залучити їх у спільну 

діяльність [4]. 

Сучасна бібліотека, вважає Л. Лупіка, це адаптивна 

багатофункціональна, відкрита культурно-цивілізаційна інституція. У 

сучасних умовах, коли до традиційних книжкових фондів нині додалися 

електронні та мультимедійні ресурси, коли пріоритетним джерелом 

інформації у суспільстві став Інтернет і взяв на себе частину функцій 

бібліотеки, її традиційна роль має змінитися. Але вся діяльність бібліотечних 

установ повинна бути підпорядкована одній загальній та глобальній меті 

—  оптимальному культурно-інформаційному забезпеченню життєдіяльності 

суспільства в цілому і кожного читача окремо [4]. 
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THE VIRTUAL ENVIRONMENTS IN FOREIGN LANGUAGE 

TRAINING – PROS AND CONS 

Computer assisted language learning provides both educators and students with 

endless opportunities to facilitate the process of acquiring language skills. Indeed, 

myriads of online learning platforms and resources available today significantly 

contribute to more efficient interactive communication. As the Internet technologies 

like augmented reality, virtual reality, 3D virtual worlds and chats, etc. are getting 

more advanced and complex, scholars and language instructors take great interest in 

their potential and the way it can be utilized for educational purposes. Due to the 

rapid development of such phenomenon as virtual worlds, also known as Multi-User 

Online Virtual Environments (MUVEs) or Networked Virtual Environments 

(NVEs), a new instructional approach called computer-assisted learning of 

communication (CALC) has been added to the contemporary teaching practice. 

Defined as an online social place where people can experience social interaction 

simultaneously [2, 278] 

The latest achievement of this technology is the multiplayer social online game 

Second Life (USA), representing three-dimensional virtual worlds with millions of 

users. Second Life is a virtual world created by the American company Linden Lab, 

which allows people to live a virtual life, which, in turn, can be completely different 

from that very basic, real life. By creating a character also known as avatar, the users 

immediately get the opportunity to meet other people, make friends and chat with 

them, visit shops, clubs, rent housing, go to work and much more. Premium accounts 

provide the opportunity to buy land, build a house on it, furnish it, etc. Second Life 

has its own economy and currency which is called linden-dollar. The main business 

of Linden Lab is built on the sale of land for residents or players of Second Life. 

Developers give residents the opportunity not only to buy virtual goods, but also to 

earn money - to create and sell virtual goods, resell land, provide various services, 

etc. In the Second Life world, there are also real companies that have their virtual 

offices here, and some of them even sell real goods through Second Life. The total 

number of registered residents in this virtual world is 15.7 million and the daily 
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money turnover in Second Life is more than 1 million dollars, and not virtual linden, 

but real American dollars. 

Since 2005, many colleges and universities all over the world have shown great 

interest in the learning opportunities offered by the Second World virtual 3D world. 

Colleges and universities across the country from Texas Tech College, which offers 

online degrees, to top universities like Harvard, have been immersed in Second Life 

to develop virtual campuses and classrooms.  Some scholars and educators describe 

Second Life as an effective learning tool because it provides some kind of social 

laboratory where role-playing games, modeling, research, and experimentation can 

be tried out in a relatively risk-free environment. [1, 75] 

Second Life proved to be an effective platform for foreign language training. 

Indeed, the introduction of three-dimensional virtual worlds technology in language 

training has a number of undeniable advantages. First of all, it provides users with a 

simulation of real-life experiences and immersion in the worlds resembling real-life 

locations, for instance a museum, a railway station, restaurant, etc. Secondly, this 

virtual environment creates learning spaces conceptually different from the face-to-

face classroom and web-conferencing environments, which enables both teachers 

and students to interact in certain language situations. Thirdly, visual and auditory 

perception of information from virtual worlds significantly helps to understand the 

meaning of statements, which ensures high efficiency of speech communication. 

Apart from the didactic opportunities this virtual environment provides the learners 

of the foreign language, it also helps avoid such negative psychological factor as 

anxiety, which is known to prevent learners from the effective language acquisition 

and practice. Since students see each other in the form of fictional characters, which 

they create themselves, they are more relaxed when it comes to communication and 

interaction. In addition, there are other advantages associated with distance 

technologies, for example, the personal orientation of training, time saving, equal 

educational opportunities at any age, free choice of place, time, pace of learning, etc. 

t is worth noting, however, that despite the numerous possibilities the virtual 

world provides for learning and training, there are certain drawbacks which can 
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prevent from effective language acquisition. Among others, it is possible to mention 

a pretty confusing interface and navigation tools, which may cause difficulties for 

inexperienced users. In terms of implementation of such platform in the learning 

process, it is argued that designing a captivating 3D landscape is too time-

consuming, complicated and expensive. Finally, since Second Life is open to 

everyone, university courses can be vulnerable to “grieving”, a cyber-term that refers 

to vandalism of virtual spaces. 

For educators, who are willing to utilize such tools as virtual worlds in the 

process of foreign language training, it is sort of a challenge too and it is critical to 

understand which pedagogical approach best fits the 3D virtual environment. 

Learning is immersed in a simulated real-life context, which suggests a shift in 

language pedagogy towards learning through experiential problem solving and 

complex and spatially distributed forms of collaboration. [4, 281] Based on this 

approach, it is possible to develop teaching materials and assignments so that it could 

benefit learners in language acquisition. Recent studies on online language learning 

in synchronous web-conferencing environments consistently report that the most 

beneficial approach for language learners is considered a task-based approach, as the 

learners have an opportunity to develop language skills while participating in goal-

oriented, meaningful activities. For instance, depending on the topic discussed, it is 

possible to design the assignments implying the application of speaking and listening 

skills in various communicative situations. Such topics as visiting museums, 

concerts, theatre, circus, etc. could be practiced by doing various communicative 

tasks like buying the tickets, sharing opinions, brainstorming. It is possible to ensure 

collaborative work, which enhances the motivation in learning a foreign language. 

Studies on task-based learning in 3D VWs revealed that learners’ engagement in the 

task depends on the type of task and communication mode. It has been proved that 

in a chat-based VW, decision-making tasks generate more negotiations of meaning 

than jigsaw tasks, which tend to elicit more negotiations in the face-to-face 

environment. However,  role-play tasks did not elicit much participation from the 

students who interacted with the instructors taking part in the role-plays. In addition, 
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the instructors spent too much time on explaining the task and used locations that 

required a lot of imagination. Other studies demonstrate that the effectiveness of the 

task in 3D VWs depends not on the task-type alone, but on the task-type in 

conjunction with the 3D technology used. This suggests that skills required for 

teaching in 3D VWs are rather integrated.  

Yet, a lot of research must be done on how technological, pedagogical, and 

evaluative skills must be integrate in order to ensure an effective learning process.  
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Постмодерн як неоархаїка дотепер мало осмислений, включно з погляду  

доволі схожого з архаїкою стилістичного і змістовного синкретизму своїх 

текстуальних практик. Так, деконструктивістські процедури з текстами 

своєрідно архаїзують тип внутрішньотекстових смислових зв’язків, 

перетворюючи текст зі структурно/композиційно організованого в 

конгломеративно-сумативний і послідовно приєднувальний. А такі ознаки 

ризоматичного мислення, як відмова від “центруючої міфологеми”, 

фрагментарність, слабоструктурованість та відкритість системних утворень зі 

слабко вираженими “жмутками розходжень”, є цілком притаманними і для 

опису архаїчного мислення. 

Один із перших дослідників, який порівнює культуру постмодерну з 

неоархаїкою є А.Чучин-Русов [5]. Розглядаючи специфіку становища 

постмодерну, він вважає, що “істотно новою культурною якістю ситуації, 

пов’язаної з поняттям “постмодернізм”, варто вважати, лише виникнення 

своєрідного діалогу між колективно-індивідуальним несвідомим, яке складало 

культурну домінанту доренесансних культурних епох, і народжуваною 

культурною свідомістю, вистражданою й добутою ціною багатьох втрат доби 

“модернізму” [5, с.30]. Якщо для людини архаїки, зазначає автор, внутрішній 

і зовнішній світи були єдиним, нероздільним цілим, коли для античного 

майстра краса була нічиєю, належала всім і мала однаково універсальний 

зміст, вид і кількісно-якісні характеристики (те, що пізніше буде пов’язуватись 

із поняттям “золотої пропорції”), то модернізму вдалося не тільки відокремити 

зовнішній світ від внутрішнього, світ природний від світу культурного, але й 

максимально протиставити їх один одному аж до повної поляризації [5, с.30]. 

Чучин-Русов наголошує, що модернізм уперше в історії ввів право власності 

на красу, а також інтелектуальну і творчу діяльність, що було закріплено у 

вигляді авторського права та виробив культ “неповторної” людини-творця, 

наділивши її всіма божественними правами та функціями [5, с.30]. 

Суттєвою особливістю стану постмодерну в культурі виступає стирання 

меж різних сфер інтелектуального самовираження: відбувається “розмивання” 
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демаркації між літературою, філософією, академічною наукою, есеїстикою, 

автобіографією тощо. “У сучасних тенденціях розвитку культури – зазначає 

В. Степаненко,  ці риси виявляються в утраті, стиранні відмінностей між 

“високими” та “низькими” її вираженнями, в послідовному синтезі 

різноманітних фрагментів, у своєрідній суміші, попурі, де злютовані в єдине 

ціле минуле, сучасне й майбутнє, різні образи простору” [4, с. 124]. Зміст і 

форми мислення стають дифузійними: людина творчого складу в сучасну добу 

займається не якою-небудь окремою наукою або темою, а працює з певною 

екзистенціальною проблемою, яка набуває сутнісного поліморфізму й може 

розроблятися паралельно або навперемінно в рамках різних сфер творчості й 

різних традицій. “Вичерпаність традиційних методів мислення, жорстка влада 

дискурсу над філософами змушують їх шукати нових форм рефлексії. – 

оцінює сучасну ситуацію В. Личковах, – Вони спонукають занурюватися у 

буттєві та мовні сутності не стільки через нарративи, або оповідь про світ, 

скільки через вслуховування в нього. Пошук сенсів відбувається як робота із 

Текстом, на який перетворюється весь універсум в його природних, 

соціальних, духовних іпостасях” [2, с. 152]. 

У цьому відношенні постмодерн являє собою вторинну архаїзацію 

культури, повернення її до стану первинного синкретизму, невиокремленості 

з загального життєвого процесу, що, безумовно, може розумітися як ознака 

початку нового культурного циклу розвитку. “Йдеться про такі практичні 

маніфестації нової культури, що отримали значення й розмах “тихої 

революції”, як екологічний та антиядерний рухи, контркультура, що набуває 

на відміну від своєї першої хвилі творчих, альтернативних форм, різні рухи за 

реалізацію людських можливостей, інтерес до східних релігій, до єресей, форм 

безпосереднього знання, дбання про здоров’я й прагнення фізичного й 

моральнісного вдосконалення, рухи “добровільного опрощення”, спосіб життя 

“малої ентропії”, поширення феміністського руху, пробудження інтересу до 

внутрішніх боків життя тощо” [4, с. 135]. 

У зв’язку з цим, слід відзначити, що принцип ризоми (розподіленої 
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неієрархічної мережі), що став своєрідною емблемою постмодерністського 

мислення, перегукується з архаїчною формою смислоутворення. І в архаїчній, 

і в постмодерністській свідомості вибудовування смислових елементів 

здійснюється за принципом приєднувального, а не структурного зв’язку. Як 

відзначає А. Пелипенко: “Інтелектуал-постмодерніст відрізняється від 

первісного мисливця використанням витонченого інструментарію 

відстороненої аналітичної рефлексії. Але і той, і той пробираються між 

елементами реальності, рухаючись маршрутно, тобто від точки до точки, від 

пункту до пункту примхливими зиґзаґами, вимальовуючи спонтанну, складну, 

слабоструктуровану криву, вигини якої диктуються переважно іманентною 

природою самих речей” [3, с.10]. Різниця, на думку науковця, полягає в тому, 

що в ролі речі для архаїка виступають самі речі в їхній емпіричній 

безпосередньості, а для постмодерніста річ репрезентована “жмутком” 

семіотичних значень і в ньому розчинена. Проте характер смислоутворюючих 

інтенцій багато в чому збігається. 

Така ситуація в культурі дала змогу А.А.Пелипенку зробити твердження 

про певний період закінчення динаміки розвитку європейської культури й 

переходу до переосмислення всього набутого досвіду: “Зараз у європейській 

свідомості… склалася унікальна ситуація: попереду, тобто перед фронтом 

рефлексії, не залишилося майже нічого, тобто нічого споконвічного та 

неопосередкованого…Внаслідок, фронт рефлексії інвертивно обернувся назад 

– до “історично сформованого” складу дискретних артефактів, форм, знаків, 

славнозвісних “слідів”, знакових конструктів тощо. А оскільки культура з чого 

завгодно робить лише те, що здатна побачити, освоїти, назвати і 

використовувати, – то в результаті подібного – вимушеного – оберту назад 

вона подрібнює, атомізує ще недавно впорядковану, розкладену по поличках 

систему форм і значень і виявляє на місці колишньої системи новий 

хаотизований конгломерат, новий синкрезис” [3, с.6]. Цей синкрезис, за 

словами Пелипенка, уже не природний і навіть не природно-культурний, а 

цілком культурний: “тут нерозчленованість обумовлена вже не відсутністю 
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смислових зв’язків між елементами культурних феноменів, а, навпаки, 

стереометричним розмаїттям цих, тепер уже незліченних, зв’язків, 

сприйманих насамперед текстологічно” [3, с.6]. Як наслідок виникає 

“музейне” ставлення “до всього попереднього досвіду культури і, що анітрохи 

не дивно, неприйняття і критика ключового для європейського раціоналізму (а 

не тільки структуралізму) принципу бінарних опозицій – основи всього 

процесу культурної рефлексії”  [3, с.6] 

Ми вважаємо, що провідною умовою для адекватного сприйняття 

художнього твору є наявність метасистеми культурних смислів, що 

визначають і впорядковують свідомість читача або глядача. “Мозаїчність” 

(А.Моль) і “децентрація” (Ж.Дерріда) у способах репрезентації культурних 

універсалій у мистецтві постмодерну часто виявляються суттєво 

деструктивним явищем, оскільки не дозволяють людині виробляти свідоме 

ставлення до світу в рамках цілісного світогляду й системи цінностей. Однак, 

на нашу думку, воно зовсім не означає просто “відсутності метанарації” (за 

концепцією Ж.Ліотара) – тобто універсальної “мови” культури, що дозволяє 

інтерпретувати і розуміти культурну та художню традицію. Такою 

“метанарацією” у добу “постмодерну” фактично стає “мова несвідомого” – 

поле спонтанних асоціацій з уламків традиційних культурних образів, 

символів і смислів, які у сукупності й утворюють ту “мозаїчну”, децентровану 

віртуалізовану множину, до якої можливим є лише “ігрове” ставлення. 

Подібна “метанарація” означає неможливість відтворення культурних 

універсалій у їх особистісній і рефлексивно-впорядкованій формі. Цій 

деструктивній моделі “постмодерну” – моделі “посткультури” і “смерті 

мистецтва” – має протистояти творчий метод художньої реконструкції 

універсалізму культури, її “ціннісно-смислового універсуму” (С.Б.Кримський) 

[1]. 
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Авдєєва Наталія Олегівна , 

викладач кафедри гуманітарних дисциплін КМАЕЦМ 

ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО 

ДЛЯ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ 

СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ  

Дизайн-мислення — це процес, який забезпечує творчий підхід до 

розв'язання проблем. Використовуючи структуровану форму, студенти 

виявляють проблеми, збирають інформацію, генерують потенційні рішення, 

уточнюють ідеї і тестують їх. 

Підхід дизайн-мислення у навчанні спрямований на розвиток творчої 

довіри студентів, він пов'язує реальне вирішення проблем з обстановкою в 

групі. Поняття дизайн-мислення пояснюють по-різному, але найбільш містко 

це явище описали в Interaction Design Foundation – освітній організації, яка 

випускає навчальні матеріали з відкритим вмістом та доступом в Інтернеті. 

Там його визначають як багаторазовий процес, в ході якого потрібно зрозуміти 

користувача, спростувати припущення і переосмислити проблему, щоб знайти 

неочевидні нестандартні та альтернативні рішення задачі.  

Вперше ідею дизайн-мислення сформулював Герберт Саймон в 1969 році 

в книзі «The Sciences of the Artificial» («Науки про штучне»). Пізніше вчені 
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Стенфордського університету розвинули цю ідею і заснували d.school, або 

Стенфордський інститут дизайну, який і зараз просуває ідею дизайн-мислення. 

Герберт Саймон представив більш орієнтований на людину підхід до 

дизайну — якісну, всеосяжну концепцію, яка може бути застосована до різних 

областей, від медицини до освіти. Але він розвинув цей метод ще далі, 

оскільки технології почали грати важливу роль в нашому житті. 

Дизайн-мислення може здатися складним, але по своїй суті це просто 

спосіб вирішення проблем. Основний аспект дизайн-мислення, який відрізняє 

його від будь-яких інших методологій розв'язання проблем, полягає в тому, що 

він орієнтований на користувача або людину, що має проблему. Головна мета 

дизайн-мислення — вийти за межі існуючих стереотипів і звичних способів 

вирішення завдання.  

Дизай-мислення – це відмінний спосіб дати учням можливість 

розв'язувати проблеми, критично мислити, переконувати, спілкуватися, 

робити нововведення і впливати на суспільство. Це спосіб справжнього 

навчання, він залучає студентів і дозволяє їм застосувати свої знання за 

межами аудиторії. 

Викладачі вищих закладів освіти можуть використовувати дизайн-

мислення, щоб допомогти учням розв`язати проблеми в різних навчальних 

дисциплінах, включаючи ті, які зазвичай не пов'язані з технологіями або 

дизайном, наприклад громадські науки чи іноземні мови. 

Як працює дизайн-мислення? Процес вирішення проблеми складається з 

шести етапів: відкриття, фокусування, проектування або генерація ідей, 

прототипування, тестування, аналіз та презентація. Кожен з цих етапів може 

використовуватися викладачами для поліпшення освіти в класі.  

1.Емпатія \ Відкриття 

Першим кроком дизайн-мислення є встановлення проблеми. Це може 

бути невелика проблема, яка стосується тільки певної теми заняття або 

великомасштабна, що охоплює тему, яка вивчається протягом семестру. На 

першому етапі студенти дивляться, слухають і вчаться. Мета тут - 
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усвідомлення. На цьому кроці треба максимально зануритись в проблемну 

область - слухати і спостерігати. Потрібно навчитися формулювати питання, 

правильно вести бесіду, користуватися різними засобами фіксації і зберігання 

інформації.  

2. Фокусування 

На цьому етапі необхідно систематизувати інформацію, отриману на 

першому етапі, виділити ключові проблеми та проаналізувати спостереження 

- все почуте і побачене перетворити в конкретні, значимі завдання, які можна 

реалізувати. Мета фокусування - сформулювати питання, на які буде вестися 

пошук відповіді на наступному етапі проектування. Тут потрібно навчити 

студентів аналітичного мислення, способам виділяти головне, формулювати 

знахідки в конкретні завдання. 

3. Проектування \ Генерація ідей 

Після того, як визначилася основна проблема, потрібно придумати і 

пропрацювати рішення. Це той самий момент, коли потрібно думати 

нестандартно. На цьому етапі генеруються ідеї, спрямовані на вирішення 

поставленого завдання. Мозковий штурм є основним інструментом даного 

етапу. Це один з найбільш інтенсивних і складних процесів для команди. Щоб 

все пройшло успішно, потрібно відмовитися від критичного мислення, до 

якого всі так звикли. Критика може занапастити хорошу ідею. Тільки після 

того, як «потік ідей» закінчиться, потрібно відібрати життєздатні ідеї і 

переходити до наступного етапу.  

4. Прототипування 

На цьому етапі, коли у студентів є нотатки з новими ідеями, вони можуть 

почати проектувати. Спосіб їх розробки повинен бути адаптований до певної 

вікової групи. Завдання цього етапу - перевірити на практиці працездатність 

нових ідей. Потрібно відібирати найбільш підходящі ідеї і створювати 

прототипи (моделі) для тестування.  



 
  

PA

GE   

 Головне завдання - випробувати ідею, отримати початковий досвід. Як 

правило, в процесі створення прототипів генеруються нові ідеї, або 

поліпшуються старі.  

Прототип допоможе в разі успіху знайти вірне рішення, помітити 

недоліки, доопрацювати його і створити продукт, а в разі невдачі спростувати 

гіпотезу. Якщо прототип вдалий, варто перейти до наступного етапу. Якщо ні 

- повернутися до етапу фокусування і спробувати визначити проблему заново. 

5. Тестування 

На п`ятому етапі відбувається тестування готового продукту і кращих 

рішень, які були розроблені в ході прототипування. Дизайн-мислення - 

повторюваний процес: можна використовувати результати тестування, щоб 

визначити і розв`язати інші проблеми. Після того, як проект створений, 

студенти можуть представити презентації своїм одноліткам, іншим групам в 

класі. Тут освоюються зі студентами аналіз досвіду від взаємодії з 

розробленими моделями, а також розробляються найкращі методи тестування 

прототипів.  

Виходячи з відгуків, деякі частини дизайну можуть потребувати змін. 

Дизайн-мислення має циклічний характер і завжди враховує відгуки, щоб 

продовжувати удосконалювати рішення.  

6. Аналіз та презентація 

В якості заключного етапу слід додати шостий крок - презентація. На 

цьому кроці студенти вчаться представляти та захищати свої рішення, 

розповідати історії створення та ділитися набутим досвідом, аналізувати 

успіхи та невдачі своїх проектів.  

Дизайн-мислення - це спосіб використання принципів дизайну для 

вирішення різних задач поза контекстом дизайну. Тренуючи учнів вирішувати 

ці складні проблеми за допомогою емпатії та співпраці, з умами, відкритими 

для нових можливостей і готовністю до невдач, ми можемо навчити студентів 

творчо мислити та створювати. 

Список використаних джерел 
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1. https://dschool.stanford.edu/resources/getting-started-with-design-

thinking. 

2. https://designthinking.ideo.com/. 

3. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Design_thinking. 

4. https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-

thinking-process. 

5. https://www.interaction-design.org/literature/topics/design-thinking. 

 

 

Волчук Сергій Сергійович, 

завідувач циклової комісії гуманітарних та мистецьких дисциплін, 

викладач кафедри циркових жанрів КМАЕЦМ 

МЕТОД ПОРТФОЛІО В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

Портфоліо сьогодні – одна з найбільш сучасних та ефективних технологій 

організації діяльності, оцінювання та рефлексії, що сприяє розвитку 

професійної мобільності студента, його кар’єрі у майбутньому. Технологія 

портфоліо прийшла до вищої школи зі сфери економіки і мистецтва у 

результаті зміни базової парадигми освіти зі «знаннєвої» на системно 

діяльнісну, що докорінно змінило і систему оцінки досягнень студента.  

Сучасна парадигма освіти передбачає рух до зміни характеру оцінки: від 

вимірювання за одним показником до комплексного вимірювання. Якісну 

оцінку автентичних і метапредметних компетентностей можна отримати 

завдяки портфоліо. Вочевидь, робота над портфоліо формує необхідні для 

людини XXI століття компетенції, серед яких:  

- ціннісно-смислові (в т.ч. реалізація індивідуальної освітньої траєкторії); 

навчально-пізнавальні (уміння ставити мету і визначати способи її 

досягнення);  
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- комунікативні (вміння презентувати себе (під час захисту портфоліо) і 

представитися письмово (резюме, дослідницька робота, автобіографія), 

володіння різними видами мовленнєвої діяльності;  

- інформаційні (володіння навичками роботи з різними джерелами 

інформації, здійснення її пошуку, вилучення, систематизація, аналіз, 

опрацювання).  

Портфоліо не тільки є сучасною ефективною формою оцінювання, але й 

допомагає вирішувати важливі педагогічні завдання та функції, серед яких:  

- діагностична (фіксуються зміни і зростання показників за певний період 

навчання);  

- мотиваційна (заохочує до взаємодії в досягненні позитивних 

результатів); змістовна (максимально розкриває спектр досягнень і робіт, що 

виконувалися);  

- рейтингова (показує діапазон і рівень навичок і вмінь); цілепокладання 

(підтримує освітні цілі, визначені стандартом).  

Слід зазначити, що портфоліо суттєво доповнює традиційні контрольно-

оцінні засоби, визначені державними стандартами. Педагогічна філософія 

портфоліо передбачає зміщення акценту з того, що студент не знає і не вміє, 

на те, що він знає і вміє з певної теми, розділу, предмету; інтеграцію кількісної 

та якісної оцінок; перенесення педагогічного акценту з оцінки на самооцінку. 

Основний сенс портфоліо – продемонструвати все, на що здатна особа, яка 

отримує освіту.  

За змістом портфоліо – це добірка праць студента, яка засвідчує його 

зусилля, досягнення і прогрес навчання за певний відрізок часу. С. Бордовська 

визначає портфоліо як технологію накопичення та систематизації інформації. 

За С. Бордовскою, портфоліо – це колекція робіт за певний період часу, яка 

оцінюється або з точки зору прогресу учня, або з точки зору відповідності 

навчальній програмі [6]. За О. Даутовою, портфоліо – сучасна освітня 

технологія, в основі якої використовується метод автентичного оцінювання 

результатів освітньої та професійної діяльності. О. Даутова визначає 
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автентичне оцінювання як вид оцінювання, що застосовується, насамперед, в 

практикоорієнтованій діяльності і передбачає оцінювання сформованості 

умінь і навичок особистості в умовах занурення її в ситуацію, максимально 

наближену до вимог реального життя – повсякденного чи професійного [6].  

Є. Тазутдінова розглядає портфоліо як автентичну, індивідуалізовану, 

орієнтовану на систематичну рефлексію навчальної діяльності технологію, що 

спрямована на реалізацію компетентнісного підходу [7]. Характеризуючи 

портфоліо, Є. Тазутдінова зазначає, що ця технологія передбачає практичний 

задум, який реалізується через самостійне цілепокладання, планування, 

виконання і оцінку діяльності під час індивідуальної роботи студентів у 

позааудиторний час [7].  

У педагогічній практиці використовуються різні моделі портфоліо. 

Дослідники роблять спроби їх типологізувати. Традиційною вважається 

типологія за характером і структурою представлених у портфоліо матеріалів. 

У її межах виділяють такі види портфоліо: робоче портфоліо, демонстраційне 

портфоліо, портфоліо процесу, портфоліо розвитку, портфоліо готовності, 

портфоліо працевлаштування, портфоліо для вступу у вищий навчальний 

заклад [3].  

Портфоліо служить свідоцтвом досягнення поставленої студентом мети, 

а саме: продемонструвати власні здібності, оцінити, наскільки успішною була 

обрана стратегія навчання, спрогнозувати власне майбутнє. Робота над 

портфоліо надає можливості студенту стати суб'єктом процесу професійної 

підготовки, професійно підійти до оцінки власних досягнень, побудувати 

особистісно-творчу траєкторію успішності, що стане важливою складовою 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця на ринку праці. На практиці 

портфоліо являє собою спеціально підібраний і відповідно оформлений пакет 

документів, який відображає всі досягнення студента (навчальні, професійні 

та особистісні); засвідчує фактичні його досягнення і виступає доказовим 

засобом. Створення портфоліо – творчий процес, його формування 

покладається на студента.  
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Технологія портфоліо добре зарекомендувала себе в західних країнах. З 

урахуванням світового досвіду, у світлі сучасної парадигми результату освіти 

технологія портфоліо починає активно застосовуватися і вітчизняною вищою 

школою, адже, як було зазначено, результат навчання визначається не тільки 

знаннями, вміннями, навичками, а й набутими компетентностями – кінцевим 

результатом освітнього процесу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

У КМАЕЦМ 

Дистанційне навчання – це форма отримання освіти, заснована на 

застосуванні засобів інформаційних і комунікаційних технологій 

(комп’ютерів, телекомунікації, засобів мультимедіа) та науково 

обґрунтованих методів навчання. Сьогодні це оперативна відповідь на 

світовий виклик, зумовлений поширенням коронавірусу. У той час, як епідемія 

очікувано перейшла в пандемію, освітня, і не тільки, спільнота ставить собі 

питання, чому ми не готові до нових викликів, які постали перед школами та 

вишами, а саме масового закриття закладів освіти на карантин і переходу до 

дистанційного навчання. 

Зазвичай дистанційне навчання, яке зорієнтоване на індивідуалізацію 

освітнього процесу, не замінює традиційне, а включається в систему освіти в 

цілому. Але ситуація, що склалася сьогодні, а саме раптовий вимушений 

перехід від традиційного стаціонарного навчання до дистанційного формату 

та ще й на довготривалий період, зумовило певні складнощі через неготовність 

системи. Відповідно до постанов КМУ, розпоряджень Департаменту культури 

КМДА, наказу ректора КМАЕЦМ з 12 березня 2020 року в Київській 

муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв було запроваджено 

організацію освітнього процесу шляхом проведення занять за допомогою 

дистанційних технологій, інтернет-ресурсів, тощо. 

Новими викликами та завданнями для педагогічних, науково-

педагогічних працівників Академії стало забезпечення змісту навчальних 

матеріалів (контенту) з дисциплін на інтернет-платформах, знайомство та 

опрацювання мобільних додатків (Zoom, Google classroom, Google meet, 

Google duo, Viber, Telegram, Messenger, тощо), онлайн консультування 

здобувачів освіти, своєчасне виконання інших видів робіт (методичної, 

наукової  і організаційної). Це зумовило активізацію і впровадження нових 

підходів до розробки навчальних матеріалів, проведення відео-занять, 

здійснення контролю за виконанням завдань студентами. Досвід викладачів, 
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отриманий в процесі дистанційної роботи, було поширено в мережі інтернет, 

відеозвіти з дистанційного навчання КМАЕЦМ стали в свою чергу цікавим 

медіа матеріалом, який є підтвердженням запроваджених форм освітнього 

процесу з одного боку, та одним з інструментів профорієнтаційної роботи з 

іншого. 

Одним з ключових питань для здобувачів освіти в умовах дистанційного 

навчання, стали високий ступінь мотивації, самоорганізації студента та 

наявність навичок самоосвіти. Також не можна не враховувати питання 

доступності, технічних можливостей кожного окремого студента, як-то 

наявність постійного інтернет-зв’язку, спеціальних умов для виконання 

практичних завдань з дисциплін професійного циклу. Особливо це стосується 

роботи студентів циркових жанрів: повітряних гімнастів, робота яких 

потребує спеціальних технічних умов і реквізиту, засобів з техніки безпеки; 

циркових жонглерів, які не можуть жонглювати вдома, де звичайна висота 

стелі складає 2,5 метри; інших сценічних жанрів, де необхідний як мінімум 

достатній вільний простір у приміщенні, тощо. 

В той же час задля забезпечення зворотного зв’язку щодо результатів 

дистанційного навчання у КМАЕЦМ було проведено опитування студентів 

денної форми навчання. Всього в опитуванні взяли участь 299 студентів, що 

становить 62 % від загальної кількості студентів КМАЕЦМ денної форми 

навчання. Опрацювавши кількісні показники проведеного опитування було 

зроблено наступні висновки. Більшість студентів зазначили, що дистанційне 

навчання у КМАЕЦМ проходить у чіткій, зрозумілій формі, систематично та 

доступно. Викладачі використовують в роботі сучасні інтернет-платформи, 

подають змістовний навчально-методичний матеріал, який доступний у 

інтернет-джерелах та підкріплений достатньою кількістю мультимедіа. Робота 

студентів оцінюється прозоро та справедливо, дотримується академічна 

доброчесність. Пропорційно розділилась думка студентів щодо 

перевантаження, виконання завдань у визначені строки та наявність технічних 

можливостей для дистанційного навчання. 
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Отже, окреслені особливості та специфіка дистанційного навчання у 

КМАЕЦМ зумовлюють подальше вивчення, розвиток та вдосконалення 

підходів до організації дистанційного навчання в КМАЦЕМ зокрема та в 

системі мистецької освіти України в цілому. 
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Слово – це надзвичайно важлива одиниця мови, яка вміщує в собі базові 

знання та набутий культурно-історичний досвід усього народу. Саме тому 

слово відкриває в душі кожного українця відчуття само ідентифікації та 

усвідомлення спадщини, яку передали нам наші предки. 

Основу наукової лексики будь-якої галузі становлять слова з 

міжнародними компонентами. Науковій лексиці властиві ті самі тенденції, що 

й мові загалом. Її розвиток зумовлений зовнішніми (екстралінгвальними) та 

внутрішніми (інтралінгвальними) чинниками. З давніх-давен економічні й 

культурні зв’язки між народами сприяли проникненню в різні мови 

іншомовних слів. Так само й українська мова збагачувалась іноземними 

елементами, словами. Однією з причин запозичень є потреба у поповненні або 

створенні лексико-семантичного класу слів, який був відсутній чи недостатньо 

заповнений у певний час. Іншомовними словами позначали зазвичай реалії 

чужого життя (соло, капела – італійське; ансамбль – французьке), замінюючи 

кількаслівний національний вислів однослівним терміном (дует – ансамбль з 

двох співаків або інструментів; адажіо – повільний темп; ансамбль – група 

виконавців, що виступають спільно). Відігравали також роль «престижність» 

іншомовного слова (акомпанемент замість супровід, вокаліст замість співак). 

Проникаючи в нове мовне середовище, запозичене слово 

пристосовується до чужої лексичної системи, входить у нові для нього 

лексичні зв’язки. Процес адаптації – це формування лексичних зв’язків слова 

в новій системі, створення серій і рядів типових уживань його у мові, що 

узагальнюються і є достатніми для актуалізації значень.  

Складність творення й уживання термінолексики І. Франко вбачав у 

тому, що, з одного боку, «учений, викладаючи нам здобутки науки, мусить 

послуговуватися мовою, і то не якось абстрактною, а тою, звичайною, 

витворено історично, привичною для нас» (Франко, 1981), а з іншого – 

повинен дбати про максимальну точність й однозначність терміна. 

На переконання Т.Секунди, українська мова повинна використовувати 

найперше народні термінологічні матеріали: «Складати українську 
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термінологію треба дуже обережно, щоб не засмітити мови невдалими 

термінами» (Секунда, 1930). Його сучасник С. Риндик вважав: «Повна 

українізація наукової термінології була б ідеальним розв’язком справи», адже 

чужі терміни засмічують мову, шкодять її красі, тому їх треба уникати 

(Риндик, 1924). 

Вокальна термінологія як невід’ємна частина лексичного складу мови є 

відкритою системою, що постійно перебуває в динаміці, вона «досить 

рельєфно віддзеркалюється перед нами чи то появою нових слів, чи то 

виходом окремих лексичних одиниць з ужитку (через втрату своєї 

комунікативної здатності), чи то зміною значення існуючих слів (у бік його 

розширення чи звуження)» (Паламарчук, 1982). 

Сучасна мікросистема вокальної лексики – це об’єднання термінів та 

термінологічних сполук, професіоналізмів, жаргонізмів, загальновживаної 

лексики. Різні народи світу долучилися до створення вокальних термінів 

упродовж багатьох віків. Тому в українській вокальній терміносистемі наявні 

нашарування різних історичних епох і значна кількість запозичень. 

Слова виникають з одним лексичним значенням. Але поступово під 

впливом різних мовних ситуацій в ньому виникають зміни, що ведуть до появи 

нових значень – похідних. Наприклад, слово пісенник має у словниках такі 

значення: 1. Збірка популярних пісень, романсів та інших творів, призначених 

для вокального виконання, що часто містить лише мелодію і текст твору. 2. 

Співак, виконавець пісень. 3. Композитор або поет, який працює переважно в 

жанрі пісні. Слово мутація має ще більше значень, зафіксованих у словниках: 

1. У середньовічній практиці сольмізації – перехід від одного гексахорда до 

іншого. 2. Зміна голосу людини, яка відбувається під час статевого дозрівання, 

в пубертатний період розвитку. 3. Зміна строю в партії литаври, яку 

позначають словом mutain. 4. Змінювання інструмента оркестровим 

виконавцем (напр., гобоя – на англійський ріжок, або кларнета – на саксофон 

і т.д.). 5. У сучасній теорії музики – зміна одного звукаряду іншим, що має ту 
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саму тоніку (напр., лідійського – фригійським). Перше значення слів є 

первинним, що часто віддалене від нас у часі.  

Дана мікросистема характеризується простими і складними 

термінологічними дублетами: 

1. Прості: легато – плавно; стакато – уривчасто; піано – тихо; форте – 

голосно і т. д.  

2. Складні: meno mosso (мено мосо) – менш рухливо, con moto (кон мото) 

– з рухливістю, con amore (кон аморе) – з любов’ю та інші. 

Сучасний період розвитку вокальної термінології охоплює 90-ті рр. ХХ 

ст. – поч. ХХІ ст. Музикознавці Києва, Миколаєва, Сумів, Львова почали 

активно працювати над укладанням музичних термінологічних словників.  

Українська музична термінологія на сучасному періоді – відносно 

стабільна лексико-семантична система, що постійно рухається і 

вдосконалюється. Музичне термінологічне поле розпадається на семантичні 

вужчі об’єднання – тематичні групи, які у порівнянні з Х – ХVІІІ ст. значно 

розширились. 
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Секція 4. МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 

Самая Тетяна Вікторівна, 

кандидат мистецтвознавства,  

 професор кафедри естрадного співу КМАЕЦМ, засл. артистка України 

ПОНЯТТЯ "ВОКАЛЬНИЙ СЛУХ" У СУЧАСНІЙ ВОКАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ 

Багатовікова вокально-педагогічна практика сформувала систему 

специфічних рекомендацій й прийомів, які перетворюють голосовий апарат 

початківця у досконалий музичний інструмент співака.  

Досвід минулого вокальної педагогіки розділився на два напрями: 

перший спирається на конструктивні знання механізмів фізіології та 

акустичних умов вокального звукоформування (Гарсіа М., Дмитрієв Л., 

Ємельянов В., Левідов І., Морозов В., Юдін С., Юссон Р. та ін.); другий 

базується на емпіричному підході (Варламов О., Глінка М., Карузо Е., Лаурі-

Вольпі Дж., Ламперті Ф., Мішуга О. та ін.). Обидві концепції відзначилися як 

великою кількістю видатних співаків, так і прикладами загублених голосів.  

На репрезентативність сучасної вокальної педагогіки впливають новітні 

розробки та технології, синтез музичних напрямів, що позначаються як на 

акустичних умовах виконання співаків, так і на стилістичних й естетичних 

особливостях їх творчої діяльності.  

Найбільш ефективним методом розвитку вокальної майстерності слід 

вважати той, що передбачає у педагога як наявність художнього смаку, знань 

музичних стилів, виконавських традицій, а й пізнань в галузі фізіології та 

акустики співацького голосу, досвіду сценічної практики й психології митця у 

створенні образу, а також володіння сучасною вокальною технікою.  

Під час фонації (формування і модифікації звуку) для співака одним з 

базових елементів вокальної техніки є контроль звуку, тобто керування своїм 

вокальним станом. Це відбувається на рефлекторному рівні, за рахунок 

системи зворотних зв’язків – слухових, м’язових і вібраційних відчуттів. З 

іншого боку, артикуляція мелодики, що має моторну природу, досягається 
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завдяки спеціальним вправам, які створюють динамічний стереотип для 

управління процесом голосоутворення. Саме такі зв’язки формують у співака 

«вокальний слух» – головний регулятор вокальної функції, за допомогою 

якого стає можливим розуміти технологію співаючої людини.  

Педагог, що володіє якісним вокальним слухом, автоматично відтворює 

технологію звукоутворення студента в трьох аспектах:  

– слухові відчуття, що корегують інтонацію й естетику звуку;  

– м’язові відчуття, які відповідають за розвиток вокальної техніки  

(голосових прийомів та ефектів);  

– вібраційні відчуття допомагають орієнтуватися у якості голосової 

тембрації.  

Вокалісту-початківцю необхідно навчитися виявляти найменші зміни 

звуку, точно фіксувати, аналізувати відчуття, що відповідають правильній 

роботі голосового апарату, постійно контролювати й співставляти їх з 

попереднім  досвідом.  

Проблема розвитку вокального слуху естрадного виконавця полягає в 

тому, що більшість педагогів-академістів, які практикують в естрадних 

навчальних закладах, дотримуються хибної концепції виховання «голосу-

фантому», без врахування звукопідсилювальної функції апаратури і без 

формування контролю звукового балансу в роботі з мікрофоном в 

акустичному середовищі. Демонстрацію фізичної сили голосових даних без 

художньої виправданості не можна вважати професійним рівнем вокальної 

техніки. Інтенсивне використання вокалістом рубежів звукової гучності з 

часом призводить до негативних наслідків: жорсткого звучання, проблем 

верхнього регістру, «засміченості» тембрації, тремоляції, що на сьогодні дає 

підстави фахівцям визнавати форсування як вокальний дефект. Для самого 

вокаліста це загрожує проявом синдрому гіперактивності на психологічному 

рефлекторному рівні. Втрата вокалістом внутрішнього контролю над своїм 

голосом унеможливлює якісне виконання, а метод загрожує вокальному 
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здоров’ю, тривалості життя голосу майбутнього співака. Як результат, 

відбувається швидке зношення голосового ресурсу.  

Через широке використання портативних електронних гаджетів 

сьогодні буквально кожен студент має можливість фіксації і прослуховування 

свого голосу в аудіо-форматі; є можливості й зйомки на відео (запис на 

мобільний телефон, планшет тощо). На жаль, і досі в методиці викладання 

естрадного вокалу мало поширена одна з форм автодидактичного розвитку: 

контроль аудіо- та відеозаписом своїх домашніх завдань. Професійний 

виконавець чудово знає, що людина не чує себе так, як її чує аудиторія зовні. 

Це залежить від того, що наш мозок контролює не лише звучання власного 

голосу, але і одночасно обробляє безліч функціональних сигналів, пов’язаних 

з виконавським процесом, так і побічними джерелами подразників. Для того, 

щоб якісно оцінити свій творчий продукт і повноцінно коригувати вокальні 

успіхи, потрібна постійна практика аудіофіксації (а іноді й відеозйомки). За 

наявності подібного досвіду студент більш ефективно досліджує свій голос, 

його всебічні можливості в опануванні вокальної майстерності, не витрачаючи 

зайвого часу на переосмислення естетики звучання, тембрації, формування 

індивідуальної манери.  

Отже, проблема формування вокального слуху у сучасній вокальній 

педагогіці залишається актуальною. Виникає гостра необхідність перегляду й 

заміни традиційних суджень щодо універсальності методик академічної 

школи у розвитку естрадних вокалістів. Вивчення й впровадження 

міжнародного досвіду провідних педагогів-вокалістів, зокрема, виважений 

підхід до формування вокального слуху, який сприятиме появі яскравих, 

талановитих співаків і відродженню в Україні національних співацьких 

традицій.  
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Муравіцька Світлана Степанівна, 

старший викладач кафедри естрадного співу КМАЕЦМ, 

аспірантка НАКККіМ 

ДЖОШ ГРОБАН ЯК ПРОВІДНИЙ ПРЕДСТАВНИК КЛАСИЧНОГО 

КРОСОВЕРУ   

Сучасне вокальне мистецтво представлено багатьма стилями та 

напрямами, і кожен співаками обирає для себе найбільш відповідний. 

Всесвітньо відомий виконавець Джош Гробан є автором пісень, музикантом і 

актором. Співак виділяється своїм прекрасним голосом – високим баритоном 

з глибоким насиченим тембром. Його виконавський стиль поєднує класичний 

і сучасний вокал, що свідчить про його приналежність до напряму класичний 

кросовер (classical crossover). 

Сам Джош Гробан щодо своєї творчості говорить так: «Думаю, що це не 

я вибрав жанр classical crossover, а жанр вибрав мене! Все життя я слухав 

абсолютно різну музику з різних частин світу, але останнє слово було за моїм 

голосом! У нього є особливості, які визначили той музичний напрям, в якому 

він звучить найбільш природно і комфортно. У процесі написання власної 

музики я завжди створюю комбінацію старих стилістичних традицій, яким 

навчився і полюбив, і нових експериментальних напрямків» [4]. 

Незважаючи на молодий вік цього американського артиста, творча 

біографія Джоша Гробана є дуже насиченою. Співак народився 27 лютого 1981 

року в Лос-Анджелесі, і з дитинства виявляв інтерес до мистецтва. Його батьки 

були великими поціновувачами мистецтва, тому зі звичайної школи вони 

перевели Джоша в школу «Bridges Academy», де він займався в театральному 

класі. Там майбутній співак брав участь в постановках шкільного театру, 

однією з яких був мюзикл «Скрипаль на даху». Яскравим враженням для 

Джоша був мистецький табір Інтерлохена в Мічигані за напрямом «музичний 

театр», що вплинуло на його професійний вибір. 

Подальше навчання Дж. Гробан продовжив у Вищій школі мистецтв 

Лос-Анджелеса («Los Angeles County High School Arts») за спеціальністю 
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«театр», після чого став відвідувати Університет Карнегі-Меллон у Пітсбурзі, 

де вивчав драматичне мистецтво. Однак захоплення найрізноманітнішими 

музичними напрямками від року до класики привело Дж. Гробана до студії 

відомого американського вокального педагога Сетa Ріггсa, серед учнів якого є 

такі видатні виконавці, як Стіві Вандер, Майкл Джексон та багато інших. Ця 

зустріч виявила доленосною для Джоша Гробана. Завдяки йому арію «All I Ask 

Of You» з мюзиклу Ендрю Ллойда Уеббера «Примара опери» у виконанні Дж. 

Гробана почув продюсер Девід Фостер, який співпрацював з такими світовими 

зірками, як Вітні Х’юстон, Селін Діон, Тоні Брекстон, Мерайя Кері, Майкл 

Бубле, Андреа Бочеллі та ін. Д. Фостер одразу відзначив талант і потенціал 

молодого співака та запросив його виступити на інавгурації нового 

губернатора Каліфорнії Грея Девіса. Після цього Дж. Гробан виконав пісню 

«The Prayer» в дуеті з Селін Діон, замінивши на репетиції церемонії Греммі 

Андреа Бочеллі. З цього моменту Джош прийняв доленосне рішення, яке 

змінило усе його життя. Він зосередився на музичному театрі і почав 

реалізовувати свій вокальний талант. Контракт з «Warner Brothers Records» не 

змусив себе довго чекати, і Джош Гробан полишає навчання в Карнегі-

Меллон. Ризики виправдалися і всього за рік він перетворюється в 

американську суперзірку, яку засоби масової інформації називають не інакше 

як «музичний феномен» або «співаюча сенсація». 

Окремою місце у творчості співака посіла пісня Уолтера Афанасьєва на 

слова Марко Марінанджелі «Per Te», в роботі над якою сформувалась 

індивідуальна виконавська манера Джоша Гробана. У його унікальному 

оксамитовому баритоні майстерно поєднуються академічне звукоформування 

з сучасною вокальною естетикою (субтон, мовленнєва позиція тощо). Творчий 

процес роботи над піснею «Per Te» cпівак описує так: «Я хотів стати частиною 

цього геніального музичного твору і створити своє звучання пісні, зі своїми 

обертонами і своїм вокальним стилем. Такі твори змінюють життя людей, 

змінили моє і, напевно, вплинуть на ваше!» [2]. 
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Дебютний альбом співака під назвою «Josh Groban» (2001) двічі був 

удостоєний платинового статусу і розійшовся по всьому світу тиражем понад 

5 мільйонів примірників. В альбом увійшли композиції «To Where You Are», 

«Gira Con Me», «Alla Luce Del Sole», «You're Still You», а також твори 

Й. С. Баха і Е. Морріконе. Альбом включив і кавер-версію пісні Селін Діон 

«The Prayer». 

За власними словами Джоша Гробана, він є співаком, на якого має 

величезний вплив класика. «Мені подобається його вміння співати на поп- і 

рок-сценах, ‒ розповідає Девід Фостер, ‒ але його почуття класики мені 

подобається більше» [5]. Всі альбоми артиста розлітаються мільйонними 

тиражами. Через два місяці після релізу мультиплатинового «Closer» (2003), в 

який увійшов мегахіт і візитівка артиста ‒ романтична балада «You Raise Me 

Up», платівка потрапляє на першу сходинку рейтингу найбільш затребуваних 

альбомів «Billboard 200». Двічі платиновий «Awake» (2006) і номінований на 

премію «Греммі» різдвяний «Noël» (2007) приносять Джошу статус самого 

комерційно успішного артиста року. Його також включають в топ найбільш 

продаваних артистів 2000-х рр. за версією журналу «Billboard». За даними 

цього ж видання Дж. Гробан ‒ єдиний співак, чиї два альбоми потрапили до 

двадцятки найбільш продаваних альбомів останнього десятиліття. 

Співак займається благодійністю: одним із заходів, де Дж. Гробан брав 

участь, є «The Family Celebration», який проводить сім’я Клінтон. Він також 

разом з 80 найбільших музичних зірок взяв участь у записі пісні «We Are The 

World» на підтримку жертв землетрусу на Гаїті. Також Дж. Гробана 

запрошують виступити на концерті на честь церемонії вручення Нобелевської 

премії миру в Осло й на закритті зимових Олімпійських ігор в Солт-Лейк-Сіті. 

«Романтик, здатний привести в захоплення повний стадіон глядачів» [3], ‒ так 

писало про співака авторитетне видання «The New York Times» після його 

виступу з шоу «Awake» в Солт-Лейк-Сіті в 2007 році. В концертному залі 

Уолта Діснея пройшли благодійний концерт і вистава під назвою «An Evening 
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with Josh Groban» («Вечір з Джошем Гробаном») для збору коштів для «Los 

Angeles Counry High School Arts» («Школа юних талантів країни»). 

Дж. Гробан є одним з найуспішніших артистів США. Він є номінантом 

двох премій Grammy, володарем премій «Emmy Award», «National Arts Awards 

2012» та багатьох інших. У творчому доробку співака п’ять сольних альбомів, 

які отримали платиновий статус і розійшлися по всьому світу в кількості 

більше ніж 25 мільйонів; саундтреки до фільмів «Троя», «Полярний експрес» 

і «Штучний розум»; дуети у напряму класичний кросовер з такими світовими 

зірками як Пласідо Домінго, Шарль Азнавур, Селін Діон, Сара Брайтман. 

Популярний співак виконує ліричні балади англійською, італійською, 

іспанською, португальською, французькою, японською мовами і навіть 

латиною. Дж. Гробан має безліч шанувальників і це демонструє як 

популярність самого співака, так і музичного напряму класичний кросовер. 
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КАВЕР-ВЕРСІЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО МУЗИЧНОГО 

МИСТЕЦТВА 

Музика як вид мистецтва є поєднанням творчої та виконавської 

майстерності. Частіше, своєрідним посередником між автором та слухачем 

стає виконавець, без якого неможливо уявити процес виконання музичного 

твору. Як зазначає дослідник В. Тормахова, «процес виконання <…> породжує 

явище інтерпретації. Проте в різних стильових напрямках воно має 

принципово інший характер» [3, c. 32]. 

Проблематика інтерпретації ставала об’єктом дослідження багатьох 

науковців. Однак, в контексті заявленої теми ми зосередили увагу на роботі 

В. Москаленко [1] на тему музичної інтерпретаціі як мистецького явища та 

колективному дослідженні Н. Регеша, Л. Остапенко, Н. Ковмір про специфіку 

творчого підходу американського колективу ««Pentatonix»  [2]. Так  творчий 

доробок гурту «Pentatonix» налічує у своєму репертуарі кавер-версії творів 

класичної музики, народних пісень та поп-хітів. Проте, ґрунтовних досліджень 

щодо самого явища «кавер-версія» не достатньо.  

Серед багатьох явищ сучасної музичної культури кавер-версії 

отримують все більшу популярність. Актуальним на сьогодні залишається 

вивчення іманентних властивостей кавер-версії – як одного із засобів музичної 

інтерпретації та складової сучасної педагогічної й виконавської практики.  

У популярній музиці термін «кавер-версія» (з англ. cover-version) ‒ нове 

виконання або запис музикантом чи колективом, раніше відомої музичної 

композиції, шлягеру тощо [4]. 

Якісне значення терміну використовує цілий комплекс ознак, а саме 

«кавер-версія» ‒ це досить відома раніш виконана музична композиція, що 

оновлена на рівні музичного, стилістичного та вербального текстів. Є 

необхідність розглянути цей жанровий різновид сучасної музичної культури 

як культурно-мистецьке явище.  

Контекст сучасного культурного середовища знаходиться під впливом 

світоглядно-мистецького напряму – постмодерну, ознакою якого є сплав, 
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переробка  та осучаснення минулих стилів і тем, руйнування жанрових меж, 

потреба нівелювати відмінність між «високим» мистецтвом та кітчем. Сучасне 

мистецтво активно використовує суперечності, різнобарвність та 

еклектичність. В його колі співіснують: відео, перфоманс, бріколаж, колаж, 

боді-арт, спрощення, цитування, привласнення. Головним натхненником усіх 

цих різнорідних течій стає внутрішня свобода персоналії. В останній час 

виникла велика кількість різноманітних можливостей для самореалізації та 

самовираження митця-виконавця, який не обмежений чіткими ознаками 

єдиного художнього стилю. 

Виконавці, які спеціалізуються на каверах надають індивідуальні 

мистецькі версії та яскраво виражені у наступних творчих маніфестах: як 

результат творчої діяльності Homo Ludens (гурт «Pentatonix», Боббі 

МакФеррін,); у напрямі classical crossover (С. Брайтман, А. Бочеллі, 

Дж. Гробан, Ф. Джордано та ін.); як засіб епатажу, брутального порушення 

стильових норм (Кончіта Вурст, трансгендери). 

Розгляд та розширення подібної класифікації надає можливість нам 

розширити зміст понять «інтертекстуальність», «цитування». Одна зі 

змістових сторін виявляє себе в парадоксальній ідеї: хоча виконавець 

«вторинного мистецького продукту» не оригінальний автор, однак він все ж 

таки є автором cоver-version. 

У мистецтвознавстві відбувається спроба означити та розмежувати 

явища споріднені каверу. Саме тому набувають популярності поняття: ремейк, 

трансферт, трансакція, інтертекст, транскрипція, аранжування, ремікс, 

парафраза, кавер-версія, триб’ют, апгрейт тощо. Усі ці дефініції, на перший 

погляд, виглядають як синоніми, тому що відображають певну форму 

навмисної трансформації оригінального базового тексту. Наскрізним 

поняттям, яке об’єднує ці терміни, є інтерпретація (з лат. роз’яснення) –

позначення продукту вторинної художньої діяльності. 

Виходячи з художньої змістовності інтерпретаційної версії, за 

параметром оновленості прототипу пропонуємо класифікацію кавер-версій: 
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● простий кавер – стилістично незмінені і музика і текст оригіналу, 

максимально наближений до авторського зразку; 

● повний кавер – незмінені і музика, і текст оригіналу, проте 

стилістично значно трансформовані. 

Таким чином, серед багатьох явищ сучасного музичного мистецтва, саме 

поняття «кавер-версія» здобуває все більшу популярність, відповідно і 

вивчення його потребує більш глибшого аналізу та ґрунтовнішої 

мистецтвознавчої оцінки. 
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РОЛЬ ЗВУКОВОЇ АПАРАТУРИ У СУЧАСНОМУ ВОКАЛЬНОМУ 

ВИКОНАВСТВІ  

У ХХ столітті з проривом у новітніх технологіях відбулися зміни у всіх 

сферах людської діяльності. Вокальне мистецтво також не стало 

виключенням, адже з появою звукозаписуючої апаратури для музикантів 

з’явився новий простір для реалізації свого творчого потенціалу.  

Сучасне вокальне виконавство сьогодні активно використовує музично-

технічні засоби, при цьому кожен вокаліст може напрацювати багато різних 

власних прийомів виразності, що формують певне індивідуальне звучання – 

саунд. І хоча це питання ставало предметом вивчення науковців у ХХ столітті 

(Л. Дмитрієв, В. Ємельянов, Ю. Капустін, Г. Коган, Н. Корихалова, 

С. Мальцева, В. Морозов, Р. Юссон та ін.), однак акустичні умови 

змінювалися з розвитком науково-технічного прогресу, що відповідно 

віддзеркалилося у розвідках вчених ХХІ століття.  

Так, вітчизняний науковець Н. Дрожжина у своїх працях розглядає 

проблематику звукоутворення в сучасних умовах роботи співака. На думку 

дослідниці у роботі естрадного вокаліста на сценічному майданчику одним з 

головних елементів є звукова апаратура та ефективне її користування. Це 

принципова позиція, оскільки мікрофон є технічним засобом, що виконує роль 

посередника між реальним акустичним звучанням та звуком, який 

сприймається слухачем. У такий спосіб на виконавця покладена місія 

слухового самоконтролю, що у вокальній педагогіці отримав назву 

«вокальний слух». 

Звертаючись до питання естетичного змісту у формуванні звучання 

голосу, передусім належить докорінно змінити уявлення щодо методів 

контролю акустичного середовища залу за допомогою електронних приладів, 

де відправним джерелом саунду є співак, а не звукова апаратура. Саме через 

«досвід роботи виконавця, компетенції в області електроніки та акустичної 

взаємодії, досвіду слухового діагностування звукоутворення, володіння 
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колористикою звукових ефектів залежить уся креативна сторона естетичної 

складової саунду» [3, с.109]. 

Попереднє покоління вокалістів співало за всіма канонами академічної 

школи, де через високу вокальну позицію відбувався орієнтир на резонацію 

акустики зали. Сучасне вокальне виконавство вимагає нових підходів та 

методів роботи з використанням звукопідсилювальної техніки (мікрофони, 

монітори, процесори, динаміки, навушники). У вокально-педагогічній 

діяльності також відбулася значна корекція звукоформування: мовленнєва 

позиція, перерозподіл вокального дихання, атаки звуку, сучасні вокальні 

прийоми та ефекти тощо. Проте залишилися і спільні позиції для всіх видів 

вокалу, зокрема для «нового» звуку важливим залишається робота 

резонаторів.  

Слух, вібраційна чутливість, м’язове відчуття, шкірно-тактильна 

рецепція, а також зір складають у співі найтіснішу і нерозривну функціональну 

єдність, що забезпечує ефективне управління співочим процесом за 

принципом зворотніх регулюючих зв’язків [2]. Вокальний слух забезпечує не 

лише управління власного голосу співака, але і надає можливість зрозуміти 

механізми голосоутворення у будь-якої іншої співаючої людини шляхом 

внутрішнього моделювання через м’язові, вібраційні та слухові відчуття. 

Французький вчений-дослідник Р. Юссон запропонував класифікувати 

типи вокальних технік за величиною сили акустичного опору ротоглоточного 

каналу співака: техніка сильного і слабкого імпедансу і проміжні типи 

(імпеданс (від лат. Іmpeditio ‒ перешкода) ‒ зворотний акустичний опір, в 

якому перебувають голосові складки з боку ротоглоточного каналу. В основу 

класифікації покладена «оцінка ефективності техніки, її коефіцієнт корисної 

дії в процесі перетворення енергії підзв’язкового тиску в енергію звукових 

коливань» [4, с. 13]. 

Н. Дрожжина у своїх працях акцентує, що у сучасному естрадному 

вокальному мистецтві важливим аспектом є роль звукопідсилювальної 
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техніки під час виконання, оскільки на думку дослідниці естрадна техніка 

співу має слабкий імпеданс [1]. 

Мікрофон для естрадного співака є не лише приймачем для подальшого 

посилення голосового сигналу; його практичне використання передбачає 

істотні відмінності між академічним і естрадним співаками з точки зору 

аудіальних особливостей звукового контролю. Через це є необхідність у 

невеличкому огляді технічних пристроїв, які комплексно впливають на 

формування передачі звукового образу (саунду) вокаліста-естради.  

Термін «мікрофон» (від. грец. «малий звук») – прилад для перетворення 

акустичного звуку в електричні сигнали. Перший мікрофон створений 

Томасом Едісоном у 1876 році у процесі вдосконалення телефонного апарату, 

був вугільний. Вони й досі використовуються для деяких стаціонарних 

телефонів виключно для розмовного голосу.  

На сьогоднішній день широко використовуються різноманітні 

мікрофони, такі як динамічні, конденсаторні, електретні та ін. Також до 

основних звукопідсилюючих пристроїв належать компресори: різних видів та 

моделей ‒ аналогові та цифрові, апаратні та програмні, транзисторні та 

лампові тощо; підсилювачі, складові акустичних систем (сателіти, сабвуфери). 

Не зайвою  навичкою для кожного вокаліста є вміння правильно підключати 

звукову апаратуру, розуміти призначення кожного окремого компоненту та їх 

взаємодії під час роботи.  

Сучасний естрадний вокальний саунд співака/колективу слід розглядати 

як вокально-виконавську сторону з урахуванням реалій наукового-технічного 

прогресу. В першу чергу йдеться про готовність співака до концертно-

студійного діяльності, враховуючи його креативність, імпровізаційність, 

вміння поєднувати в собі універсальні якості роботи з технічними приладами 

і вміле застосування їх для естетичної привабливості звучання естрадного 

вокаліста. 

Список використаних джерел 



 
  

PA

GE   

1. Дрожжина Н. К вопросу методики исследования эстрадной техники 

пения. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Харків, 

2009. Вип. 3. С. 50-59. 

2. Морозов В. Искусство резонансного пения. Основы резонансной 

теории и техники. Москва, 2002. 496 с. 

3. Самая Т. Вокальне мистецтво естради: український контекст. Київ: 

Четверта хвиля, 2019. 152 с. 

4. Рудаков Е. Рауль Юссон и его исследования. Певческий голос: 

исследования основных физиологических и акустических явлений певческого 

голоса. Москва: Музыка, 1974. С. 3-38. 

  



 
  

PA

GE   

Наукове видання 

 

 

 

СЦЕНІЧНЕ ТА МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО: 

ЦИРКОВІ ТА ЕСТРАДНІ ЖАНРИ. 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

 

МАТЕРІАЛИ 

Х НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

(м. Київ, 08 – 09 квітня 2020 р.) 

 

Контактна інформація організаційного комітету: 

01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 88. 

Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 

Тел.: +38 (044) 284 36 19 

E-mail: inbox@circusacademy.kiev.ua 

www.circusacademy.kiev.ua 

 

mailto:inbox@circusacademy.kiev.ua
http://www.circusacademy.kiev.ua/

	Волчук Сергій Сергійович,
	завідувач циклової комісії гуманітарних та мистецьких дисциплін,
	МЕТОД ПОРТФОЛІО В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

