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АНОТАЦІЯ 

 

Ужинський М. Ю. Сценофонія як культурно-мистецький феномен. 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 

за спеціальністю 26.00.01 – Теорія та історія культури (мистецтвознавство). 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Міністерство 

культури та інформаційної політики України, Київ, 2021. 

Характерною особливістю сучасного культурно-мистецького простору є 

взаємопроникнення мистецтва, техніки й технологій. Розвиток мистецьких 

технологій змінив не лише звуковий образ світу, а й інспірував появу нових 

професій, серед яких ключове значення отримала звукорежисура як 

спеціальність, що органічно поєднує технічний, технологічний та мистецький 

компоненти. Звукорежисура є невід’ємною складовою театрального, музичного, 

хореографічного, циркового, естрадного мистецтв, кінематографа і телебачення, 

у кожному вона має свою специфіку, але виконує те ж саме завдання – за 

допомогою технічних засобів створює цілісний художньо-звуковий образ. 

У ХХ ст. мистецькі технології змінили форми буття одного з найдавніших 

видів мистецтв – театрального, який справедливо вважають згустком усієї 

культури. Якщо у ХІХ – першій половині ХХ ст. центральною фігурою у 

створенні аудіального компоненту вистав відігравав композитор або 

аранжувальник, то сьогодні формування аудіоряду є преференцією 

звукорежисера. Фундаментом для музично-звукової концепції вистави, як раніше, 

так і сьогодні, є її композиційно-драматургічна основа та сценічний задум, однак 

нині у процесі створення аудіальної складової сценічних дійств особливого 

значення набуває звукотехнічний компонент, завдяки чому звукорежисер стає 

співавтором цілісного художнього полотна театральних вистав. 

Науковим завданням дисертації є обґрунтування поняття сценофонії як 

культурно-мистецького феномену другої половини ХХ – початку ХХІ ст. та 

розробка методики аналізу сучасних театральних сценофонічних концепцій. 
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У роботі розкрито питання взаємодії техніки та мистецтва у культурі 

ХХ ст. у працях філософів, культурологів, мистецтвознавців (Т. Адорно, 

М. Бердяєв, О. Гук, Е. Гуссерль, М. Красильников, Х. Ортега-і-Гассет, 

М. Хайдеггер, Е. Фромм, К. Ясперс). Наголошено на тісному взаємозв’язку 

техніко-технологічного та мистецького компонентів у художній культурі ХХ – 

початку ХХІ ст., вказано на низку напрямів у мистецтві, поява яких інспірована 

науково-технічним прогресом. 

Зазначено, що мистецтво звукорежисури сполучає технічний та художній 

компоненти, а виникнення цієї професії пов’язано з удосконаленням 

звукотехнічного забезпечення та інтенсивним розвитком аудіовізуальних 

засобів, що дозволило створити нову звукову палітру в аудіовізуальній сфері. 

Продемонстровано еволюцію технології запису звуку як техніко-

технологічного фундаменту мистецтва звукорежисури. 

Виділено основні типи звукорежисури – концертна звукорежисура, 

звукорежисура радіо й телебачення, звукорежисура кіно, архівна (реставраційна) 

звукорежисура, студійна звукорежисура, театральна звукорежисура. Окреслено 

специфіку кожної з них та здійснено огляд праць, присвячений усім вказаним 

видам, за винятком останньої. Зроблено висновок, що звукорежисура є 

невід’ємною складовою сучасної художньої діяльності, аудіальна складова якої 

створюється за допомогою сучасних технологій запису й обробки звуку, але яка 

неможлива без творчого стручання звукорежисера як митця. 

Здійснено огляд праць, присвячених особливостям роботи театрального 

звукорежисера. Вказано на особливе місце звуку як інформативного 

компонента в театральній виставі. Підкреслено особливості звукового образу в 

театрі, детально розглянуто три його основні складові – музичну, вербальну і 

шумову. На основі праць Є. Власова, Ю. Козюренка, Г. Фількевич, В. Попова 

здійснено огляд основних функцій музики в театрі, коротко охарактеризовано 

специфіку співацьких голосів. Окреслено особливості вербально-аудіального 

компонента в театральній виставі. Розкрито питання театральних шумів, на 

основі праць науковців (І. Алдошина, Є. Власов, І. Крендалл, Ю. Козюренко, 
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В. Попов, Г. Фількевич) і власного практичного досвіду здійснено 

класифікацію театральних шумів (шуми й звуки природи та стихійних явищ, 

шуми транспорту, виробничі шуми, батальні шуми, побутові шуми й звуки), за 

якою складається звукова фонограма театральної вистави. 

Розглянуто термінологічні питання, зокрема зміст дефініцій «звуковий 

образ», «музичне оформлення вистави», «звукове рішення вистави», «музично-

звукова концепція вистави». Наголошено, що останній термін є найбільш 

широкий за обсягом, він синтезує звукові образи у їх єдності та 

підпорядкованості загальній драматургії театральної вистави. 

Музично-звукова концепція вистави є невід’ємним компонентом 

театрального мистецтва, вона еволюціонує і трансформується відповідно до нових 

культурних реалій. Доведено, що з другої половини ХХ ст. відбулося радикальна 

трансформація музично-звукового компоненту театральних вистав. Завдяки 

науково-технічному прогресу музично-звукова концепція сценічних дійств 

набуває нових рис, де аудіальний компонент стає невід’ємним від його технічного 

втілення. Сценофонія як звукотехнічна концепція вистави засвідчує якісно новий 

етап розвитку музично-звукового компоненту театральних дійств, коли техніко-

технологічний і художній компоненти знаходяться у нерозривній єдності. 

Здійснено історичний огляд розвитку музично-звукового компоненту в 

українському драматичному театрі від початку ХІХ ст. до сьогодні. Зазначено, що 

становлення українського професійного театру відбувалося в тісному зв’язку 

театральної драматургії з музичною, що становить його специфічну рису. В 

українській театральній практиці протягом ХІХ ст. йде формування засад музично-

звукової концепції вистав, де музика виконує не лише ілюстративну функцію, а 

стає важливим засобом характеристики персонажів та драматургічної дії. 

Оновлення музично-звукової концепції вистав відбувається у ХХ ст. У 

1920–1930-х рр. в українському театрі йдуть експерименти, у тому числі з його 

музичним компонентом, які були призупинені у 1940–1950-х рр. Початок 

трансформаційних змін аудіальної складової вистав припадає на 1960-ті рр., 

коли розпочато оновлення технічного забезпечення українських театрів, а 
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повний їх перехід на новий формат роботи зі звуком було завершено у 1980-х 

рр. У цей період на перший план у формуванні музично-звукового компоненту 

виходить фігура звукорежисера, а використання апаратури у сценічних дійствах 

відкриває нові можливості у створенні цілісного театрального видовища нового 

формату. Якісне оновлення звукової палітри за допомогою технічних засобів 

створило новий феномен сучасної театральної культури – сценофонію як 

звукотехнічну концепцію вистави, де музичний, шумовий та вербально-

звуковий ряди співіснують у синергетичній єдності з технічними засобами, за 

допомогою яких вони реалізуються. 

Подано авторську періодизацію основних етапів використання 

звукотехнічних засобів у драматичних театрах з кінця ХІХ до початку ХХІ ст. 

Зазначено, що звукотехніка інспірувала пошуки нових виражальних засобів і 

прийомів у музично-звуковому компоненті спектаклів, актуальних для сучасної 

культури, надала можливість по-новому поєднати три класичні складові 

театрального мистецтва – час, місце і дію. 

Виділено основні звукотехнічні компоненти, що задіяні у театральних 

видовищах. Охарактеризовано особливості використання мікрофонної техніки, 

акустичних ефектів, музичних та мовних фонограм у сучасному музично-

драматичному театрі. Розкрито питання специфіки підготовки та запису 

музичних фонограм для театральних вистав за участю солістів-вокалістів, 

хорових колективів, інструментальних ансамблів та оркестрів. Усі аспекти 

використання звукотехнічних компонентів проілюстровано прикладами із 

сучасної української театральної практики. Зазначено, що фонограми 

оновлюють музично-звукову палітру вистави і роблять її більш сучасною та 

привабливою для слухача. Запропоновано параметри експертної оцінки 

фіксованого музичного матеріалу, що використовується у театральній практиці, 

які було сформовано на власному педагогічному досвіді і багаторічній роботі 

звукорежисером. 

Здійснено огляд праць істориків, культурологів, мистецтвознавців, в яких 

висвітлено особливості культурно-мистецького простору Рівненщини. 
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Зазначено, що традиції театрального мистецтва регіону формувалися на основі 

театралізованих обрядів, ігор та розваг, які з часом доповнилися реквізитом, 

бутафорією та костюмами. У барокову добу в Острозькій академії діяв 

шкільний театр, де культивувалася шкільна драма та декламація. Зазначено, що 

народні сценічні дійства й бароковий театр заклали підвалини професійного 

театрального мистецтва Рівненщини, яке почало активно розвиватися з другої 

половини XVIII ст. 

Встановлено, що історія професійного театрального мистецтва 

Рівненщині налічує шість етапів: 1) період Першої Речі Посполитої та 

Російської імперії (друга половина XVIII – початок ХХ ст.); 2) період Другої 

Речі Посполитої (1919–1939); 3) перший радянський період (1939–1941); 

4) період німецької окупації (1941–1944); 5) другий радянський період (1944–

1991); 6) період незалежності (з 1991 р.). Кожен період розвитку театрального 

мистецтва Рівненщини отримав детальну характеристику. 

Сценофонія вистав Рівненського академічного українського музично-

драматичного театру стала результатом поєднання творчих зусиль режисера та 

звукорежисера у вирішенні їх музично-звукових концепцій. Музично-звукова 

концепція містерії «Та не однаково мені» (2014) за алегоричною поемою 

Т. Шевченка «Великий льох» передбачала використання як «живого» звуку, так 

і фонограмам. Новітні технології допомогли створити цілісну концепцію 

вистави – масштабну, динамічну, драматургічно напружену, при цьому без 

втрати важливих деталей. Вистава «Тіні забутих предків» за М. Коцюбинським 

(2016) має індивідуальне сценофонічне рішення, у якому «живий» звук 

доповнюється звукотехнічною обробкою та фонограмами, що допомогло 

відтворити автентичне звучання музичних інструментів гуцулів і передати 

атмосферу акустичної специфіки гірського краю. Особливості сценофонії 

вистави «Сорочинський ярмарок» за М. Гоголем (2006) полягали в органічному 

доповненні «живого» звучання музики, підсиленого звукотехнічною 

апаратурою, з фонограмими шумів, завдяки чому було створено неповторну 

атмосферу українського ярмарку. 
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Родзинкою музичної комедії «Моя дружина …, або як повернути 

чоловіка» за п’єсою М. Мейо і М. Еннекена (2017) є «живе» вокальне та 

інструментальне виконання 21 музичного номеру, а використання технічних 

засобів дозволило зробити виставу більш видовищною та реалістичною. 

Сценофонічне рішення музичної комедії «Ханума» за п’єсою А. Цагарелі (2009) 

полягало у виключно «живому» виконанні оркестром, хором і солістами-

вокалістами 32 музичних номерів, різних за музичним наповненням та 

виконавським складом, а звукотехнічна апаратура створювала цілісний каркас 

цього масштабного звукового полотна. Сценофонія рок-опери «Біла ворона» на 

лібрето Ю. Рибчинського з музикою Г. Татарченка (2018) базувалася на 

поєднанні «живого» звучання солістів, хору, оркестру, підсиленого 

звукотехнічною апаратурою, з відтворенням театральних шумів через 

фонограми під час вистави. Масштабність задуму та складність музично-

звукової концепції потребувала одночасної роботи трьох звукорежисерів. 

Вистава «Ревізор» (2011) не є класичною постановкою знаменитої п’єси 

М. Гоголя, а поєднує її фрагменти з іншими творами письменника – «Нотатки 

божевільного», «Невський проспект», «Коляска». У процесі створення 

сценофонічної концепції було вирішено відмовитися від «живого» звуку, і 

музично-звукове рішення вистави базувалося на фонограмах, взятих з мережі 

Internet. «Берестечко» за однойменним поетичним романом Л. Костенко (2005) 

є однією з найвідоміших вистав Рівненського академічного українського 

музично-драматичного театру. Її сценофонічне рішення базувалося на 

використанні музичних фонограм, доповнених синтезованими звуками з 

електронних клавішних інструментів та фон-бібліотеки театру. Відсутність 

«живої» музики не знизило художньої цінності вистави, яка була відзначена 

низкою престижних нагород, у тому числі Шевченківською премією (2008). 

Таким чином, сценофонічні концепції вистав Рівненського театру 

базуються на усіх можливих формах роботи зі звуком: 1) «живе» виконання, де 

звукотехнічна апаратура виконує лише функції підсилення звуку; 

2) використання фонограм як основи сценофонії вистави; 3) поєднання 
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«живого» звуку, підсиленого апаратурою, і фонограм. Вибір музично-звукової 

концепції вистави пов’язаний виключно з творчими завданнями, поставленими 

режисером, і спрямовані на досягнення максимального художнього результату. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що в 

дисертації 

Уперше: 

– розроблено теоретичні основи сценофонії, поява якої була інспірована 

трансформацією культурно-мистецького простору в другій половині ХХ ст. 

унаслідок науково-технічного прогресу та появи новітніх мистецьких 

технологій; 

– окреслено історичні етапи еволюції звукового компоненту в 

драматичних театрах з кінця ХІХ до початку ХХІ ст.; 

– виявлено зв’язок театральної репертуарної політики із звукотехнічними 

можливостями драматичних театрів; 

– систематизовано параметри експертної оцінки фіксованого музичного 

матеріалу (фонограм) для використання в театральній практиці; 

– охарактеризовано сценофонію театральних дійств Рівненського 

академічного українського музично-драматичного театру 2004–2019 рр. 

Уточнено: 

– зміст базових термінів аудіального компоненту театральних дійств; 

– ґенезу засобів художньої виразності в театральному мистецтві; 

– естетичні засади мистецтва звукорежисури. 

Набули подальшого розвитку питання: 

– взаємозв’язку науково-технічного прогресу і трансформацією 

мистецтва в культурному просторі ХХ – початку ХХІ ст.; 

– драматургічних функцій музичних номерів як рушійного компоненту 

дії та характеристики персонажів; 

– співпраці режисера-постановника, композитора, диригента оркестру, 

хормейстера та звукорежисера у процесі створення сценофонії театрального 

дійства. 
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Ключові слова: культурно-мистецький простір ХХ – початку ХХІ ст., 

мистецькі технології, театральна звукорежисура, сценофонія, творча діяльність 

Рівненського академічного українського музично-драматичного театру. 

 

SUMMARY 

 

Uzhynskyi M. Yu. Scenophony as a Cultural and Artistic Phenomenon. 

The Qualifying Scientific Work on the Rights of the Manuscript. 

Thesis for the Degree of Candidate of Art Studies by specialty 26.00.01 – 

Theory and History of Culture (Art Studies). National Academy of Managerial Staff of 

Culture and Arts, Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The prominent feature of modern cultural and artistic space is the 

interpenetration of art, technology and technology. The development of art 

technologies has changed not only the sound image of the world, but also inspired the 

emergence of new professions, among which the key role was given to sound 

directing as a specialty that organically combines technical, technological and artistic 

components. Sound directing is an integral part of theatrical, musical, choreographic, 

circus, pop arts, cinema and television, in each it has its own specifics, but performs 

the same task – with the help of technical means creates a holistic artistic and sound 

image. 

In the 20th century artistic technologies have changed the forms of existence of 

one of the oldest arts – theatrical, which is rightly considered a focus of all culture. If 

in the 19th and the first half of the 20th century the central figure in the creation of the 

audio component of the performances was played by the composer or arranger, today 

the formation of the audio series is the prerogative of the sound director. The 

foundation for the musical-sound concept of the play, both before and today, is its 

compositional-dramatic basis and stage design, but now in the process of creating the 

audio component of stage actions the sound component acquires special significance, 

thanks to which the sound director becomes a co-author. 
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The scientific task of the thesis is to substantiate the concept of scenophony as a 

cultural and artistic phenomenon of the second half of the 20th – early 21st century and 

development of methods of analysis of modern theatrical scenophonic concepts. 

The thesis paper reveals the interaction of technology and art in the culture of the 20th 

century in the works of philosophers, culturologists, art critics (T. Adorno, M. Berdyaev, 

E. Fromm, A. Guk, M. Heidegger, E. Husserl, K. Jaspers, M. Krasilnikov, J. Ortega-y- 

Gasset). The close interrelation of technical-technological and artistic components in the 

artistic culture of the 20th – early 21st century is emphasized, a number of directions in art the 

emergence of which is inspired by scientific and technological progress are pointed out. 

It is noted that the art of sound directing combines technical and artistic 

components, and the emergence of this profession is associated with the improvement 

of sound technology and the intensive development of audiovisual media, which 

allowed creating a new sound palette in the audiovisual field. The evolution of sound 

recording technology as a technical and technological foundation of the art of sound 

directing is demonstrated. 

The main types of sound directing are distinguished – concert sound directing, 

sound directing of radio and television, sound directing of cinema, archival 

(restoration) sound directing, studio sound directing and theatrical sound directing. 

The specifics of each of them are outlined and a review of works devoted to all these 

types, except for the last one, is made. It is concluded that sound directing is an 

integral part of modern artistic activity, the audio component of which is created 

using modern technologies of sound recording and processing, but which is 

impossible without the creative expertise of the sound director as an artist. 

A review of works devoted to the peculiarities of the work of a theatrical sound 

director. The special place of sound as an informative component in a theatrical 

performance is pointed out. The peculiarities of the sound image in the theatre are 

emphasized, its three main components are considered in detail – musical, verbal and 

noise. Based on the works of H. Filkevych, Yu. Kozyurenko, V. Popov, E. Vlasov a 

review of the main functions of music in the theater is made; a brief description of the 

specifics of singing voices is provided. The peculiarities of the verbal-audio 
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component in a theatrical performance are outlined. The issue of theatrical noises is 

revealed, on the basis of works of scientists (I. Aldoshina, H. Filkevych, I. Krendall, 

Yu. Kozyurenko, V. Popov, E. Vlasov) and own practical experience classification of 

theatrical noises (noises and sounds of the nature and natural phenomena, noises of 

transport, industrial noises, battle noises, household noises and sounds), on which the 

sound phonogram of theatrical performance develops, is carried out. 

Terminological issues are considered, in particular, the content of the 

definitions “sound image”, “musical design of the play”, “sound solution of the play”, 

“musical-sound concept of the play”. It is emphasized that the latter term is the 

widest in scope; it synthesizes sound images in their unity and subordination to the 

general drama of theatrical performance. 

The musical-sound concept of the play is an integral component of theatrical art, it 

evolves and transforms in accordance with new cultural realities. It is proved that from 

the second half of the 20th century there was a radical transformation of the musical and 

sound component of theatrical performances. Thanks to scientific and technological 

progress, the musical-sound concept of stage actions acquires new features, where the 

audio component becomes inseparable from its technical embodiment. Scenophony as a 

sound-technical concept of the play reflects a qualitatively new stage of development of 

the musical-sound component of theatrical actions, when the technical-technological and 

artistic components are in inseparable unity. 

A historical review of the development of the musical and sound component in 

the Ukrainian drama theater from the beginning of the 19th century till today is 

presented. It is noted that the formation of the Ukrainian professional theater took 

place in close connection of theatrical drama with musical, which is its characteristic 

feature. The formation of the foundations of the musical-sound concept of 

performances, where music performs not only an illustrative function, but becomes 

an important means of characterization and dramatic action took place in Ukrainian 

theatrical practice during the 19th century. 

The renewal of the musical and sound concept of performances takes place in 

the 20th century. In the 1920s and 1930s the Ukrainian theater underwent 
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experiments, including its musical component, which were suspended in the 1940s 

and 1950s. The beginning of transformational changes in the audio component of 

performances dates back to the 1960s, when the renewal of the technical support of 

Ukrainian theaters began, and their full transition to a new format of work with sound 

was completed in the 1980s. During this period the sound director gains a prominent 

role in the formation of the music and sound component, and the use of equipment in 

stage performances opens new opportunities for the creation of integral theatrical 

spectacle of a new format. Qualitative renewal of the sound palette with the help of 

technical means has created a new phenomenon of modern theatrical culture – 

scenophony as a sound concept of the play, where musical, noise and verbal-sound 

series coexist in synergistic unity with technical means by which they are realized. 

The author’s periodization of the main stages of the use of sound technical 

means in drama theaters from the end of the 19th to the beginning of the 21st century 

is given. It is noted that sound engineering inspired the search for new means of 

expression and techniques in the musical and sound component of performances 

relevant to modern culture, and provided an opportunity to combine three classical 

components of theatrical art – time, place and action. 

The main sound and technical components involved in theatrical performances 

are highlighted. Features of use of microphone equipment, acoustic effects, musical 

and speech phonograms in modern musical-dramatic theater are characterized. The 

specifics of preparation and recording of musical phonograms for theatrical 

performances with the participation of solo singers, choirs, instrumental ensembles 

and orchestras are revealed. All aspects of the use of sound components are 

illustrated by examples from modern Ukrainian theatrical practice. It is noted that the 

phonograms update the musical and sound palette of the play and make it more 

modern and attractive to the listener. The parameters of expert evaluation of fixed 

musical material used in theatrical practice, which were formed on the basis of own 

pedagogical experience and many years of work as a sound director, are presented. 

A review of the works of historians, culturologists, art critics, that highlight the 

features of the cultural and artistic space of Rivne region has been made. It is noted 
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that the traditions of theatrical art of the region were formed on the basis of theatrical 

rites, games and entertainment, which over time were supplemented with stage 

property and costumes. In the Baroque period, the Ostroh Academy had a school 

theater, where school drama and recitation were cultivated. It is noted that folk stage 

performances and baroque theater laid the foundations of professional theatrical art of 

Rivne region, which began to develop actively in the second half of the 18th century. 

It is established that the history of professional theatrical art in Rivne region 

has six stages: 1) the period of the Commonwealth of Poland and the Russian Empire 

(second half of the 18th – beginning of the 20th century); 2) the period of the Second 

Polish Republic (1919–1939); 3) the first Soviet period (1939–1941); 4) the period of 

German occupation (1941–1944); 5) the second Soviet period (1944–1991); 6) the 

period of independence (since 1991). Each period of development of theatrical art of 

Rivne region received a detailed description. 

The scenophony of performances of the Rivne Academic Ukrainian Music and 

Drama Theater was the result of a combination of creative efforts of the director and 

the sound director in solving their musical and sound concepts. The musical-sound 

concept of the mystery “I’m not indifferent” (2014) based on T. Shevchenko’s 

allegorical poem “Large cellar” provided for the use of both “live” sound and 

phonograms. The latest technologies have helped to create a holistic concept of the 

play – large-scale, dynamic, dramatically intense, without losing important details. 

The play “Shadows of Forgotten Ancestors” by M. Kotsyubynsky (2016) has an 

individual scenographic solution, in which “live” sound is complemented by sound 

processing and phonograms, which helped to reproduce the authentic sound of Hutsul 

musical instruments and convey the atmosphere of acoustic specifics of the mountain 

region. Peculiarities of the scenophony of the play “The Fair at Sorochyntsi” by M. 

Gogol (2006) were in the organic addition of “live” sound of music, amplified by 

audio equipment, with phonograms of noise, which created a unique atmosphere of 

the Ukrainian fair. 

The highlight of the musical comedy “My wife is a lie” (2017) based on the 

play by M. Mayo and M. Hennequin is the “live” vocal and instrumental performance 
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of 21 musical numbers, and the use of technical means made the show more 

spectacular and realistic. The scenographic solution of the musical comedy 

“Khanuma” based on the play by A. Tsagareli (2009) was exclusively “live” 

performance by the orchestra, choir and soloists of 32 musical numbers, different in 

musical content and composition, and the sound equipment created a complete 

framework of this large-scale sound canvas. The scenophony of the rock opera “The 

White Crow” based on the libretto by Yu. Rybchynskyi and music by H. Tatarchenko 

is built on a combination of “live” sound of soloists, choir, orchestra, amplified by 

sound equipment, with the reproduction of theatrical noise through phonograms 

during the performance. The scale of the idea and the complexity of the music and 

sound concept required the simultaneous work of three sound directors. 

The play “Inspector” (2011) is not a classic production of the famous play by 

M. Gogol, but combines its fragments with other works of the writer – “Diary of a 

Madman”, “Nevsky Prospekt” and “The Carriage”. In the process of creating the 

scenophonic concept, it was decided to abandon the “live” sound, and the musical-

sound solution of the play was based on phonograms taken from the Internet. 

“Berestechko” based on the poetic novel of the same name by L. Kostenko (2005) is 

one of the most famous performances of the Rivne Academic Ukrainian Music and 

Drama Theater. Her scenophonic solution was based on the use of musical 

phonograms, supplemented by synthesized sounds from electronic keyboard 

instruments and the background library of the theater. The lack of “live” music did 

not diminish the artistic value of the play, which was awarded a number of 

prestigious awards, including the Shevchenko National Prize (2008). 

Thus, the scenophonic concepts of performances of the Rivne Theater are 

based on all possible forms of work with sound: 1) “live” performance, where the 

sound equipment performs only the functions of sound amplification; 2) the use of 

phonograms as the basis of the scenography of the play; 3) a combination of “live” 

sound, amplified by equipment, and phonograms. The choice of the musical-sound 

concept of the play is connected exclusively with the creative tasks set by the director 

and aimed at achieving the maximum artistic result. 
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The scientific novelty of the obtained results is determined by the fact that in 

the thesis 

For the first time: 

- the theoretical foundations of scenophony, the emergence of which was 

inspired by the transformation of cultural and artistic space in the second half of the 

20th  century due to scientific and technological progress and the emergence of new 

artistic technologies are developed; 

- the historical stages of the evolution of the sound component in drama 

theaters from the end of the 19th to the beginning of the 21st century are outlined; 

- the connection of theatrical repertoire policy with the sound technical 

possibilities of drama theaters is revealed; 

- the parameters of expert evaluation of fixed musical material (phonograms) 

for use in theatrical practice are systematized; 

- the scenophony of theatrical actions of the Rivne Academic Ukrainian Music 

and Drama Theater of 2004–2019 is characterized. 

Clarified are: 

- the content of the basic terms of the audio component of theatrical performances; 

- the genesis of means of artistic expression in theatrical art; 

- aesthetic principles of the art of sound design. 

The following issues were further developed: 

- the relationship of scientific and technological progress and the 

transformation of art in the cultural space of the 20th – early 21st century; 

- dramatic functions of musical numbers as a driving component of the action 

and characteristics of the characters; 

- cooperation of the director-producer, composer, conductor of the orchestra, 

choirmaster and sound director in the process of creating the scenophony of the 

theatrical action. 

Keywords: cultural and artistic space of the 20th – early 21st century, artistic 

technologies, theatrical sound directing, scenophony, creative activity of Rivne 

Academic Ukrainian Music and Drama Theater. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Характерною особливістю сучасного 

культурно-мистецького простору є взаємопроникнення мистецтва, техніки й 

технологій. Розвиток мистецьких технологій змінив не лише звуковий образ 

світу, а й інспірував появу нових професій, серед яких ключове значення 

отримала звукорежисура як спеціальність, що органічно поєднує технічний, 

технологічний та мистецький компоненти. Звукорежисура є невід’ємною 

складовою театрального, музичного, хореографічного, циркового, естрадного 

мистецтв, кінематографа і телебачення, у кожному з мистецьких видів вона має 

свою специфіку, але виконує те ж саме завдання – за допомогою технічних 

засобів створює цілісний художньо-звуковий образ. 

У ХХ ст. мистецькі технології змінили форми буття одного з найдавніших 

видів мистецтв – театрального, який справедливо вважають згустком усієї 

культури. Якщо у ХІХ – першій половині ХХ ст. центральною фігурою у 

створенні аудіального компоненту вистав відігравав композитор або 

аранжувальник, то сьогодні формування аудіоряду є преференцією 

звукорежисера. Фундаментом для музично-звукової концепції вистави, як раніше, 

так і сьогодні, є її композиційно-драматургічна основа та сценічний задум, однак 

нині у процесі створення аудіальної складової сценічних дійств особливого 

значення набуває звукотехнічний компонент, завдяки чому звукорежисер стає 

співавтором цілісного художнього полотна театральних вистав. 

На сьогоднішній день питання теорії, історії та практики звукорежисури є 

в центрі уваги науковців, які заклали підвалини вивчення мистецьких 

технологій з технічної та художньої точки зору (П. Б’юїк, О. Кравченко, 

Б. Меєрзон, Ф. Ньюелл, В. Папченко, А. Сєвашко). Питання театральної 

звукорежисури також неодноразово підіймалися в науковій літературі 

(Є. Власов, Ю. Козюренко, К. Ратман, В. Попов). Однак й досі немає 

комплексного культурологічного та мистецтвознавчого дослідження еволюції 

аудіального компоненту театральних дійств, яка відбулася у зв’язку з 
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трансформаційними тенденціями культурно-мистецького простору другої 

половини ХХ – початку ХХІ ст. Недостатня розробленість зазначеної тематики 

зумовило вибір теми дисертаційного дослідження «Сценофонія як культурно-

мистецький феномен». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана згідно з планами науково-дослідної роботи кафедри академічного і 

естрадного вокалу та звукорежисури Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв та відповідає комплексній темі «Актуальні проблеми 

культурології: теорія та історія культури» (державний реєстраційний 

№ 115U001572) перспективного тематичного плану науково-дослідної роботи 

НАКККіМ. Тему дисертації затверджено 26 квітня 2011 р. (протокол № 4) та 

уточнено 30 жовтня 2018 р. (протокол № 3) на засіданні Вченої ради 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 

Науковим завданням дисертації є обґрунтування поняття сценофонії як 

культурно-мистецького феномену другої половини ХХ – початку ХХІ ст. та 

розробка методики аналізу сучасних театральних сценофонічних концепцій. 

Мета дослідження – розробка теоретичних підвалин сценофонії як 

звукотехнічної концепції театральної вистави в художній культурі другої 

половини ХХ – початку ХХІ ст. 

Завдання дослідження: 

– обґрунтувати теоретико-методологічні засади дослідження театральної 

звукорежисури в контексті культурно-мистецьких процесів другої половини 

ХХ – початку ХХІ ст.; 

– охарактеризувати базові терміни «звуковий образ вистави», «музичне 

оформлення вистави», «звукове рішення вистави», «музично-звукова концепція 

вистави», «сценофонія»; 

– висвітлити основні етапи розвитку музично-звукової концепції 

театральних дійств в українській театральній культурі; 

– визначити роль театрального звукорежисера у створенні сценофонії 

постановочних дійств; 
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– дослідити особливості розвитку театральної культури Рівненщини; 

– проаналізувати сценофонію театральних дійств Рівненського 

академічного українського музично-драматичного театру 2004–2019 рр. 

Об’єкт дослідження – театральна культура другої половини ХХ – 

початку ХХІ ст. 

Предмет дослідження – сценофонія як феномен театральної культури. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань було 

використано такі методи та підходи: історико-культурний підхід – для аналізу 

процесу розвитку мистецьких технологій в контексті трансформацій культурно-

мистецького простору другої половини ХХ – початку ХХІ ст.; 

міждисциплінарний підхід – для вивчення звукорежисури як напряму 

діяльності, що сполучає мистецьку та технічно-технологічну складові у їх 

синергетичній цілісності; теоретичний метод – для уточнення та 

вдосконалення термінологічного апарату дослідження, філософсько-

естетичний – при розгляді естетичних засад музично-звукових концепцій 

театрального дійства; джерелознавчий – при вивченні архівних матеріалів і 

друкованих джерел з історії культурного життя та театрального мистецтва 

рівненського регіону; аналітичний та емпіричні (спостереження, порівняння, 

інтерв’ю) методи – для аналізу сценофонічних рішень вистав Рівненського 

академічного українського музично-драматичного театру; метод теоретичного 

узагальнення – для підведення підсумків дослідження. 

Теоретичну базу дисертації становлять: 

– роботи з теорії та історії культури (О. Афоніна, П. Герчанівська, 

О. Зосім, Г. Карась, О. Колесник, Ю. Лотман, О. Маркова, О. Овчарук, 

К. Станіславська, С. Уланова, В. Шейко, В. Шульгіна та ін.); 

– філософсько-естетичні дослідження з питань взаємодії суспільства, 

техніки, технологій і мистецтва (Т. Адорно, М. Бердяєв, Е. Гуссерль, Х. Ортега-

і-Гассет, М. Хайдеггер, Е. Фромм, К. Ясперс та ін.); 
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– праці з культурологічної та мистецтвознавчої регіоніки (В. Борейко, 

В. Виткалов, С. Виткалов, В. Личковах, Р. Оксенюк, Т. Прокопович, У. Самчук, 

Б. Столярчук та ін.); 

– роботи, присвячені історії українського драматичного театру 

(Д. Антонович, Л. Ванюга, І. Жилінський, Р. Єсипенко, Н. Корнієнко та ін.); 

– наукові праці з питань практичної (П. Б’юїк, Ю. Кравцов, Б. Меєрзон, 

В. Нікамін, В. Папченко, А. Сєвашко, Д. Фрай та ін.) та театральної звукорежисури 

(Є. Власов, Ю. Козюренко, К. Ратман, В. Попов, Г. Фількевич та ін.); 

– дослідження, присвячені художнім аспектам звукорежисури (Д. Гібсон, 

А. Горбов, В. Дінов, П. Ігнатов, Б. Катц, Б. Овсінскі, Ф. Сємакін та ін.); 

– роботи, що розглядають питання еволюції аудіовізуальної культури, 

інтерактивної візуальної реальності, комп’ютерної графіки (О. Бут, П. Кірн, 

М. Крипчук, Р. Пєтєлін, Ю. Пєтєлін, М. Ставроу та ін.); 

– дослідження, присвячені сучасній електронній та електроакустичній 

музиці (Н. Горюхіна, В. Деревських, В. Кашинський, В. Козлін, К. Черевко, 

С. Шип, С. Шустов та ін.);  

– праці з музичної акустики та психоакустики (І. Алдошина, А. Ананьєв, 

Н. Гарбузов, О. Кнудсен, О. Кравченко, І. Крендалл, Ф. Ньюелл, Р. Пріттс та ін.); 

– дослідження, присвячені новим звуковим образам в художній культурі 

ХХ ст. (В. Бєлунцов, Н. Дворко, О. Загумєннов, А. Нісбетт, Л. Термен, 

Є. Шолпо, В. Шликов, Д. Хеллер та ін.). 

Джерельною базою дослідження стали матеріали й архівні документи 

Державного архіву Рівненської області (ДАРО) (ф. 16/30, ф. 204), архів 

Рівненського академічного українського музично-драматичного театру, 

приватні архіви викладачів Ф. Герладжі, І. Жилінського, наставників 

Б. Столярчука, С. Шевчука, акторів І. Білоуса, О. Заворотнього, директора 

театру В. Петріва, регіональна преса (газети «Волинь», «Вісник Рівненщини», 

«Червоний прапор»). 
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Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що в 

дисертації 

Уперше: 

– розроблено теоретичні основи сценофонії, поява якої була інспірована 

трансформацією культурно-мистецького простору в другій половині ХХ ст. 

унаслідок науково-технічного прогресу та появи новітніх мистецьких 

технологій; 

– окреслено історичні етапи еволюції звукового компоненту в 

драматичних театрах з кінця ХІХ до початку ХХІ ст.; 

– виявлено зв’язок театральної репертуарної політики із звукотехнічними 

можливостями драматичних театрів; 

– систематизовано параметри експертної оцінки фіксованого музичного 

матеріалу (фонограм) для використання в театральній практиці; 

– охарактеризовано сценофонію театральних дійств Рівненського 

академічного українського музично-драматичного театру 2004–2019 рр. 

Уточнено: 

– зміст базових термінів аудіального компоненту театральних дійств; 

– ґенезу засобів художньої виразності в театральному мистецтві; 

– естетичні засади мистецтва звукорежисури. 

Набули подальшого розвитку питання: 

– взаємозв’язку науково-технічного прогресу і трансформацією 

мистецтва в культурному просторі ХХ – початку ХХІ ст.; 

– драматургічних функцій музичних номерів як рушійного компоненту 

дії та характеристики персонажів; 

– співпраці режисера-постановника, композитора, диригента оркестру, 

хормейстера та звукорежисера у процесі створення сценофонії театрального 

дійства. 

Теоретичне значення дослідження полягає в розширенні уявлень про 

значення науково-технічного прогресу в трансформаційних процесах 

культурно-мистецького середовища ХХ – початку ХХІ ст., внаслідок чого в 
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театральному мистецтві сформувався особливий різновид музично-звукової 

концепції вистави, окреслений як сценофонія, у створенні якої ключову роль 

відіграють мистецькі технології та звукорежисерські практики. 

Практичне значення здобутих результатів полягає в тому, що 

запропоноване дослідження може бути використане при розробці лекційних 

курсів з теорії та історії культури, культурологічної та мистецтвознавчої регіоніки, 

театральної звукорежисури, а також у практичній діяльності режисерів та 

звукорежисерів у роботі над постановками театральних спектаклів, літературно-

музичних композицій, етнографічно-обрядових дійств. Основні положення 

дисертації, матеріали окремих розділів увійшли до програм навчальних курсів з 

дисциплін «Звукорежисура», «Організація концертно-творчої діяльності», 

«Практикум роботи в електронній студії», «Мультимедійні технології», 

«Інноваційні аудіотехнології», які викладаються автором дослідження у 

Рівненському державному гуманітарному університеті. Окремі підрозділи 

запропонованої роботи можуть бути використані на курсах лекцій, організованих 

обласними управліннями культури для стажування і підвищення кваліфікації 

технічних працівників будинків культури, клубів, палаців дітей та молоді тощо. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим 

дослідженням, в якому обґрунтовано поняття сценофонії як звукотехнічної 

концепції вистави в культурно-мистецькому просторі другої половини ХХ – 

початку ХХІ ст. та охарактеризовано сценофонію театральних дійств 

Рівненського академічного українського музично-драматичного театру. Усі 

наукові результати, викладені в дисертації, отримано автором особисто. 

Апробація результатів дисертації здійснювалась на міжнародних 

науково-практичних конференціях: «Наука, освіта, суспільство очима молодих» 

(Рівне, 17–18 травня 2011 р., 18–19 квітня 2012 р., 14–15 травня 2013 р.), 

«Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології» (Київ, 10–11 

листопада 2011 р., 8–9 листопада 2012 р., 9 квітня 2014 р., 21 квітня 2016 р.), 

«Kobiety w kulturze muzycznej Galicji» (Rzeszów, 16–17 listopada 2017 r.), 

««Мистецька освіта та розвиток творчої особистості» (Рівне, 22 березня 2018 р., 
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20 березня 2019 р., 25 березня 2020 р.), «Karol Mikuli i jego uczniowie w 

kontekście rozwoju szkolnictwa muzycznego Galicji (z okazji 200. rocznicy urodzin 

kompozytora)» (Rzeszów, 18–19 listopada 2019 r.); 

всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Стан і перспективи 

розвитку духовної культури особистості в умовах розгортання глобалізаційних 

процесів» (Рівне, 15–16 листопада 2007 р.), «Культура XXI століття: стан, 

проблеми, перспективи» (Рівне, 12–13 листопада 2008 р.), «Українська культура 

в добу глобалізаційних трансформацій» (Рівне, 10–11 грудня 2009 р.), 

«Культурна динаміка України в культурному просторі» (Рівне, 15–16 листопада 

2012 р.), «Теорія і практика співацького процесу в навчальному закладі: 

традиції, перспективи» (Луцьк, 29 березня 2013 р.), «Українська культура у 

розмаїтті виявів» (Рівне, 12–13 листопада 2013 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладено у 30 

публікаціях (26 одноосібних та 4 у співавторстві): 6 статтях у наукових фахових 

виданнях, затверджених ДАК МОН України за напрямом «мистецтвознавство», 2 

статтях у наукових виданнях, які включено до міжнародних науково-метричних 

та реферативних баз, 1 – у зарубіжному науковому періодичному виданні, 15 

публікаціях у збірках матеріалів конференцій та інших наукових виданнях, 1 

навчальному посібнику із грифом МОН України, 5 навчально-методичних 

посібниках. У працях, опублікованих у співавторстві, здобувачу належать такі 

результати (відповідно до списку публікацій): [14] – визначення ролі 

процесорів ефектів у концертній роботі вокалістів, [22] – характеристика студії 

електронної музики; [23] – аналіз видів мистецьких аудіовізуальних технологій, 

[24] – окреслення специфіки роботи вокалістів у драматичному театрі. 

Структура дисертації зумовлена її метою та завданнями. Робота складається 

зі вступу, трьох розділів (шести підрозділів), висновків, списку використаних 

джерел (218 позицій), додатків. Загальний обсяг роботи становить 225 сторінок, 

з яких основного тексту 187 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Звукорежисура в контексті сучасної культури 

 

Сучасний простір важко уявити без засобів масової комунікації, 

всесвітньої мережі Інтернет, комп’ютерної техніки тощо. Швидкий розвиток 

техніки та технологій у ХХ ст. радикально змінив суспільну свідомість та 

форми комунікації між людьми. Не менший вплив техніки й технологій зазнало 

мистецтво, у якому в ХХ ст. відбулися найрадикальніші трансформації за весь 

час свого розвитку. Для того, щоб охарактеризувати особливості сучасного 

культурно-мистецького простору, необхідно сконцентрувати увагу на тих його 

специфічних моментах, де найбільше відчувається взаємодія мистецтва і 

техніки. 

Донедавна техніка і мистецтво в сучасному їх розумінні вважалися 

речами несумісними або принаймні суттєво відмінними. Однак якщо згадати 

етимологію, то ці поняття мають генетичну спорідненість. Давньогрецьке слово 

τὲχνη має три значення – мистецтво, ремесло, наука, що вказує на принципову 

близькість цих понять. І хоча в Давній Греції мистецтво розумілося передусім 

як ремесло, що відрізняло тодішнє розуміння мистецтва від сучасного, тим не 

менше, в сучасній культурі ця спорідненість стає знову актуальною. 

В історії культури та філософсько-естетичної думки питаннями взаємодії 

техніки і людини, техніки і культури, техніки і мистецтва підіймали видатні 

філософи Т. Адорно [1], М. Бердяєв [10], Е. Гуссерль [38], Х. Ортега-і-Гассет 

[118], Е. Фромм [191], М. Хайдеггер [192], К. Ясперс [210] та ін. В їхніх працях 

1930–1960-х рр. ми знаходимо міркування мислителів щодо місця техніки в 

сучасному суспільстві. 

Філософ Е. Гуссерль у роботі «Криза європейських наук і 

трансцендентальна феноменологія» [38] причиною кризи європейської 

цивілізації вважає сучасну техногенну цивілізацію. К. Ясперс у праці «Сучасна 
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техніка» [210] констатує, що сама по собі техніка є нейтральною, і все залежить 

від того, як буде її використовувати людина. Основна мета техніки полягає у 

звільненні людини від влади природи, оскільки за допомогою техніки 

відбуваються маніпуляції над природними силами. Х. Ортега-і-Гассет у роботі 

«Міркування про техніку» [118] дає їй подвійну оцінку: техніка, з одного боку, 

стає джерелом бездуховності для сучасної масової людини, з іншого боку, 

техніка звільняє людину від її споконвічної залежності від природи і робить 

можливою її самореалізацію. 

У статті «Про техніку і гуманізм» філософ Т. Адорно вказує, що 

протиставлення техніки й духовної культури свідчить про ірраціональний та 

анархічних стан суспільства, бо сильне та раціональне суспільство має 

усвідомлювати переплетіння культури з технічними досягненнями. Мислитель 

вважає, що «концепція духовної культури, що відкидає техніку, сама походить 

лише від незнання суспільством своєї власної сутності. Все духовне має технічні 

елементи; лише той, хто знає дух як спостерігач, як споживач, може дозволити 

обдурити себе тим, ніби духовні продукти впали з неба. Тому не можна 

зупинятися на жорсткому протиставленні гуманізму і техніки» [1, с. 367]. 

Е. Фромм у книзі «Революція надії. Назустріч гуманізованій технології» 

[191] дає оцінку сучасному технологічному суспільству і пропонує вихід з 

кризи техногенності через систему планування, де в центрі має бути людина; 

залучення пересічної людини в систему управління та відповідальності; 

переорієнтацію пасивної моделі споживання на активну діяльність; появу нових 

форм духовної та психічної орієнтації. 

У своїй знаковій статті «Людина і машина (проблема соціології та 

метафізики техніки)» [10] М. Бердяєв зазначає, що питання взаємодії людини і 

техніки лежать у площині філософської та релігійної антропології. Мислитель 

вважає, що людство у своєму розвитку проходило шлях звільнення від природи, 

держави, національності, класів, а сьогодні має звільнитися він рабства 

організованого суспільства, техніки і машин. І цю проблему можна вирішити 

«тільки свідомістю, яка поставить людину вище природи і суспільства, 
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поставить душу людську вище всіх природних і суспільних сил, які повинні 

йому підкорятися. <...> Шлях остаточного звільнення людини і остаточного 

здійснення його покликання є шлях до царства Божого, яке є не тільки царством 

небесним, а й царством зміненої землі, перетвореного космосу» [10, с. 162]. У 

філософському ключі розглядає питання техніки в сучасній цивілізації 

М. Хайдеггер у роботі «Питання про техніку». Філософ зазначає, що техніка для 

людини не є лише засобом досягнення мети, а видом розкриття потаємності та 

знаходження істини [192, с. 225], а «людина технічної епохи якимось особливим, 

підкресленим чином втягнута в розкриття потаємності» [192, с. 230]. 

Вчені кінця ХХ – початку ХХІ ст. продовжують міркувати над місцем 

техніки в сучасному суспільстві та її взаємодією з мистецтвом. Серед 

численних праць виділимо колективну монографію «Філософія техніки: історія 

і сучасність» [186] та статтю М. Красильникова «Взаємозв’язок техніки і 

мистецтва» [84]. В останній роботі дослідник пропонує типологію 

взаємозв’язків техніки та мистецтва, починаючи від їх відсутності (мистецтво 

без техніки; техніка без мистецтва) через традиційні форми (мистецтво як 

елемент технічної діяльності або техніки; техніка як елемент художньої 

діяльності або мистецтва) до сучасних форм зв’язків (художні засоби сучасної 

техніки (художня реклама технічних виробів); технічні засоби сучасного 

мистецтва (засоби масової комунікації); художні види техніки (дизайн); 

технічні види мистецтва (кінематограф)) [84, с. 131]. Аналізуючи різні форми 

взаємодії техніки та мистецтва, автор доходить висновку, злиття техніки й 

мистецтва, які є атрибутами сучасного світу, свідчить про їх взаємодію та вихід 

за власні межі, про «перехід на інший рівень існування: від існування як 

окремих предметів до існування як суцільного середовища. Більше того, це 

свідчить про те, що людство вступило в епоху творення штучних світів, що 

ведуть до перетворення світу» [84, с. 133]. 

Отже, якщо у філософів у середині ХХ ст. стрімкий технічний розвиток 

викликах певні побоювання щодо негативного впливу техногенної цивілізації 

на духовний стан людства, то сьогодні загальновизнаною є думка щодо 
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можливості вирішення протиріччя між технічною та гуманітарною складовими 

людської цивілізації, а техніка розглядається як невід’ємна складова духовного 

розвитку людства. 

Бурхливий розвиток техніки в ХХ ст. призвів до того, що у сучасному 

культурному просторі усе більшого значення набувають мистецтва, в яких 

важливе місце посідає технічно-технологічна складова (фотографія, 

кінематограф, дизайн). О. Гук пропонує ці види мистецтва називати не 

технічними, а техногенними, оскільки техніка в них є не лише засобом втілення 

творчого задуму, а й зумовлює їх існування взагалі. Техніка відіграє в таких 

мистецтвах особливу роль, де технічна складова є матеріальною основою, а 

естетична – ідеально-змістовну [36, с. 50]. Так, наприклад, дизайн як напрям 

творчої діяльності сформувався у ХХ ст. як поєднання естетики та 

утилітарності у промисловому проєктуванні. Як проєктна діяльність дизайн 

містить і технічну складову, необхідну в індустріальному виробництві, і 

художньо-естетичну, причому остання є невід’ємною складовою кінцевого 

продукту. Сьогодні є багато видів та напрямів дизайну, він вже прямо не 

пов’язаний з промисловістю, однак техніко-технологічна складова є 

визначальними як для ґенези цього мистецького напряму, так і його сучасного 

розвитку. 

Аналогічним чином сполучає технічний та художній компоненти 

мистецтво звукорежисури, яка завдяки інноваційним удосконаленням 

звукотехнічного забезпечення та інтенсивному розвитку аудіовізуальних 

засобів розширило кордони і створило нову звукову палітру в аудіовізуальній 

сфері, екранних мистецтвах та інших сферах культурно-мистецького життя. 

Сьогодні індустрія звукотехнічного забезпечення розвивається настільки 

швидко, що нові розробки стрімко змінюють одна одну протягом року. Проте 

перша хвиля натхнення новими можливостями технологій уже йде на спад, і 

нині необхідне серйозне усвідомлення цих здобутків з естетико-культурної та 

художньо-мистецької позицій, визначення ролі звукорежисерських засобів 

художньої виразності в еволюції аудіовізуальних мистецтв. Аналізуючи історію 
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звукових технологій, можна окреслити основні технічні й соціокультурні етапи, 

що вплинули на розвиток як музичного мистецтва, так і на виникнення в 

подальшому звукорежисури. 

Активна взаємодія техніки і мистецтва розпочалася на межі XIX–XX ст. 

У цей час активується міждержавний обмін технічними надбаннями та 

технологіями, які спряли створенню нової концепції звуку та нових засобів 

художньої виразності. Розглянемо коротко еволюцію звукових носіїв, які 

унаочнюють картину стрімкого розвитку науки і техніки, починаючи з 

середини ХІХ ст. і завершуючи початком ХХІ ст. 

Історично першою формою накопичення звукової інформації вважається 

механічний запис – система запису звуку за допомогою зміни форми носія при 

механічній дії на нього. Думка про запис звукових коливань і відтворення їх у 

майбутньому виникла в середині XIX ст. Перший пристрій для запису звукових 

коливань змайстрував в 1857 р. французький друкар Л. Скотт (L. Scott). Під час 

розмови перед рупором на поверхню циліндра надходив запис звукових 

коливань. Ці записи призначалися тільки для візуального вивчення і не могли 

бути відтвореними. Це завдання пробував вирішити інший французький 

винахідник Ш. Кро (Ch. Cros). У 1877 р. він уперше обґрунтував принцип 

запису звуку на барабан і подальше його відтворення. Здійснити задумане йому 

не вдалося, тому що необхідна фінансова підтримка не була виділена. Проте 

основні його ідеї лягли в основу грамофонного запису на платівку. 

Творцем перших діючих апаратів для запису й відтворення звуку був 

Т. Едісон (T. Edison). Він сконструював пристрій, який називався фонографом, 

що вперше дозволив записати звук людського голосу. У перших фонографах 

запис проводився на олов’яну фольгу, яка покривала поверхню валика, котрий 

приводився в рух за допомогою обертів рукоятки. Голка, пов’язана з 

мембраною, переміщувалася уздовж валика, залишаючи канавку. Недоліків у 

цього прибору було багато. Крок до подальшого удосконалення фонографа був 

зроблений придбанням патенту в американського винахідника Ч. Тейнтера 

(Ch. Teynter), де замість валиків з фольгою використовувалися змінні валики, 
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покриті восковою масою. Хоча успіх фонографа був величезним, але він був 

витіснений більш досконалим апаратом механічного звукозапису – 

грамофоном. 

Заявка на грамофон була подана у 1887 р. американським винахідником 

німецького походження Е. Берлінером (E. Berliner). Спочатку запис звуку в 

його приладі відбувався на горизонтально розташованому диску, вкритому 

сажею. Коливання голки звершувалось не догори й донизу, як у фонографі, а в 

поперечному направленні. Звуковий слід на диску закріплявся лаком, після 

чого можна було виготовити копії – грамплатівки. Подальша робота 

здійснювалася шляхом удосконалення технології виробництва платівок і 

підбору найкращого складу матеріалу, з якого вони були виготовлені. На 

відміну від фонографа Т. Едісона, Е. Берлінер для запису звуку розробив один 

апарат – рекордер, а для відтворення звуку інший – грамофон. До 1893 р. було 

налагоджене виробництво грамофонів і грамплатівок, надалі збільшувалися 

обсяги тиражування грамплатівок і випуск досконаліших грамофонів. 

Пізніше був розроблений, як тоді його називали, «портативний 

грамофон», більш відомий під назвою патефон. Посилення звуку в ньому 

досягалось не за допомогою громіздкого розтруба, як у грамофоні, а за 

допомогою акустичного рупора, що розміщувався в корпусі програвача. 

Платівка на патефоні оберталася за допомогою пружинного двигуна, який 

доводилося заводити спеціальною ручкою. Патефон користувався великим 

попитом і слугував шанувальникам музики до середини п’ятдесятих років 

минулого століття. На зміну патефону прийшов електрофон, відоміший як 

програвач платівок. Замість пружинного двигуна для обертання платівки в 

ньому використовується електричний двигун, а замість механічного 

звукознімача спочатку був застосований п’єзоелектричний, а пізніше магнітний 

звукознімач. На зміну крихким платівкам, уперше використаних в 1948 р. у 

США фірмою «Columbia», з’явилися більш досконалі довгограючі платівки. Це 

було досягнуто за рахунок звуження і зближення між собою звукових доріжок, 

а також зменшення числа обертів. У 1957–1958 рр. в США, а потім і в інших 
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країнах почався випуск стереофонічних платівок, що дозволяло отримати ефект 

об’ємного звучання. У 1962 р. у Франції були випущені так звані гнучкі 

платівки, які стали використовуватись як звукові ілюстрації в різних виданнях і 

дали поштовх для «звукових журналів». 

Також значним винаходом першої половини XX ст. був магнітний запис 

– складний процес, що має велику кількість складових, котрі впливають на 

правильність звуковідтворення. Використовуючи властивості 

електромагнетизму, електричні коливання можна достатньо точно відтворити 

на магнітній стрічці. Залежно від напруги, яка надходить на записуючу голівку 

магнітофона, різні ланки магнітної стрічки намагнічуються до різного ступеню, 

в результаті чого на магнітній стрічці отримується «магнітний графік», який є 

аналогом перших початкових звукових коливань. Подібний метод запису 

прийнято називати аналоговим [109, с. 13]. 

В ідеалі процес запису звуку від входу сигналу на записувальний 

пристрій і до виходу з цього пристрою повинен проходити без змін від 

першоджерела. Відтворення записаного звукового тракту має бути насиченим, 

деталізованим, прозорим. Протягом тривалого часу це здавалося 

малодосяжним. Прилади аналогового звукозапису були обмеженими в 

динамічному й частотному діапазонах, вони вносили ті чи інші спотворення або 

шуми до записаного музичного матеріалу. Нові винаходи та інновації привели 

до суттєвого поліпшення процесу звукозапису та звуковідтворення, а з появою 

цифрового звукозапису досягли високих результатів щодо покращення 

звукового тракту. 

Початковим кроком зі створення цифрових технологій нового покоління і 

в подальшому розвиткові мультимедійних форматів сприяла низка відкриттів 

провідними фірмами аудіоіндустрії в цілому світі. Першим носієм звукової 

інформації слід вважати лазерний відеодиск системи «Laser Vision». Роботи з 

оптичного запису інформації на дисковий носій розпочались ще в 1961 р. у 

стінах Стенфордського університету в США. У 1965 р. були зроблені подальші 

кроки. Інженер Д. Рассел у межах роботи на «General Electric» використав 
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попередні досягнення і оголосив про початок роботи над оптичним 

накопичувачем – LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, 

підсилення світла вимушеним випромінюванням). Саме в процесі розвитку 

дискового відеозапису була відпрацьована технологія лазерного запису 

інформації на оптичний носій, технологія виготовлення самого диску й методи 

конструкції стереосистем таких програвачів. У подальшому розвитку 

відеодисків  було чотири основні напрямки.  

Першим з’явилось повідомлення про розроблення механічного методу 

відеозапису в 1970 р., розробленого західнонімецькою фірмою «Telefunken» і 

англійською «Decka». Виконання такого запису здійснювалось як у звичайному 

грамзапису, за допомогою діамантової голки. Хвилі голки передавались на 

безпосередньо зв’язаний з нею п’єзоелемент, і таким чином механічні хвилі 

перевтілювались в електричний сигнал. Запис механічних відеодисків-

оригіналів, створювався так само, як запис оригіналів для аналогічних 

грамплатівок – шляхом вирізання канавки на диску з лаковим покриттям. 

Другий спосіб відеозапису – ємкісний – був запропонований у 1972 р. 

американською фірмою «RCA». Запис інформації при цьому методі 

аналогічний записові механічного відеодиску – за допомогою різця, з’єднаного 

з п’єзоелементом. Тільки здійснювався він на алюмінієвий диск, покритий 

шаром міді. Потім за першим оригіналом робили матрицю, за якою з хлорвінілу 

формували відеодиски. Готові відеодиски покривалися спочатку тонкою 

металевою плівкою, а потім діелектричним захисним шаром. Відтворення 

такого запису полягало у зміні електричної ємкості між електродом, 

розташованим на кінці відтворювальної голки, і металевої плівки відеодиску.  

Третій метод – оптичний – був розроблений також у 1972 р. 

нідерландською транснаціональною компанією «Philips». Тут записаний сигнал 

являв собою низку поглиблень на віддзеркаленій поверхні диска, покритого 

алюмінієм. Диск виготовлявся з прозорої пластмаси і зчитка інформації 

здійснювалось крізь усю його товщу. Модулюючи таким чином віддзеркаленим 

променем, його використовували для формування відтвореного сигналу.  
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Четвертий метод – магнітний – був запропонований західнонімецькою 

фірмою «Bogen» у 1973 р. У цьому випадку для запису і відтворення 

використовувався той самий принцип, що і в магнітному запису на стрічку, 

тільки замість стрічки роль носія виконував магнітний диск з робочим шаром 

на основі двоокису хрому.  

У червні 1979 р. між фірмами «Philips» і «Sony» була укладена угода про 

проведення сумісних розробок за створення системи оптичного запису звуку. У 

результаті цього тандему до травня 1982 р. цими фірмами був підготовлений 

проєкт міжнародного стандарту на систему оптичного запису «Компакт-диск», 

у жовтні 1982 р. стандарт на систему «Компакт-диск» був прийнятий на 

конференції підкомітету 60А МЕК (Міжнародної Електротехнічної Комісії). 

Система магнітооптичного запису звука «MiniDisc» (MD) представлена 

фірмою «Sony» у 1991 р. Запис інформації в ній здійснюється шляхом 

формування магнітограми на поверхню дискового носія, а відтворюється вже 

оптичним методом – за допомогою сфокусованого променю 

напівпровідникового лазера. В основі процесу відбору інформації лежить 

«магнітооптичний ефект Керра» – зміна оптичних властивостей речовини в 

залежності від її намагніченості або від сили прилеглого до нього магнітного 

поля. Під оптичними властивостями слід розуміти відображення, пропуск, 

полярність світла та інші явища. 

Наприкінці 1994 р. у відомий тандем «Sony» і «Philips» надали ще один 

досконалий носій цифрової інформації, ідеальний для запису практично будь-

якого характеру, що в майбутньому має замінити стандарт CD. Паралельно з 

цими фірмами група компаній на чолі з японською фірмою «Toshiba» 

представила свої подібні розробки, збігалися і параметри цих дисків. Така 

подібність стандартів була не випадковою, дві групи розробників взяли до 

уваги рекомендації раніше сформованих для них консорціумом великих 

представників індустрії розваг «Columbia Pictures», «Disney» та ін. Після довгих 

двосторонніх обговорень у 1997 р. був створений на базі консорціуму DVD-
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форум (організація нараховує понад 200 членів), який остаточно затвердив 

назву «Digital Versatile Disc». 

13 лютого 2003 р. Асоціація «BDA» (Blu-ray Disc Association) почала 

ліцензування нового формату, що практично означало офіційну появу «BDA» 

на ринку оптичних накопичувачів і випуску комерційних продуктів на основі 

«Blu-ray». У листопаді 2003 р. зовсім несподівано для багатьох робочим 

форматом була вибрана специфікація «HD-DVD» від «Toshiba» і «Nec» (не 

плутати з корейським «НD-DVD»). Поява специфікації «HD-DVD» була дуже 

важкою. У той час як прихильників «Blu-ray» ставало все більше, а компанії 

анонсували все нові прототипи приводів і носіїв, «DVD Forum» намагався 

добитись одностайності в своїх колах. Специфікація «HD-DVD 1.0» була 

затверджена тільки 10 червня 2004 р. 

Зовсім схожою на вже створені формати є розробка корпорації «New 

Medium Enterprises» – оптичний диск «Versatile Multilayer Disc» (VMD), 

спроможний вмістити 20 ГБ інформації. Компанія «Iomega» запатентувала 

технологію «Articulated Optical-Digital Versatile Disc» (AO-DVD); на такий диск 

теоретично можна було записати до 800 ГБ інформації. Компанія «D Data» 

розробила «Digital Multilayer Disc» (DMD) для червоного лазера, підтримуючи 

6 шарів і маючи ємкість 15 ГБ. Кардинально нове рішення на виставці «CES» 

ще у 2006 р. запропонувала компанія «In Phase Technologies», а саме спосіб 

голографічного запису і зчитування інформації за допомогою лазерів, для якої 

характерна висока щільність запису і можливість використання носіїв будь-

яких форм-факторів (квадратних, круглих) [177, с. 123]. Але майбутнє оптики 

нестабільне, і користувачі поступово переходять до зберігання інформації в 

енергонезалежних мікросхемах пам’яті, котрі працюють швидко, захищені 

надійним корпусом, не потребують багато енергії. Прилад запису і зчитування 

мікросхем пам’яті добре працює в умовах вібрації, у магнітних полях і при 

різних температурах, тобто в умовах, де жорсткі диски й оптичні приводи не 

здатні працювати. 
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Як бачимо, що за півтора століття технологія запису звуку пройшла 

великий шлях, зазнавши особливо радикальних трансформацій, починаючи з 

останньої третини ХХ ст. Нові технології не лише розширили можливості 

запису, збереження і трансляції звукової складової аудіовізуального мистецтва, 

а й сформували нову професію – звукорежисера. Саме звукорежисер став тією 

фігурою, яка у своїй діяльності сполучає технічні засоби з мистецтвом, що є 

визначальними рисами сучасної культури. 

Звукорежисура як культурно-мистецький феномен у його теоретичному 

та практичному аспектах вже давно став предметом дослідження, хоча далеко 

не усі питання звукорежисури висвітлені однаково повно. Практична 

звукорежисура, еволюція засобів художньої виразності та їх місце у творчій 

діяльності звукорежисера поки що вивчені недостатньо. Назвемо низку робіт 

зарубіжних та вітчизняних дослідників, спрямованих на розгляд окремих 

аспектів технологічної та естетично-мистецької складової звукорежисури.  

Історії звукорежисури, становлення творчої професії звукорежисера 

присвячено один з розділів книги Ф. Ньюелла «Project студії: Маленькі студії 

для великих записів» [112]. Автор описує етапи еволюції професії 

звукорежисера від суто інженерної діяльності на початку ери виникнення 

звукотехніки, коли звукорежисери мали базову технічну освіту і займались 

розрахунками акустичних характеристик приміщень та розробкою звукового 

обладнання, до появи перших незалежних звукорежисерів у другій половині 

ХХ ст. За Ф. Ньюеллом, у 1950-х рр. відбувається переломний момент, коли 

з’являються перші самостійні звукорежисери. Однак остаточно звукорежисер 

стає на одному рівні з музикантом-виконавцем та іншими митцями тільки у 

1970–1980-ті рр. 

І. Мащенко в «Всесвітній відео-аудіо-літопис» [100] викладає часовий 

літопис розвитку українських і зарубіжних ЗМІ, описує передумови появи й 

розвитку радіомовлення й телебачення в Україні, описує становлення професії 

звукорежисера в Україні. 
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Ю. Козюренко в книзі «Звукозапис з мікрофона» [75] описує технології 

електромеханічного грамзапису, історію вітчизняних та зарубіжних технологій 

звукозапису (грамзапис, магнітний і цифровий звукозапис). Дослідник звертає 

увагу на роль звукорежисера в процесі звукозапису, особливо при записі 

естрадної музики, де здебільшого від звукорежисера залежить якість звучання 

та художня цінність музичного твору.  

Акустичні основи звукорежисури викладає А. Ананьєв у книзі «Елементи 

музичної акустики» [3]. Автор формулює значення звукорежисури як засобу 

керування навколишнім простором на основі базових елементів звуко-шумової 

концепції, висвітлює фундаментальні науки звукорежисерської професії, а 

також пропонує розроблені основи практичної діяльності для звукорежисерів. 

На початку своєї книги А. Ананьєв визначає сферу роботи звукорежисера та 

його посадові зобов’язання щодо музичного забезпечення, виокремлює 

діяльність студійного звукорежисера, який, на його думку, є найбільш 

самостійною та окремою особистістю на рівні із музикантами, від якого 

повністю залежить специфіка і якість звучання фонограми. 

Професор Б. Меєрзон у своїй книзі «Акустичні основи звукорежисури» 

[103] розкриває теоретичні і практичні основи діяльності звукорежисера. Він 

описує принципи використання звукового обладнання для досягнення певного 

результату (тембральних характеристик, динаміки звучання) як технологічний 

процес дії та наслідку. Також Б. Меєрзон вказує на різницю між записом 

академічної та естрадної музики: оскільки звукотехніка змінює умови 

(середовище) прослуховування звукових подій порівняно з умовами в 

концертному залі, звукорежисер під час звукозапису класичної музики прагне 

наблизити звучання запису до звукових умов класичного концерту, а під час 

запису популярної музики він має створювати звукові умови, характерні для її\ 

жанрово-стильової палітри. 

У довіднику «Архітектурна акустика» під редакцією В. Кнудсена [72] 

викладається теоретичний базис – акустичні та електротехнічні основи 

звукорежисури. Інформація представлена в таких напрямах: звукові коливання і 
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хвилі, основні властивості слуху, первинні акустичні сигнали та їх джерела, 

електромеханоакустичні системи та їх елементи, мікрофони, гучномовці та 

головні телефони, акустика студій та інших приміщень, озвучування і 

звукопідсилення, запис і відтворення звуку, передача акустичних сигналів, 

акустичні вимірювання, програми для розрахунку акустичного поля, а також 

об’єктивні і суб’єктивні засоби оцінки якості звучань. 

Психоакустика є одним з перспективних напрямків музичної акустики. У 

працях І. Алдошиної [2], А. Ананьєва [3], М. Гарбузова [28], В. Кнудсена [72], 

І. Крендалла [86], Б. Меєрзона [103], А. Сєвашка [138], Л. Термена [149] та ін. 

підіймаються питання психоакустики, а саме питання слухової системи 

людини, принципи розпізнавання нею слухового (звукового) образу. 

Психоакустика розглядає питання розшифровки звукового образу слуховою 

системою, вивчення співвідношення між фізичними компонентами та 

слуховими органами; характеристики параметрів звукового сигналу як таких, 

що мають найбільше значення для передачі семантичної та естетичної 

інформації [86]. Для звукорежисерів вагомість таких знань вкрай важлива, 

оскільки розуміння процесів формування суб’єктивного «слухового простору» 

є необхідною базою їх творчості. Як пише відома науковець з психоакустики 

І. Алдошина: «Завдання звукорежисера – разом з композитором і виконавцем – 

створити звуковий образ і передати його слухачеві за допомогою звукозапису, 

звукопідсилення, радіомовлення, звукового супроводу кіно і телебачення та ін.» 

[2, с. 261]. Психоакустичні дослідження є надзвичайно важливими для 

подальшого розвитку художньої творчості у царині електронної та 

комп’ютерної музики, оновлення засобів музичної виразності в сценічних 

мистецтвах і кінематографі. 

Практику роботи із цифровими звуковими комп’ютерними технологіями 

та принципами роботи з ними, засоби створення музичного проєкту за 

допомогою комп’ютерних програм, принципи створення домашньої студії, 

технології звукозапису і зведення описують у своїх книгах відомі практики 

Б. Катц «Мастерінг Аудіо. Мистецтво і наука» [67] та Д. Гібсон «Мистецтво 
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зведення» [31]. Разом з іншими авторами, які пишуть про комп’ютерні 

технології запису, відтворення і редагування звучань, Б. Катц та Д. Гібсон 

висвітлюють так звану «нову еру» технологій фіксування і відображення 

звучань за допомогою цифрової нотації, MIDI, цифрового представлення 

звукових коливань, спектральний аналіз фонограм, принципи динамічної 

обробки аудіосигналів, принципи частотної обробки. 

У посібнику «Звукорежисура й запис фонограм» [138] його автор 

А. Сєвашко розглядає наукові основи професії звукорежисера, викладає 

ключові поняття щодо теорії звуку, звукового сприйняття, основи акустики, 

психоакустики і музичної акустики. У цій роботі здійснено спробу узгодити 

основні терміни теорії музики щодо властивостей музичного звуку та його 

фізичних характеристик. 

У XX ст. активно розвивається електронна музика, яка тісно пов’язана зі 

звукорежисерськими практиками. Сьогодні вже склалася традиція дослідження 

електронної музики, вона представлена працями Є. Куща [89], С. Лазарєва [91], 

Л. Термена [149], К. Черевко [196], С. Шипа [200], С. Шустова [204] та ін. Так, 

Є. Кущ у своєму дисертаційному дослідженні «Електромузичний 

інструментарій як еволюційний фактор музичної культури XX – початку XXI 

століть» [89] з’ясовує проблематику синтезу та емуляції звучань, відтворення 

тембро-динамічних та артикуляційних особливостей акустичних музичних 

інструментів електронними засобами, історію розвитку електромеханічних 

музичних інструментів, фотоелектричних музичних інструментів. Дослідження 

С. Лазарєва [91] присвячене електронній музиці як соціокультурному явищу. 

Автор створює класифікацію електронної музики на основі фрактально-

голографічного принципу, який дозволяє найбільш точно виявити специфіку 

того чи іншого виду електронної музики. 

Мистецькі технології сьогодні є одним з перспективних напрямів, до 

якого все частіше звертаються українські вчені. В. Козлін та В. Грищенко у 

статті «Методичні рекомендації з аранжування при зведенні музичного 

матеріалу звукорежисером» [74] пишуть про сучасні фіксації звучань за 
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допомогою нотації в комп’ютерних редакторах. Використання інноваційних 

удосконалень, які проникають в аранжування та музику, і є синтезуючим 

фактором, що поєднує роботу звукорежисера й музиканта.  

Поєднання звукових технологій, комп’ютера та музики в одне синтетичне 

ціле висвітлюють українські науковці А. Бондаренко та В. Шульгіна у 

навчальному посібнику «Музична інформатика» [11], у якій аналізують поняття 

інформації в контексті звукозапису, починаючи від інформатики, комп’ютерних 

технологій, закінчуючи сприйняттям інформації органами чуття людини. У 

роботі визначаються форми подання інформації: текстова, числова, графічна і 

звукова. Автори зосереджуються на питаннях фіксації музики на електронних 

носіях інформації, історії нотного запису як єдиного способу фіксації звуку до 

ери технологій звукозапису. 

При всій вагомості названих праць, жодне з них не дає комплексного 

аналізу художньої складової звукорежисури. Звукорежисура є не просто 

ремеслом, а мистецтвом, це творча професія, пов’язана зі створенням звукових 

художніх образів, концепції звуку, формуванням драматургії звуку, пошуками 

нових звуків з подальшою їхньою обробкою з використанням складних 

звукотехнічних засобів, яка при цьому вирішує й мистецькі завдання. 

Розглянемо праці, в яких розглядається звукорежисура не в технологічному, а 

мистецькому аспектах. 

Є. Власов у своєму навчальному посібнику «Музичне оформлення 

драматичної вистави» пише: «Звукорежисер поєднує в собі музиканта (автора і 

виконавця), режисера та інженера-техніка, який керуючись знанням музики та 

техніки, створює звукову картину твору» [26, с. 14]. Л. Рязанцев у підручнику 

«Звукорежисура» наголошує: «Звукорежисер повинен гармонійно поєднувати 

знання з режисури, акустики, комп’ютерних звукових технологій, теорії музики 

тощо» [134, с. 63]. Н. Єфімова в книзі «Звук в ефірі» [48] визначає 

звукорежисуру особливим творчим видом діяльності, що базується на 

синтетичній природі звуку, а звукорежисуру телебачення і радіо як синтез 

звукорежисури різних видів мистецтва (театру, музики, кінематографу). 
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Н. Дворко у своїй монографії «Професія режисер мультимедіа» [41] вважає 

звукорежисуру видом художньої творчості, а її інструментами – художньо-

технічні засоби виразності.  

У книзі «Мікшування живого звука» американського звукорежисера-

практика Д. Фрая розкривається творчий компонент звукорежисури. Наведемо 

доволі розлогу цитату з його книги, оскільки вона яскраво відображає 

специфіку мистецького компонента звукорежисерської роботи. Він каже, що 

«основне завдання кожного професійного звукорежисера – створити хороший 

звук. Це, перш за все, максимальне відображення реального звучання 

інструментів, співацьких голосів, без сторонніх шумів – клацання клапанів, 

скрипу педалей роялю, шереху сторінки, яку перегортають, тощо. Дуже 

важлива прозорість оркестрової фактури й різних деталей, добре збалансований 

частотний і динамічний баланс. Усе це входить у поняття “звукове 

повідомлення”. Якісну роботу зі звуком можна здійснити лише за наявності в 

людини розвиненого чи, інакше кажучи, “поставленого слуху”. Слід також 

погодитися з тією думкою, що в цій роботі немає і не може бути дрібниць, 

важливо все – від розстановки мікрофонів до взаєморозуміння з виконавцями, 

обробка фонограм, умілий підбір музики і шумів. Зазвичай хороший звук 

виходить у тих фахівців, які намагаються познайомитися з “об’єктами” своєї 

роботи якомога ближче, постійно вдосконалюють власну майстерність, 

вивчаючи корисний досвід провідних метрів» [190, с. 81]. 

П. Уайт, англійський науковець і акустик, у своїй роботі «Творчий 

звукозапис» зазначає, що неможливо обійтися при звукозаписі без 

звукорежисера, бо не можна замінити його тонку роботу лише технічним 

забезпеченням. Стиль епохи і композитора потребують індивідуального 

підходу до звукозапису для відтворення атмосфери того чи іншого історичного 

періоду. Для виконання такого завдання необхідно не тільки технічну, а й 

музичну підготовку – хороший тембральний слух і пам’ять, глибокі знання 

музики, розвинуту уяву та естетичний смак. Для звукозапису дуже важлива 
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творча формула «композитор – виконавець – звукорежисер – слухач» [153, 

с. 15]. 

Український науковець В. Дьяченко у своєму дисертаційному 

дослідженні «Творча діяльність українських звукорежисерів другої половини 

XX – початку XXI століття: теорія, історія, практика» приділяє значну увагу 

творчій діяльності звукорежисерів. Він доповнює традиційну класифікацію 

видів звукорежисерської творчої діяльності, диференціюючи її за ознаками 

використання звукових технологій, творчо-практичною діяльністю, оцінки 

якості фонограм, творчо-технологічною інтерпретацію. Останню дослідник 

трактує як «створення або передавання за допомогою технологічних засобів 

структури, форми й авторської концепції твору» [47, с. 191]. 

Особливе значення для подальшого поглибленого вивчення взаємодії 

звукорежисури з мистецтвом становлять вивчення тенденцій розвитку 

інноваційних мистецьких технологій, матеріали доповідей і публікацій 

Всесвітніх конгресів і семінарів: AES (Audio Engineering Society of North 

America) – поважної та шанованої організації, яка об’єднує провідних фахівців 

Всесвітнього товариства інженерів по звуку в галузі звукотехніки; EBU 

(European Broadcasting Union, Європейський союз радіомовлення). Також 

вагомим внеском у вивчення звукорежисури є результати щорічної 

міжнародної спеціалізованої виставки-семінару Musikmesse/Messe Frankfurt 

(Франкфурт-на-Майні, Німеччина), де проводиться Міжнародна церемонія 

нагород MIPA (Musikmesse International Press Award) та PIPA (Prolight+Sound 

International Press Award), до якої залучені журналісти із понад 100 

спеціалізованих культурно-мистецьких і музичних видань з усього світу. Вони 

визначають номінантів та переможців у галузі найкращих музичних 

інструментів та звукових технологій серед 40 категорій. Ця премія вважається 

своєрідною «Grammy» в індустрії музичних інструментів та професійного 

звукового обладнання, а професія звукорежисера підноситься як вагома 

складова в царині мистецьких жанрів. 
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Отже, сьогодні усе більше практиків та науковців усвідомлюють 

звукорежисуру як поєднання мистецтва та новітніх технологій, де обидва 

компоненти є у тісному і нерозривному зв’язку, що є характерним для 

мистецтва технологічної доби. 

Для визначення ролі звукорежисури у формуванні звукового простору, 

який є частиною художнього образу, слід охарактеризувати її пріоритетні 

підрозділи, кожний з яких має свої характерні риси й особливості. 

Концертна звукорежисура передбачає звукове забезпечення концертів у 

закритих залах та на відкритих майданчиках, а також запис музичного 

матеріалу під час проходження концерту. Назвемо публікації, присвячені 

окремим питанням художньої виразності звукорежисури, у тому числі й 

концертної: П. Бьюік «Живий звук РА для концертуючих музикантів» [16], 

Б. Меєрзон «Акустичні основи звукорежисури» [103], Б. Овсінскі «Настільна 

книга звукорежисера» [113], А. Сєвашко «Звукорежисура і запис фонограм» 

[138], Д. Фрай «Мікшування живого звуку» [190] та ін. 

У цих працях описано специфіку роботи концертного звукорежисера, яка 

полягає в тому, що він повинен створювати «музичну картину» на крок 

попереду, для чого велике значення має період попередньої підготовки. 

Звукорежисеру необхідно обов’язково вивчити структуру творів (пісень) 

окремих виконавців, заздалегідь познайомитися з ними, відчувати їх настрій, 

особливо якщо потрібно працювати з різними артистами чи музичним 

колективом довгий час. Звукорежисер, безумовно, безпосередній учасник 

творчої роботи музиканта чи співака, і тому він повинен проникнути в задум 

твору, який виконується, зрозуміти сильні й слабкі сторони творчості того чи 

іншого артиста, допомогти йому під час виступу. Митці спільно з ним 

попередньо обговорюють якість музичного виконання, співвідношення 

інструментів за строєм, стилем виконання, інтонацією і характером звучання. 

Особлива увага приділяється синхронізації виконання, ансамблю, єдності 

штриха тощо. Під час роботи з колективами середніх і великих форм необхідно 

стежити за: темпоритмом, ансамблевим співвідношенням у звучанні 
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оркестрових груп і окремих інструментів, за тембральним звучанням, музичним 

балансом, установленням на процесорах обробки звукового тракту потрібних 

параметрів та багато іншого.  

Не менш важливим є визначення акустичних властивостей різних зон 

залу. Відомо, що кожен концертний зал має свою акустику. Відомий 

звукорежисер-акустик І. Крендалл справедливо зазначає у своїй книзі 

«Акустика»: «Передача стилю музичного твору у відповідній йому акустичній 

обстановці – серйозне естетичне завдання, що вимагає від звукорежисера не 

тільки майстерного володіння технікою, але і наявності музичного смаку, 

вміння відтворити атмосферу живого концертного звучання, характерного саме 

для цього твору» [86, с. 49].  

Також важливим фактором є і музична акустика. У своїй однойменній 

книзі відомий науковець, професор М. Гарбузов зазначає, що музична акустика 

«вивчає природу музичних звуків, закони їх сприйняття, музичні системи і 

строї, а також процеси, котрі проходять у голосовому апараті людини під час 

співу і в музичних інструментах під час гри на них» [28, с. 4].  

Зі зростанням відвідування глядачами масових розважальних заходів 

постала актуальність у створенні концертно-звукових і освітлювальних систем 

великого формату. На цьому тлі з’явився турова звукорежисура, яка є 

підрозділом концертної звукорежисури. Звукотехнічне обладнання для 

проведення концерту (шоу) надається й обслуговується туровими (прокатними) 

компаніями. Розподіляються обов’язки в концертно-видовищній програмі 

великої форми між промоутером, тур-менеджером, продакшн-менеджером, 

системним інженером, моніторним звукорежисером, звукотехніками, стейдж-

менеджером, технічним менеджером залу або відкритого майданчика.  

Концертний звукорежисер робить подання технічного рейдера (technikal 

rider), плану розміщення артистів на сцені (stage plan), план-таблицю 

підключення каналів мікшера (imput list), перелік звукотехнічного обладнання 

(P.A., F.O.N., Monitoring, Effect rack, Talkback, Backline, Power requrements) та 

іншого обладнання для відтворення фонограм у концертній програмі. Бюджет 
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заходу залежить від ступеню популярності запрошених виконавців та їх 

здатності привертати увагу публіки своїми виступами. 

Звукорежисура телебачення і радіо – важлива і невід’ємна частина 

телерадіомовного процесу, що поєднала в собі елементи науки та мистецтва, які 

відіграють значну роль у формуванні звукового середовища. У працях 

мистецтвознавців, фахівців роботи на телебаченні та радіо Р. Арнхейм [6], 

Н. Єфімової [48], А. Загуменнова [55], І. Мащенко [101], Є. Шолпо [202] 

розроблені проєкти, присвячені еволюції виражальних засобів екрану, 

аудіовізуальної мови, сприйняття звукового образу.  

Друга половина ХХ ст. характеризується широким розвитком у світі 

мережі радіомовлення і телебачення. Це призвело до значного збільшення 

кількості студій звукозапису, що оснащувались ламповим обладнанням 

першого покоління (включаючи обладнання для магнітного запису), з 1960-х 

рр. – обладнанням другого покоління на транзисторах, з 1970-х рр. – на 

інтегральних мікросхемах. До складу студії входили джерела надходження 

сигналу (мікрофони, магнітофони, програвачі); мікшерні пульти (пристрої 

зведення звукових сигналів, обробки, панорамування вхідних сигналів і 

формування вихідних сигналів); пристрої корекції звукових сигналів 

(еквалайзери, фазообертачі, компресори, лімітери, ревербератори та ін.), 

контрольні агрегати для суб’єктивного контролю звукового сигналу; спеціальні 

вимірювальні пристрої для об’єктивного контролю звукового сигналу. 

Основне завдання звукорежисера телебачення і радіо – доцільне 

складання звукових партитур ефірних програм і використання для вирішення 

поставлених завдань усіх можливостей сучасної техніки. У телерадіомовленні 

дуже важливий сам технологічний процес роботи зі звуком. Його традиційна 

схема зводиться до наступного: а) забезпечення «чистого» первинного запису 

звуку на знімальному майданчику або в студії; б) ретельний монтаж «чорнової» 

звукової фонограми; в) створення мовного та шумового озвучування; г) монтаж 

співацьких голосів, мови і шумів; д) монтаж музики і шумів з фонотеки; 
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е) перезапис, «зведення» всіх компонентів звука на доріжки, а на телебаченні і 

синхронізація зображення. 

Необхідно також уміти організувати процес роботи над створенням 

звукової партитури, тобто мати уявлення про основні етапи роботи над 

звуковим рішенням різних жанрів, беручи до уваги той факт, що кожен з них 

має специфічні особливості звукового рішення. Крім того, звукорежисеру 

телебачення і радіо треба мати уявлення про основні функції музики, про вплив 

музичних форм на композицію теле- чи радіопрограми, про драматургію 

музичного ряду в них, про основні моменти слухового дискомфорту і способи 

його усунення та багато іншого. Усе це потрібно і для створення 

звукоглядацького (аудіовізуального) образу телетвору. Сучасний 

аудіовізуальний образ телевізійного твору складається з чотирьох основних 

компонентів: зображення, музики, шумів і мови. Звукова партитура теле- або 

радіотвору – це гармонійне поєднання всіх компонентів звуку з урахуванням 

законів психології сприйняття аудиторії. 

Звукорежисура у кінематографії, а відповідно і звуковий образ 

кінострічки – це невід’ємний вагомий елемент, котрий вживається щодо 

визначення всього образного бачення фільму, вираженого у звукових елементах 

або їх окремих фрагментах. Основою для створення звукового образу в кіно та 

його звукового рішення є образотворчий ряд, загальна композиційно-

драматична основа кінострічки. Окремо взятий звуковий образ складається зі 

звукових елементів, котрі створюють у глядача уяву про об’єкти, події, 

характер персонажів.  

Неоціненний внесок у кінематографічне мистецтво зробили видатні 

майстри кіно: А. Довженко, С. Бондарчук, А. Бучма, Л. Биков, Г. Кохан, 

С. Параджанов, Т. Левчук, Г. Чухрай та ін. Ними розроблені основи 

кінорежисури, принципи сприйняття кінорежисера, визначені загальні закони 

кінематографічного процесу, орієнтовані на розвиток творчої індивідуальності, 

надані роздуми про професії в кіно, описані прийоми й методи цього виду 

мистецтва. Усебічному розгляду звуку в кінематографі були присвячені 
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ґрунтовні дослідження: О. Бут «Звук як компонент образної структури фільму» 

[14], Л. Рязанцев «Звук як відображення часу у фільмі» [133], К. Станіславська 

«Мистецько-видовищні форми сучасної культури» [144], Г. Фількевич «Музика 

і кіно» [189], Є. Шолпо «Штучна фонограма на кінострічці як технічний засіб 

музики» [202], С. Шустов «Електронна музика в системі студійних жанрів» 

[204] та ін. 

У кінематографі звукорежисер є повноправним учасником усієї 

знімальної групи (входить у звуковий цех). До його обов’язків входить запис 

звуку (це завданя він виконує разом із мікрофонним оператором), створення 

цілісної фонограми фільму відповідно до концепції сценариста та режисера 

кіностічки. Окрім звукорежисера, у кінематографі звуком займається і 

звукооператор. Останньому доручається більш технічна, ніж творча робота, а 

саме відслідковування рівня звуку фонових шумів діалогів. Звукооператор 

також є членом звукового цеху. 

Звуковий цех повністю відповідає за запис, обробку і створення звуку 

фільму. У кожного з його членів є чітко визначені функції. Звукорежисер за 

звуковим пультом займається записом звуку разом із мікрофонним оператором, 

він також керує мікрофонним оператором і звукооператором. Мікрофонний 

оператор займається розташуванням мікрофонів на знімальному майданчику та 

правляє ними в процесі відео зйомки. Звукооператор забезпечує технічний 

контроль запису, а саме відповідає за рівень звуку і фонових шумів 

безпосередньо у кадрі фільму.  

Звукорежисер з усіх членів звукового цеху є найбільш творчим 

учасником, оскільки він бере безпосередню участь у розробці режисерського 

сценарію, також він проводить пробні запису звуку. Щодо технічної частини 

його роботи, то вона полягає у здійсненні контролю за рівномірним 

звукозаписом та монтажем усіх видів звуку та шумів у звуковій доріжці фільму. 

Таким чином, звукорежисер фільму відповідає за остаточний варіант звукового 

ряду фільму. Звукооператор відповідає за технічну складову 



 51 

звукорежисерського задуму, а саме приведення рівнів звучання діалогів, шумів 

і музики відповідно до заздалегідь складеної звукорежисером експлікації. 

Наприкінці XX ст. гостро постала потреба у реставрації старих архівних 

фонограм, яких досить багато в державних радіокомпаніях, музично-

драматичних театрах, навчальних закладах усіх рівнів тощо. Цим напрямом 

займається архівна (реставраційна) звукорежисура. Початком етапу 

архівування звукозаписів умовно можна вважати 1983 рік. Тоді на 

«Об’єднаному технічному симпозіумі» в Стокгольмі інженери зі звукотехніки 

зробили доповідь про тривожну ситуацію зі стрічками для компакт-касет і 

бобін та загрозу унеможливити відтворення аудіозапису з них у майбутньому 

через розмагнічування стрічок протягом часу, осипання феромагнітного 

порошку (залишаються світлі ділянки лавсанової основи стрічки) та інші 

чинники-недоліки аналогового формату.  

Існує багато важливих факторів та рішень для створення цифрового 

архіву – від формату до робочого процесу, від внутрішньої організації до 

системи управління. Не існує однозначної відповіді або універсального рішення 

для створення цифрового архіву, варто ретельно розглядати усі варіанти що 

саме підходить до конкретних потреб. 

Існує два (на теперішній час більше) головних цифрових формати 

архівації: AIFF для MAC/UNIX та RIFF/WAV для PC. Пізніше проєктна група 

P/DAPA (Digital Audio Production and Archiving) Європейського мовного союзу 

(EBU) в тісній співпраці з промисловістю взялася за розробку формату 

аудіофайлу аналогової якості відповідного до протоколу AES/EBU. У 1997 р. 

було прийнято формат BWF (Broadcast Wave Format). BWF-файли 

відрізняються від WAV-файлів тим, що, крім запису в форматі Wave звукових 

даних, містять декілька байт розширення (Bext chunk) для розміщення 

додаткових медіаданих – назви твору, автора, архівного номеру та ін., а також 

записаним ідентифікатором, необхідним для автоматичного пошуку в масиві 

даних надмірно високої ємкості. BWF-файли можуть також містити ділянку 

Quality (якість), в якій спеціальним протоколом автоматично надаються всі 
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неточності та помилки, котрі були виявлені під час процесу оцифровування 

(цокотіння, копір-ефект, випадання інформації та ін.). 

Студійний звукорежисер зі стажем Д. Хеллер зазначає: «Крім традиційної 

відомої схеми, робота з архівними записами потребує значних зусиль, терпіння 

й високої кваліфікації звукорежисера-реставратора. Йому послідовно потрібно 

продивлятися на моніторі комп’ютера всю сигналограму запису та 

прослуховувати фон на студійних моніторах і головних телефонах 

(навушниках) – відшуковуючи спотворені ділянки. У випадку з архівними 

фонограмами, крім стандартних процесів, належить проводити розроблені 

практичні методи експертної оцінки якості звучання музичних фонограм, які б 

могли суттєво зменшити тиражування проблемного аудіоматеріалу» [193, 

с. 23].  

Провідний спеціаліст С. Грошев який працює саме над переведенням 

музичного матеріалу з аналогового у цифровий формат, пише, що 

«звукорежисер робить свій внесок у збереження культурного спадку 

сучасності. Головне завдання звукорежисера-реставратора полягає не тільки в 

тому, щоб зменшити рівень усіх шумів і спотворень, а й у тому, щоб 

компенсувати технічні недоліки та “сліди часу”. Саме на звукорежисерах із 

реставрації архівного матеріалу лежить величезна відповідальність за те, як 

сьогодні будуть сприймати музичну культуру минулого» [35, с. 134]. 

Друга половина ХХ ст. характеризується широким розвитком у світі 

мережі радіомовлення і телебачення. Це призвело до значного збільшення 

кількості студій звукозапису та появи студійної звукорежисури. Звукова студія 

(також – музична студія, мастеринг-студія, студія електронної музики) має 

кілька значень: простір музичного експерименту з використанням технічних 

пристроїв для створення інтонаційно-художнього предмета; «засіб 

виробництва», монтаж звукової фонограми; звукова студія іноді виконує 

прикладні функції, далекі від художньо-естетичних і музичних. 

Студійна музика в апаратному аспекті – система, що складається з 

відправника, адресата й каналу інформації. На відміну від вокальної, 
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інструментальної, вокально-інструментальної музики, для свого побутування 

вона має потребу в технічних комунікаційних каналах. Існує гіпотеза: 

звукоінтонаційний художній предмет як суб’єкт студійної музики здатний до 

функціональної взаємодії в будь-якій галузі людської діяльності. За основу 

студіоцентричної системи музичних жанрів приймається принципова 

панфункціональність студійної музики, що вважається іманентною властивістю 

такої. Щоб функціонувати, устрою необхідно бути частиною семіосфери, так 

трактує цей напрямок студійної роботи провідний звукорежисер М. Ставроу, де 

«учасники комунікації повинні мати попередній семіотичний культурний 

досвід» [142, с. 61]. Проблема комунікації неминуче підштовхне до 

необхідності коду, звідси формується визначення студійної музики – створення, 

виробництво і трансляція усвідомлень від носія мотивації (інструменталіста, 

аранжувальника, композитора) до слухача без можливості сторонньої 

інтерпретації цих усвідомлень. 

При швидкому розвитку мистецьких технологій також з’явилась потреба 

як в реставрації, так і в мастерингу архівних фонограм. Мастеринг – частина 

творчого процесу студійної звукорежисури, де запис набирає повноту якості і 

глибину звучання. У книзі «Мастеринг: погляд зсередини» студійний 

звукорежисер Ф. Ньюелл констатує: «Мастеринг є заключною ланкою в 

ланцюзі контролю та оцінки якості записаної музики перед тим, як готовий 

тираж відправиться на прилавки магазинів на суд меломанів» [111, с. 7]. 

Досвідчені мастеринг-інженери, використовуючи спеціалізований 

інструментарій, доводять кожний проект до максимально можливого рівня 

якості. Мастеринг є проміжним кроком між «зведенням» і тиражуванням. 

Кожний музичний матеріал, потрапляючи в мастеринг-студію, критично 

оцінюється на найбільш високоякісних системах моніторингу, де стають 

помітними будь-які, навіть незначні, дефекти у звуці. Записи підлягають 

ретельній обробці для того, щоб зробити звучання проекту більш масивним, 

«теплим», прозорим, гучним, просторовим і глибоким, більш імовірним, одне 

слово, максимально відповідним характерові конкретного запису.  
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Мастеринг, як правило, складається із трьох частин: а) монтажне 

редагування; б) кінцева довершеність звучання; в) вивід у потрібному форматі. 

Послідовність частин у цьому випадку не обов’язково визначає послідовність 

дій. Наприклад, якщо кінцева довершеність звучання аналогового запису 

проходить в аналоговому варіанті, то краще цю довершеність відобразити 

спочатку, а потім уже перевести запис у цифрову форму для монтажного 

редагування. Про специфіку мастеринг-студій пише Б. Катц у навчальному 

посібнику «Мастеринг аудіо. Мистецтво і наука», де підкреслює: «Мастеринг 

дуже важливий, але всі попередні етапи важливі не менше. Процес 

професійного звукозапису передбачає велику кількість стадій до мастерингу, а 

також “чистий” початковий звуковий матеріал. Важливо пам’ятати, що 

мастеринг може лише поліпшити хорошу музичну матерію, але не може 

перетворити погане виконання у професійне» [67, с. 59].  

Завдяки появі нових і більш сучасних технологій професія звукорежисера 

постійно удосконалюється. Але не все у процесі звукорежисерської концертної 

практики і студійного звукозапису залежить тільки від технічного боку справи, 

від її розвитку й рівня. Технікою керує людина, і зрозуміло, що від її знань, 

умінь і навичок залежить якість звукового оформлення. На сьогоднішній день із 

цілковитою впевненістю можна стверджувати, що в сучасному світі 

звукорежисура є невід’ємною частиною і необхідним компонентом 

мистецького простору, яка має специфічні засоби художньої виразності, що 

постійно модифікуються і збагачуються, об’єктивно віддзеркалюючи зміни в 

художній культурі. 

 

1.2. Сценофонія як звукотехнічна концепція сценічного дійства 

 

Театральна звукорежисура – один з історично перших напрямків у 

звукорежисурі. Театральні звукорежисери проводять озвучення театральних 

дійств, де відтворюють музику й театральні шуми, записують і монтують 

музичні фонограми відповідно до задуму режисера. 
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Звукорежисура вистави – відносно нове театральне поняття, яке виникло 

у XX ст. На думку театрознавця Є. Власова, вкладену у його книзі «Музика у 

виставі», звукорежисура в театрі є осмисленою організацією музичного, 

шумового, часом мовного звучання вистави, що базується на авторському 

задумі та його режисерському втіленні. Звукорежисер, з одного боку, може 

допомагати режисеру у звуковому супроводі вистави, з іншого боку, 

«досвідчений звукорежисер, з великим музичним багажем, живою творчою 

уявою і знанням специфіки театральної справи, може <… > брати безпосередню 

участь у розробці самого задуму музично-шумового оформлення» [25, с. 12]. 

У театрі завжди тривав пошук нових засобів виразності і прийомів – 

активних, дієвих, динамічних, здатних по-справжньому захопити емоційний 

світ сучасної людини. У розв’язанні цих завдань істотна роль належить 

театральному звукорежисеру, як пишуть відомі аналітики і науковці 

І. Алдошина та Р. Пріттс: «Задача театрального звукорежисера, разом з 

режисером і композитором, – створити звуковий образ спектаклю та передати 

його глядачеві за допомогою засобів художньої виразності, у цю творчу спілку 

також входить художник-постановник – усі вони працюють разом над 

загальною концепцією спектаклю» [2, с. 254].  

Усебічному розгляду театральної звукорежисури були присвячені 

ґрунтовні дослідження американського аудіотехнолога Б. Овсінскі. У своїй 

праці «Настільна книга звукорежисера» автор зазначав, що театральний 

звукорежисер має об’єднувати риси творчої особистості та інженера. Він 

повинен розбиратися в драматургії, режисурі, акторській майстерності, 

розумітися на музиці та музичному виконавстві, відчувати музичні стилі. 

Також «звукорежисерові важливо володіти всіма звукотехнічними навичками, 

уміти розбиратися в будь-якій звукотехніці, яка використовується у звуковому 

оформленні вистави. Чим більш кваліфікований звукорежисер як технік, тим 

успішніше він може з допомогою технічних засобів вирішувати творчі 

завдання» [113, с. 31]. 
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Слушною, на наш погляд, є й думка відомого англійського вченого-

звукотехніка Д. Фрая, який вважає, що найпродуктивніша творча участь 

звукорежисера в роботі над музичними творами, коли він стає співавтором, 

саундпродюсером, аранжувальником, музичним редактором твору. Внесок 

звукорежисера у створення нових художньо-естетичних задумів безсумнівний. 

Авторський текст і робота виконавців слугує першоджерельним матеріалом, а 

художні засоби виразності звукорежисури сприяють створенню кінцевого 

бачення музичного, вокального або іншого твору. Звукорежисер повинен бути 

готовим до створення звукового ряду мистецького твору у співтворчості з 

продюсером, композитором і виконавцем. Для результативного процесу 

співтворчості необхідна постійна систематична творча робота, націлена на 

вдосконалення своєї професійної майстерності та креативності мислення. Такий 

процес неможливий без широких знань у галузі гуманітарних наук, у тому 

числі зарубіжної та вітчизняної історії музичного мистецтва, масової культури, 

психології тощо [190, с. 21]. 

Режисер і театрознавець Г. Товстоногов у навчальному посібнику 

«Дзеркало сцени» згадував, що з появою звукотехнічного оснащення почали 

залучати музичну фонограму, з’явилася можливість увести у спектакль 

зроблений і змонтований звукозапис. Він вважав, що для глядача, як і для 

героїв, важлива природність звукової фонограми. Тому сьогодні звукове 

оформлення стає більш творчою роботою і відкриває безмежні можливості 

експериментувати. Він акцентує увагу на тому, що «справжній режисер завжди 

поєднує у собі і вчителя, і художника, і літератора, і адміністратора. Сьогодні 

можна було б додати – і музиканта. Ця багатопрофільність режисерської роботи 

визначила розподіл режисерських функцій, однією з яких стала звукорежисура» 

[152, с. 137]. 

Ю. Козюренко в навчальному посібнику «Основи звукорежисури в 

театрі» [77] акцентує, що професія звукорежисера в театрі стала актуальною з 

появою звукової техніки: мікрофонів, мікшерних пультів, підсилювачів, 

гучномовців, засобів мультимедіа тощо. Це дозволило вдосконалити і 
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спростити методи звукового оформлення спектаклю – музичне, шумове і 

звукотехнічне оформлення, до якого належить уведення в спектакль вокальних 

творів, танців, інструментальних п’єс, фрагментів симфонічних творів, 

хорового співу, музики різних жанрів і стилів. Це творче завдання вимагає від 

звукорежисера не тільки знання тексту п’єси, режисерської концепції 

постановки, але також глибокого розуміння характерів усіх персонажів і 

драматургії сюжету, оскільки музика впливає на гру акторів на сцені, їхній 

емоційний стан, тим самим допомагаючи їм зосередитися і глибше розкрити 

театральні образи. 

У роботі В. Кнудсена «Архітектурна акустика» зазначено, що на різних 

рівнях теоретичного аналізу театральний звукорежисер повинен володіти 

навичками роботи й у сфері концертної звукорежисури, для того щоб належно 

зуміти озвучити музичні колективи, які беруть участь у виставі. Також часто у 

театрі доводиться записувати музику для спектаклю, відповідно для цього 

необхідний досвід студійної роботи. Далі автор констатує: «Запис і відтворення 

звука – це галузь, у якій наука поєднується з мистецтвом звукорежисури. Тут є 

дві важливі сторони: точність звуковідтворення та просторово-часова 

організація звучання. Оскільки завдання відтворити звук після запису полягає 

не тільки в тому, щоб зробити його максимально придатним до того чи іншого 

театрального залу, але й у тому, щоб подати створений звуковий образ з 

урахуванням тієї акустичної атмосфери, у якій він буде прослуховуватися» [72, 

с. 431].  

Головні завдання звукорежисера драматичного театру, як пише К. Ратман 

у книзі «Звук у театрі», включають 1) організацію музичного, шумового та 

звукотехнічного оформлення театрально-видовищного дійства на основі 

творчого задуму режисера-постановника і композитора; 2) запис театральних 

шумів, мови і музики; 3) звуковий супровід вистави за допомогою 

звукотехніки. К. Ратман зазначає, що добір музики до спектаклю дуже часто є 

завданням тільки звукорежисера, тому що буває, що в режисера немає 

конкретного музичного матеріалу, а є лише уявлення, яка музика за змістом 
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повинна звучати. Він рекомендує використовувати декілька типових фонограм 

у той чи інший момент вистави: 1) музику для початку вистави, що виконує 

роль увертюри або вступу, вводячи глядачів у атмосферу дії; 2) музику для 

переходу між сценами; 3) окремі музичні номери і лейтмотиви; 4) музику для 

фіналу вистави [129, с. 8]. 

Інформатизація всіх напрямків мистецтва та культури, бурхливий 

розвиток інновацій у цілому, накопичення нових аудіомистецьких здобутків 

звукорежисерами, в результаті творчого процесу, зумовили потребу на новому 

рівні повернутися до проблеми створення звукового образу.  

Звук є знаковим елементом, який має естетичне або інформативне 

навантаження. В умовах сучасної інформатизації суспільства сформувалось 

нове уявлення про навколишнє середовище як про інформаційний простір, де 

кожен предмет, явище або подія відповідають певному значенню (символу). 

Звук у цьому випадку відіграє роль носія інформації, точніше, звукової 

інформації, що передається від однієї людини до іншої. 

Вивчаючи визначення терміна «інформація», знайдено декілька категорій, 

важливих для нашого дослідження. Інформація – відомості про навколишній 

світ та процеси, що в ньому відбуваються; відображення предметного світу за 

допомогою знаків та сигналів; повідомлення і відомості, що передаються в 

просторі й часі; відображення фактів матеріального або духовного світу в 

процесі комунікації; зміст, значення даних, що бачать у них люди. Звукова 

інформація – це дані, зміст яких розуміє людина і в яких містяться відомості, 

факти та події про навколишній світ, або звуки, що несуть естетичне і художнє 

навантаження. А процес передачі звукової інформації – це комунікативний 

процес передачі або відтворення даних у просторі й часі [101, с. 15]. 

Інформаційне середовище – сфера, у якій людина отримує інформацію, а 

«звуковим інформаційним середовищем» можна назвати простір, де 

знаходиться джерело звучання, що здійснює передачу звуко-образної або 

усвідомленої інформації (музика, голосові повідомлення, шуми та інше). Після 

слухового сприйняття звукового сигналу, його осягання мозковим центром 
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людини звук стає для нас «одиницею звукової інформації», тобто звуковим 

символом, який «розшифровується» людиною у певний зміст, образ тощо [101, 

с. 120]. 

Образ (відбиття, відображення, копія) – це комплекс відчуттів 

(інформації), отриманих за допомогою когнітивної системи (органів чуття), які 

утворюють у свідомості людини уявлення про певні події або предмети з 

навколишньої дійсності. Образ може бути уявним віддзеркаленням подій або 

предметів дійсності чи таким, що переймає характеристику від предмета за 

подобою якого він утворений або з яким він пов’язаний [6, с. 21]. 

За Г. Фількевич, звуковий образ (тональний) – це звукове середовище, а 

також сукупність звукових елементів, котрі створюють під впливом асоціацій 

уяву про матеріальний предмет, явище, подію, характер людини та інше. 

Визначення «звуковий образ» почало формуватись у звукорежисурі у другій 

половині XX ст. як наслідок технічної революції та стрімкого зросту 

звукотехнічних засобів художньої виразності. У звуковому образі всі елементи 

рівноцінні, тому що здатні донести сюжетно-створююче та естетико-

оформлююче навантаження щодо віддзеркалення реальної дійсності. Пошук 

оптимальної їх сукупності та взаємодії, у кожному конкретному випадку, і 

становить суть мистецької діяльності звукорежисера, який прагне досягти 

найбільш зрозумілих і виразних форм для втілення своїх творчих задумів [187, 

с. 23]. 

В театрі звуковий образ складається з трьох основних компонентів – 

музичного, вербального і шумового. Розглянемо детально кожен з них 

відповідно до напрацювань дослідників різних галузей знань. 

Музика є одним із важливіших засобів виразності театрально-сценічного 

втілення звукового образу вистави. Досвід використання музики, накопичений 

театром більш як за дві з половиною тисячі років свого існування, дозволяє 

сьогодні зробити певний наголос на її функціональних властивостях: визначити 

основні тенденції розвитку театральної музики, функції, принципи та прийоми 

її застосування у драматичній виставі.  
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Значення музики в театрі підкреслюють науковці та практики, які 

досліджують театральну музику або займаються театральними постановками. 

Є Власов у своєму посібнику [25] подає висловлювання видатних музикантів 

про глибинну сутність музичного мистецтва. Так, М. Арановський зазначав, що 

між звуком предметом і усвідомленням звуку як матеріалу – велика історична 

дистанція. Слуховий матеріал, призначений для творчої діяльності, він поділяє 

на дві форми: перша – чуттєва конкретна форма слухового уявлення, друга – 

форма абстрактних об’єктів музичного мислення, якими є звукоряди, лади, 

інтервали та інші музичні поняття, з яких складається музична мова. Таким 

чином, її величність публіка в концертних залах чи відкритих майданчиках – ті 

безпосередні учасники музичного дійства, на яких спрямовується звуковий 

матеріал (звуковий образ), отримують певні слухові враження, які у свою чергу 

«провокують» їх певну свідому або не свідому реакцію [25, с. 26]. 

М. Римський-Корсаков вважав, що музичний образ є думкою, яку відчуває 

людина. Однак так чи інакше усі твори різноманітних видів мистецтва не лише 

вміщують думки та світосприйняття митця, але й віддзеркалюють конкретні 

явища та події, виявляють їх роль у житті людини, їх естетичне значення, 

стверджуючи певний естетичний ідеал, реалізують одну з найбільш вагомих 

функцій мистецтва – пізнавальну функцію [25, с. 15]. 

Музика здатна насамперед багато і різноманітно передавати хвилювання 

людини, її почуття, емоційно-психологічний стан. На це звертав увагу І. Кант у 

«Критиці здатності судження». На його думку, музика – це «мистецтво 

витонченої гри відчуттів» [64, с. 197]. Про чуттєво-психологічну сферу як одну 

із суттєвих рис предмета віддзеркалення в музиці писали: знавець музики 

швейцарський диригент і композитор Е. Ансерме [4]; українські композитори і 

музикознавці М. Лисенко, М. Вербицький, Г. Хоткевич [194]; видатні режисери 

М. Кропивницький, Лесь Курбас, Г. Юра [208] та багато інших. 

Особливим ставленням до музичного образу в театрі відзначався 

М. Кропивницький, приклад, в інсталяції «Енеїда» І. Котляревського: 

«Характерно, що приступаючи до створення своєї гостро сатиричної 
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інсценізації, М. Кропивницький чітко уявляв собі її і в драматургічному, і в 

музичному вирішенні і тому розгортав хід події у відповідності до законів як 

сценічного, так і музичного мистецтва. Опублікований ним поетичний текст 

п’єси вражає не тільки величезною кількістю авторських ремарок, щодо 

виконання музики, а й тонкою їх деталізацією, що свідчить про велику 

майстерність автора як постановника музичних номерів» [151]. 

Функціональні властивості театральної музики розкриваються через 

драматургію театрального дійства. Г. Фількевич стверджує, що найперша за 

часом виникнення, але не провідна, функція театральної музики – зовнішньо-

зображальна. Вдало підібрана музична ілюстрація лише дозволяє зробити у 

конкретному дійстві те, про що розповідається за п’єсою в тій чи іншій сцені. 

Ця функція театральної музики може виявлятися у змалюванні картин і явищ 

природи, тобто у створенні музичних пейзажів через технічні засоби – 

відтворення фонограми, живого звуку. Здатність музики показати у розвитку 

природне явище, трудовий процес, військову баталію, історію кохання, рух 

потягу, боротьбу ідей тощо, усе те, що весь час перебуває в русі фізичному чи 

духовному, це – головна перевага музичного мистецтва перед архітектурою, 

скульптурою, живописом [187, с. 26]. Друга, більш важлива функція 

театральної музики – виражальна, або музика, що є засобом характеристики і 

відображає специфічну й найбільш цінну форму творчого осмислення і 

перетворення дійсності. Музична метафора в цьому випадку спрямована на 

виявлення образного змісту предмета, явища, дії. Безумовно, музичну 

характеристику в театральній виставі слід розглядати як додаткову в загальній 

сукупності засобів сценічної виразності. Проте це жодним чином не зменшує її 

суттєвої ролі у виставі. Музика, завдяки багатій виражальній палітрі, здатна по-

своєму влучно й точно характеризувати дійових осіб. Саме людина, риси її 

характеру, різноманітні якості і є головним об’єктом музичної характеристики в 

драматичній виставі [187, с. 115]. 

Є. Власов також виділяє дві функції музики – зображальну та 

виражальну, які інколи збігаються. Зображальна функція музики віддзеркалює 
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більш просту форму відображення дійсності і має переважно ілюстративний 

характер. Основний прийом, який виконує при цьому музика – наслідування 

дійсності, копіювання найбільш суттєвих зовнішніх звукових ознак предметів, 

явищ, дій, звичайно, через призму сприйняття їх людиною. Інший важливий і 

більш художній прийом звукового зображення навколишнього світу – музична 

метафора, а також ілюстративно-метафорична музична імітація [25, с. 36].  

Дослідники театральної музики (Є. Власов, Г. Фількевич, Ю. Козюренко, 

В. Попов та ін.) виділяють таку її функціональну властивість як засіб 

розкриття внутрішньої дії. Ця функція виходить із самої природи музичного 

мистецтва – здатності музики відображати внутрішній світ людини: її почуття, 

настрої хвилювання, радощів інше. На думку автора дисертації – позбавлені 

мовного виразу й приховані почуття, що живуть лише в душі героя, може 

розкрити саме музика. Музика внутрішньої дії виражає, головним чином, 

індивідуальні почуття і переживання окремих дійових осіб. Вона може 

мотивувати дії, вчинки героїв, їхні слова та реакцію на них, тобто відігравати 

емоційно-смислову роль. Висловлюючи почуття героїв, вона підкреслює їхній 

стан: кохання, сум, почуття самотності та ін. Приклади цьому можна знайти в 

музиці будь-якої театральної вистави. Дійові особи висловлюють свої емоції, 

почуття через пісню або інструментальну музику, яку самі виконують – це їх 

внутрішній монолог. Музика в такому випадку переймає на себе “тягар” 

драматургічного навантаження.  

Ступінь активності музики в драматургії вистави залежить не лише від 

використання тих чи інших функцій, але й прийомів включення музики до 

сценічної дії, про що зазначають окремі дослідники (М. Грінченко, 

О. Кудряшов, І. Меєрович). Один з найбільш розповсюджених прийомів – 

підкреслення дії, що відбувається на сцені. Музика в даному випадку 

виправдана ситуацією, дійові особи або виконують музичні номери (співають, 

грають на музичних інструментах), або слухають та реагують на неї. Велика 

виражальна сила властива такому прийому, як випередження дії музикою, що 

виступає провісником прийдешніх подій, поштовхом до певних вчинків 
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персонажів. Перед появою героя може лунати урочистий марш, що збирає 

дійових осіб на сцені і наче провіщає: зараз з’явиться головний герой. Прийом, 

коли музика випереджає фізичну або словесну дії персонажів, стає своєрідним 

поштовхом для вчинків героїв, їхніх подальших дій, нерідко застосовується у 

виставах про життя й творчу діяльність митців. Музика ніби викликає 

художньо-поетичні образи майбутніх творів, допомагає показати кристалізацію 

творчої фантазії, думки митця. Ще один дійовий прийом включення музики до 

сценічної дії – ремінісценція – нагадування через музичний компонент (або 

звук, шум) про минулі події, про певних персонажів, з якими та чи інша 

музична тема була пов’язана у виставі раніше. 

Якщо музика концентрує найбільш характерні особливості персонажа, 

постійні риси в образі дійової особи, вона відіграє у виставі більш значну роль, 

набуваючи значення лейтмотиву, визначає Г. Фількевич. Музика, маючи 

можливості узагальнення, більшою мірою, ніж фізична дія і навіть словесна, 

може допомогти яскравіше й повніше виявити й донести до глядача ідею 

сценічного твору. Для досягнення цієї мети композитори вдаються до 

застосування лейтмотивів. Прийом лейтмотивності – повторення музичних 

тем, що виникають протягом усієї вистави. Це один із найпоширеніших методів 

використання музики театром XX ст. (пісні, романси, мелодії, звучання окремої 

гармонії) для характеристики дійових осіб, певної драматичної ситуації. Як 

правило, лейтмотив віддзеркалює ставлення драматурга або режисера-

постановника до персонажа, групи персонажів, до розвитку дії. Багаторазово 

повторюючись упродовж сценічної дії, лейтмотив видозмінюється відповідно 

до розвитку образу героя чи певного явища. У виставі може бути одна чи кілька 

провідних музичних тем. За наявності кількох лейтмотивів, що характеризують 

протидіючі сили, музична драматургія вистави будується на протиставленні, 

зіткненні й розвитку цих основних музичних тем [187, с. 40]. 

Найбільш розповсюджений різновид – мішана побудова музичного 

вирішення вистави. Суть його полягає в наявності одного чи двох лейтмотивів 

та низки музичних тем (номерів), що відіграють допоміжну роль. Ці музичні 
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персонажі співають, грають на музичних інструментах, танцюють. Це також 

музика, що звучить у картинах балу чи інших веселощів, обрядів, ритуалів 

тощо. Організація музичного матеріалу на основі використання одного-двох 

лейтмотивів та ряду музичних номерів (тобто мішаного вибору побудови) 

особливо властива сценічним творам у жанрі драми [187, с. 40]. 

Використання лейтмотивів для зовнішньої, зображальної характеристики 

дійових осіб пов’язане із застосуванням принципу ілюстрації. У драматичному 

театрі застосування лейтмотивів ускладнюється тим, що час їх звучання у дії 

обмежений і показати розвиток музичної теми разом із розвитком сценічного 

образу персонажа протягом вистави проблематично. Тому нерідко лейтмотив 

залишається незмінним і виконує суто ілюстративну функцію – ознаки 

присутності героя, певного настрою, ідеї, драматичної ситуації тощо.  

Музика в театральному мистецтві взаємодіє з іншими компонентами 

вистави. Як стверджує Г. Фількевич, існує два основні принципи – тотожності 

та контрасту. Принцип тотожності (у літературі можна знайти й такі 

визначення, як принцип гармонійності, аутентичності) полягає в тому, що 

музика відповідає настрою й характеру образу дії, співзвучна пластично-

просторовому рішенню сценічного твору. Це, зокрема, музичні пейзажі, 

супровід музикою сценічних боїв, висловлення певного емоційного стану 

персонажів, почуття кохання. Досить часто композитори або звукорежисери 

створюють чи підбирають для таких сцен ліричні мелодії, які небагато додають 

до того, що відбувається на сцені. Музика лише емоційно посилює епізод, 

доповнюючи словесну та фізичні дії [187, с. 58]. 

Якщо розглядати принцип тотожності в історичному аспекті, то він 

первинний у театрі. Це пояснюється такою причиною, як відсутність (майже до 

кінця XIX ст.) професії режисера. У центрі вистави був актор, а все інше – 

музика, художнє оформлення – вважалося другорядним. Інша причина полягала 

в тому, що кожний з авторів-творців вистави по-своєму прочитував п’єсу, 

прагнучи доповнити, посилити певний характер або ситуацію саме 

драматичного твору, а не вистави. Творча фантазія композитора працювала 
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головним чином у співдружності з літературою, а не зі сценою. Він вибирав у 

драматичному творі те, що було ближче його творчій індивідуальності.  

У драматичній виставі, пише Г. Фількевич, можливо подолати 

статичність лейтмотиву, використовуючи принцип контрасту. Музична тема 

може змінити тональність (прозвучати у мажорному або мінорному варіанті), 

темп, стиль (в іншому аранжуванні), манеру виконання тощо, і тоді вона може 

ставити складні психологічні акценти, виявляти підтекст дії, показувати 

сценічний образ, ситуацію в розвитку. Сенс контрастної музики і дії в тому, що 

музика здатна дати оцінку герою (його думкам, почуттям, вчинкам). У разі 

використання принципу контрапункту лейтмотив постійно супроводжує героя: 

звучить на появу і зникнення, під час його монологу, конкретних вчинків, при 

згадці про нього інших персонажів [187, с. 42]. 

Варто виділити в театральній музиці використання монтажного 

принципу. Він базується на зіставленні, зіткненні, зчіплюванні окремих явищ, 

розташованих за законами асоціативної логіки, у певну монтажно-

драматургічну будову, де ці явища підсумовуються, узагальнюються і постають 

як цілісний процес. Монтажний принцип закладений практично в усіх видах 

мистецтва, він властивий поезії та прозі (твори О. Довженка, О. Олеся) [45], 

музиці (композиції Г. Хоткевича, Б. Лятошинського, Л. Ревуцького) [107], 

театральному мистецтву (вистави Б. Брехта, Р. Віктюка, Г. Юри) [208]. 

Серед засобів музичної виразності, як зазначив шведський кінорежисер 

І. Бергман, ритм є найважливішим, бо «завжди, кожну мить нашого життя, не 

замислюючись над цим, ми живемо в тому чи іншому ритмі – дихання, биття 

серця, рух очей, зміна дня і ночі, руйнування і творення; все у світі є ритм. І 

тому творча праця повинна бути побудована на цьому факті – ми починаємо 

постійно прислухатись, рухатись до неповторного ритму тексту» [9, с. 117]. 

Саме ритм є організуючим фактором просторово-часових структур, 

основою потенційної «музичності» театру. Ритм у театрі найбільш наближений 

до реального життя, він досить рухливий, тому що кожна нова вистава грається 

заново, по-іншому, по-новому. Ритм у мистецтві має функцію формоутворення, 
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якій приділялась і приділяється велика увага в театральних працях і практичних 

роботах видатних режисерів театру. Віддаючи данину силі ритму, Леся 

Українка навіть присвятила йому цикл віршів, який так і називається – 

«Ритми»: «Де поділися ви, голоснії слова...», «Чи тільки ж блискавицями 

літати...», «Хотіла б я уплисти за водою...», «Якби оті проміння золоті». 

Поняття ритму, зокрема музичного, містить у собі ще два близькі поняття 

– метро-ритм та темпоритм. Музичним метром називають рівномірне 

чергування сильних та слабких доль у такті. Темпоритм як організація 

структури музичної мови є важливим виразним засобом, що може відобразити 

жанр, характер, настрій; передавати характер руху: плавний чи різкий, стрімкий 

чи повільний [25, с. 27–30]. Поняття темпоритму введено К. Станіславським у 

театральне мистецтво на початку XX ст.: «У кожній людській пристрасті у 

стані переживання свій темпоритм» [143, с. 428]. Однак він не залишив 

достатньо чіткого та ґрунтовного визначення цього визначення. 

Дослідник звукового оформлення В. Попов зазначає, що кожна вистава 

має свою композицію, тобто побудову і співвідношення окремих частин 

театральної дії в сценічному просторі й часі. Тому важко визначити, де саме, у 

якому місці повинна звучати музика. Однак у процесі розвитку музики в 

драматургії історично склалась так звана сполучна функція. До такого типу 

структурно-композиційної музики належить: увертюра, музичний антракт і 

фінал. Досить часто музичні вистави починаються вступом. За масштабом він 

переважно невеликий: може складатися лише з кількох акордів або звуків, може 

становити одну або кілька фраз, період, просту дво- або тричастинну форму 

[124, с. 93]. 

Досить часто музикою починаються окремі дії (частини) вистави. Такий 

вступ до дії називається музичним антрактом і виконується переважно після 

перерви між діями, безпосередньо перед початком акту. Завдання музичних 

антрактів менш складні й різноманітні: заповнити паузу в розвитку дії і зв’язати 

між собою частини композиції вистави, безпосередньо ввести до конкретної дії, 

а не в цілому до всієї вистави. Музичні антракти можуть бути й між картинами 
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(особливо коли відбувається зміна декорацій при відкритій завісі – так звана 

«переміна»). У такому випадку музика або відсовує драматичну дію 

попередньої картини, або готує глядачів до сприйняття подій наступної 

картини [108, с. 412]. 

Музичний фінал – це своєрідна крапка вистави. Нерідко музичний 

матеріал фіналу повторює, але в новій якості, вступну тему, тим самим 

підкреслюючи симетричність. Трапляються й такі музичні фінали, які 

супроводжують глядачів аж до виходу з глядацької зали чи навіть театру. 

Прикладом може бути фінал драми П. Куліша «Байда, князь Вишневецький», 

коли після закриття завіси «продовжується невиразний спів, переходить 

варіаціями у високий національний гімн» [106, с. 456]. Музика фіналу 

узагальнює провідну ідею, тему вистави. 

Таким чином, на сьогоднішній день доволі детально розроблено 

специфіку музики в театрі, її драматургічні функції. Для звукорежисерської 

роботи в театрі вважаємо за потрібне дати коротку характеристику специфіки 

співацьких голосів, що дуже важливо для сучасної практики запису фонограм у 

музичному оформленні вистав. 

Співацькі голоси мають свої особливі властивості і критерії, а саме більш 

багате на відтінки, «живе» звучання порівняно з усіма музичними 

інструментами. Важливими чинниками співацького голосу є висота, тембр, 

сила, емісія, вібрато, дикція [177, с. 12]. 

Велике значення у процесі досягнення вокальної майстерності має 

динамічний діапазон, тобто максимальна різниця в силі голосу між форте і 

піано. У професійних оперних співаків динамічний діапазон досягає 20 – 30 дБ, 

вони повинні мати діапазон не менше двох октав. Співаки-аматори, які не 

мають фахової підготовки, мають значно менший динамічний діапазон голосу, 

приблизно 5 – 10 дБ. Звукочастотний діапазон співацького голосу визначається 

між низькими і високими звуками, які виконавець спроможний відтворити. 

Співацькі голоси за висотою поділяються на чоловічі – бас (82 – 349 Гц), 

баритон (110 – 392 Гц), тенор (132 – 523 Гц) і жіночі – контральто (165 – 698 



 68 

Гц), мецо-сопрано (220 – 880 Гц), сопрано (262 – 1046 Гц) і колоратурне 

сопрано (330 – 1397 Гц) [177, с. 12]. 

Діапазон співака можна поділити на декілька регістрів – низький, 

середній і високий, кожен з яких характеризується особливим тембром голосу. 

Рівність голосу за тембром у різних регістрах – одна з головних властивостей, 

якої намагаються досягнути виконавці. Для звукорежисера важливо знати, що 

студійні мікрофони особливо чутливі до ділянок регістрових переходів, вони 

ніби підкреслюють і збільшують усі нерівності в голосі. Голоси кращих 

виконавців визначені своєрідним тембром. Краса тембру підкреслюється, коли 

досягається тональний баланс між нижньою (близько 500 Гц) і верхньою 

(близько 3000 Гц) формантами співацьких голосів. До того ж голоси 

характеризуються ще однією закономірністю – яскраво вираженими високими 

обертонами з частотами 2500–3000 Гц. Ця ділянка частот називається верхньою 

співацькою формантою, яка надає голосові приємного тембру зі сріблястим 

відтінком. Нижня форманта відповідає за теплоту й «округленість», відчуття 

м’якості та масивності в голосі, вона розміщена у межах 300–600 Гц; верхня – 

за її «блиск» – особливу властивість, яку музиканти називають летючістю. 

Особливо ця властивість необхідна співакам оперного плану. «Летючий» голос 

– не обов’язково гучний. Трапляються випадки, коли гучний голос не чути в 

залі, а несильний добре чути здалеку. 

В окремих випадках голос виконавця коливається, ніби пульсує ритмічно 

і плавно з частотою приблизно 5–7 пульсацій за секунду. Цю пульсацію 

називають вібрато – результат періодичної зміни  інтенсивності, частоти й 

спектру звуку. Його неможливо створити в режимі реального часу за 

допомогою звукотехніки в театрі чи на концертних майданчиках, воно може 

звучати тільки в «живому» виконанні або у запису. 

Отже, музичний компонент (вокальний та інструментальний) театральних 

дійств є надзвичайно важливим як в інформаційному, так і естетичному плані. 

У звуковому образі вистави він є центральним, і завдання звукорежисера 

максимально органічно вписати музику у загальну драматургію спектаклю. 
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Наступний компонент звукового образу в театрі – вербальний. Він, як і 

музика, відіграє важливу роль у створенні звукового образу вистави. Існують 

два види мови – розмовна і сценічна. Розмовна мова – це стиль мови, якому 

притаманні свої специфічні якості та функції. Основна її якість – це реальність 

обставин, які оточують співрозмовників. До виразних засобів розмовної мови 

належать темп, висота, паузи, наголос. Також важливу роль відіграє інтонація, 

вона допомагає краще висловити (і, відповідно, зрозуміти) логічну думку. 

Сценічна мова, на відміну від розмовної, готується заздалегідь відповідно 

до попередньо підготовленого сценарію. Їй властиві такі якості, як чистота 

дикції, чіткість і розбірливість. Тому під час підготовки акторів для сцени, 

дикторів, ведучих ефіру багато уваги приділяється заняттям зі сценічної мови. 

Вправи для мовного апарату на дихання, систематичний тренінг є єдиною 

можливістю позбутися неправильно сформованих мовних стереотипів і 

закріпити правильну вимову, яка стане надалі фундаментом для професійної 

роботи у цій сфері. 

Мова людини створюється при тісному контакті двох складових: 

голосових зв’язок і голосового тракту, куди входять порожнини глотки, гортані, 

рота і носа. Таким чином виникає акустичний (звуковий) сигнал. Акустична 

сигналізація ґрунтується на постійній взаємодії трьох систем –  дихальної, 

голосоутворювальної та резонансної. 

Висота мови залежить від частоти коливання голосових зв’язок. 

Частотний діапазон чоловічого голосу перебуває у межах великої і малої октав 

(85–200 Гц), а жіночого – малої і першої октав (160–340 Гц). Художня мова за 

частотним діапазоном значно ширша, ніж побутова мова, її діапазон у деяких 

випадках доходить до двох октав (відповідно 85–340 Гц і 160–550 Гц). Для 

театрального звукорежисера важливо знати, що для того, щоб передати 

характерні особливості тембру, необхідно записувати і відтворювати частотний 

діапазон значно ширше – у межах 70–8000 Гц. При такому частотному 

діапазоні зберігається стала розбірливість і природність звучання голосу [171]. 
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Діапазон зміни потужності голосу під час художнього читання приблизно 

40–50 дБ. Динамічний діапазон голосу диктора значно вужчий – приблизно 15–

20 дБ. Розбірливість, чіткість мови залежить не тільки від технічних умов 

запису, а й від дикції виконавця. Мова стає млявою, якщо мовець не володіє 

хорошою дикцією [103, с. 9]. 

Таким чином, вербальний компонент є важливим для створення 

звукового образу вистави, оскільки мова є засобом виразності, у багатьох 

випадках співвідносною з музикою. 

Третій компонент звукового образу в театрі – шумовий. Темі 

театральних шумів присвячені праці таких авторів, як Є. Власов [25], 

Ю. Козюренко [76], Г. Фількевич [188], а також дослідників акустики, як 

І. Алдошина [2], І. Крендалл [86], В. Попов [124]. Шуми, звуки, як природні, 

так і створені діяльністю людини, весь час наповнюють світ навколо нас 

різноманітним багатоголосим звучанням. Будь-який ледь помітний рух 

матеріального тіла або окремих його частин народжує звук або шум. Сума 

звучання різних звуків і шумів називається фактурою звука або шуму. Усі 

існуючі звуки та шуми поділяються на два основні види – природні, створені 

самою природою; та штучні, які виникають у процесі й наслідку різноманітної 

діяльності людини. Природні шуми і звуки, у свою чергу, поділяються за своїм 

походженням на шуми та звуки стихійних явищ та шуми і звуки тваринного 

світу. Шуми складаються з трьох нерозривних елементів – тембру, ритму і 

темпу. Тембр дозволяє відрізнити один від одного декілька однотипних шумів, 

наприклад, кінський тупіт по бруківці й по дерев’яному мосту.  

Шуми є складні за тембром звуки, такі як дощ, вітер, гуркіт літака тощо. 

На сьогоднішній день існують аудіофонди з шумами й різними звуками, які 

застосовуються у театрі. Крім того, також існує інший спосіб видобування 

шумів і звуків – безпосередньо акторами, помічниками режисерів за кулісами 

або на сцені. 

Різні фантастичні явища також можна зобразити шумами. Таких шумів не 

існує в природі, тому їх найчастіше створюють за допомогою сучасних 
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пристроїв – електронних музичних інструментів, цифрових процесорів обробки 

звукового тракту. Також з допомогою шумів можна уявити дію за сценою, тому 

що вони більш безпосередньо й точно пов’язані в нашій свідомості з певними 

подіями. Так, шум танків, бомбардувальників, пострілів створює в уяві глядачів 

та дійових осіб картину бою, що нібито відбувається за лаштунками сцени; 

гудки та шум двигунів тепловозів та електровозів, оголошення про час 

відправлення чи прибуття поїздів – картину залізничної станції тощо. 

Залежно від того, яку роль відіграють шуми та звуки у виставі, яким 

чином вони пов’язані зі сценічною дією та діями акторів, вони поділяються на 

ігрові, сценічні та фонові. Ігрові шуми – такі шуми та звуки, які синхронно 

виникають унаслідок дій акторів на сцені. Вони можуть створюватись, як уже 

згадувалось, самими акторами або відтворюватися з фонограми, але у місці, яке 

обов’язково має бути в зоні досягнення дій актора. Деякі ігрові шуми та звуки, 

джерело яких знаходиться відповідно до дії за межами сцени, неможливо 

реально показати глядачеві, наприклад, вибух гранати, сплеск води від 

кинутого каменю і галас та крик пташиної зграї, яка злетіла від цього.  

Сценічні шуми та звуки можуть виникати незалежно від дій акторів, однак 

вони реагують на них. Джерело сценічного шуму може знаходитись на самій 

сцені – телефон, радіо, спів папуги в клітці; поза сценою – звуки грози, 

автомашини, гавкіт собаки. Часто сценічні шуми є логічною причиною 

наступних вчинків персонажів п’єси (сполох, плач тощо). Сценічні шуми 

подають на точно визначену репліку, певну дію тощо, і переважно з фонограми. 

Так чи інакше, вони обумовлюють логічну послідовність дій актора та розвитку 

дії, слугують додатковим джерелом інформації для глядача. 

Фонові шуми і звуки не беруть безпосередньої участі в дії. Фонові 

звучання – завивання хуртовини, шум дощу тощо – лише супроводжують дію і 

створюють звукову ілюзію сценічної реальності: передають атмосферу, у якій 

відбувається дія; в окремих випадках вказують конкретний час дії (історичну 

епоху, пору року, час доби); визначають і характеризують місце дії. 
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Існують особливі різновиди шумів та звуків, до них належить шумо-

музика та звуко-шум. Шумо-музикою називають різновид шуму, який 

утворюється ритмічно організованими та спеціально підібраними за тембром, 

діапазоном звуки і має виразний характер. Звуко-шум – це крик деяких птахів, 

гудіння натягнутого дроту та інші звуки, що мають певну висоту, 

музикальність звучання. Сучасний театр з успіхом використовує для створення 

різноманітніших звучань шумо-музики і звуко-шуму інноваційні електронні 

музичні інструменти, зокрема синтезатор.  

Питання театральних шумів розкривається у працях українських та 

зарубіжних науковців, зокрема І. Алдошиної, Є. Власова, І. Крендалла, 

Ю. Козюренка, В. Попова, Г. Фількевич та ін. У їх роботах здійснено 

класифікацію театральних шумів, яка нині вважається класичною та усталеною. 

Сьогодні виділяють такі типи шумів, за якими складають шумову фонограму: 

1) шуми й звуки природи та стихійних явищ (птахи, домашні тварини, хижі 

звірі, грім, зливи тощо); 2) шуми транспорту (залізничний, гужовий, водний, 

повітряний, міський, сирени спецмашин та ін.); 3) виробничі шуми (цех заводу, 

аграрні машини, будівництво, зв’язок, обчислювальна техніка тощо); 

4) батальні шуми (повітряний бій, танки, прохід військ, постріли, вибух бомби 

та ін.); 5) побутові шуми й звуки (шум вулиці, гомін натовпу, стадіон, дзвони, 

салют тощо). При цьому зазначимо, що це далеко неповний перелік усіх 

необхідних шумів та звуків, багато з перелічених шумів можуть мати десятки 

різних відтінків. Натуральні шуми (на відміну від музики чи мови) досить 

важко записати, аби потім при відтворенні вони звучали природно. Багато 

натуральних шумів значно простіше записати чи семплувати, імітуючи їхнє 

звучання за допомогою процесорів ефектів, музичних електронних 

інструментів, різної цифрової звукотехніки. Особливо це стосується шумів і 

звуків, що не існують у природі (ревіння динозаврів, різноманітні фантастичні 

образи і явища). 

Драматичну функцію у звуковому образі вистави може відігравати тиша. 

Тиша, пауза – це не руйнування, не знищення звукового ряду, а елементи 
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звукової і музичної виразності. Вони подекуди виконують більш значну 

емоційну роль, ніж музика і шуми. Тиша – це драматургічно виправдана 

відсутність звуку, яка відтіняє його, надаючи звуку більшої ваги.  

Усі види театральних шумів (ігрові, сценічні та фонові) виконують і дві 

основні загальні функції – ілюстративну та інформативну. Головними 

завданнями шумового оформлення вистави є створення звукових ілюстрацій та 

ілюзій. Для звукорежисера і режисера-постановника шумове та звукове 

оформлення – одна з можливостей відтворити і показати на сцені театру 

реальне життя. Для актора шуми та звуки – це своєрідний засіб пристосування 

до умовної сценічної дійсності. Для персонажа – це саме «природне» сценічне 

життя. Для глядача шуми та звуки – це цілісність сприйняття умовної 

театральної реальності. Добір, запис, монтаж та логічне введення фонових, 

сценічних, ігрових шумів та звуків у спектакль, поглиблення їхнього дійового 

зв’язку з драматургією, з конкретними сценічними обставинами, у яких 

розкривається дія, – одне з головних завдань театрального звукорежисера. 

Отже, шумове оформлення є невід’ємним компонентом звукового образу 

вистави. На сьогодні в науці вже детально розроблено питання функції шумів у 

театральних видовищах, у тому числі і в практичному аспекті 

звукорежисерської роботи. 

Звуковий образ, яке вже зазначалося, є звуковим середовищем та 

сукупністю звукових елементів, що створюють під впливом асоціацій уяву про 

матеріальний предмет, явище, подію, характер людини та інше [188, с. 23]. Це 

поняття є базовим у театральному видовищі, однак оскільки воно стосується 

лише окремих компонентів вистави (явище, подія, характер людини), його 

важко віднести до цілісної вистави, оскільки вона має багато образів. Щодо 

інших звукового супроводу спектаклів, зазвичай використовуються такі 

дефініції як «музичне оформлення вистави» та «звукове рішення вистави». 

Розв’язання питань музичного оформлення вистави – невід’ємна складова 

частина роботи режисера-постановника. У питаннях використання музики у 

виставі, на думку Ю. Козюренка, режисер не обов’язково повинен бути 
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музикантом, але він повинен мати гострий слух (найкраще – музичний), 

почуття ритму; орієнтуватися в основних питаннях музичного мистецтва – 

знати характерні особливості музичних стилів, основні жанри і форми 

музичних творів; мати певний слуховий досвід [76, с. 32]. Режисер-педагог 

М. Терещенко в монографії «Режисер і театр» у розділі «Музичне оформлення 

вистави» писав: «Працюючи над музичним оформленням вистави, режисер і 

композитор ознайомлюються з характером музики тієї епохи, яку відображено 

у п’єсі. Коли приміром режисер працює над п’єсою “Украдене щастя”, то він 

обов’язково ознайомиться з західноукраїнською музикою того часу – з піснями, 

коломийками, танцювальними мелодіями» [148, с. 146]. 

Таким чином, термін «музичне оформлення вистави» стосується 

передусім музичного компоненту вистави, а не всього її звукового образу, який 

включає вербальну та шумову складові. Тому сучасна театральна практика 

використовує інше поняття, а саме «звукове рішення вистави». 

Звукове рішення вистави у практичній площині передбачає аналіз музики 

та шумів, вказаних автором в ремарках або в подальшому тексті п’єси [25, 

с. 85]. В. Немирович-Данченко розрізняв два види аналізу щодо звукового 

рішення: «перший літературний, статичний; другий театральний, динамічний, 

який перекладає думки і образи письменника на мову сценічної дії» [108, 

с. 382]. Для того, щоб створити звукове рішення вистави, необхідно насамперед 

знайти власне режисерське бачення драматичного твору, бо головна мета 

вистави визначає загальну атмосферу, настрій звучання музики і шумів, їх 

динаміку, темп, ритм. Кожна п’єса має специфічні жанрові риси, які 

потребують певного звукового рішення. Кожна вистава має свій тональний ряд, 

свій тон. Та ж сама п’єса, що грається у різних театрах, має власне звукове 

рішення, навіть у тих випадках, коли використовує ті ж самі музичні твори. 

Педагог-театрал Є. Власов зазначає, що, «на відміну від суто режисерського 

прочитання п’єси, в результаті якого з’ясовуються тема та ідея, виявляється 

головний конфлікт та його рушійна сила – низка подій тощо, режисер, що 
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ставить своєю метою створення музично-шумового озвучення п’єси, повинен 

водночас відшукати та проаналізувати реальні – музику та шуми» [25, с. 85]. 

Таким чином, звукове рішення є більш широким поняттям, ніж музичне 

оформлення вистави, оскільки стосується усіх компонентів звуку в театрі. 

Також в сучасній звукорежисерській театральній практиці вживаний термін 

музично-звукова концепція вистави, який ще не концептуалізований в науковій 

літературі. За змістом, ми вважаємо, він близький до звукового рішення 

вистави, але акцент тут ставиться на драматургії музики та звуку на рівні 

концепції твору. Різні звукові образи у музично-звуковій концепції вистави 

постають у єдності, підпорядковуючись як загальній драматургії твору, так і 

його сценічному рішенню. Наголосимо на тому, що музично-звукова концепція 

вистави у зародкових формах існувала в театральній практиці в усі часи, однак 

як цілісна ідея почала усвідомлюватися достатньо пізно. У наукових працях 

ХІХ та навіть початку ХХ ст. більшу увагу приділяли музичному компоненту.  

Ми хочемо запропонувати власне бачення музично-звукової концепції 

вистави, яка є актуальною для сучасної культури, де техніко-технологічний 

компонент в ній відіграє важливу роль. В наукові літературі такого роду 

видозміни в театральній звукорежисурі описані, але не концептуалізовані. Ми 

пропонуємо на сучасному етапі розвитку театральної культури вживати замість 

більш широкої дефініції «музично-звукова концепція вистави» більш вузький, 

але специфікований термін «звукотехнічна концепція вистави», тим самим 

підкреслюючи важливість технічного компоненту у загальному аудіальному 

компоненті театральних видовищ. Таким чином, ми ставило акцент на техніко-

технологічному компоненті, бо саме він радикально змінив обличчя сучасного 

театру. 

Сучасні театрознавці, аналізуючи театр кінця ХХ – початку ХХІ ст., 

підкреслюють цю видозміну. Так, дослідниця театрального мистецтва 

Г. Веселовська вказує на так звану «кризу слова» та «втрату вербальності» і 

активне втручання у театральний процес «позавербальних мистецтв». Вона 

наголошує на тому, що в сучасному театрі інформація подається у вигляді 
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візуального зображення й музики. Г. Веселовська зазначає, що у багатьох 

музично-драматичних театрах України притримуються традиційного принципу 

синтезу мистецтв, але сьогодні ми бачимо й нові тенденції, де використання 

найсучасніших медіатехнологій призводить до появи так званого «візуального 

театру» та «мультимедійної вистави» [18, с. 53]. 

Українські дослідниці К. Юдова-Романова, В. Стрельчук та Ю. Чубукова 

свою статтю присвятили саме тенденціям сучасного театру, зокрема новаціям в 

сучасній театральній драматургії. Вони виділяють та описують шість типів 

сучасних вистав, серед яких «1) мультимедійні масові заходи, вистави, 

концерти та церемонії відкриття; 2) інтерактивні спектаклі, імерсійний театр; 

3) лазерні та піротехнічні спектаклі; 4) шоу вокалоїдів, голографічне 

проектування; 5) фемботи, що співають, та інша робототехніка; 6) VR-тури в 

естрадне шоу та VR-театри» [207, с. 54]. У результаті дослідження авторки 

зазначають, що характерною рисою сучасного театру та театралізованих 

видовищ є поєднання сценографічного, літературного, хореографічного, 

музичного компонентів з сучасними досягненнями техніки та технологій, а 

саме мультимедійними та мобільними технологіями, комп’ютерною графікою, 

3D-проєктуванням, «голографічними технологіями», інтерактивними формами, 

VR-технологіями та ін., що свідчить про актуальність синтезу нових технологій 

і мистецтва у сучасному культурному просторі. Нові технології в сучасному 

театрі та театралізованих видовищах за допомогою сучасної мови допомагають 

режисерам втілювати надзавдання [207, с. 65–66]. 

Тож констатуємо, що сьогодні театральні видовища у своїй візуальній 

частині навіть у порівнянні з тим, що було двадцять років тому, суттєво 

змінилися, чому сприяв техногенний характер сучасної культури. Однак варто 

зазначити, що радикальний прорив в аудіальній частині театрального мистецтва 

відбувався раніше, починаючи з 1960-х рр., проте йшов більш повільно, суттєво 

прискорившись вже на межі тисячоліть. Тому вважаємо за потрібне 

трансформацію аудіального компонента у театральних видовищах виділити як 

окремий етап і дати йому характеристику. 
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На нашу думку, термін «звукотехнічна концепція вистави» найбільш 

повно відповідає сучасному стану театрального дійства, де техніко-

технологічний компонент стає вирішальним у втіленні аудіальної складової 

вистави. Проте сам термін є дещо громіздким, тому ми пропонуємо як її 

замінник використовувати дефініцію «сценофонія», яка зараз доволі активно 

використовується у світовій художній практиці. 

Оскільки цей термін є новим для української науки, коротко 

охарактеризуємо його основні змісти. Дефініція «сценофонія» в українському 

культурному та науковому просторі наразі використовується вкрай рідко. Як 

приклад стихійного вживання цього слова зазначимо назву виставки 

українського сценографа А. Александровича-Дочевського «Сценоманія-

сценофонія» [115]. На жаль, у вказаній критичній статті немає інформації, чому 

саме так названо цю виставку (окрім назви, це слово в статті не вживається і не 

пояснюється), оскільки у дописі йдеться передусім про сценографію і жодного 

слова немає про звук, навіть у широкому його розумінні. 

Натомість термін «scenophony» доволі широко розповсюджений в 

англомовному світі. Це поняття зазвичай використовується на позначення 

звукового ряду театральної вистави або кінофільму, тобто те, що є сферою 

відповідальності звукорежисера. В англомовній науковій літературі також 

немає визначення цієї дефініції, оскільки це слово, не набувши статусу 

визначеного терміну, у практичній діяльності стало вживатися на позначення 

аудіального компоненту сценічного твору або кінематографічної стрічки. 

Термін «сценофонія» – новотвір, що виник за аналогією до дефініції 

«сценографія». Її поява та закріплення в художній практиці, на нашу думку, 

стала результатом радикальної трансформації аудіального ряду в театральних 

виставах та кінематографі завдяки збільшенні ваги фігури звукорежисера, який 

за допомогою технічних засобів організує в сценічному або екранному просторі 

усі аудіальні компоненти – музичний, шумовий та мовленнєвий. 

Відсутність англомовному просторі наукових праць, де б 

концептуалізувалася дефініція «сценофонія», не означає, що немає спроб 
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уточнити зміст цього слова, оскільки він, попри доволі широку вживаність, не є 

загальнозрозумілим. В англомовних джерелах, передусім різного роду статтях 

та інтерв’ю, ми знаходимо спроби пояснення цієї дефініції. Сценофонію 

зазвичай розуміють як живий просторовий звуковий дизайн (scenophony means 

lived spatialized sound design) [212]. Мексиканський композитор Р. С. Альварадо 

(Rodolfo Sánchez Alvarado) визначає сценофонію як звуковий костюм для 

сценічної дії (sound costume for a scenic act), тобто звук, створений для сцени, з 

яким треба працювати як з декораціями. Цей метафоричний образ він пояснює 

таким чином: у фільмі одночасно відбуваються дві події – звукова та візуальна, 

вони не є тотожними, хоча живуть в одному просторі. Сценофонія є звуковим 

костюмом, який є скоріше не предметом, а аурою, ефіром візуального стану 

[217]. 

Отже, сценофонія у розумінні сучасних творців саунду в театрі та 

кінематографі є звуковим компонентом вистави або фільму, який має свою 

драматургію, свій простір, розгортається у своєму часі, створюючи художній 

образ. При цьому музикантами та звукорежисерами не артикулюється той 

момент (вочевидь, через те, що інакше не може бути), що сценофонія 

створюється за допомогою технічних засобів і без неї неможлива. 

У франкомовній науковій літературі ми натрапляємо вже на спроби 

концептуалізації дефініції «сценофонія». У дисертаційній роботі П. Деграншам 

(Pauline Desgrandchamp) з дизайну «Наративність та пластичність звукового 

факту в дизайнерському підході: для прикладних досліджень: спільна сонорама 

у надзвичайних історіях наших вулиць та наших просторів» («Narrativité et 

plasticité du fait sonore dans une approche design: pour une recherche appliquée: le 

sonorama participatif des histoires extraordinaires de nos rues et de nos espaces») 

авторка розглядає звуковий простір як форму повідомлення історичних подій в 

індивідуальному та колективному вимірах. Сценофонія, на її думку, є звуковим 

простором, який будує «дизайнер міських звуків», що існує між простором часу 

і часом простору [211, с. 7]. 
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У дисертації Ш. Новрузіан (Schirin Nowrousian) «На шляху до ідеї 

сценофонії: дослідження через Жиля Дельоза та Фелікса Гваттарі, а також, 

зокрема, Семюеля Беккета та Мортона Фельдмана» («Vers une idée de la 

scénophonie: un parcours à travers Gilles Deleuze et Félix Guattari ainsi que, 

notamment, Samuel Beckett et Morton Feldman») [214], сценофонія є 

центральною дефініцією. Однак, як і попередня робота, це дослідження не є 

музикознавчим чи театрознавчим. Дисертація Ш. Новрузіан є 

літературознавчою працею, яка спирається на сучасний філософський 

інструментарій. Авторка на основі робіт Ж. Дельоза, Ф. Гваттарі, Ж. П. Сартра 

аналізує твори С. Беккета, М. Фельдмана, Р. М. Рільке і Ф. Жакотте, при цьому 

апелюючи до категорії сцени у її поєднанні зі звуком та музикою. Дослідницю 

цікавить співвідношення візуального ряду зі звуковим, а саме голосом і 

музикою, причому з позицій аналізу співвідношення часу і простору. Отже, ця 

робота робить власну концепцію сценофонії, але оскільки вона не пов’язана 

безпосередньо з театральною чи кінематографічною практикою, сценофонія 

розглядається як значима для сучасної культури, проте дещо абстрактна 

філософська категорія, тобто у відриві від магістрального тлумачення цього 

терміну в сучасних мистецьких практиках. 

Таким чином, обидві зазначені франкомовні роботи концептуалізують це 

поняття як загальнофілософську і культурологічну категорію, а не власне 

мистецьку. Знаменно однак, що і практичне, і філософсько-культурологічне 

розуміння в більш широкому значенні виявляються спорідненим, адже вони 

пов’язані з поняттям простору та його звуковим наповненням, яке 

розгортається у часі (темпоральність і спатіальність звуку). 

Підсумуємо усе вищесказане. Сьогодні у світовій науці та мистецькій 

практиці йде розробка та окреслення змісту терміну «сценофонія», яка 

відбувається у подвійний спосіб. З одного боку, цей термін є відображенням 

сучасної звукорежисерської практики, яка пов’язана з мистецькими 

технологіями, тобто поєднанням мистецтва і техніки (саунд дизайн). З іншого 

боку, йдуть пошуки філософсько-культурологічного розуміння цієї дефініції, де 
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вона асоціюється зі звуковою картиною сучасного світу і є складовою його 

просторового буття. Обидва значення наближають нас до остаточного 

вирішення щодо закріплення значення терміну «сценофонія». Наша робота є 

одним з тих кроків, які сприятимуть цій концептуалізації. Ми пропонуємо 

поєднати філософсько-культурологічне та практичне розуміння цього терміну, 

а саме сучасні театральні звукорежисерські практики розглядаємо як феномен 

сучасного мистецького буття, в якому звукова картина є частиною художнього 

простору, який є невіддільним від техніко-технологічного компоненту. Отже, 

на нашу думку, термін «сценфонія» є перспективним для характеристики 

сучасного стану звукового компонента театрального дійства, де суттєву роль 

відіграють технічні засоби. 

Дамо характеристику сценофонії як звукотехнічній складовій сучасного 

театрального видовища. Сценофонія передбачає використання фонограм із 

записом монологів, діалогів та інших мовних повідомлень, застосування 

мікрофонної техніки і звукових ефектів. Сценофонія як звукотехнічна 

концепція вистави має два часові виміри – підготовчий (підбір і звукозапис 

музичного супроводу) та основний (озвучування вистави в реальному часі). Під 

час озвучування вистави або іншого театрального дійства відбувається, по-

перше, озвучення сценічної мови, по-друге, технічний супровід музичного 

компоненту, а саме озвучення вокальних номерів акторів, співу хору, гри 

оркестру, а також застосування пресет алгоритмів процесора ефектів, які 

допомагають перенести на сцену автентичне звучання інструментів із 

врахуванням специфіки акустичної атмосфери, по-третє, відтворення 

театральних шумів через фонограми та синтезовані звуки клавішних 

інструментів. Сценофонія передбачає роботу однієї людини, а саме 

звукорежисера, під час спектаклю, який втілює на сцені складний звуковий 

образ дійства з великою кількістю музичних номерів зі стаціонарних 

інсталяцій, що мають централізоване керування. 

Таким чином, вистава або інше театральне дійство завдяки використанню 

звукової техніки та інших мистецьких технологій набуває нового, сучасного 
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вигляду, яка є цікавою для сучасного глядача. Сценофонія як звукотехніна 

концепція вистави є феноменом сучасної культури, оскільки виступає звуковим 

втіленням сучасного культурного простору. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Розкрито питання взаємодії техніки та мистецтва у культурі ХХ ст. у 

працях філософів, культурологів, мистецтвознавців (Т. Адорно, М. Бердяєв, 

О. Гук, Е. Гуссерль, М. Красильников, Х. Ортега-і-Гассет, М. Хайдеггер, 

Е. Фромм, К. Ясперс). Вказано, що при певній неоднозначності оцінки впливу 

техніки на розвиток культури й мистецтва, більшість мислителів та науковців 

не вбачають протиріччя між технічною та гуманітарною складовими людської 

цивілізації, де техніка є невід’ємною складовою духовного розвитку людства. 

Наголошено на тісному взаємозв’язку техніко-технологічного та мистецького 

компонентів у художній культурі ХХ – початку ХХІ ст., вказано на низку 

напрямів у мистецтві, поява яких інспірована науково-технічним прогресом. 

Зазначено, що мистецтво звукорежисури сполучає технічний та художній 

компоненти, а виникнення цієї професії пов’язано з удосконаленням 

звукотехнічного забезпечення та інтенсивним розвитком аудіовізуальних 

засобів, що дозволило створити нову звукову палітру в аудіовізуальній сфері. 

Продемонстровано еволюцію технології запису звуку як техніко-

технологічного фундаменту мистецтва звукорежисури. 

Виділено основні типи звукорежисури – концертна звукорежисура, 

звукорежисура радіо й телебачення, звукорежисура кіно, архівна 

(реставраційна) звукорежисура, студійна звукорежисура, театральна 

звукорежисура. Окреслено специфіку кожної з них та здійснено огляд праць, 

присвячений усім вказаним видам, за винятком останньої. Зроблено висновок, 

що звукорежисура є невід’ємною складовою сучасної художньої діяльності, 

аудіальна складова якої створюється за допомогою сучасних технологій запису 
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й обробки звуку, але яка неможлива без творчого втручання звукорежисера як 

митця. 

Здійснено огляд праць, присвячених особливостям роботи театрального 

звукорежисера. Вказано на особливе місце звуку як інформативного 

компонента в театральній виставі. Підкреслено особливості звукового образу в 

театрі, детально розглянуто три його основні складові – музичну, вербальну і 

шумову. На основі праць Є. Власова, Ю. Козюренка, Г. Фількевич, В. Попова 

здійснено огляд основних функцій музики в театрі, коротко охарактеризовано 

специфіку співацьких голосів. Окреслено особливості вербально-аудіального 

компонента в театральній виставі. Охарактеризовано класифікацію театральних 

шумів, за якою складається звукова фонограма театральної вистави. 

Розглянуто термінологічні питання, зокрема зміст дефініцій «звуковий 

образ», «музичне оформлення вистави», «звукове рішення вистави», «музично-

звукова концепція вистави». Наголошено, що останній термін є найбільш 

широкий за обсягом, він синтезує звукові образи у їх єдності та 

підпорядкованості загальній драматургії театральної вистави. 

Музично-звукова концепція вистави є невід’ємним компонентом 

театрального мистецтва, вона еволюціонує і трансформується відповідно до 

нових культурних реалій. Доведено, що з другої половини ХХ ст. відбулося 

радикальна трансформація музично-звукового компоненту театральних вистав. 

Завдяки науково-технічному прогресу музично-звукова концепція сценічних 

дійств набуває нових рис, де аудіальний компонент стає невід’ємним від його 

технічного втілення. Сценофонія як звукотехнічна концепція вистави засвідчує 

якісно новий етап розвитку музично-звукового компоненту театральних дійств, 

коли техніко-технологічний і художній компоненти знаходяться у нерозривній 

єдності. 
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РОЗДІЛ 2 

МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНІ КООРДИНАТИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: 

АУДІАЛЬНИЙ ВИМІР 

 

2.1. Музично-звукова концепція українських театральних вистав 

в історичній динаміці 

 

Історія розвитку театрального мистецтва України має багато прикладів 

блискучих постановок та оригінальної музики спектаклів, утіленими в життя 

драматургами української класичної школи. Це сталося завдяки подвижницькій 

творчій діяльності видатних письменників і майстрів сцени. Українська 

драматургія розвивалася в процесі виникнення й становлення національного 

театру, була нерозривно зв’язана з ним загальними інтересами, вона спиралася на 

кращі здобутки усієї літератури, на театральні традиції І. Котляревського, 

Г. Квітки-Основ’яненка, Т. Шевченка, М. Старицького, М. Кропивницького, 

І. Карпенка-Карого, Лесі Українки, І. Франка та ін. 

Драматичний театр – мистецтво синтетичне: у ньому виражальними 

засобами є література, акторська гра, живопис, музика та ін. Кожний з них має 

свою сферу впливу на глядача. Так, живопис оперує узагальненими образами і 

безпосередньо впливає на зір, але без розвитку в часі. Література, маючи такі 

засоби виразності, як слово, має значно більші можливості для вичерпної 

передачі думки; проте в ній відсутній безпосередній вплив на зорові й музичні 

образи, інтонацією живої мови. Музика є організацією звуків за висотою, часом, 

тембром, динамікою, гучністю тощо. Музика не може так безпосередньо, як 

живопис чи скульптура, відображати конкретні предмети або описувати явища 

оточуючої дійсності, як це робить література. Однак вона має можливості 

пізнання духовного життя людини, яких не має жоден з інших видів мистецтва. 

Музика, як зазначив Г. Гегель у своїх лекціях з естетики, «становить справжнє 

осереддя того зображення, що робить як своїм змістом, так і своєю формою 

суб’єктивне як таке» [29, с. 153]. 
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Визначною рисою українського театру є його органічний зв’язок із 

музикою. Українська сцена є музично-драматичною за своєю природою. Це є 

цілком природним, оскільки українська нація є дуже музикальною. Про 

співочість українського народу написано багато. Так, український історик 

мистецтва і театру Д. Антонович писав: «Спів, музика завжди були 

улюбленими на Україні, були par excellence українським мистецтвом. Невідомі 

українські співці, музиканти в той час творили український епос – козацькі 

думи» [5, с. 23]. Він також зауважував, що «із всіх співів найбільше улюблений 

спів був хоровий, і той спів завжди, навіть інстинктивно, розкладався, навіть 

невченими співаками, на партії і партесний хоровий спів органічно розвивався 

на Україні. В школах, в Академії, у монастирях спеціально плекали партесний 

спів, а невідомі композитори із лаврських ченців у Києві укладали і досі славні 

лаврські наспіви» [5, с. 39].  

Феномен музично-драматичного сценічного «формату» постав із 

прадавнього театру, який мав синкретичний характер. Тому і в народній драмі, і 

у вертепі так чи інакше співіснували елементи музичної драматургії. 

Особливість ця випливає з театралізованих звичаїв та обрядів, що стали 

формами естетизації обрядових дій, з народного лялькового театру – вертепу, з 

української драматургії – від І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, 

Т. Шевченка, де було закладене нероздільне поєднання елементів драматичного 

та музичного театру, а також фольклорної традиції. 

Музично-культурні координати Наддніпрянщини у першій половині 

ХІХ ст. формувалися у різних містах, серед яких важливе місце посідає Київ. 

Після зменшення торгово-ремісничого значення міста Дубно, у другій половині 

XVIII ст., торгівля поступово перейшла до берегів Дніпра, вдале географічне 

розташування міста, а також водне сполучення приваблювали купців як із 

заходу, так і зі сходу. До Києва звідусіль з’їжджалися торговці і на території 

сьогоднішнього Подолу ухвалювали контракти (звідси і назва Контрактова 

площа) [136]. Однією з найхарактерніших рис театральних колективів, які 

виступали в Києві, був їх різнонаціональний склад. Спектаклі ставилися трьома 
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мовами: українською, російською та польською, що, до речі, відповідало і 

основним групам населення міста. Щільне сплетіння трьох культур відображав 

і репертуар. Інша знаменна властивість цих труп, – різнобічність, 

багатопрофільність їх театральної діяльності. Вони являли собою музично-

драматичні колективи, які виконували твори найрізноманітніших жанрів: 

водевілі, комедії, драми, опери, балети. Найвідоміші трупи того часу «складали 

географію гастролей» з урахуванням відвідування Києва у ярмарковий час, 

аматорські ж колективи (лаутари, «бродячі артисти», поодинокі виконавці та 

інші) чекали ці дні, заради виступу перед численною публікою [136]. Музично-

театральне життя Києва у першій половині XIX ст. було насичене мистецькими 

подіями, і «на сценах міста було поставлено більшість видатних зразків 

тогочасного оперного, а також балетного репертуару. Саме у той час починає 

утверджуватися українська музична драматургія» [136]. 

«Праматір’ю українського народного театру» Наддніпрянщини XIX ст. і 

першим зразком української музично-драматичної п’єси (за І. Карпенко-Карим) 

стала «Наталка Полтавка» (1819) І. Котляревського [151]. Ґенеза цього 

театрального дійства щільно пов’язана з розвитком театрального руху на 

Лівобережній Україні. Харківська трупа, що в 1818 р. переїхала до Полтави, де 

її очолив І. Котляревський, спрямувала свою діяльність на розширення 

тематики й жанрових форм постановок, їх виходу за межі перекладних 

французьких та німецьких мелодрам та водевілів. «Наталка Полтавка» стала 

свого свого роду відповіддю на потребу створення українського театрального 

репертуару. Покладений в її основу принцип чергування розмовних діалогів з 

вокальними номерами був характерний для багатьох тогочасних театральних, 

зокрема жанрів водевілю, комічної опери тощо). Митець спирався на усталені 

театральні форми того часу, і за допомогою національних зразків мистецтва, а 

саме народного (вертеп) та барокового (інтермедії зі шкільних драм) написав 

оригінальний драматичний твір у змістовному і драматургічному відношенні. 

Важливо підкреслити, що він виступив не тільки як автор тексту «Наталки 

Полтавки», а й творець музичної драматургії, увівши чітко підпорядковані 
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змістові пісні, які визначають розвиток музичної образності. І. Котляревський 

трактував народні пісні як цілісний музично-словесний організм, тому 

запозичені ним з фольклорних джерел зразки увійшли до п’єси разом з 

побутуючими мелодіями [151]. 

Еталоном народно-побутової оперети і найпопулярнішою п’єсою 

українського театру вона залишалася протягом усього XIX ст. Основні обриси 

її музичної драматургії, закладені вже в авторській концепції, у процесі 

сценічного життя в різних музичних обробках, набували все чіткішого й 

усталеного характеру. У 1857 р. музичне опрацювання «Наталки Полтавки» 

здійснив видатний український фольклорист О. Маркович. Партитуру для 

оркестру з 14 інструментів склав композитор і віолончеліст В. Ляндвер. 

Редакцію музики до п’єси також зробив і український композитор, 

фольклорист, педагог, піаніст і хоровий диригент А. Єдлічка (чех за 

походженням); він збирав і обробляв українські народні пісні, які потім 

увійшли в збірку «100 малоросійських народних пісень», він також є автором 

фантазії «Спогади про Полтаву». У театральній практиці останніх десятиліть 

XIX ст. значного поширення набуло музичне оформлення цієї опери 

М. Васильєва (1882), у пісенній структурі якого порівняно з літературним 

першоджерелом помітні лише незначні зміни [136]. 

Вершиною в історії музичного життя «Наталка Полтавка» стала завдяки 

композитору М. Лисенку (1889). У його інтерпретації образів п’єси на перший 

план виступають дві риси: обачливе ставлення до самобутніх ладо-

інтонаційних прикмет народної мелодики та прагнення до емоціональної 

виразності музичних характеристик. У побутових вокальних номерах 

композитор не відходить від куплетних форм. Однак, використовуючи образно-

індивідуалізований акомпанемент, значно збагачує цю просту пісенну форму. 

Важливою рисою музичної драматургії «Наталки Полтавки» М. Лисенка є 

різноманітність і розвиненість вокальних ансамблів. Їхні фактурні та гармонічні 

особливості безпосередньо відповідають образному характеру того чи іншого 

номера, його драматургічній функції. Важливу роль також відіграють 
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оркестрові епізоди – велика увертюра і два антракти, що обрамляють і музично 

коментують дію. Відповідно до класичних засад у структурі увертюри 

поєднується принцип контрастності (чергування наспівно-ліричних і моторних 

епізодів) і тричастинність [106, с. 281].  

«Наталка Полтавка» увійшла в історію української музики як перший 

національний зразок музично-драматичної творчості, заклавши основу 

найпоширенішого українського жанру діалогічної народно-побутової опери. У 

театральному репертуарі п’єса належала до найпопулярніших творів. Вона 

стала своєрідною «візитною карткою» українських труп у їхніх гастрольних 

поїздках Україною та за її межами [106, с. 156]. 

Якщо «Наталка Полтавка» І. Котляревського стала класичним зразком 

української діалогічної народно-побутової опери, то його «Москаль-чарівник» 

(1819) став еталоном українського водевілю. У той час жанр водевілю 

переживав кризу: він дедалі більше перетворювався на пусту, розважальну 

салонну форму з надуманими персонажами, засновану на неправдоподібних 

життєвих ситуаціях та примітивному шаржуванні [106, с. 87]. У водевілі 

«Москаль-чарівник» музика відіграє значну роль. І. Котляревський 

використовував 13 музичних номерів, це переважно сольні пісні, але є й дует, 

тріо; у кінці співав хор (усі персонажі) із сольними виступами. У водевілі 

використані українські народні пісні: «З того часу як женивсь», близька до 

народної пісня «Ой, не відтіль віє вітер» та інші. Тексти музичних свідчать 

показують, що музика в «Москалі-чарівнику» виконувала жартівливу 

драматургічну функцію. Вона надавала творові життєвого і життєрадісного 

тонусу. Надруковані три пісні (Тетяни та Михайла), а також віршові 

особливості музичних номерів свідчать про те, що у водевілі в піснях «Ой, не 

відтіль віє вітер», «Ой, служивий», «Будь у мене мужичок з кулачок», «З того 

часу, як женивсь» використані танцювальні мелодії з українською народною 

ритмікою. Водевіль «Москаль-чарівник» І. Котляревського також набув великої 

популярності. Він тривалий час був у репертуарі багатьох театральних 

колективів в Україні [5, с. 62]. 
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Традиції І. Котляревського продовжив Г. Квітка-Основ’яненко в музично-

драматичних творах «Сватання на Гончарівці» (написана у 1835 р., надрукована 

у 1836 р.; друге видання – 1840 р.) та «Бій-жінка» (1840). Як свідчить текст 

п’єси, музична драматургія «Сватання на Гончарівці» складається з багатьох 

сольних номерів, ансамблів (дуетів, тріо, хорів). Музичні номери, якими 

насичений весь твір, відіграють значну роль у характеристиці персонажів. 

Г. Квітка-Основ’яненко створив музичну драматургію п’єси. Авторство музики 

не відоме, і поки що не знайдено нот її постановок. Протягом довготривалого 

життя п’єси на сцені музичний матеріал був нестабільний. У 1909 р. був 

надрукований клавір «Сватання на Гончарівці» К. Стеценка, і відтоді твір 

використовується з музикою цього композитора [107, с. 79]. 

Значну драматургічну роль відіграють численні вокальні ансамблі. У них 

розвивається дія, характеризуються персонажі, виявляються стосунки між 

ними, передаються переживання героїв. Новим явищем було включення в оперу 

обрядових хорів. У сцені сватання дівчата співають пісні з весільного обряду 

(«Ой ти, душечко, наша Уляна», «Ой чому, чому в сім новім домі»). Ці хори 

надали сцені етнографічно-національного характеру. Кожна з трьох дій опери 

закінчується вокальними номерами, а третя дія – музичною сценою, яку 

Г. Квітка-Основ’яненко назвав водевілем [146, с. 80]. 

Розмаїтий характер і суттєві драматичні функції вокальних номерів у 

п’єсі Г. Квітки-Основ’яненка, їхній зв’язок із дією вимагали написання для них 

спеціальних текстів. Більшість призначених для співу куплетів, хоч і 

спираються на образний лад, поетику й жанрово-структурні особливості 

фольклорних зразків, є оригінальними авторськими. Незважаючи на це, їхня 

фольклорна природа проглядається настільки чітко, що орієнтація драматурга 

на озвучення слів народними мелодіями не викликає сумніву [146, с. 274]. 

У 1840 р. Г. Квітка-Основ’яненко створив п’єсу в музично-драматичному 

ключі «Бой-жінка». Музична драматургія заснована на принципах, традиційних 

для водевілю. Текст збагачений сольними піснями, дуетами та іншими 

ансамблями (у триактному варіанті їх 16, в одноактному – 12). Характерний для 
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даного жанру заключний музичний номер «водевіль»: дійові особи по черзі 

співають строфи, у яких розкривається авторське резюме про щастя мати за 

дружину «бой-жінку». Варто зазначити, що саме особливості музичного 

оформлення надають твору оригінального народно-національного колориту: ні 

в сюжеті, ні в «замальовках» персонажів, ні в інших компонентах драматургії 

він не виступає достатньо чітко. Г. Квітка-Основ’яненко, очевидно, дещо 

пасивно наслідував зразки салонного водевілю, розповсюдженого в німецькій 

та французькій літературах [185]. Зате в куплетах помітно, що їх складали «під 

мелодії» популярних народних пісень або ж запозичували з фольклору («Чи я в 

полі не травиця була», «От так роби, як я роблю», «Молодиця Катерина моргає 

до мене»). Здебільшого слова вокальних номерів вільно «лягають» на мелодії 

українських жартівливо-танцювальних пісень («Іде улан по селу, шабелькою 

брязь-брязь», «Буде дурень в мене знати, як то жінку ревнувати»). Музичне 

оформлення «Бій-жінки», як і багатьох українських сценічних творів XIX ст., 

не було точно зафіксоване й модифікувалося у різних постановках. Певне 

уявлення про метод озвучення твору можна скласти з диригентського 

примірника водевілю з першої половини XIX ст., що зберігається в центральній 

музичній бібліотеці державного академічного Маріїнського театру м. Санкт-

Петербург. Зафіксований нотний матеріал розкриває принцип, якого 

дотримувався невідомий автор музичного оформлення: поєднання зі змістом 

водевілю популярних народних мелодій [106]. 

Отже, у творчості І. Котляревського та Г. Квітки-Основ’яненка склалися 

основні жанрові різновиди українського музичного театру – лірико-комедійна 

побутова опера (діалогічна опера) та народний водевіль. Вони заклали основу 

українського драматичного театру, в якому важливе місце посів музичний 

компонент. 

Під впливом цих видатних митців з’явилися й інші твори, у яких 

музичний чинник також був важливим, хоч нотні записи не збереглися. До п’єс, 

що репрезентують жанр побутової опери, належить зокрема «Любка, або 

сватання в селі Рихмах» (30-і рр. XIX ст.) невідомого автора. Фабула п’єси – 
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типова для української музичної літератури XIX ст., де соціальні мотиви 

(конфлікт між бідністю і багатством) переплетені з особистими почуттями, 

лірична лінія – з комедійною. На належність твору до музично-драматичного 

жанру вказує його підзаголовок: «Оперета у 4-х діях». «Любка...» побудована 

як діалогічна опера, де ролі персонажів щедро насичені розгорненими 

вокальними номерами. Особливістю драматургії п’єси є те, що музичні епізоди 

переважно вводяться спеціальними репліками. Слова куплетів, пов’язаних із 

певною сценічною ситуацією, розкривають дійову сутність конфлікту. У них 

мало прямих запозичень з народнопісенної лексики чи характерних 

фольклорних зворотів. Однак метро-ритміка віршів свідчить, що вони були 

розраховані на озвучення мелодіями популярних ліричних та жартівливо-

танцювальних пісень [88]. 

До творів, тісно пов’язаних з музичним фольклором, належить і п’єса 

К. Тополі «Чари, або декілька сцен з народних бувальщин та розповідей 

українських» [151, с. 81]. Автор п’єси звертає увагу на велике значення музики 

в житті України, де «не знайдеться майже ні одного села, щоб в ньому не було 

музики, складеної зі скрипки, цимбалів, віолончелі та бубона» [194]. У тексті 

п’єси чимало зразків народної пісенності, однак вони лише опосередковано 

пов’язані з розгортанням сюжету і виконують переважно етнографічно-

колористичну функцію. 

Музично-драматургічний характер українських п’єс першої половини 

XIX ст. чітко виражений у «Купала на Івана» (1838) Стецька Шерепеті 

(псевдонім С. Писаревського). Особливістю драматургії твору є наявність у 

ньому обрядових сцен – свято Івана Купала, народне весілля. В основі сольних 

вокальних номерів – авторські тексти, стилізовані під фольклорні. Переважна 

кількість народних пісень і танцювальних епізодів визначають вагу 

етнографічного елементу в п’єсі. Заслуговує на увагу авторська ремарка, подана 

перед однією з хороводних купальських пісень, що містить вказівку співати її 

«підвищеним і протяглим тоном». Це зауваження наштовхує на думку про 
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прагнення С. Писаревського зберегти в музичних номерах народну манеру 

виконання [5, с. 412]. 

Українській драматургії першої половини XIX ст. притаманний тип 

діалогічно-пісенної п’єси, наприклад «Чорноморський побут» (1836). У п’єсі 

використано чимало прийомів музичної драматургії, що стали традиційними 

для українського театру. Справжнє сценічне життя «Чорноморського побуту» 

почалось, коли на його основі (у переробці М. Старицького) М. Лисенко 

написав одну з найпопулярніших своїх оперет «Чорноморці». Музичне 

оформлення оперети складалося з низки вокальних номерів, витриманих у 

народнопісенному стилі, або ж оригінальних фольклорних творів [136]. 

У підсумку відзначимо, що в українському театральному мистецтві в 

першій половині XIX ст. відбувалося становлення двох провідних жанрів 

українського театру – української національної діалогічної народно-побутової 

опери та водевілю. В обох значне місце посідала музика: саме в музичних 

номерах правдиво й емоційно передавалися переживання героїв. Відповідно до 

романтичної естетики музика вистав спиралася на фольклорні традиції, 

передусім на ліричну народну пісню та пісню-романс. У створенні української 

національної діалогічної народно-побутової опери та водевілю у першій 

половині XIX ст. основну роль відіграли письменники, які були добре обізнані 

не лише з драматургією, а й музичним мистецтвом – класичним та народним, і 

саме вони відповідали за створення музичної драматургії цих творів. 

Якщо говорити про музично-звукову концепцію вистави в українських 

виставах першої половини ХІХ ст., то у цей час йшло формування її засад. Саме 

в цей період було закладено основи українського драматичного театру, де 

музичний компонент відігравав суттєву роль – не лише ілюстративну, а й 

важливу для характеристики персонажів та драматургічної дії. На жаль, описи 

вистав першої половини ХІХ ст., що містяться в науковій літературі, дають 

далеко не усі параметри музично-звукової концепції вистави, а саме її 

музичного, шумового та звуково-вербального компонентів. Навіть більше, 

музичний описано лише з позицій його жанрової та стильової приналежності й 
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інтонаційних витоків. Так, науковці зазвичай зазначають особливості музичної 

мови творів, передусім вокальних, їх жанрові та стильові орієнтири, місце в 

драматургії цілого, однак в їх розвідках практично відсутні будь-які вказівки 

щодо інструментарію, який супроводжував вистави і створював особливий 

колорит звучання. Менша увага до інструментальної складової є цілком 

зрозумілою, оскільки в різних театрах були різні можливості щодо 

інструментального компоненту, і константами виступали вокальні номери, а 

музичний супровід міг варіюватися, іноді суттєво. Так, «Наталка Полтавка» 

І. Котляревського від 1830-х років до кінця ХІХ ст. мала багато оркестрових 

втілень – О. Марковича, В. Ляндвера, А. Єдлічки, М. Васильєва, М. Лисенка. 

Але, безумовно, в сценічній практиці їх було значно більше. Тож зразків повної 

музичної партитури спектаклю, яка є основою музичного компоненту звукової 

концепції, до нас дійшло небагато, і вони лише частково відображають загальну 

театральну практику першої половини ХІХ ст. Щодо шумового та звуково-

вербального компонентів театральних вистав тих часів, то їх відтворити 

неможливо, і ці компоненти зазвичай не цікавлять дослідників. Тим не менше, 

вони також є важливими для музично-звукової концепції вистав, а не лише його 

музична складова. І хоча ми лише можемо уявляти, яка була музично-звукова 

концепція театральних спектаклів у першій половині ХІХ ст., безумовно, вона 

мала бути цілісною, з використанням тих можливостей, у тому числі й 

технічних, які були на той момент. 

Найпопулярнішим драматичним жанром, що дав широкий простір 

розвитку театральної музики в Україні, у другій половині XIX ст. стала народна 

побутова опера. У процесі її розвитку виокремилися два типи – комедійний та 

лірико-драматичний. 

Серед низки п’єс лірико-драматичного напряму помітний слід залишила 

переробка театральними трупами. Однак її музичне оформлення постійно 

сентиментально-реалістичної повісті «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка, 

здійснена О. Голембійовським, що в 60-х роках XIX ст. часто виконувалась 

змінювалося. Окремі нотні записи для першого прозового твору нової 
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української літератури «Маруся», здійснені В. Квятковським, свідчать, що в 

його основу покладений своєрідний вінок українських народнопісенних і 

театрально-аріозних елементів. Крім цього твору, театральне життя породило 

чимало інших музично-драматичних творів схожого типу [151, с. 92]. Так, у 

1867 р. була опублікована «оперетка в одном действии на малорусском языке» 

«Мотруня» Г. Осовського. На титульній сторінці значилось також ім’я автора 

музики цього твору – С. Шаєровича [136]. Твір був насичений вокальними 

монологами-роздумами й монологами-розповідями, дуетами, терцетами. 

Лібрето «Мотруні» передбачає введення й інструментальних епізодів, зокрема 

маршів, що супроводжують розгортання окремих сцен [88]. 

До лірико-драматичних музичних творів належать написані в 1870-х рр. 

дві опери В. Александрова: «За Немань іду» зі вставними номерами – 

популярними ліричними та жартівливо-танцювальними піснями, що 

декоративно розцвічують дію, не маючи безпосереднього відношення до 

конфлікту; та «Ой не ходи, Грицю». Дія останньої п’єси щедро насичена 

піснями, що виражають і ліричні настрої героїв, і барвисто змальовують 

побутове тло. Важливе місце серед її вокальних «монологів» займають пісня на 

слова Т. Шевченка «Нащо мені чорні брови» та популярна пісня-романс «Ой, 

зрада, карі очі, зрада». Примітно те, що вони були опубліковані з нотним 

матеріалом, і таким чином, музичне оформлення спектаклів набуло більшої 

стабільності, виходячи за рамки довільного вибору пісень. Створюючи музику 

до оперет, В. Александров виступав у ролі мелодиста, автора наспівів, 

залишаючи справу їхньої гармонізації та нотного запису іншим. Драматургічні 

функції музичних номерів досить істотні – вони використані як рушійний 

компонент дії, а також для характеристики персонажів та їхніх настроїв і лише 

в поодиноких випадках мають характер декоративних вставок [107]. 

Показовим зразком комічної побутової опери, що близька своїми 

образами та типом драматургічного конфлікту до водевілів, є «жарт-оперетка» 

М. Кропивницького «Пошились у дурні». Музика куплетів – оригінальна 

авторська, хоча й побудована на популярних мотивах жартівливих пісень, 
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поєднаних із говірково-речитативними інтонаціями. У структурі дуетів 

М. Кропивницький послідовно застосовує ту ж саму схему: почерговий спів 

куплетів або ж окремих фраз персонажів й подальше поєднання голосів у 

рефрені. Інструментальний супровід у цих номерах обмежувався 

акомпанувальною функцією. Популярні «Куплети» водевільного походження 

М. Кропивницького, які артист часто, особливо в молоді роки, виконував на 

сцені, опубліковані в «Збірнику творів М. Кропивницького», виданому в 

Харкові в 1885 р. Ці жартівливі солоспіви («Тере-ферекуку» (перероблені, як 

зазначено авторською ремаркою, із польської), «От тобі, Гандзю, книш», «Коли 

б свині та роги» та ін.) за своїм образним характером є типовими куплетами, що 

посідали важливе місце в драматургії класичного водевілю. У нотному додатку 

до збірника куплети надруковані для голосу із супроводом фортепіано. Музика 

до більшості належить, очевидно, самому М. Кропивницькому і свідчить про 

добре відчуття автором законів вокально-театрального мистецтва, уміння 

підкреслити структурою мелодики і фактурою фортепіанного супроводу 

комічну сутність образів [151, с. 53]. 

Серед водевілів М. Кропивницького також важливе місце посідають 

твори «Помирились» (1869), «За сиротою і Бог з калитою, або ж несподіване 

сватання» (1872), «По ревізії» (1882). Вокальні куплети в них відіграють 

активну драматургічну роль, допомагають ретельніше розкрити ту чи іншу 

сценічну ситуацію; музичні номери, засновані на жартівливому змісті, 

змальовують реалістичні образи-характеристики, достовірно відтворюють 

побутову атмосферу сценічної розповіді [151, с. 55]. 

У водевілі М. Старицького «Як ковбаса та чарка, минеться й сварка» 

(1872) закладена гостра критика дріб’язковості та обмеженості провінційного 

дворянства. Музичне оформлення водевілю позначене прагненням до 

якнайприроднішого, умотивованого сценічною ситуацією введення пісенних 

номерів, що втрачають свій відокремлено-вставний, куплетний характер. У 

творі звучать народні пісні, зокрема жартівливі, як от «Ой ти милий, не журись, 

не сварись», «Коли б мені, господи, неділі діждати» тощо. Великою 
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популярністю користувалася серед виконавців і шанувальників українського 

драматичного театру комічна побутова опера М. Старицького «Сорочинський 

ярмарок» (1883) за однойменним твором М. Гоголя. Прикметно, що твір був 

опублікований (уперше у 1890 р.) із зазначенням імені автора музики – 

М. Гротенка [136]. 

Наприкінці XIX ст. п’єси типу побутових комічних оперет становили 

значний відсоток драматичних творів, що входили до репертуару численних 

українських театральних труп. Вони трапляються у театральному доробку 

багатьох театральних авторів того часу – В. Захарченка, К. Ванченка-

Писанецького, М. Качинського, Г. Ашкаренка та ін. Серед цих п’єс велика 

кількість переробок українських повістей М. Гоголя, серед яких «Царицині 

черевики, або Чого кохання не зможе» Г. Ашкаренка (1890), «Голова Явтух 

Мокоголенко» К. Диткевича (1892), «Майська ніч» Ф. Усенко-Гармаша, 

«Червоні черевички» В. Захаренка (1890) та ін. У них на перший план виходять 

комедійні ситуації, а розвиток дії супроводжується нескладними за змістом і 

формою пісенними й танцювальними номерами [5, с. 154]. 

На цей період припадає й створення оперного жанру. Першим зразком 

стала опера С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» (1861), яка через 

наявність розмовних діалогів була тісно пов’язана з традицією театральних 

спектаклів з музикою. Але наявність партитури як музично-текстової константи 

твору, як і музична драматургія свідчать про те, що цей твір вже належить до 

оперного жанру (комічна опера). Перші сценічні твори М. Лисенка також 

виникли як продовження й розвиток традицій музично-драматичного театру 

(народно-побутова опера «Чорноморці» (1872), перша редакція «Різдвяної 

ночі» (1872–1873), яку визначають як оперету, однак з фіксованою музичною 

(вокальною та інструментальною) складовою. Більш пізні твори композитора є 

класичними оперними зразками. 

Отже, музичний компонент вистав другої половини XIX ст. розвиває 

надбання попереднього періоду, прагнучи до якнайприроднішого, 

умотивованого сценічною ситуацією введення пісенних номерів, які є у виставі. 
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У зазначений період в українській драматургії майже не траплялися твори, 

позбавлені музичного оформлення. Широке використання у водевілях 

жартівливо-танцювальних пісень було цілком виправданим: їхні мелодії добре 

відповідали комедійним образам, а чітка квадратна структура та простий 

інтонаційно-ритмічний рисунок полегшували подання тексту й виразне 

донесення його до слухачів. Завдяки тому, що на українському ґрунті водевіль 

суттєво змінився, відмежувавшись від салонної тематики та набувши 

фольклорного забарвлення, цей вид музично-драматичної творчості зумів 

зберегти актуальність та забезпечити успіх у глядача. У цей час відбувається й 

становлення національної опери, яка виникла як продовження музично-

драматичних вистав з посиленим музичним елементом. Якщо в операх 

музичний компонент був повністю фіксованим, то музично-звукова концепція 

театральних вистав носила варіативний характер і залежала від наявності 

інструменталістів, які були в розпорядженні театру. У спектаклях другої 

половини ХІХ ст. зробити точну реконструкцію звукового компоненту 

авторського задуму неможливо, оскільки і в цей період у більшості випадків 

відсутні дані щодо оригінального інструментального супроводу музичних 

номерів. Оперна традиція та збережені зразки музичного компоненту вистав, 

зокрема видання їх окремих музичних фрагментів із супроводом фортепіано, не 

передають повноту музичного компоненту спектаклів у його тембровій 

реалізації, не говорячи вже про шумовий та звуково-вербальний. 

Паралельно з Наддніпрянщиною у ХІХ ст. йшов розвиток українського 

драматичного театру на Західній Україні. Театральне життя Львова, Станіслава, 

Чернівців, Рівного, Луцька у цей період було досить насиченим. Тут діяли 

державні австрійські, німецькі і польський театри. Однак театри, що ставили 

п’єси не українською мовою, не задовольняли культурних потреб українського 

населення. Українці, що проживали на тих теренах, потребували мистецтво, яке 

було б їм близьке та зрозуміле. Виникала гостра потреба створення 

українського театру [54, с. 61]. 
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Організація постійної української театральної трупи почалися одночасно 

із заснуванням товариства «Руська бесіда» у 1862 р. У третьому параграфі його 

статуту відзначалося, що серед культурних розваг, якими товариство має 

забезпечити своїх членів, будуть музичні, декламаторські й театральні ігри, 

забави з танцями тощо. Очолив театр запрошений з Вільно О. Бачинський. Він 

привіз із собою чимало українських п’єс, а також музичний матеріал для їх 

повтановки. Першими творами, що були поставлені в перший рік існування 

театру, центральне місце посіли народні опери й водевілі, а саме «Наталка 

Полтавка» і «Москаль чарівник» І. Котляревського, «Сватання на Гончарівці» 

Г. Квітки-Основ’яненка, «Покійний Опанас» Я. Янковського, «Бувальщина» 

А. Весіловського, «Один подарував, другий утішив» А. Ващенка-Захарченка, 

«Кум-мірошник, або сатана в бочці» В. Дмитренка та ін. Також для 

українського глядача було здійснено переробки польської мелодрами 

«Верховинці» Ю. Коженьовського, французьких і німецьких водевілів. У театрі 

ставилися навіть оперети Ж. Оффенбаха і Ф. Зуппе, що були популярними у 

той період [107]. 

Проте цього було недостатньо, оскільки бракувало творів, які 

відображали місцеві проблеми. Крім того, музичне оформлення п’єс було надто 

недосконале. Керівництво «Руської бесіди» звернулося до галицьких 

письменників і композиторів із проханням передати їм свої твори в 

розпорядження театру. Одним з перших відгукнувся М. Вербицький, 

надіславши до Львова свої народні опери, музичні номери до театральних 

вистав салонно-водевільного типу, створені ще в другій половині 1840 рр. на 

Галичині: «І гроші нінащо, як розум ледащо», «Тринадцятий жених», «Галя», 

«Рожа», «Буонаретті, або Застижена зависть», «Вузьки черевики», «В людях 

ангел не жена, вдома з мужем сатана» та кілька симфонічних увертюр. Їхнє 

музичне оформлення складалось із сольних куплетів, невеликих ансамблів 

нерідко у формі польки або вальсу. У мелодрамі К. Шаповала «Не до любові» 

усі музичні номери – це популярні пісенні тексти, розраховані на використання 

у театральній практиці побутових мелодій. До всіх вокальних номерів 
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композитор дібрав власні оригінальні наспіви, щоправда, завжди з урахуванням 

особливостей народнопісенного стилю [54, с. 97]. 

У 1864 р. «Руська бесіда» оголосила конкурс на кращий драматичний 

твір, в якому першу премію отримала п’єса І. Гушалевича «Підгірянці» з 

музикою М. Вербицького. Музика складається з 14 номерів – сольних пісень, 

ансамблів і хорів. Цінна риса «Підгірян» – прагнення композитора 

індивідуалізувати музичні характеристики дійових осіб. У ніжних і м’яких 

тонах змальована М. Вербицьким центральний жіночий персонаж п’єси: 

лірико-романсовий характер партій яскраво проявляється у піснях, коливальний 

рух мелодії, прикрашений легкими колоратурними «руландами», баркарольний 

метр створюють настрій мрійливості і тихого смутку. Завдяки пісням і хорам 

М. Вербицького «Підгірянці» мали великий успіх і впродовж шести років 

(1864–1870) виставу було показано більш ніж 70 разів [107]. 

Музика до п’єс відігравала особливо важливу роль, передаючи яскравий 

емоційний елемент, а також ставила акцент і наближала сюжети до 

українського національно-патріотичного колориту. Тому деякі відверто 

посередні п’єси саме завдяки музиці М. Вербицького здобували популярність. 

Він написав музику до понад двадцяти вистав. Проте політичні події 

повернулися так, що ці роки стали одночасно і початком, і завершенням 

першого етапу ренесансу українського театру на Галичині. Протягом кількох 

подальших років М. Вербицький не писав музики до п’єс, надалі займався 

педагогічною діяльністю, друкував статті, творив музику. Одним з його 

шедеврів залишається Гімн України [106]. 

З початком XX ст. західноукраїнська музична сцена піднялася на значно 

вищий щабель. Відійшла на другий план оперета, яка з середини XIX ст. 

панувала в репертуарі українських театрів. Її місце зайняли оперні твори, а саме 

«Катерина» М. Аркаса, «Фауст» Ш. Гуно, «Галька» С. Монюшка, останню було 

пристосовано до української сцени не лише перекладом тексту, але й 

перенесенням подій на Гуцульщину та ін. Уже сам факт, що український театр 

спромігся на виставу цієї опери, свідчить про велику працю постановників та 
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виконавців. Ця опера йшла у львівському міському театрі, а жваві оплески 

глядачів доводили, як писав професор, учений-фольклорист Ф. Колесса, «що 

продукція “Гальки” в нашім театрі зробила взагалі дуже добре вражінє» [107]. 

Великим успіхом як у Галичині, так і по всіх західноукраїнських землях, мали 

постановки опер «Мадам Батерфляй» Дж. Пуччіні, «Роксоляна» Д. Січинського 

(опера у трьох діях з прологом; композитором було завершено фортепіанний 

виклад, інструментовано інтродукцію прологу і другу частину опери, решту 

інструментовки закінчував капельмейстер театру М. Коссак), Я. Лопатинського 

«Еней на мандрівці» (лібрето М. Курцеби). Останній твір можна було ставити і 

в провінції, у той час як «Енеїду» М. Лисенка тільки на постійній сцені [106]. 

Можна зробити висновок, що музичний театр Західної України у XIX ст. 

у цілому рухався тим самим шляхом, що і на Наддніпрянщині, хоча й 

розвивався у відмінному національному й культурному середовищі, а, отже, 

вирішував дещо інші задачі. Музика в драматичному театрі посідала важливу 

роль, вона ставала основним засобом характеристики персонажів та колізій 

сюжету. Константою у виставах залишалася вокальна складова, яка корінням 

сягала народнопісенних витоків, інструментальний супровід відповідно 

можливостей трупи міг варіюватися. Ускладнення музичного компоненту 

інспірувало появу оперного жанру, а музика у виставах драматичного театру 

також ускладнювалася, а тому почала більш точно фіксуватися. 

XX століття – це епоха, найбільш насичена по-справжньому 

революційними змінами й перетвореннями в різних сферах мистецтва, у тому 

числі й театральної музики. З’явилася нагальна потреба нового репертуару, 

нових прийомів акторської гри, модерної режисури, нового музичного 

оформлення. Цей рух за оновлення був співзвучний з аналогічним рухом на 

Заході, де театр також пережив свою революцію. Це був час, коли в театрі стала 

панувати література, а оновлена драматургія почала формувати його нове 

обличчя [19, с. 173].  

Пошуки і відкриття стали першоджерельними для цілої плеяди 

театральних митців 1920–1930-х рр. – Леся Курбаса, М. Куліша, Г. Юри, 
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М. Крушельницького, В. Василька, В. Скляренка та ін. І хоч кожний з них по-

своєму уявляв, відчував, розумів роль музичного компонента в 

контрапунктичному сплетінні всіх елементів театрального дійства, але музика 

була в їхніх виставах важливою невід’ємною складовою. Показово, що 

рецензенти й театральні критики відзначали в п’єсах найперше музичні номери. 

Я. Леоненко і Г. Фількевич подають характеристику музики вистав у 

театрі Леся Курбаса. Вони зазначають, що режисер із «Березіль» тісно 

співпрацював з композиторами Н. Прусліним, А. Буцьким, М. Вериківським, 

Ю. Мейтусом, П. Козицьким та його учнями В. Васильком і Ф. Лопатинським. 

Ці композитори створювали професійну театральну музику для оркестру, яка 

органічно була підпорядкована сценічній дії і давала музичну характеристику 

головним персонажам. У своїх виставах вони спиралися на традиції 

українського театру з його орієнтацією на фольклор, нерідко зверталися до 

надбань світової музичної класики, однак часто вдавалися до експериментів. 

Музика до низки вистав Леся Курбаса була позначена авангардними рисами: 

так, у спектаклі «Газ» (музика А. Буцького) музика створювала «звуковий образ 

грандіозного заводу з його галасом і ритмом рухів», стаючи органічною 

частиною пластичного образу машини, створеною режисером з людських тіл, 

музики і ритму [92, с. 328]. З Ю. Мейтусом режисер «вдавався до надзвичайних 

експериментів у побудові музично-сценічних композицій, використовуючи 

особливості форм інструментальної музики», зокрема «новації нововіденця 

А. Берга в оновленні оперного жанру, здійсненого в опері “Воццек”» [92, 

с. 345–346]. Театр Леся Курбаса розширював й традиційну жанрову палітру, 

зокрема використовував у спектаклях гротеск, буфонаду, пантоміму, естрадні й 

циркові номери [92, с. 346]. 

Окрім новаторської драматургії, на українських сценах у 1920–1930-ті рр. 

ставилася й вітчизняна класика, однак її постановки дещо змінили свої акценти. 

Про той період театрального життя писав український літературознавець і 

дослідник Ю. Лавріненко у своїй книзі «Розстріляне відродження»: 

«Українська класика у своєму найтрадиційнішому музично-драматичному 
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форматі функціонувала у радянському мистецтві амбівалентно, у співіснуванні 

протилежних відносин й почуттів. З одного боку, перебуваючи у затінку гостро 

актуального репертуару, яким театри “звітували” про свою лояльність 

режимові, вона забезпечувала “тяглість культури”, спадкоємність національної 

традиції. З іншого ж, саме ця класика, до існуючого простору найчастіше не 

доходили бодай якісь свіжі художні ідеї, стала “заповідником” найгірших 

штампів української сцени, тож потребувала докорінної модернізації 

режисерських підходів, акторських прийомів, нових рішень по створенню 

звукових образів вистави» [90, с. 825]. 

Таким чином, музичний компонент театральних вистав 1920–1930-ті рр. 

розвивався двома шляхами: перший передбачав оновлення музичної складової 

відповідно до потреб нової драматургії, другий – збереження, а почасти 

консервація здобутків українського музично-драматичного театру ХІХ ст. 

Відповідно, звуковий компонент вистав оновлювався або ж відбувалася 

стагнація у його природному розвитку. 

Для театру періоду 1940–1950-х рр. властива певна «загальмованість» 

процесу і поява деяких штампів у театральному мистецтві. Так, у виставах 

повоєнних 1950-х рр., присвячених історико-патріотичним темам, панував 

відповідний тон: «мужні» тембри мідних духових інструментів, напружено-

наступальний ритм, помірно-швидкий темп, динамічні контрасти тощо. 

Виставам комедійного жанру відповідатиме жартівливо-розважальний тон: 

гучне звучання музики, швидкий темп, пульсуючий ритм та ін. Водночас сам 

інститут музично-драматичного театру в той час переживав системну кризу: 

«обгортка» не відповідала сучасному змісту та вимогам ані з формальної 

(неукомплектованість належним чином хору, балету, оркестру, слабка 

звукотехнічна база), ані з мистецької точок зору. Керівники театрів та 

постановники, з одного боку, змушені були всіляко залучати «музичну» 

частину, аби запобігти простоям та відтоку кадрів; з іншого ж – ці кадри через 

свій кількісний склад і кваліфікацію (то були «півтори» пари балету та 

«похоронно-весільні» оркестри, які складалися переважно з музикантів 
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низького фаху із недосконалими інструментами) не в змозі були виконувати 

поставлені мистецько-художні завдання [90, с. 384]. 

Питання ж щодо статусу музично-драматичних театрів тоді (початок 

Другої світової війни, повоєнна розруха) було відкладено на невизначений 

термін – його заступили більш нагальні проблеми щоденного виживання. До 

того ж за рахунок музичних вистав (бодай невисоких художніх зразків) 

багатьом периферійним театрам роками вдавалося зводити кінці з кінцями. 

Проте ця проблема є не настільки гострою щодо найбільших культурних 

центрів (Київ, Львів, Харків), де фактично було розміщено третину всіх театрів 

України, але в більшості обласних центрів (Запоріжжя, Івано-Франківськ, 

Кіровоград, Луцьк, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Ужгород, Херсон, 

Хмельницький, Чернівці, Чернігів та ін.) музично-драматичні театри і театри 

драми та музичної комедії, маючи у своєму складі, окрім драматичної трупи, 

оркестр, хор та балет, були, по суті, єдиними мистецькими осередками, котрі 

мали задовольняти найширші глядацькі потреби [51]. 

Отже, період 1940–1950-х рр. можна вважати перехідним як до 

загального розвитку українського театру, так і його музично-звукового 

компоненту. Водночас він є завершальним щодо музично-звукової концепції 

вистав та інших театральних жанрів у класичному розумінні, а саме де 

використовувався лише живий звук. Трансформація музично-звукової 

концепції вистав в драматичному театрі відбулася завдяки використанню 

звукотехнічних засобів, і від 1960-х рр. ми можемо говорити про формування її 

нової парадигми – звукотехнічної, яку ми називаємо сценофонією. 

Починаючи від 1960-х рр. відбуваються значні зміни у театральній сфері, 

передусім у форматі існування звуку. Поступово звукорежисер як фігура, що 

відповідає за музично-звукову концепцію вистави, починає виходити на 

перший план, поступаючись за значенням лише театральному режисеру. Живе 

звучання оркестру, вокалістів та хору стало доповнюватися звукозаписом, який 

суттєво трансформував як загальне музично-звукове оформлення вистави, так і 

технології його створення. Протягом 1960–1980-х рр. усі театри України 
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переходили на новий формат роботи зі звуком, тим самим розширюючи 

репертуарні можливості. 

Наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр. український театр також зазнає 

оновлення. Звільнений від попередніх цензурних та ідеологічних 

регламентацій, він розпочав «ревізію своїх 70-літніх здобутків, тестування їх на 

життєспроможність та відповідність самій природі національної сцени» [79, 

с. 391]. Загалом у зазначений період навіть суто драматичні за статусом театри 

вдалися до розширення жанрового діапазону задля реалізації мистецьких 

проєктів. Серед них відмітимо рок-опери «Енеїда» (1986) С. Бедусенка та «Біла 

ворона» (1991) Г. Татарченка у київському театрі ім. І. Франка (режисер 

С. Данченко); монументальні музично-драматичні сценічні композиції 

«Гайдамаки», «Шевченківський концерт», «Маруся Чурай», «Безталанна» в 

постановці Народного артиста України Ф. Стригуна та багатьох інших. Суттєво 

оновилася сценофонія традиційних музично-драматичних вистав. На 

сьогоднішній день український театр накопичив досвід сучасної сценофонії 

театральних дійств, який враховує надбання класичної української театральної 

драматургії, а також сучасні мистецькі технології для створення 

високопрофесійних мистецьких театральних проєктів. 

Підсумуємо особливості музично-звукового концепції вистав ХХ – 

початку ХХІ ст. Творчі пошуки 1920–1930-х рр. йшли як у руслі оновлення 

музичної мови театральних спектаклів, так і консервації традицій ХІХ ст. 

Консервативні тенденції переважали в 1940–1950-х рр., при цьому для цього 

періоду характерна стабілізація штатного розкладу драматичних театрів, у тому 

числі їх музично-звукової частини, що сприяло професіоналізації звукового 

оформлення сценічних дійств. 

Революційні зміни у музично-звуковій концепції сценічних дійств 

розпочалися з 1960-х рр. У цей час розпочинається її новий етап – 

сценофонічний, який став можливим завдяки науково-технічному прогресу. 

Звукотехнічні засоби стали обов’язковими в усіх драматичних театрах. З тих 

часів і до сьогодні у музично-звуковому оформленні сценічного дійства беруть 
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участь електромузичні інструменти, вокальні номери озвучуються за 

допомогою мікрофонів. Важливим доповненням «живого» звуку є фонограми з 

синтезованими та семплованими звуками, фонограми театральних шумів з 

точним локальним відтворенням, які є обов’язковою частиною театральної фон-

бібліотеки. Високий рівень музичної драматургії та сценічної дії передбачає 

творчу співпрацю режисера-постановника, композитора, диригента театру та 

звукорежисера. Відбувається й розширення жанрової палітри спектаклів – 

окрім традиційних музично-драматичних вистав в українських театрах йдуть 

експериментальні постановки, у тому числі з посиленням музичного 

компоненту (мюзикли, рок-опери). У стильовому відношенні музичні вистави 

відзначаються значним розмаїттям – від класики до сучасних напрямів 

популярної музики. 

Сьогодні сценофонія сценічного дійства в українському музично-

драматичному театрі базується на принципах синтезу різних видів мистецтв та 

музично-технічної діяльності. Знахідки українських режисерів та 

звукорежисерів йдуть у руслі світового театрального мистецтва і свідчать про 

актуальність мистецьких пошуків вітчизняних митців.  

 

2.2. Специфіка звукотехнічного супроводу і студійного звукозапису в 

театральній режисурі кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

 

Пошук «нового формату» звуку на початку XX ст. характеризується 

появою перших технічних апаратів для звукозапису та використання 

різноманітних методів звукозапису, які відразу ж потрапили у поле зору 

представників як нових мистецтв (радіо, кінематограф), так і традиційних 

(театр). Так, в драматичному театрі звукотехнічні засоби – мікрофони, 

підсилювачі, гучномовці – почали використовуватися ще у 1930-х рр. Однак 

перехід від традиційного звучання театрального оркестру і апаратів шумових 

ефектів до гучномовців та мікрофонів був важкий, і не лише в технічному 

плані, а й у психологічному. У 1931 р. під час постановки у МХАТ «Мертві 
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душі» було прийнято рішення підсилити звучання оркестру за допомогою 

мікрофонів. К. Станіславський прийняв цю пропозицію вкрай негативно: «Це 

неймовірно… Микола Васильович Гоголь і радіо», – так реагував знаменитий 

режисер щодо впровадження звукотехніки в спектаклях. Перша спроба 

виявилася невдалою, і це не дивно, враховуючи тодішній рівень звукотехніки 

[143, с. 217]. У подальшому навпомацки, перевіряючи здогадки практикою, 

режисер-постановник і звукотехнік освоювали нові впровадження у театральну 

сферу, 

За часів СРСР (друга половини 1960-х – середини 1980-х рр.) 

звукотехнічне оформлення театрів вирішувалося централізовано і практично за 

однією схемою. Проєктний інститут під назвою «Гіпротеатр» проєктував 

звукові комплекси для театрів, що тільки будувались, в основному на базі 

виробничих потужностей країни під маркою КІНАП і КЗТП. Театри в Україні 

також входили в організацію під назвою «Спеціалізований виробничий 

комбінат в/о “Союзтеапром” Міністерства культури СРСР», яка здійснювала 

роботи з монтажу та пуску театральної звукотехніки [150, с. 21]. 

На сьогоднішній день практично всі театри України оснащені 

бюджетною або професійною звукотехнікою. Залежно від класу і кількості 

технічного обладнання у звукорежисера є можливість вільно експериментувати 

– створювати оригінальні звукові ефекти й робити звукове оформлення 

максимально цікавим. 

Ми подаємо авторську періодизацію основних етапів використання 

звукотехнічних засобів у драматичних театрах. Перший період припадає на 

1893–1915 рр., коли йшли пошуки нових форм із звукового забезпечення, 

зокрема уведення до спектаклів грамофонів. Другий період (1915 р. – перша 

половина 1930-х рр.) відзначена розвитком електромеханічних інструментів, 

першими спробами видобування звуку з фотоелектричних і електронних 

(монофонічних) інструментів. Для третього періоду (середина 1930-х – кінець 

1940-х рр.) характерний поступовий перехід від відтворення музики на 

патефонах, потім електрофонах та упровадження довгограючих платівок; 
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використання мікрофонної техніки, перші спроби звукопідсилення та 

звуковідтворення. Четвертий період припадає на кінець 1940-х – початок 1960-

х рр. та відзначений удосконаленням звукотехніки, заміною лампових приладів 

на транзисторні. Для п’ятого періоду (перша половина 1960-х – початок 1980-х 

рр.) характерна відмова від «цеху шумовиків» і перехід на фонограми, 

відтворення театральних шумів із котушкових магнітофонів (монтаж на 

кольорових ракордних стрічках), потім використання компакт-касет, початок 

відтворення звуків з монокомпонентних поліфонічних синтезаторів. Шостий 

період (перша половина 1980-х – кінець 1990-х рр.) відзначений експансією 

цифрових технологій, використання нових форматі, до яких відноситься 

система лазерного запису «компакт-диск» (CD-Audio, CD-DA), цифровий 

магнітний запис на стрічку (DAT, S-DAT, R-DAT, ADAT), магнітооптичний 

запис «Міні-диск» (MD), система лазерного запису DVD (DVD-Audio); 

упровадження процесорів ефектів (hall, delay, chorus та ін.); зародження 

театральних студій звукозапису. Для сьомого періоду, що розпочався у 2000-х 

рр., характерні інноваційні мистецькі технології: багатоканальне мікшування 

DAW (Digital Audio Workstation), спеціалізовані цифрові пульти, процесори 

обробки звукового тракту; безпровідна звукотехніка; супровід відеоматеріалу, 

включеного в частину дії. 

Таким чином констатуємо, що звукорежисура в театрі використовувала 

новітні технології практично с того моменту, як вони з’являлися. З іншого боку, 

говорити про системність їх використання, зокрема в Україні, можна лише з 

п’ятого періоду, тобто з 1960-х рр. Формування сценофонії як звукотехнічної 

концепції вистави розпочалася відтоді, коли усі три складові – музична, шумова  

та звуково-вербальна – почали використовувати звукотехніку. Звукові 

концепція вистави отримала новий імпульс для розвитку, і сьогодні неможливо 

уявити театр без сучасної звукотехніки, яка допомагає створювати звуковий 

образ. 

Упровадження цифрових технологій забезпечило появу нових видів 

звукотехніки та процесорів в усіх ланках звукозапису, звуковідтворення і 
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трактах звукопередач. Усі ці інновації знайшли місце й у музично-звуковому 

оформленні вистав. Сьогодні в театрі відбуваються пошуки нових виражальних 

засобів і прийомів звукового забезпечення спектаклів – активних, дієвих, 

динамічних, що можуть по-справжньому захопити емоційний світ сучасної 

людини. У вирішенні таких завдань суттєва роль відводиться звукотехнічному 

оформленню вистави, до якого належать а) розподіл фонограми, шумів і 

звукових ефектів у театральному просторі; б) використання раніше записаної 

фонограмами у виставі; в) застосування мікрофонної техніки; г) створення 

різних звукових ефектів у ході театральної дії; д) звуковий супровід 

відеоматеріалу, включеного в частину дії; е) озвучування інструментальних та 

вокальних колективів, які беруть участь у театральній дії. 

У всіх випадках за допомогою звукотехніки, уміло використаної та 

органічно включеної в сценічну дію, режисер-постановник може більш дієво 

висвітлити ідею твору, виразніше підкреслити художні особливості спектаклю, 

точно відтворити атмосферу дійства. Новітні засоби художньої виразності 

відкривають перед режисером можливість по-новому організувати три класичні 

невід’ємні складові театрального мистецтва – часу, місця і дії. Незважаючи на 

порівняно великий досвід звукотехнічного оформлення вистав, накопичений 

театрами, його можливості та художні прийоми у виставі й надалі до кінця не 

усвідомлені. Тож творчому працівникові надаються необмежені можливості 

для мистецьких пошуків і знахідок. 

Наведемо приклади сучасних вистав, у створенні звукового образу яких 

задіяно звукотехнічну апаратуру. Наприклад, у постановках знаменитого 

«Ревізора» М. Гоголя для «значення і важності» приходу персонажа у фінальній 

дії багато хто зі звукорежисерів використовують метод розташування 

додаткових замаскованих гучномовців біля куліс сцени, а якщо можливо, і під 

нею, подаючи на них фонограму записаних кроків, які спочатку наближаються, 

а потім, після промови, віддаляються. Кроки записують із домінуванням 

низької частоти й обробляють реверберацією, звучання виходить «моторошним 

і настрахаючим», що й потрібно за сюжетом. У постановці музичної комедії 
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Г. Квітки-Основ’яненка «Сватання на Гончарівці» (1988) на сцені Рівненського 

академічного українського музично-драматичного театру для достовірного 

гавкання собаки з будки поставили і замаскували маленьку активну акустичну 

систему – комбо-підсилювач, подали на нього фонограму з гавканням собаки, 

попередньо перевівши на мікшерному пульті ручку панорами в потрібну 

сторону (до собачої буди). Так само на сцені Національного академічного 

театру російської драми імені Лесі Українки у п’єсі А. Чехова «Чайка» (2005) 

було встановлено у середині рояля комбо-підсилювач, і завдяки під час вистави 

відтворенню раніше записаної в студії театру фонограми у глядача складалося 

враження віртуозної гри актора на цьому інструменті. Таким чином 

констатуємо, що сьогодні звукотехнічні засоби виконують важливу роль у 

створенні музично-звукової концепції вистави. 

Виділимо важливі складові звукотехнічної концепції вистави (сценфонії). 

Технічне оснащення театру сьогодні складається переважно із мікшерного 

пульта (аналогового, цифрового) – головного інструмента звукорежисера; 

процесорів динамічної обробки звукового тракту, до яких належать кросовери, 

еквалайзери, компресори тощо; процесорів ефектів (реверберація, цифрова 

затримка та інші алгоритми); системи звукопідсилення і звуковідтворення, що 

складаються з підсилювачів потужності, акустичних систем різного 

призначення і потужності, цифрових ліній, комутації та інших допоміжних 

комплексів [160]. 

У звукотехнічному оформленні спектаклів велику роль грає мікрофонна 

техніка. Маючи великий «парк» мікрофонів, звукорежисер може вирішувати 

різні художні завдання, надані режисером-постановником. Досить часто 

режисер використовує мікрофон для більш виразного розкриття авторського 

задуму окремої сцени, щоб підкреслити будь-які художні особливості даної 

постановки. Застосування мікрофонів дозволяє акцентувати важливість деяких 

фраз або слів, котрі можуть бути виділені за допомогою звукопідсилення. 

Також можливо «підслухати секретну розмову», «озвучити думки» дійових осіб 

театральних персонажів. Це і відтворення голосів невидимих глядачеві героїв 
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дійства, вихід акторів на «на пару слів» (за сценарієм) із подальшою передачею 

їхньої розмови «пошепки» за допомогою мікрофона. Таким чином, мікрофон, 

задіяний у виставі навіть тільки для посилення голосу актора, може виразніше 

піднести сценічну дію, надати їй необхідної емоційної сили в повному обсязі. 

Звичайно, у театральній практиці можуть трапитися й інші сценічні дії, у яких 

мікрофонна техніка допоможе вирішити найрізноманітніші постановчі 

завдання.  

Для вирішення художньо-творчих завдань драматургії додатковим і 

важливим засобом звукорежисури є застосування звукових або акустичних 

ефектів. У сучасному драматичному театрі ефекти можуть застосовуватися для 

вирішення найрізноманітніших завдань. Одним із засобів виразності у 

театрально-видовищній постановці є застосування інноваційних технологій, які 

поєднують нові алгоритми програмного забезпечення з моделювання звуку й 

створення потрібного акустичного оточення. Прикладів використання різних 

ефектів величезна кількість, і в кожному випадку – це творча знахідка 

звукорежисера для поглибленої передачі образу, створеного актором, або для 

більш емоційної передачі кульмінаційного моменту у виставі.  

У сучасному театрі широко використовують фонограми як складовий 

компонент сценофонії. На концертах і в театрах виставах технологія 

застосування фонограм називається «Playback» («плейбек») або «Half 

Playback», за допомогою яких можлива повна або часткова «містифікація». 

«Плейбек» – це еталонний багатотрековий запис «живого» реального виступу. 

Для відтворення фонограми задіюється багатоканальна звукозаписувальна 

аудіо-станція з високою цифровою розподільною здатністю, редагуванням та 

сумісністю з іншими Digital Audio Workstation (DAW), зчиткою та 

синхронізацією з файлами різних форматів, виходом на VGA дисплей. 

Звукорежисерська практика показує, що саме гібридна Hard Disk 

звукозаписувальна станція (HDR) є найбільш універсальним і гнучким та може 

вважатися найбільш оптимальним для роботи на виїзді і стаціонарно. 
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Вважається, що «плейбек» створюють для насичення або облагодження 

слабкого сценічного звучання виступаючого колективу. Як і при запису будь-

якої іншої фонограми, вона пишеться у повному аранжуванні в спеціалізованих 

для запису «живих» інструментів студії. Кінцевою метою звукозапису такої 

фонограми є надання можливості повної або часткової підміни зіграних наживо 

партій на раніше записані. За певний період часу музиканти вивчають ці партії 

нового для них матеріалу, а під час зведених репетицій засвоюють їх. Надалі, 

незалежно ні від виникнення проблем зі звукотехнікою або не відповідністю 

акустичним властивостям місць виступу, ні від зміни кадрів всередині самого 

ансамблю та інших непередбачених чинників, творчий колектив завжди має 

можливість виглядати належно під час сценічного виступу. 

Прийнято вважати, що наявність і використання «плейбека» – захід 

тимчасовий, але реальність така, що ним часто користуються на концертах, 

мюзиклах, музичних виставах. Оскільки відповідальність за належне 

проведення заходу лежить не на самих артистах, то найчастіше у виборі 

фонограми як гаранта чіткого і красивого виступу сумніватися не доводиться. 

Важливо лише розуміти і визначити, коли застосування фонограми справді 

обґрунтовано. 

Монтуючи «плейбек», безсумнівно, є сенс переглянути оригінальне 

аранжування і видалити з нього (з урахуванням передбаченого звукового тиску) 

усі непринципові, з художньої точки зору, партії. Якщо записуючи демо-версію 

йдеться про збагачення звучання, то тут навпаки, слід подумати, як її 

спростити. Слід враховувати певні межі між тим, що люди почують, і тим, що 

вони побачать. У кожному конкретному випадку фонограма пишеться тими 

самими музикантами, які беруть участь у мистецькому заході. 

Усі інструменти під час запису підсилюються і відтворюються таким 

самим комплектом звукотехніки, яке буде використовуватися пізніше на шоу. 

Вокаліст повинен заспівати свої партії в той самий мікрофон, з яким він вийде 

на сцену. Якщо немає можливості зібрати повний творчий колектив для 

звукозапису, запрошуються інші виконавці, або запис фонограми замовляють в 
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студіях, де працює свій музичний колектив, а виконавцям для подальшої 

роботи видається партитура і демо-запис.  

Партії, які музиканти реально зможуть зіграти зі сцени, зберігаються на 

роздільних треках без обробок, а ті, що додатково записувалися і монтувалися 

за допомогою спеціалізованих пресет алгоритмів цифрових процесорів в 

студійних умовах, мікшуються («зводяться») в стереорежим і відтворюються у 

розширеній версії. Отриманий багатотрековий запис зберігають, кожен 

окремий музичний твір маркують для більш зручної роботи під час виступу. 

Після закінчення підготовки фонограм вже можна індивідуально вводити 

ті чи інші партії в загальне звучання творчого колективу, заміняючи зіграні 

«наживо» сольні відрізки на раніше записані. Для повної відповідності 

аудіопотоку, що надходять з рекордера і від інструментів, маршрутизація 

сигналів на майданчику проводиться самостійно, а підхід до застосування 

записаного матеріалу повинен здійснюватися за т. зв. спрощеною схемою. 

Сигнали з мікрофонів і рекордера подаються на пульт на сусідні моно-

канали, потім об’єднуються в підгрупу, на яку виводять усі необхідні обробки 

звукового тракту (компресія, опції ефект-процесора тощо). Вибір, який з двох 

каналів у певний момент звучання музичного твору включати/виключати, 

залишається за звукорежисером, музичним продюсером, режисером-

постановником. Це забезпечить легке, непомітне переведення з фонограми на 

«живе» виконання і зворотно. Можна «підмішувати» фонограму до 

оригінального виконання або повністю його замінити, не ставлячи до відома 

про це самих музикантів. Гнучкість роботи тепер забезпечена цілісно, а кінцева 

якість концертного звукового образу вже визначається тільки звукорежисером. 

Практика поєднання «живого» та фонограмного звучання сьогодні є 

поширеною в театральній практиці. Як приклад назвемо поетичну містерію за 

Т. Шевченком «Та не однаково мені» (2014) з репертуару Рівненського театру, 

де за допомогою підсилювачів та фонограм невеликий склад оркестру (16–17) 

осіб звучав як повноцінний великий оркестровий колектив. 
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Один з поширених видів звукотехнічного оформлення сучасної 

драматичної постановки – мовна фонограма, що вводиться до сценічної дії. Під 

цим визначенням прийнято розуміти всі форми художнього мовлення, а саме 

окремі слова, групи слів, фрази, монологи та діалоги, записані на носій і 

призначені для включення в сценічну дію. До такої фонограми належить також 

текст, який звучить іноземною мовою, і художнє слово в поєднанні з музикою й 

шумами. 

Включення мовної фонограми в спектакль може обумовлюватися 

сюжетом п’єси, на це вказує сам автор у ремарках або її вводить режисер згідно 

з рішенням даної сцени. Але найбільш часто вона використовується як прийом, 

який розширює палітру виразних засобів спектаклю, і в цьому випадку функції 

мовної фонограми найбільш різноманітні. У всіх випадках уведення мовної 

фонограми в спектакль, безумовно, вимагає художнього обґрунтування. Вибір 

місця, з якого вона звучить, також має значення, наприклад, відтворення з 

радіоприймача, телевізора, гучномовця тощо. Все, що пов’язано із сюжетом дії, 

вимагає точної локалізації, фон повинен звучати саме з місця установки 

джерела звуку, який бачить глядач, враховуючи амплітудно-частотну 

характеристику. І навпаки, мовна фонограма, яка не пов’язана з сюжетом і не 

потребує локалізації точки звучання, може звучати у глядацькій залі, зі сцени, з 

оркестрової ями та інших місць, де встановлені акустичні системи.  

Можна виділити кілька можливостей використання мовної фонограми у 

виставі як художнього прийому: 1) озвучування мови або окремих реплік 

дійових осіб, «внутрішній монолог», діалог, «спогади» дійових осіб; 2) мова від 

автора, режисера, ведучих, коментаторів та інших; 3) мова персонажів, котрих 

не бачить глядач; 4) «мова невтілених предметів», тобто сил природи, птахів, 

тварин та ін. У кожному випадку мовна фонограма може виконувати різні 

функції [76, с. 64]. 

Мовець біля мікрофона має дотримуватися двох простих правил: 

1) залишатися самим собою і не форсувати звуку (звукорежисер сам може 

коректувати амплітудно-частотну характеристику (АЧХ) завдяки технічним 
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засобам); 2) перебувати весь час на однаковій відстані від мікрофона 

(мікрофони не можна чіпати, пересувати, бо вони дуже чутливі до будь-яких 

шумів). Якщо потрібно отримати ефект розмови пошепки промовця 

розташовують на відстані 10–15 см від мікрофона, а сам мікрофон має бути 

повернутий до обличчя так, щоб потік повітря від дихання не потрапляв 

безпосередньо на діафрагму. У такому випадку запис виходить не зовсім 

природний, домінують шиплячі звуки. 

Особливості запису діалогу полягають у підборі такого розташування 

мікрофона, при якому обох виконавців буде однаково добре чути. Потрібно 

враховувати різницю тембрів і гучність кожного. Якщо голоси сильно 

відрізняються за гучністю, тоді мікрофон слід розвернути так, щоб той, хто має 

сильніший голос, опинився на «периферії» кута охоплення діаграмою 

спрямованості. Для такого запису найбільш придатним є мікрофон із 

характеристиками напряму у вигляді «вісімки». Мовці розташовуються по 

обидва боки від мікрофона, на осі його максимальної чутливості, відносна 

відстань кожного мовця повинна бути обернено пропорційною силі його 

голосу. Також ураховується акустика приміщення, якщо вона містить достатньо 

великий обсяг реверберації, то таке розташування може призвести до 

різноплановості у звучанні голосів. Тоді слід спробувати розмістити людей 

обличчям одне до одного достатньо близько до мікрофона [169]. 

Звичайним явищем під час запису художнього читання є різке 

домінування свистячих і шиплячих («с», «х», «т», «ч», «щ») та виділення 

глухих («б», «п», «д», «т»). Для усунення цих дефектів використовують де-

ессер (динамічний прилад обробки) та поп-фільтр, який «загасить» виділення 

звуків. У разі їх відсутності потрібно повертати мікрофон відносно виконавця 

під різними кутами доти, доки ця особливість вимови не перестане бути 

достатньо помітною. Можливо, виконавцеві потрібно запропонувати подавати 

текст більш м’яко і плавно. Про це пише у своїй науковій роботі «Акустика» 

відомий англійський психоакустик I. Крендалл: «Обмеження частотного 

діапазону на локалізацію мовного джерела пов’язано із віком людини. 
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Зниження верхньої частоти пропуску сигналу з 16 кГц до 8 кГц значно 

погіршує локалізацію мови. Таким чином, високочастотні складові навіть в 11 

кГц – 16 кГц несуть важливу інформацію про локалізацію мовного сигналу, це 

потрібно враховувати звукорежисерові під час запису. Звук “і” краще 

локалізується, ніж “а” і “у”. Слова, котрі містять декілька букв “с”, краще 

локалізуються, ніж інші, тому що в цьому спектрі багато високочастотних 

складових» [169]. 

Перед записом корисно провести репетицію, під час якої можна 

встановити рівень вхідного сигналу, відрегулювати амплітудно-частотну 

характеристику (АЧХ), відкоригувати компресор/лімітер/гейт (прилад 

динамічної обробки звукового тракту). Робити регулювання гучності «вручну» 

недоцільно, такий процес буде прослуховуватись під час відтворення, що 

неприпустимо. Далі необхідно прослухати характер звучання через студійні 

монітори або головні телефони (навушники). Після репетиційної роботи з 

мікрофоном починається запис першого варіанта. У робочому порядку 

звукорежисер відзначає в надрукованому тексті, який йому обов’язково надали, 

усі помітні дефекти (інтонаційні й дикційні недоліки, наявність спотворень, 

шуму і неточностей, які виникли). 

Звукові фонограми зазвичай використовуються в тих випадках, коли 

актори «вживу» з якихось причин не можуть озвучувати ту чи іншу сцену. 

Наприклад, у згаданій вище постановці «Та не однаково мені» необхідно було 

записати дитячі голоси і у виставі використовувати фонограму, оскільки діти 

дошкільного віку через відсутність сценічного досвіду можуть зірвати виставу, 

бо є ризик, що вони розгубляться і не промовлять ті репліки, які потрібно. У 

таких випадках запис фонограми є не просто бажаним, а й необхідним. 

Окрім запису мовних фонограм, у театральній практиці часто 

використовуються й музичні фонограми. Головне завдання при записі 

вокаліста в студії – передати настрій, характер пісні, щоб на театральній сцені 

створити образ персонажа, а завдання звукорежисера – максимально допомогти 

йому це зробити. 
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У драматичному театрі існує своя специфіка запису фонограм. Готуючись 

до звукозапису в театрі з незнайомим виконавцем, бажано задати кілька 

запитань колегам, котрі вже з ним працювали в студії, а саме як цей вокаліст 

працює перед мікрофоном, наскільки швидко втомлюється, якій мікрофонній 

техніці надає перевагу, чи потребує додаткової корекції під час моніторингу, 

якщо так, то якої саме, можливо навпаки – вона йому тільки заважає. Якщо 

такої можливості немає, тоді коли він просто розмовляє або розспівується, 

потрібно звернути увагу на специфіку звучання його голосу – тембр, дикцію, 

резонатори.  

Якщо в театрі існує спеціалізована студія звукозапису, то проблем з 

якістю немає, у разі її відсутності підбирається кімната (приміщення) 

невеликих розмірів з відповідною акустикою (драпіровані штори, покриття на 

підлозі тощо) і малою кількістю меблів для запобіганню акустичних 

віддзеркалень. Також запис можна зробити прямо на сцені, між кулісами, 

розташувавши виконавця спиною до них, а мікрофон на прямій стійці фронтом 

до куліс. Потрібно відразу налаштувати виконавця на повну віддачу під час 

запису, спробувати записати «чистий» голос, вимикаючи при можливості 

еквалайзер. Якщо тракт звукозапису «завалює» низькі частоти, тоді тембр 

виконавця дещо зміниться, знівелюється яскравість звучання. При «зрізанні» 

зайвих частот еквалайзером ми зможемо видалити низькі частоти з 

непотрібного нам об’єму, але під час цього заберемо ці ж частоти з прямого 

звуку вокалу. Це зруйнує природну структуру гармонік та позбавить голос його 

сили й краси тембру. Якщо голос сильно виражений, тоді він звучатиме досить 

різко. При відсутності в голосі співака повного частотного спектру постає 

проблема складності їх вирівнювання за рахунок частотної корекції.  

Проблеми, що виникли під час запису вокальних партій, краще 

вирішувати на найбільш ранній стадії їх виникнення, але здійснити це не 

завжди можливо з низки причин. Так, одна із основних проблем під час запису 

вокалу – «вибухливі» приголосні й шиплячі звуки. Уникнути цих проблем 

можна на стадії виконання шляхом установлення перед мікрофоном поп-
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фільтра, застосування деессера і компресії (у потрібних межах). Також 

відповідна робота проходить з виконавцем (виконавцями) стосовно дикції, 

подачі вокалу та інших моментів. 

Для отримання хорошого запису дуже важливим чинником є комфортний 

звук акомпанементу. Наприклад, гучність супроводу може вплинути на чіткість 

співу, оскільки чим звук тихший, тим він суб’єктивно здається нижчим. Однак 

комфортність акомпанементу включає не лише достатню гучність, а й 

відповідний баланс інструментів. Якщо вокаліст відчуває проблеми у виконанні 

мелодичної лінії, тоді потрібно окремо записати мелодію і давати фонограму 

через головні телефони. 

Варто пояснити, навіщо в театральній практиці необхідним є запис 

фонограм. Нагадаємо, що драматичні актори не є професійними вокалістами. 

Якщо у актора приємний голос і він ним добре володіє, це є великий плюс. Але, 

на жаль, так буває не часто, і через недостатнє володіння вокальною технікою 

драматичним актором для збереження темпоритму сценічного дійства і 

запобіганню можливого зриву музичного номера практикується запис 

«плюсових» фонограм. В студії звукозапису або пристосованого до цього 

окремого приміщення прописується повна вокальна партія, бажано від початку 

до кінця, оскільки спів по частинах (окремо заспів, потім приспів) з подальшим 

зведенням вокального матеріалу є небажаним, бо пропадає енергетика 

музичного твору. 

Також для насичення звучання співацьких голосів театральними 

звукорежисерами записуються «фонограми-підстілки», коли у проспіваному й 

записаному вокальному творі при зведенні «приховують» вокальний матеріал, 

зменшуючи рівень його звуку відносно музичного супроводу. Під час виступу 

під таку фонограму артист свою вокальну партію співає в дубль, і завдяки 

такому підсиленню його «живий» вокал звучить голосніше, створюючи більш 

насичене звучання. Крім того, «схований запис» допомагає непрофесійному 

вокалісту тримати мелодичну лінію. Така практика задля уникнення зриву 
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номерів через непередбачені обставини застосовується як в аматорських, так і 

професійних драматичних театрах. 

У театральній практиці часто використовуються й фонограми із записами 

музичних інструментів. Однією з важливих характеристик будь-якого 

музичного інструмента є частотний діапазон звучання, який включає, окрім 

основних тонів, також додаткові високочастотні чинники – обертон, 

визначаючи його специфічний тембр. Більшість інструментів характеризуються 

підсиленням основних частот, а також окремих обертонів у визначених (однією 

або кількома) відносно вузьких смугах частот (формантах), залежно від 

інструмента. Серед інших характерних властивостей музичних інструментів – 

сила звуку, яка обумовлена більшою або меншою амплітудою їх звучання і 

повітряного стовбура. Усі ці характеристики, а також склад інструментальних 

ансамблів, треба враховувати при записі театральних фонограм. 

Організовуючи запис музичного ансамблю, треба враховувати характер 

твору, який записують, склад ансамблю та його виконавські можливості, 

акустичні умови приміщення, технічні можливості апаратури запису і, в першу 

чергу, наявність необхідної кількості мікрофонних каналів мікшерного пульта. 

Залежно від характеру ансамблю, а також самого музичного твору визначають 

стиль запису, який характеризується обраним основним звуковим планом, 

більшою чи меншою деталізацією звучання окремих інструментів або груп 

інструментів, способом обробки сигналу та іншими факторами.  

Записуючи малі музичні ансамблі (тріо, квартети тощо), виконавців 

садять півколом або записують групами попарно. Існує досить багато способів і 

методів запису, найстандартніше – це розташування струнного квартету за 

принципом «ялинка», запис проводиться середнім планом односторонньо 

направленими мікрофонами. При цьому треба намагатися, щоб крайні 

музиканти не опинилися за межами кута охоплення діаграми спрямованості 

мікрофона, тому що звукові плани бокових інструментів будуть дещо зміщені 

через зниження чутливості мікрофона в цих зонах. Щоб охопити весь ансамбль, 

мікрофон встановлюють на відстані 2,5–3 м від нього. Можлива також посадка 
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виконавців групами по два, перші інструменти не повинні закривати других. 

Відстань між мікрофоном і виконавцями вибирається в межах 2–2,5 м. У 

другому варіанті можна отримати більший звуковий план, ніж у першому. 

Якщо використовується мікрофон із характеристикою «вісімка», то виконавців 

можна розміщувати симетрично відносно мікрофона. Принципово ці три 

варіанти розміщення можна застосовувати і при записі невеликих естрадних 

інструментальних груп. 

Проводячи запис симфонічного оркестру, загальноприйняті схеми 

розміщення різних груп інструментів можуть бути порушені. Треба знайти 

компроміс між вимогами диригента, за вказівкою якого розсідаються 

музиканти, й акустичними можливостями даного приміщення з урахуванням 

характеристик спрямованості застосовуваних мікрофонів. Якщо акустичні 

умови приміщення досить однорідні, тоді можна користуватися одним стерео-

мікрофоном або підібраною стерео-парою так, щоб було забезпечено охоплення 

всього оркестру. Це дозволить отримати єдність звукової перспективи у 

звучанні всіх груп оркестру. Звуковий план при записі симфонічного оркестру 

бажано вибирати проміжним, між середнім і віддаленим. Відстань від 

мікрофона до перших рядів оркестру визначається експериментально. Доцільно 

починати з дещо збільшеної відстані, поступово наближаючи мікрофон до 

оркестру. По висоті мікрофон розміщується на рівні 1,8–2 м, а кут його 

спрямованості визначається з урахуванням розміщення виконавців. Схожі 

схеми розміщення можна використовувати й під час запису інших оркестрів. 

Якщо акустичні умови для запису музичних ансамблів стерео-

мікрофоном/стерео-парою неприйнятні й отримання бажаного звучання 

неможливе, тоді застосовується багатомікрофонна система запису. Така 

система передбачає поєднання загальних та індивідуальних мікрофонів, які 

встановлюються поблизу сольних інструментів і тих груп інструментів, котрі 

«ведуть» мелодію або є ритмічним акомпанементом. 

Звукозапис оркестру народних інструментів доцільніше вести зі стерео-

мікрофона, встановленого перед диригентом. Індивідуальні мікрофони, якщо в 
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цьому є необхідність, розміщують зазвичай біля баяна і дерев’яних духових 

інструментів. Мікрофон для соліста встановлюється зліва від диригента, а 

напрямок його визначається відповідно до відстані розташування соліста від 

оркестру. Записуючи духовий оркестр, необхідно звернути увагу на кларнети, 

щоб уникнути деякої різкості в їх звучанні; у такому випадку найчастіше 

мікрофон розміщують збоку від них.  

Запис естрадних ансамблів має свою специфіку. У будь-якому з них 

можна виділити три основні групи інструментів – саксофони або кларнети, 

мідні духові (труби та тромбони) і ритм-групу, до якої можуть входити ударні 

інструменти, гітара, фортепіано, контрабас та ін. Перша і друга групи 

виконують в основному мелодійну і гармонійну функції. Група ритму, як 

правило, виконує акомпанувальну функцію, хоча кожен інструмент цієї групи 

може виступати як виконавець сольних партій. Нерідко естрадні та джазові 

ансамблі мають у своєму складі додаткові інструменти – віброфон, ксилофон, 

скрипки, акордеон, а також різні електромузичні інструменти. 

Для запису естрадних ансамблів, навіть малого складу, використовують 

кілька мікрофонів. Записуючи інструменти ритмічної групи, потрібно 

домагатися мінімальної реверберації, що забезпечить ясність звучання і хорошу 

чіткість атак. Тому мікрофони для виділення інструментів цієї групи 

розміщують досить близько від самих інструментів, а запис ведуть крупним 

планом. Це стосується не тільки ударних інструментів з контрабасом, але також 

і рояля. Сольна партія на фортепіано в естрадних ансамблях повинна звучати 

сухо і досить експресивно. Винятком щодо реверберації в ритмічній групі може 

бути гітара, специфіка звучання якої передбачає помірне забарвлення. 

Особлива методика звукозапису передбачена для електромузичних 

інструментів – електрогітара, акустична гітара із вмонтованим звукознімачем і 

темброблоком, бас-гітара, клавішні інструменти, ударна установка (електронна 

та стандартна з пластиками і «залізом»). В основі практикують два варіанти 

запису: перший – усі сигнали від інструментів надходять на мікшерний пульт, 

моніторинг здійснюється через головні телефони (навушники) або студійні 
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акустичні системи; другий – через мікрофони, встановлені біля комбо-

підсилювачів. Якщо використовується стандартна ударна установка, необхідна 

її «ізоляція» за допомогою акустичних екранів [110, с. 74]. 

В театральній практиці у постановці п’єс нерідко надається перевага 

специфічному звучанню сольних інструментів, передбачених постановочним 

планом. Для здобуття відповідного звучання проводиться відповідна обробка з 

процесора ефектів DSP (Digital Signal Processor), як, наприклад, звучання гітари 

в рок-опері «Біла ворона», на якій грав заслужений артист України 

С. Лозовський. Але якщо актор драми не володіє необхідними музичними 

навичками і досвідом роботи з музичним колективом, тоді застосовується 

метод накладання звукозапису. Попередньо записавши фонограму основної 

ритм-групи і відтворивши її звучання, на іншу доріжку рекордера записують 

партії, зіграні професійним музикантом (гітара, саксофон, скрипка тощо). В 

результаті запису сольний інструмент, на якому ніби грає актор, звучить з 

потрібною обробкою, а ритм-група – без неї. 

Завдяки методу накладання можливо отримати різноманітні ефекти, 

наприклад, ефект транспонування, який полягає в штучному зміщені 

натурального звуковисотного діапазону звучання сольного інструмента, 

ансамблю тощо в сторону їх підвищення або пониження. Така практика 

застосовується переважно в спектаклях для дітей, коли т реба, щоб сольний 

інструмент звучав невластиво для його діапазону високо, «ляльково», при 

цьому музичний супровід має залишитися у традиційні теситурі. Для цього 

попередньо записують фонограму на багатотрековий рекордер, а потім 

відтворюють, застосувавши «pitch control» до потрібного інструмента, 

створюючи необхідний звуковий образ для сценічного дійства. 

Практично у кожній виставі задіяний хор, він як «колективний персонаж» 

і активний учасник вистави посідає одне з провідних місць у театральній 

драматургії і, безперечно, відіграє важливу роль у розвитку сценічної дії. В 

античну добу хор був фактично однією з дійових осіб трагедії. Його роль 

полягала у втручанні в хід події: хор то підтримував героя у його боротьбі, то 
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засуджував його за провини, але завжди був поряд і не залишався байдужим. 

Основна музична функція хору трагедії полягала у створенні емоційної 

атмосфери, і, відповідно до змін у діях героя, змінювалася й атмосфера. 

Сьогодні функція хору в театральних виставах також часто є близького до тієї, 

що була в античній трагедії. Важливість хору в театральній дії актуалізувала 

звукозапис хорових колективів для подальшого використання фонограми у 

постановках для створення потрібного звукового образу. 

Хорова музика є однією з найважчих для звукозапису, і немає єдиного 

універсального способу запису хору. Кожен випадок по-своєму оригінальний і 

може сковувати звукорежисера в технічних можливостях, виборі приміщення, 

мікрофонної техніки тощо. У звукорежисерській практиці сформувалися 

основні принципи та методи звукозапису хорових колективів різних форм. 

Існує декілька варіантів розстановки хорового колективу для запису. Для 

того, щоб виділити всі голоси і запобігти маскуванню задніх рядів передніми, 

застосовується класична схема розташування: сопрано – перший один або два 

ряди зліва, альти – перший один або два ряди справа; за сопрано, тобто третій 

або третій і четвертий ряди – тенори, за альтами – баси, при цьому другі, більш 

низькі, ближче до центру. Потрібно уточнити, що тенори й баси мають бути не 

стільки «за» сопрано і альтами, а скоріше «над» ними, оскільки хористи стоять 

на спеціальних хорових станках-підвищеннях, які мають, як правило, три-

чотири сходинки, застелені м’яким матеріалом, з метою уникнення контакту 

взуття з дошками й запобігання активізації зайвих шумів. 

Будь-який хор стоїть не прямою смугою, а невеликою вгнутою дугою – 

так співаки краще чують один одного і звучання стає більш компактним. Ще 

один варіант, коли хор стоїть секторами зліва направо за партитурою – сопрано, 

альти, тенори, баси; інколи тенори з басами міняються місцями. Рідше 

трапляється розстановка хору квартетами; цей варіант вибирав знаменитий 

американський колектив під керівництвом Роберта Шоу. 

Під час запису хору виникають складнощі зі збереженням просторового 

враження й артикуляції, текст повинен бути розбірливим, незалежно від того, 
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якою мовою він виконується. Для отримання якісної фонограми за існуючими 

критеріями хор записують у достатньо великих студіях, у яких стеля висотою 

не менше трьох-чотирьох метрів. У театрах практикується запис хору на малій 

сцені, а на спектаклях на великій сцені подається «підмішане» звучання 

записаної фонограми до виконання хором «вживу» того чи іншого твору. Це 

запобігає «провалу» хорового колективу в загальному звучанні, надає більше 

насиченого і щільного звучання. Також така практика запобігає проблемам зі 

складом та належним укомплектуванням по голосах хорової капели. 

Добираючи мікрофон для запису хорових колективів, належить 

ураховувати, що він повинен сприймати у правильному співвідношенні різні 

голоси та забезпечувати хорошу розбірливість тексту, що також залежить від 

правильного вибору звукового плану. Діаграма направленості мікрофона 

повинна захоплювати краї хорового колективу в цілому, відстань від мікрофона 

до виконавців визначається з точки зору рівномірного сприйняття звучання всіх 

голосових партій. Також ураховують чутливість мікрофона та акустичні умови. 

Для дотримання балансу між злиттям виконання та збереженням 

розбірливості відстань мікрофонів до хору слід регулювати в кожному випадку 

окремо відповідно до акустичних властивостей приміщення. Існує кілька 

загальноприйнятих способів запису. Перед хором, приблизно на відстані один-

півтора метри від першого ряду хору, ставлять чотири мікрофони (уздовж 

аванс-сцени) на висоті трішки вище голів другого ряду, якщо рядів чотири. 

Якщо в хорі два ряди, тоді мікрофони встановлюються вище голів першого 

ряду. При класичній розстановці хору ставлять по одному мікрофона на групу з 

напрямком на середину кожної з них. Виходить по дві пари мікрофонів (стерео-

підбірка): зліва і справа, один над другим із відстанню між ними залежно від 

висоти станків та інших факторів. 

Якщо твір передбачає наявність солістів, тоді, залежно від поставленого 

художнього завдання, хор розташовується на другому і третьому плані щодо 

віддаленості від слухача з рівномірним розподілом по всій ширині фронту. 

Солісти стоять окремо на першому або другому плані, вони ніби «відірвані» від 
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хору. Записувати їх слід на окремий мікрофон, поставивши їх спиною до 

індивідуальних мікрофонів для хору, але перед загальними, що дозволить 

зберегти солістів у тому ж акустичному просторі, що й хор. Зручніше їх 

розташувати збоку, наприклад, зліва від хору. При такій розстановці вони 

бачать диригента, добре чують хор, а хор чує солістів; і разом з тим наявний 

акустичний розподіл між мікрофонами для хору й окремо для солістів, що 

надалі необхідно для роздільного зведення панорами в стерео-фонограму. 

Хор у супроводі фортепіано потребує достатньо «повітряного звучання», 

а рояль, потрапивши в мікрофони для хору, буде губитись і втрачати 

розбірливість і тембр. Щоб зберегти тембр і надати розбірливості звучання 

інструменту, потрібно окремо встановлювати до нього мікрофони. Запис хору з 

оркестром зазвичай проводять у спеціалізованих студіях, в одному великому 

приміщенні, або одночасно з різних приміщень: хорового, оркестрового, 

окремого для солістів. Якщо студія не може вмістити такий великий колектив і 

якість звучання погіршиться, тоді хор записують, накладаючи на оркестрову 

фонограму. 

Запис хорового колективу проводиться для подальшого його відтворення 

з відповідною обробкою, при необхідності, якщо цього не потрібно, фонограма 

хорової капели відтворюється «сухо», і залишається тільки властива акустична 

атмосфера. Для повнокровного звучання всіх партій на запис запрошуються 

хористи з інших колективів. Це робиться на той випадок, коли в творчому 

колективі не буде вистачати хористів або театр перебуватиме на гастролях, 

куди проблематично запросити повний склад. У такому випадку неповна 

хорова капела доповнюється іншими людьми, навіть без досвіду хорового 

співу, вони одягають костюми і розташовуються на хорових станках. 

Працюючи синхронно з професійними хористами театру, усі разом створюють 

враження масивного колективу. Звукорежисер у цей час відтворює фонограму з 

записом хору через основні портальні акустичні системи театру, додаючи при 

цьому, якщо це доцільно й можливо, підзвучений малий склад співаючих 

хористів. Створюючи відповідний «мікс» і дотримуючись балансу хорового 
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звучання зі сценічним дійством, спектакль проходить на належному рівні, а її 

величність публіка навіть не підозрює, що звучання не є повністю автентичним. 

Творчу діяльність студійного звукорежисера умовно можна розділити на 

теоретико-методологічну, технічну та творчу частини. Основою творчої 

діяльності є теоретико-методологічна частина, у якій викладаються базові 

знання, що необхідні спеціалісту для успішної роботи. Серед теоретичних 

знань важливими є знання про критерії експертної оцінки якості звуку, 

технології та методи, за якими звук визначається, технологічні вирішення, котрі 

дозволяють досягти певного результату і створити творчий продукт – художній 

звуковий образ. 

У межах діяльності міжнародних організацій з радіомовлення та 

телебачення були розроблені рекомендації щодо суб’єктивної оцінки якості 

музичних записів. Це було потрібно для можливості успішного міжнародного 

обміну радіотелевізійних програм. У наступні роки, беручи за основу ці 

здобутки, фахівці з різних країн світу постійно узгоджували й удосконалювали 

всі пункти щодо якості звучання фонограм, котрі застосовували для 

внутрішньої практики. Це сприяло взаємному розумінню звукорежисерів 

різних студій і допомагало їм обмінюватися записами, спілкуючись однією 

мовою. 

Остаточно сформовані пункти і позиції на сьогоднішній день експерти 

беруть за основу оцінювання конкурсів творчих робіт звукорежисерів: 

фонограм «плюс» і «мінус», радіомовних спектаклів та втілення звукових 

рішень фільмів і телевізійних програм. До експертної групи входять 

кваліфіковані й підготовлені фахівці зі складу звукорежисерів, композиторів, 

музикантів, акустиків, працівників технічного контролю та інших. Оцінці 

підлягає як технічна якість, так і художня цінність запису, на основі строгої 

конкретизації параметрів, визначаючи у сукупності в цілому якість звукового 

матеріалу. Результати експертної оцінки якості звучання фонограм заносяться у 

спеціально підготовлені протоколи. Для запобігання можливого «тиснення 

авторитетів» усі результати вносяться до протоколів кожним експертом 
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самостійно. Загальна оцінка запису дається після того, як фахівцями проведено 

повний аналіз за всіма параметрами. Далі оголошуються сумарні бали, надані 

усіма учасниками групи прослуховування. 

Оцінювання фонограм важливі для театральної звукорежисури, оскільки 

їхня якість впливає на звуковий образ, створений звукорежисером. Враховуючи 

різні критерії, які сформувалися в українській та зарубіжній практиці і які лише 

частково та неповно описані в літературі, ми пропонуємо власні параметри для 

експертної оцінки фіксованого музичного матеріалу, сформовані на власному 

педагогічному досвіді і багаторічній звукорежисерській практиці. Ці параметри 

відносяться як до технічної складової, так і художньої. При процесі оцінювання 

важливо відмітити, що прослуховування наданого матеріалу повинно 

проводитися в приміщенні з нормованою акустикою і з використанням різних 

моделей студійних моніторів високого класу. 

Першим параметром є враження від звуку та якість передачі акустичної 

атмосфери і звукової панорами студії. Загальна акустична атмосфера 

звукозапису передбачає відчуття присутності й відгуку залу та довжини 

післязвуччя, сприйняття його розмірів та об’єму; акустичний баланс – 

суб’єктивно-сприймальне співвідношення прямого звуку, який надходить від 

джерела, і його віддзеркалення від стін, підлоги та стелі – наявність 

реверберації, її час і довжина, співвідношення прямих і віддзеркалених звуків; 

відчуття звукової перспективи – відповідність витоків звуку в ширину та 

глибину щодо їх реального розміщення, створення ілюзії різних відстаней від 

глядача до тих чи інших груп оркестрових інструментів або співацьких голосів; 

зв’язок розміру студії щодо кількості виконавців; відповідність музичного 

змісту до акустичних властивостей студії; відчуття правильної локалізації 

витоків звуку, що мають певне місце у стереопанорамі; тембр просторового 

звуку; об’єм звучання. 

Другим параметром є музичний баланс – змістовна врівноваженість 

гучності звучання в загальній звуковій картині; відчуття рівноваги між вокалом 

й акомпанементом; збалансоване звучання оркестру, відношення рівнів 
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гучності різних оркестрових груп і окремих інструментів, солістів-виконавців, 

дійових осіб театрального дійства. Цей параметр залежить від правильного 

розміщення мікрофонів і вибору режиму мікшування, впливу ранніх та пізніх 

віддзеркалень й частотної корекції. Звукорежисер домагається музичного 

балансу в процесі зведення сигналів від різних мікрофонів, він може також 

підказати музикантам послабити або посилити звучання окремих інструментів. 

При роботі оркестру безпосередньо в студії музичний баланс 

сприймається інакше, ніж на концерті, і зовсім інакше через мікрофони при 

звуковідтворенні на студійних моніторах. Це пояснюється різним сприйманням 

звуку, відомого в акустиці як бінауральний ефект.  

Під час двоканального одночасного запису музичного супроводу й вокалу 

музичний баланс багато в чому залежить від фахового рівня виконавця, його 

спроможності слухати й чути, сприймати твір як єдине ціле. Якщо виконавець є 

майстром своєї справи, то основне завдання зводиться до того, щоб не 

зруйнувати початковий матеріал. Проте під час багатоканального запису 

відсутність музичного балансу повністю лягає на звукорежисера. Знайти 

оптимальний музичний баланс – одне з основних і нелегких завдань. 

До цього параметру можна віднести і тональний баланс (інколи його 

називають «регістровий баланс») – відчуття рівноваги звучання НЧ-, СЧ-, і ВЧ-

регістрів музичних інструментів чи оркестрових груп. Рівновага звучання 

інструментів досягається, в основному, вибором оптимального положення 

мікрофонів відносно напрямку витоків звуку, що видобуваються цими 

інструментами. 

Третім параметром є насиченість – широкий спектр звучання 

інструменту та правильна поведінка із фразами. Під час запису з одним 

мікрофоном практично неможливо досягти насиченості, а використання 

декількох мікрофонів може дати фазове спотворення. Тому великою кількістю 

мікрофонів потрібно користуватись коректно, при потребі перемикати кнопку 

«перевертання» фази на мікшерному пульті, зрозуміло, за її наявності.  
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Четвертим параметром є прозорість звучання – можливість 

тимчасового та якісного розпізнавання окремих витоків у загальній звуковій 

картині, розрізнення тембрального звучання окремих інструментів в оркестрі, 

ясність музичної фактури, розбірливість мови при художньому читанні. Вона 

напряму пов’язана з акустичною атмосферою у студії, розміщенням мікрофонів 

і належною установкою рівнів сигналів від кожного джерела звучання, 

музичного і акустичного балансів. Також прозорість значною мірою залежить 

від інструментовки твору та якості його виконання. Частковими параметрами 

прозорості є регістрова прозорість звучання; тимчасова прозорість; 

розбірливість тексту; злиття звуків; гострота локалізації, яка підкреслює 

ширину окремих витоків звуку; стереофонічне розширення (при можливості в 

кожному окремому випадку). 

П’ятим параметром є ясність звучання. У відповідності до цього 

критерію звучання оцінюється відповідно до опозицій «змазане – детальне», 

«розпливчасте – чітке», «нерозбірливе – розбірливе». Одна з причин втрати 

ясності у запису під час «живого» виконання –  погіршення стереофонічного 

вирішення.  

Шостим параметром є тембральне забарвлення звучання. Тембр 

повинен чітко і без спотворень зберігати властивість звучання музичних 

інструментів, співацьких голосів та художнього читання, частотний характер 

звучання основного тону й обертонів. Частковими параметрами тембральної 

забарвленості є тембральна рівновага, амплітудно-частотні і фазочастотні 

характеристики, перехідні процеси, «враження присутності». 

Якість передачі тембру залежить від розташування інструментів та 

виконавців до мембрани мікрофону (мікрофонів) у студійному приміщенні; 

характеру акустичних властивостей студії; від повного тракту звукозапису; 

тембрального забарвлення й міри достатності штучної реверберації.  

За допомогою аналогових і цифрових клавішних інструментів можна 

створювати нові синтетичні звуки й тембри. Їх також характеризують за 

різними параметрами, як от тембр приємний або неприємний; подібний чи 
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неподібний до звучання традиційного музичного інструмента; він є у гармонії з 

оркестром чи випадає з нього.  

Сьомим параметром є стереовраження (стереофонічний баланс) – 

відчуття просторового розподілу і роздільної здатності звучання. 

Стереофонічність запису розглядається за такими параметрами: чіткість 

локалізації джерел звуку (відчуття розподілу окремих інструментів в оркестрі); 

ширина звукового враження; стереофонічний баланс між сторонами – чіткість 

уяви середини сцени під час театральних спектаклів чи літературно-музичних 

композицій, плавність пересування виконавців на сцені; відсутність «звукової 

дірки» у середині ансамблю виконавців. Частковими параметрами 

стереовраження є ширина звукової картини (стереобаза), кут слухання, 

визначення напрямків, стереофонічна рівновага. Також потрібно визначити 

сумісність стереофонічного запису з монофонічним відтворенням за рівнем, 

тембром, музичним балансом, прозорістю звучання і просторового враження.  

Восьмим параметром є динамічний діапазон – це діапазон найбільшого і 

найменшого рівня сигналу, що вимірюється в dB. Сигнали, які мають дуже 

великий динамічний діапазон, можуть викликати перевантаження 

звукотехнічної апаратури. Музичний матеріал з недостатнім динамічним 

діапазоном або малим сигналом (нижче мінус 8 dB) може бути визнаним 

непридатним. Існує можливість все виправити під час мастеринга, але не у всіх 

випадках він застосовується до фонограм. 

Дев’ятим параметром є рівень шумів (спотворень). За відповідним 

параметром звукозапис оцінюється з точки зору сторонніх звуків, що 

заважають сприйманню аудіоматеріалу. Ці шуми добре прослуховуються не 

тільки в головних телефонах (навушниках), але і через студійні монітори. 

Джерела шумів діляться на три категорії: шуми, які проникають до студії 

внаслідок недосконалої ізоляції; шуми, створені виконавцями (дихання, шелест 

одягу, гортання нотних сторінок, клацання клапанів духових інструментів, 

скрип струн, тупотіння ніг, стукіт педалі рояля, скрипіння підставок для хору 

чи різних меблів тощо); електричні шуми – власні шуми передпідсилювача і 
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мікрофонів, електричні наводки (перепади напруги), фон, котрий генерує 

підключене обладнання і який проникає в основну лінію електромережі студії, 

шуми від спрацювання автоматичних регуляторів, шуми квантування та 

інтермодуляційні спотворення, джиттер (jitter), гранулярний шум у цифровому 

звукозапису.  

Десятим параметром є техніка запису і «знімання звуку», що оцінюється 

за двома основними напрямками: що ми чуємо і що «бачимо». Увага надається 

правильному вибору і використанню мікрофонів, підтримці потрібного рівня, 

суб’єктивному сприйняттю гучності, використанню штучної реверберації та 

інших спецефектів, роботі динамічних процесорів, якості мікшування та 

монтажу, іншим чинникам створення фонограми, невисвітлених у попередніх 

пунктах. 

Якщо попередні десять параметрів стосувалися технічної складової 

запису фонограм, три останні відносяться до мистецької. Одинадцятим 

параметром є художнє виконання твору. Під належним для звукозапису 

виконанням перш за все розуміється точна послідовність музичного тексту 

(заданий темп, фразування, динамічні відтінки), також чистота вібрато, гра 

разом і без помилок. Оцінюються як загальна трактовка виконаного артистом 

твору, так і конкретні параметри – темп, нюансування, чистота інтонування, 

чіткість артикуляції для вокалістів та інші показники. Бездоганно записана 

фонограма, яка містить недопустимі виконавські помилки, може бути визнана 

непридатною для подальшого відтворення, попри всі технічні переваги.  

Дванадцятим параметром є аранжування музичного твору. Надто 

насичена і перевантажена аранжуванням фонограма інколи може зробити твір 

незручним для запису, що жодна інноваційна звукотехніка і великий досвід 

звукорежисера не зможуть допомогти досягнути у записаному матеріалі 

належного музичного балансу, хорошої прозорості та інших важливих чинників. 

Тринадцятим параметром є художня цінність твору. Немає сенсу 

слухати технічно правильно зроблений запис, якщо він в естетичному сенсі не 

представляє музично-мистецької цінності і виконаний без дотримання 
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відповідного стилю і жанру. Також шкода, коли чудово виконаний твір 

спотворений невдало підібраними під час запису звуковими планами, а 

неповторний, властивий тільки цьому інструменту чи співучому голосу тембр 

зруйновано надмірним застосуванням еквалайзера під час запису [158]. 

Вміння професійно оцінити якість звукозапису – одна з важливих умов 

роботи звукорежисера в театрі. Потрібно прагнути до того, щоб оцінка була по 

можливості об’єктивною. Технічна якість фонограми не повинна розглядатись 

у відриві від її естетичної оцінки, тобто від того, як буде глядач у залі 

сприймати усі її художні переваги та недоліки. Всебічний підхід до оцінки 

роботи звукорежисера фонограми у певному сенсі є суб’єктивним. Тому 

потрібно з тих самих позицій, користуючись єдиною термінологією, навчитися 

формулювати своє бачення по відношенню до якості створеної фонограми. 

Якщо експертизу проводять не один, а кілька фахівців (режисер-постановник, 

диригент, завідувач музичним відділом та ін.), думки яких збігаються, тоді їх 

оцінки можна з великою імовірністю вважати об’єктивними. Сформовані вище 

параметри допоможуть експертам у забезпеченні завдання щодо визначення 

реального технічного та мистецького рівня музичних фонограм. Головна ідея 

цих пропозицій полягає в строгій конкретизації окремих критеріїв звучання, які 

підлягають оцінці і в сукупності визначають якість звучання в цілому. 

Стаціонарні театри мають стандартний набір звукотехніки, однак від 

різних фірм-виробників, що впливає на те, як фонограма буде звучати у 

повному амплітудно-частотному спектрі. Дотримуючись відповідних 

вищезгаданих параметрів та маючи обумовлений звукорежисерами різних країн 

і прийнятий до практичної роботи технічний паспорт фонограми (цифровий 

стандарт гучності звучання до 0 дБ, найтихіший сигнал приблизно -8 дБ тощо), 

звукорежисери відтворюють звукозапис, який їм надали колеги з інших театрів 

(обмін творчими доробками, «фон» до гастролюючої трупи без звукорежисера 

та ін.), без сумніву щодо будь-якої некоректності звучання музичного 

матеріалу. Експертна оцінка якості звучання фонограм дає право 
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звукорежисерам театрів «розмовляти однією мовою», що позитивно впливає на 

кінцевий результат драматургічного дійства. 

Нові звукові образи в сучасних театральних дійствах з’явилися завдяки 

використанню звукотехнічних засобів. Акустичні системи стали еволюційним 

кроком в ефективному та рівномірному відтворенні повнодіапазонного звуку з 

точними характеристиками на високих рівнях гучності; новаторські розробки 

забезпечують прекрасну якість звучання в усій зоні покриття. Підсилювачі 

потужності поєднують у собі перевірені технології та сучасні досягнення у 

царині звукозапису. Пристрої динамічної обробки звуку мають можливість 

виявляти, а потім обробляти природні звуки серед величезного розмаїття 

сигналів; метод виявлення і сумування додає природність звукам, які чує 

людське вухо. Мікшерний пульт є потужним, ергономічним і надійним 

устаткуванням, лідером у технологіях цифрових консолів і системних 

компонентів, його інтелектуальні високоефективні моделі ретельно 

проектуються, розробляються і тестуються, вони працюють безперебійно 

протягом тривалого терміну служби в різних умовах експлуатації. Мікрофонна 

техніка, яка широко використовується в театрі, та засоби мультимедіа 

(професійні магнітофони, цифрові пристрої високої роздільної здатності: MD та 

CD рекордери і програвачі, DVD програвачі, дублікатори, багатоканальні гард-

диск рекордери), є синтезом провідних технологій, інноваційної електроніки й 

акустики світового класу. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Здійснено історичний огляд розвитку музично-звукового компоненту в 

українському драматичному театрі від початку ХІХ ст. до сьогодні. Зазначено, 

що становлення українського професійного театру відбувалося в тісному 

зв’язку театральної драматургії з музичною, що становить його специфічну 

рису. В українській театральній практиці протягом ХІХ ст. йде формування 

засад музично-звукової концепції вистав, де музика виконує не лише 
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ілюстративну функцію, а стає важливим засобом характеристики персонажів та 

драматургічної дії. Музична складова вистав ХІХ ст. варіювалася в залежності 

від можливостей театральної трупи, а шумовий та звуково-вербальний 

компоненти, які в науковій літературі на описуються, у найкращих зразках не 

міг не бути підпорядкованим загальній драматургії спектаклів. 

Оновлення музично-звукової концепції вистав відбувається у ХХ ст. У 

1920–1930-х рр. в українському театрі йдуть експерименти, у тому числі з його 

музичним компонентом, які були призупинені у 1940–1950-х рр., коли творчі 

пошуки українських режисерів були загальмовані. Початок трансформаційних 

змін аудіальної складової вистав припадає на 1960-ті рр., коли розпочато 

оновлення технічного забезпечення українських театрів, а повний їх перехід на 

новий формат роботи зі звуком було завершено у 1980-х рр. У цей період на 

перший план у формуванні музично-звукового компоненту виходить фігура 

звукорежисера, а використання апаратури у сценічних дійствах відкриває нові 

можливості у створенні цілісного театрального видовища нового формату. 

Якісне оновлення звукової палітри за допомогою технічних засобів створило 

новий феномен сучасної театральної культури – сценофонію як звукотехнічну 

концепцію вистави, де музичний, шумовий та вербально-звуковий ряди 

співіснують у синергетичній єдності з технічними засобами, за допомогою яких 

вони реалізуються. Завдяки цьому розширюється жанрова палітра спектаклів, і 

окрім традиційних музично-драматичних вистав, українські театри здійснюють 

експериментальні постановки та музичні вистави (мюзикли, рок-опери). 

Подано авторську періодизацію основних етапів використання 

звукотехнічних засобів у драматичних театрах з кінця ХІХ до початку ХХІ ст. 

Зазначено, що звукотехніка інспірувала пошуки нових виражальних засобів і 

прийомів у музично-звуковому компоненті спектаклів, актуальних для сучасної 

культури, надала можливість по-новому поєднати три класичні складові 

театрального мистецтва – час, місце і дію. 

Виділено основні звукотехнічні компоненти, що задіяні у театральних 

видовищах. Охарактеризовано особливості використання мікрофонної техніки, 
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акустичних ефектів, музичних та мовних фонограм у сучасному музично-

драматичному театрі. Розкрито питання специфіки підготовки та запису 

музичних фонограм для театральних вистав за участю солістів-вокалістів, 

хорових колективів, інструментальних ансамблів та оркестрів. Усі аспекти 

використання звукотехнічних компонентів проілюстровано прикладами із 

сучасної української театральної практики. Зазначено, що фонограми 

оновлюють музично-звукову палітру вистави і роблять її більш сучасною та 

привабливою для слухача. 

Запропоновано параметри експертної оцінки фіксованого музичного 

матеріалу, що використовується у театральній практиці, які було сформовано 

на власному педагогічному досвіді і багаторічній роботі звукорежисером. З 

виділених тринадцяти параметрів десять мають технічний характер (якість 

передачі акустичної атмосфери і звукової панорами студії; музичний баланс; 

насиченість звучання; прозорість звучання; ясність звучання; тембральне 

забарвлення; стереофонічний баланс; динамічний діапазон; рівень шумів; 

техніка запису і «знімання звуку»), три відносяться до художньої складової 

(художнє виконання твору; аранжування музичного твору; художня цінність 

твору). Наголошено, що визначені параметри є необхідними для визначення 

реального технічного та мистецького рівня музичних фонограм, що 

використовуються в сучасних театральних виставах. 
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РОЗДІЛ 3 

СЦЕНОФОНІЯ ВИСТАВ 

РІВНЕНСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО УКРАЇНСЬКОГО 

МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ 

 

3.1. Театральне мистецтво Рівненщини: історико-культурний аспект 

 

Одним з перспективних напрямів мистецтвознавчо-культурологічних 

студій є вивчення культурно-мистецького середовища регіонів. Активізація 

регіонального культурного чинника в координатах глобалізаційних процесів 

демонструє сьогодні досить помітну і сталу тенденцію розвитку сучасної 

культури. Вивчення культурної традиції регіонів має стати підґрунтям для 

усвідомлення цілісної картини розвитку української культури. Особливої 

актуальності ця проблема набуває сьогодні, адже у радянський період розробка 

регіональної тематики не заохочувалася. Сьогодні вже напрацьовано як 

методологію культурологічної та мистецтвознавчої регіоніки, так і опрацьовано 

українські регіональні джерела щодо культурно-мистецьких явищ від 

середньовіччя до сучасності. Однак на сьогоднішній день досліджено далеко не 

усі сфери культурно-мистецького життя, що відкриває перспективу нових 

культурологічних та мистецтвознавчих студій. 

Неабиякий інтерес сучасних дослідників зосереджений на вивченні 

історії розвитку регіональних традицій Волині і Рівненщини зокрема передусім 

тому, що ця територія у різні історичні періоди перебувала у складі інших 

держав, кожна з яких впливала на розвиток регіональної української культурної 

традиції. 

У наукових розвідках процес формування культурно-мистецького життя 

Волині (до якої входила і Рівненщина) висвітлено багатовекторно: питання 

суспільних та політичних процесів розкрито у працях Р. Оксенюка [117], 

У. Самчука [137]; народної творчості – Б. Столярчука [195]; культурного життя 

– Г. Борейко [13]; освіти – Ж. Даюк [39]; музичної діяльності – О. Крусь [88], 
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Н. Супрун-Яремко [146]; культурної діяльності місцевої еліти – І. Жилінського 

[51]; культурно-мистецьких колекцій та меценатської діяльності польської 

шляхти – Т. Смирнової [140]; особливостей культурного розвитку на 

Рівненщині в міжвоєнний період (1921–1939) та міжетнічних стосунків на 

теренах східних кресів Другої Речі Посполитої – Т. Прокопович [127]. 

Значний інтерес серед іноземних авторів становлять роботи Б. Кроль-

Кочкавовської [213] та З. Рашевського [216], що аналізують суспільні 

відносини польської шляхти і українського селянства та їх динаміку, 

політичний контекст, культурну діяльність польських митців на Правобережній 

Україні в цілому та на Волині зокрема. 

На окрему увагу заслуговують розвідки та нові підходи у вивченні 

культурологічних тенденцій на Рівненських землях наукові праці В. Виткалова 

[20] та С. Виткалова [21; 22; 23]. Доктор культурології С. Виткалов у своєму 

дисертаційному дослідженні «Полісся як унікальна локація культурно-

мистецьких процесів в Україні другої половини XX – початку XXI століть» [22] 

узагальнив методологічні детермінанти культурологічного пізнання системи 

сучасної класифікації регіонів України (так званого культурного районування). 

Він зазначив, що потрібно зайвий раз наголосити на необхідності при 

характеристиці культурних локусів враховувати антиномію, що виникає між 

природно-географічними, політико-територіальними, расовими, релігійно-

конфесійними, расовими та мовними їх межами. Наприклад, «локус 

“Українське Полісся” знаходиться в точках перетину таких локальностей як 

“Західне Полісся” та “Східне Полісся” (відповідно Правобережне та 

Лівобережне Полісся). Тобто історико-етнографічний дискурс апелює до 

традиційного визначення культурно-територіальної одиниці як ареалу 

проживання певного етносу» [21, с. 50]. 

З часом, як зазначає С. Виткалов, традиційні (історико-етнографічні) межі 

локусів зазнають змін через посилення політичного та адміністративно-

територіального чинника. Так, деякі землі Українського Полісся після їх 

входження до СРСР увійшли до складу не України, а Білорусі та Росії. І лише у 
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вересні 1939 р. вони повернулися до складу України, а повністю почали свою 

адаптацію до культурної інфраструктури СРСР після 1944 р. При цьому велику 

кількість місцевих мешканців було примусово виселено за межі етнічних 

територій. У такий спосіб було сформовано культурний локус, який ми 

називаємо Західним Поліссям, що є невід’ємною складовою культурної 

традиції усього Полісся [21, с. 50–51]. 

Дослідження історії культури Рівненського краю (складової частини 

Волині й Полісся) на сучасному етапі дає можливість поглибленого вивчення 

важливих ділянок суспільно-політичного, економічного та культурно-

мистецького життя української нації на прикладі цього регіону. На основі 

аналізу архівних матеріалів Державного архіву Рівненської області, 

Рівненського обласного українського музично-драматичного театру, а також 

спираючись на праці науковців, ми пропонуємо узагальнити шість основних 

історико-культурних етапів розвитку професійного театрального мистецтва на 

цих теренах. 

Театральні традиції Рівненщини мають своєрідну історичну долю. 

Складні соціальні умови, національні утиски гальмували розвиток театральної 

справи, яка повинна була стати професійною, як це було в багатьох інших 

містах Європи. Протягом століть мешканці Західної України і зокрема 

Рівненщини вносили свою частку в скарбницю української театральної 

культури. Поступово з різних обрядів, ігор та розваг – колядок, гаївок, 

купальських гулянь, весільних ритуалів тощо – створюються й народжуються 

театралізовані видовища, сценічні дійства з елементами реквізиту, бутафорії, 

костюмів. Усі ці мистецькі форми відкривали широкі можливості для прояву 

народної сценічної творчості. Самобутні й оригінальні у своїй основі 

волинсько-поліські обряди й традиції створювалися не ізольовано від обрядів і 

традицій інших народів, з якими українці пов’язані спільними довготривалими 

культурними зв’язками. 

Також на розвиток театрального мистецтва Рівненщини вплинуло й 

барокове театральне мистецтво. В Острозі, відомому культурному центрі усієї 
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України, князем Костянтином-Василем Острозьким ще в XVI ст. була 

заснована Острозька академія. Тоді одночасно зі слов’яно-греко-латинською 

школою (академією) та друкарнею діяв шкільний театр, де на початку 

культивувалася віршована шкільна драма та шкільна декламація. Декламації у 

шкільному театрі відповідно до тогочасних поетик поділялися на два типи – 

класні і святкові. Зазвичай вони не мали сценічну атрибутику, однак деякі 

урочисті декламації допускали помірне сценічне оформлення. Декламації мали 

кілька форм, а саме форми привітання, надгробної промови, напису, послання. 

Найпопулярнішими темами декламацій були герби, історичні або сучасні події 

(обрання короля, його коронація, війна, перемога, укладення миру, релігійні 

свята тощо). Зразком української шкільної декламації був «Лямент дому княжат 

Острозских над зешлим с того свята ясне освєцоним княжатем Александром 

Костантиновичем, княжатем Острозским, воєводою Волиньским», написаний 

Дем’яном (Доміаном) Наливайком – придворним священиком і письменником, 

викладачем та діячем Острозького культосвітнього осередку. Можна 

припустити, що цю декламацію виконували на похоронах Олександра 

Острозького учні Острозької академії [184, с. 381]. У сценічній дії брали участь 

не тільки учні, а й відомі вчені та викладачі академії. Іван Франко у своїй праці 

«Русько-український театр» писав: «Можна припустити, що основана греко-

руська академія в Острозі була коли не першим, то все-таки в тім часі головним 

розсадником релігійної драми» [107]. Також в Острозі активно працював театр 

при єзуїтському колегіумі. На його сцені йшли вистави «З пошукань мудрості в 

трагедіях Едипа», «Про польського магната Болеслава Кривоту». Цей театр 

ставив твори лише латинською мовою. 

Народні сценічні дійства та бароковий театр заклали підвалини 

професійного театрального мистецтва у цьому регіоні. Проте розвиток 

театральної традиції у сучасному розумінні розпочався пізніше. Ми 

пропонуємо власну класифікацію розвитку театральної культури Рівненщини 

він її перших професійних форм до сучасності. 
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Перший етап розпочинається у другій половині XVIII ст. і завершується 

на початку ХХ ст. Збереглися відомості про початок професійної театральної 

діяльності на Рівненщині. У 1778 р. князь Ю. Любомирський, який володів на 

той час містом Рівне, дозволив громадянам у своєму парку, що набув 

характерних рис англійського стилю, влаштовувати народні розваги – обжинки, 

свято Івана Купала, великодні гуляння. Тут містився і театр, яким керував 

польський актор З. Мілевський. На його сцені виступали гастролюючі 

мистецькі колективи з Польщі, а іноді й мешканці міста з вертепом. Після 

відкриття у Рівному початкової школи, у якій навчалися переважно діти із 

заможних міщанських сімей, театральне мистецтво почало розвиватися більш 

швидкими темпами. Частина учнів брала участь у виставах, але трупа 

складалася здебільшого з обдарованих кріпаків [216, с. 231].  

Маєткові культурні осередки польських магнатів відігравали велику роль 

у збереженні та примноженні української культурної спадщини. Характерною 

рисою магнатського маєтку як культурно-мистецького осередку на Волині 

окресленого періоду була синтетичність, що втілювалася у взаємозв’язках 

різноманітних видів мистецтв. Головною метою таких осередків було 

задоволення духовних запитів та культурних потреб вищої суспільної верстви. 

Т. Смирнова зазначає, що «на території всієї Польщі набув широкого 

розповсюдження магнатський театр. Слід наголосити, що утримання театру в 

маєтках для більшості магнатів було скоріше державною культурною 

політикою, ніж давньою культурною традицією. Дотримуючись моди того часу, 

польські аристократи будували та організовували у себе в маєтках власні 

театри, де силами обдарованих місцевих кріпаків влаштовували театральні 

вистави» [140, с. 50]. 

Перший стаціонарний театр на Рівненщині був облаштований 1783 р. 

(проіснував до 1860-х рр.) у палаці князів Любомирських у місті Дубно. Трупу, 

яка перебувала спочатку в невеличкому приміщенні, очолив запрошений із 

Варшави польський театральний діяч В. Богуславський. У творчому колективі з 

однаковим успіхом ставилися як опери (було частково оновлене лібрето опери 
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«Ощасливлена убогість» М. Каменського з життя народу із використанням 

польського музичного фольклору, написана і поставлена ще в 1778 р.), так і 

театральні п’єси, переважно на один акт, за творами зарубіжних драматургів 

В. Шекспіра («Марні зусилля кохання», «Приборкання норовливої»), 

П. Бомарше («Севільський цирульник», «Весілля Фігаро»), Г. Лессінга («Мінна 

фон Барнгельм, або солдатське щастя»). До складу творчого колективу входили 

малочисельний хор 25-30 осіб (слід зазначити, що організація хорових 

колективів в Україні була свого роду виявом національного пробудження) та 

невеличкий оркестр з інструментами, серед яких кобза, бандура, ліра, торбан, 

цимбали, сопілка, скрипка, бубон. Пізніше в Дубно було споруджено ще одне, 

більше ніж у Варшаві, приміщення міського театру, де з успіхом виступали й 

італійські співаки. Цим театром і надалі у 1785–1790 рр. керував 

В. Богуславський [213, с. 428]. 

Складні умови, що склалися на початку XIX ст., після третього поділу 

Польщі й переходу Волині до Росії, позначилися також і на розвитку 

культурного життя повітового центру Рівного Волинської губернії, яке почало 

орієнтуватися на російські культурні традиції. Проте на рівненський землі 

завжди пам’ятали і шанували українські народні традиції, з любов’ю 

організовували мистецькі видовища, що базувалися на місцевій фольклорній 

традиції. Розвивався й народний театр, його майстерність зростала у роботі над 

такими творами як «Наталка-Полтавка» І. Котляревського з органічно 

введеними піснями «Ой оддала мене мати за нелюба заміж», «Брала дівка 

льон», «Розлилися води на чотири броди», «Чорна хмаронька наступає», 

«Лимерівна» й музикою та традиційними народними українськими 

інструментами (кобза, бандура, цимбали, колісна ліра та іншими); «Енеїда» 

І. Котляревського, вирішена у традиціях давнього українського бурлеску з 

елементами музичного фольклору; водевіль «Москаль-чарівник» 

І. Котляревський, насичений пісенною стихією; музична комедія «Різдвяна ніч» 

М. Старицького (за М. Гоголем) з музикою М. Лисенка; інсценізація твору Е. 

Ожешко «Зимовий вечір»; водевіль «Як ковбаса та чарка, минеться і сварка» 
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М. Старицького з вокальними та музичними сценами; п’єси «Мартин Боруля», 

«Сто тисяч», «Хазяїн» І. Карпенка-Карого, ідейно-естетичний контекст яких 

переплетений з великим пластом фольклорного матеріалу [136]. Ніякі заборони 

царської влади не здатні були перешкодити розвитку театральних традицій і 

згуртованості аматорів. 

У 1899 р. у місті Корці вчителька М. Ненадкевич організувала 

«Товариство аматорів літератури і театрального мистецтва». Режисером цього 

колективу став М. Іванов, який закінчив курси в музично-драматичній школі 

М. Лисенка й отримав дозвіл на роботу. Колектив новоствореного театру був у 

скрутному матеріальному становищі: не вистачало фінансування, бракувало 

декорацій, костюмів, бутафорії. Проте було велике бажання створити 

український професійний театральний колектив. Робота розпочалася в хаті-

читальні і незабаром відбувався показ першої вистави «Наталка Полтавка». 

Через кілька років згуртувався постійний акторський колектив, який зміцнів 

матеріально і перейшов у нове реконструйоване приміщення. 

Напівпрофесійний театр мав на той час ансамбль троїстих музик (дві скрипки, 

цимбали, сопілку, бубен), кравця для пошиття костюмів та господарника, 

відповідального за все театральне майно. Колектив припинив свою діяльність із 

початком Першої світової війни [5, с. 165]. 

У 1900 р. в селі Вільгір (тепер Гощанського району Рівненської обл.) під 

орудою вчителя В. Борткевича було створено драматичний гурток, який почав 

свою роботу над вертепною виставою і здобув великий успіх у глядачів. 

Невдовзі вони почали працювати над п’єсою І. Котляревського «Наталка 

Полтавка». Згодом цей колектив уже мав у своєму репертуарі ще декілька 

вистав: «Шельменко-денщик», «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-

Основ’яненка (відомо, що автор грав на флейті та фортепіано, і цілком 

зрозуміло, чому ці твори були насичені народними піснями й гумором, які 

втілювалися на сцені); «Наймичка» І. Карпенка-Карого. Колектив також не 

припиняв ставити вистави на біблійну тематику, яка була більше зрозумілою 

широким масам. Проіснував цей гурток до 1908 р. [51, с. 9].  



 141 

Перше десятиліття XX ст. ознаменоване економічним злетом та 

культурним піднесенням Рівного у зв’язку з появою Києво-Брестської 

залізниці, шосейної дороги, електростанції. Це сприяло й розвитку культури 

регіону, зокрема заснуванню аматорських театральних колективів. Рівненські 

чоловіча гімназія і реальне училище мали змогу утримувати театральні гуртки і 

ставити вистави, участь у яких була дуже престижною. Існували також 

польські, єврейські, російські, чеські аматорські колективи. Містяни 

відзначалися неабиякою любов’ю до театру, з повагою сприймали будь-які 

мистецькі видовища, пов’язані з музикою, які здебільшого мали фольклорно-

етнографічне спрямування. Саме через театралізовані дійства насичені 

музичним фольклором волиняни і зберігали свою національну свідомість. 

Популярними були так звані пісні-ігри з елементами театральних дійств: 

«Просо», «Коза», «Маланка», «Печеноє порося», а також великий 

театралізований обряд весілля, у зимову пору – вертеп [195, с. 219]. 

Творче життя в Рівному активізувалося з відкриттям 2 лютого 1908 р. 

нової кам’яної будівлі театру (старий дерев’яний театр згорів улітку 1906 р.), 

збудованого на 486 місць за власний кошт знаного в місті підприємця Лейби 

Зафрана. Прем’єрним показом була оперета С. Джонса «Гейша» у постановці 

Б. Бродерова. На сцені театру можна було побачити й почути драми, комедії, 

опери, а також концертні програми за участю відомих на той час творчих 

колективів. На гастролі до Рівного почали приїжджати мандрівні театри зі 

Східної України та Польщі. Не минали місто і такі митці, як актриса 

В. Комісаржевська, трупи П. Саксаганського, артисти Київської опери, 

Київський польський театр, мандрівний Єврейський театр Х. Гільдорфа, який 

згодом став стаціонарним Рівненським театром і розташовувався у приміщенні 

перебудованої синагоги (проіснував цей театр до 1936 р.) [51, с. 15]. 

Широко практикували на рівненській сцені проведення бенефісів акторів, 

режисерів. У 1909 р. відбувся перший бенефіс керівника театру М. Маркова з 

нагоди десятиріччя сценічної діяльності. Для участі в урочистостях він 

запросив відому трупу П. Саксаганського з власним оркестром, до складу якого 
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входили ліра, кобзи, бандури, торбан, скрипки, сопілка, дримба, бас, бубон. 

Тоді було поставлено «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського. У 

бенефісі брали участь майстри з «Товариства російсько-українських 

опереткових акторів» під керівництвом А. Чернова. Товариство здійснило 

постановку вистави «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка та ін. 

Окремі з них не пройшли цензури і були заборонені [51, с. 20].  

Отже, починаючи з другої половини XVIII ст. театральне мистецтво 

перестало бути елітарною сферою і, відповідно, долучитися до нього могли 

широкі верстви населення. У рівненських містечках розвивалося аматорське 

мистецтво. Різноманітні театральні постановки, концерти, виступи хорів, 

літературно-музичні вечори користувалися успіхом у городян. Розвиток 

музичного й театрального мистецтва визначали дві головні тенденції: по-

перше, демократизація, що проявилося у бурхливому зростанні аматорського 

руху, по-друге, професіоналізація, що привело до появи плеяди відомих митців. 

Другий етап розвитку театрального мистецтва Рівненщини припадає на 

1920–1930-ті рр. – час перебування Рівненщини у складі II-ї Речі Посполитої. 

Польські війська увійшли в місто у 1919 р.; а з березня 1921 р. Волинь офіційно 

стала складовою частиною Польщі, а Рівне – повітовим центром. Як вказує 

Т. Прокопович, між СРСР та Польщею сформувався своєрідний різномовний 

містечковий світ, де співіснували українська, польська і єврейська мови. Міські 

громади усвідомлювали свою етнічну та релігійну відмінність і генерували 

«свій простір», утворюючи феномен культурного пограниччя [127, с. 346]. 

Дослідниця зазначає, що «строкатий конгломерат пожовклих афіш і 

концертних програм, газетних рецензій та мистецьких альманахів наочно 

демонструє художньо-естетичні потреби городян, стрижнем яких виявилась 

національна самоідентифікація. Навіть документи міської управи, зокрема, 

дозволи повітового старости стосовно проведення у Рівному культурно-

мистецьких заходів, відтворюють тогочасну різномовну палітру. Так, в 

поданнях до міської управи від фізичних осіб і громадських організацій 
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натрапляємо на тексти, написані, окрім офіційної польської мови, українською, 

ідиш» [127, с. 347]. 

Культурне життя Рівного в той час значною мірою було «імпортоване». 

Після розпаду Російської імперії в еміграції опинилася велика кількість 

артистів, які заробляли на життя сольними концертами та п’єсами в один акт, 

переважна більшість яких посереднього гатунку. та гастролював Польщею, 

можливо, виступав у повітових містечках Волині з 1923 по 1927 р. і 

О. Вертинський [135, с. 35]. Гастролюючи у 1930-х рр., професійні театри 

М. Греля, Є. Шубінова та оперна трупа А. Андрєєва-Трельського не обминали й 

Рівного. Оскільки ці театри були суто мандрівними, їхні вистави у більшості 

випадків не мали відповідного художнього оформлення [51, с. 34]. 

З гастролюючих труп заслуговує на повагу Волинський український театр 

під орудою М. Певного з Луцька, який представляв традиційний український 

етнографічний, історичний, соціально-побутовий репертуар. Його можна було 

вважати провідним на Волині. Сам М. Певний був вихованцем студії 

Московського художнього театру, учнем школи М. Садовського та 

П. Саксаганського. Театр утримував велику професійну трупу, художника, 

оркестр (скрипки, цимбали, бандури, сопілки, бубни), технічні цехи та хор, у 

якому органічно поєднувалися і динамічно взаємодіяли традиції селянського 

пісенного побуту, культової музики і концертно-хорової практики. До 

репертуару брали, незважаючи на цензурні утиски, багатоактні українські 

класичні п’єси. Першою виставою театру була (за п’єсою Л. Старицької-

Черняхівської) «Гетьман Дорошенко» (1928), останньою – «Вій» (1939) за 

повістю М. Гоголя. Їх художньо оформлювали і сумлінно, без купюр і 

шаржування, грали на сцені. До появи лучан ця драматургія ніколи в Рівному 

не з’являлася, та ще й у професійному виконанні. За сприяння М. Певного для 

постійної підтримки організованої української громади в 1931 р. було 

засновано Волинське Українське театральне товариство, яке очолив сенатор 

М. Маслов [51, с. 35]. 
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Попри проблеми і труднощі, на інших теренах Рівненщини почали 

з’являтися нові акторські трупи. У Костополі виник театр під назвою «Краля», 

він ставив одноактні п’єси; у Здолбунові – театр під орудою М. Комаровського, 

де працювало декілька професійних акторів. Не припиняв своєї роботи 

Острозький театр під керівництвом Ю. Заячківського, який орієнтувався суто 

на драматургію корифеїв українського театру. Також діяли інші аматорські 

гуртки по всьому повіту. У багатьох робітничих колективах також розвивалась 

художня самодіяльність. Це була чи не єдина форма знайомства людей праці з 

театральним мистецтвом. У 1925 р. емігрантом із Росії антрепренером 

О. Бояровим у дерев’яному приміщенні парку залізничників було організовано 

самодіяльний театр залізничників, який здійснив постановки п’єс «Каторжник» 

І. Лисенка-Конич, «На дні» М. Горького, «Дядя Ваня» А. Чехова, «Козир-дівка» 

Г. Квітки-Основ’яненка, «Розумний і дурень» І. Карпенка-Карого. На жаль, цей 

театр проіснував недовго [51, с. 33]. 

Поступово в Дубні, Здолбунові, Острозі, Костополі, а потім в інших 

містечках і селах почало діяти культурно-освітнє товариство «Союз Українок», 

існували також Українське літературно-мистецьке товариство ім. Лесі 

Українки, товариство «Просвіта», єврейське товариство «Тарбут». Ці 

культурно-просвітницькі осередки допомагали фундаментації театральних 

традицій, створювали народні театри, організовували концерти й театральні 

вечори. Були організовані режисерські курси, які готували керівників для 

аматорських театральних гуртків. Драматичні колективи під орудою режисерів 

вивчали п’єси українських класиків («Наталка Полтавка» І. Котляревського, 

«Запорожець за Дунаєм», С. Гулака-Артемовського, «Ой не ходи, Грицю» 

М. Старицького та багато інших), які ставили на театральних сценах 

українською мовою. Але в кожному конкретному випадку потрібно було брати 

дозвіл у повітового старости, надавався він лише за умови додаткової 

постановки польською мовою уривка з п’єси А. Міцкевича «Dziady» [51, с. 33]. 

Аналізуючи театральні традиції початку 20-х – кінця 30-х років XX ст., 

можна зробити висновки, що цей період розвитку театрального мистецтва 
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Рівненщини характеризувався неоднорідність та різновектрністю. Окрім 

українських труп, на Рівненщині співіснували театральні колективи польських, 

єврейських, російських та чеських громад. В українських театральних трупах 

бракувало професіоналізму, художньої цілісності, досконалості в режисурі й 

акторській майстерності, усе трималося на аматорському ентузіазмі та 

великому бажанні не втратити національних художніх цінностей, які 

вигартувалися протягом часу. На сценічних майданчиках Рівненщини ставили 

п’єси українських драматургів, у театральних дійствах задіювались 

малочисельні хорові колективи фольклорно-етнографічного спрямування, а в 

оркестрах народних інструментів передусім переважали цимбали, бандури, 

скрипки, колісні ліри, сопілки, кобзи, торбан, бубони, оскільки театральні 

колективи спиралися передусім на українські етнографічно-фольклорні форми 

й традиції. 

Третій етап розпочався з 17 вересня 1939 р., коли загін Червоної армії 

зайняв повітове волинське містечко Рівне і Західна Україна перейшла від 

Польщі до складу Радянського Союзу. Професійний український драматичний 

театр на західноукраїнських землях напередодні вересневих подій 1939 р. ледь-

ледь жеврів. Актори, гастролюючи від села до села, могли тільки мріяти про 

власне театральне приміщення, про систематичну творчу роботу на великій 

сцені. Політика попередньої влади була спрямована на обмеження української 

національної культури, утиск української мови та православ’я; проте на зміну 

одним можновладцям прийшли інші, більше витончені й жорстокі – радянські, 

які, розвиваючи українське «шароварне» мистецтво, насправді утискали 

українську культуру, українське мистецтво, українську мову (якщо українець 

розмовляв російською мовою, він, з погляду нової влади, був інтернаціоналіст, 

якщо ж він розмовляв рідною мовою, то, на думку «великодержавців», він був 

українським буржуазним націоналістом).  

Однак варто зазначити, що окремі заходи радянської влади принесли 

мешканцям Західної України деякі покращення. Так, для діячів української 

культури, у тому числі й театрального мистецтва, настала «нова пора». Уже 20 
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вересня 1939 р. за ініціативою колишнього російського актора багатьох 

мандрівних театрів В. Вітковського (Роземблюма) у місті на базі приватної 

антрепризи З. Кельчицької-Шликової було утворено «Спілку працівників 

мистецтва», що об’єднувала у своєму осередку художників, артистів театру і 

цирку. Створювалася вона з метою продовження творчої справи й для того, аби 

не розгубитися в умовах нового часу [51, с. 38]. 

24 вересня, після утворення спілки, актори, які намагалися не втратити 

творчого потенціалу, об’єдналися в театральну трупу і в приміщенні 

приватного театру Л. Зафрана, який на той час був націоналізований і 

оголошений Будинком Червоної армії, зіграли російською мовою виставу за 

п’єсою О. Островського «Без вини винні», що протягом одинадцяти років не 

сходила з афіш у Польщі та Білорусі. Режисером-постановником був 

М. Катеринов, виконавцями сценічних образів стали З. Кельчевська 

(Кручиніна), В. Вітковський (Незнамов), М. Портянко (Каринкіна), К. Петросян 

(Галчиха), Г. Шапіро-Шарро (Муров), О. Сіверський (Миловзоров) та ін. На 

урочистому відкритті першого театрального сезону з палким привітанням 

виступив В. Віктовський-Роземблюм, який наприкінці промови підкреслив, що: 

«день відкриття професійного театру в місті Ровно – знаменний день, день 

торжества театральної культури на Поліссі» [51, с. 38].  

Нова влада організувала вибори делегатів до Народних зборів Західної 

України. Під час підготовки до виборів члени «Спілки працівників мистецтва» 

організовували виступи артистів із концертними програмами на виборчих 

дільницях. Було створено невеличкий аматорський оркестр (до нього увійшло 

11 музикантів), дві естрадні бригади і циркову феєрію. Актори драми 

виконували уривки з вистав, які наспіх готувалися. Саме в той час почали 

дедалі частіше виникати аматорські театральні колективи та новий 

драматичний жанр художньої агітбригади, який раніше на теренах Західної 

України не практикувався [51, с. 39]. 

Перший театральний колектив у 1939 р. комплектувався переважно за 

рахунок акторів, які під час Польської держави з різних причин залишили 
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Рівненщину, та аматорських театральних гуртків. В. Вітковський, який зібрав 

навколо себе частину творчої інтелігенції з українських і російських 

мандрівних театрів, продовжував очолювати театральну справу. На посаду 

режисера був призначений Генріх-Григорій Шапіро-Шарро, у минулому 

режисер класичної мелодрами і комедії «Вільного театру» в Санкт-Петербурзі. 

10 жовтня 1939 р. ще не повністю сформований молодий український театр 

було передано під юрисдикцію міського відділу культури. А ще раніше, на 

початку жовтня, у міській військовій комендатурі був створений тимчасовий 

відділ народної освіти, якому доручали опрацювати інструкцію щодо 

впорядкування вже державного театру і здійснювати відповідний контроль за 

ним та роботою всіх існуючих мистецьких колективів. Указом Верховної ради 

СРСР від 4 грудня 1939 р. місто Рівне було проголошено центром 

новоствореної Рівненської області. З цієї нагоди за наказом Ради Народних 

Комісарів та ЦК КП(б)У в Рівному почав діяти державний український 

обласний професійний драматичний театр [51, с. 39]. 

Постало питання про формування репертуару, у якому головне місце мала 

займати радянська драматургія. Насамперед театр повинен включити до 

репертуару п’єси К. Треньова «Любов Ярова», Л. Юхвіда «Весілля в 

Малинівці» та Й.-Ф. Шиллера «Підступність і кохання». Останній твір був 

майже готовий для втілення на сцені, бракувало лише перекладу на українську 

мову, бо її грали у російському антрепренерському театрі З. Кельчевської. 

Гуманістична тема твору, неприйняття старого світу, прагнення до щастя, 

пошуки свого шляху до кохання – усе це було дуже близьким людям того часу. 

Режисер А. Баженов у цій виставі намагався втілити певну романтичну 

піднесеність і в той же час говорити з глядачем про болючі питання життя 

суспільства [51, с. 41]. 

Для творчого складу тема революції була незрозумілою, беручи до уваги, 

що це була лише перша спроба її вирішення на сцені. Саме тому і музичне 

оформлення Є. Бартнера, і художнє бачення Ф. Лучка не змогли органічно 

злитися з подіями п’єси «Любов Ярова», поставлених режисером 
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М. Катериновим разом із режисером-постановником О. Передугою, які 

розгорталися на театральному майданчику. Автор рецензії Ю. Грин писав 17 

квітня 1940 року на сторінках обласної партійної газети «Червоний прапор»: 

«зрештою образи стають невиразними, розпливчатими, втрачають 

послідовність розвитку ролі й втрачається задум драматурга» [34]. Критична 

оцінка мистецького доробку в пресі не позначилася негативно на відвідуванні 

нових вистав глядачем. Новоутворені державні установи та школи 

організовували колективні перегляди постановок (за рахунок держави) із 

наступним обговоренням на політзаняттях. 

Друга спроба постановки нового напрямку творів була дещо вдалішою. 

24 листопада 1940 р. рецензент у газеті «Червоний прапор» сповіщає, що «з 

кожною виставою зростає художньо-творчий багаж театру. Про це свідчить 

постановка комедії Леоніда Юхвида та Олексія Рябова “Весілля в Малинівці” за 

режисурою О. Перегуди; мала площа сцени театру Зафмана негативно 

вплинула на втілення режисерського задуму. У масових сценах, за браком 

виконавців, помітна скупченість і недосконалість звучання хору, невиразність 

мізансцен у грі основних дійових осіб, але ці недоліки викликані суто 

технічними причинами. Утім вирішальної ролі вони не відігравали завдяки 

злагодженій роботі режисера-постановника, окремих акторів, художника 

Федора Лучка та диригента Петра Могрити» [51, с. 45]. 

Наприкінці 1940 – на початку 1941 р. помітно було наростання військової 

небезпеки. Комітет у справах мистецтв оголосив постанову «Про заходи зі 

збільшення прибутків та зниження витрат на утримання театральних постанов». 

Необхідно було скоротити державні кошти в багатьох галузях виробництва з 

метою збільшення фондів для озброєння та оборони СРСР. Керівництву театру 

довелося працювати в складних організаційно-економічних умовах. Окрім того, 

що державну дотацію скоротили, установам та виробництвам категорично 

заборонили оплачувати державними коштами відвідування вистав. 

За нових обставин дирекція театру намагалася також знайти нові рішення 

стосовно репертуарної політики. Так було створено художню раду, для 



 149 

вирішення поточних завдань з ідеології, відповідно до вимог часу, та зміни 

політичного фону. Театр дедалі більше формувався в площині нової формації – 

радянської. Стан справ не задовольняв режисерів і акторський склад. 

Українську класику до репертуару не включали. Нова влада пояснювала це тим, 

що рівняни вже мали нагоду передивитися вистави за п’єсами корифеїв 

українського театру у виконанні Волинської трупи під орудою М. Певного, 

який приїздив на гастролі до Рівного в 1939 р. й раніше. Самого Певного 

розстріляли у другій половині 1940 р. [51, с. 46]. 

Як уже згадувалось вище, немалий відсоток мешканців Рівного становили 

євреї. Певно, орієнтуючись на цей фактор, творчий колектив театру в грудні 

1940 р. вперше здійснив постановку за п’єсою Шолом-Алейхема «Двісті тисяч» 

(в оригіналі «Крупний виграш») українською мовою. Режисер Г.-Г. Шапіро-

Шарро завжди прагнув у своїх виставах усебічно втілювати авторський задум, 

зберігати стильові ознаки і разом із тим створювати постановку життєво 

правдивою – нову роботу сприйняли бурхливими оплесками [51, с. 46]. 

На початку 1941 р. відбулася прем’єра за п’єсою О. Афіногенова «Мати 

своїх дітей» у постановці Генріха-Георгія Шапіро-Шарро, а в квітні – прем’єра 

вистави «Людина з портфелем» О. Файка в постановці О. Баженова; обидві 

вистави великим успіхом не користувались, а тому пройшли майже 

непоміченими. Як свідчать факти, театр намагався вирішувати широке коло 

сценічних і у той же час морально-етичних проблем. У кращих творчих 

рішеннях згаданих п’єс художні образи відзначалися публіцистичним пафосом, 

утвердженням рис позитивного героя і місця людини в суспільстві. Поява на 

афіші нової прем’єри «Діти неволі» («Лимерівна») за п’єсою Панаса Мирного 

(режисер М. Катеринов) стала культурною подією в житті рівнян. Твір 

забороняли ще царською цензурою, тому першу назву автор замінив, 

намагаючись повернути п’єсі її першу оригінальну назву. Однак відділ у 

справах мистецтв КП(б)У заборонив грати виставу під таким «недоречним» 

означенням, а думки Василя Безродного про власність і заможність людей 

нагадували радянській владі «шлях до куркульства», і вистава вийшла під 
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назвою «Лимерівна». Цією прем’єрою у травні закінчився другий (1940–

1941 рр.) театральний сезон творчої праці колективу Рівненського музично-

драматичного театру [51, с. 47]. 

Докорінні зміни в житті театру та музичному оформленні драматичних 

творів у 1939–1941 рр. полягали у спрямованості державно-партійних органів 

на знищення української національної культури в цілому і драматургії зокрема. 

Пріоритетну роль мали спектаклі на радянську тематику, що призвело до 

нерозуміння матеріалу нової драматургії колективом, через що спостерігалась 

відсутність ансамблевості однодумців в театральному колективі, який 

складався з аматорів, акторів різної театральної школи й фахового рівня. У ці 

роки відчувається чітка тенденція у зниженні рівня постановчих дійств – в 

одній виставі могло бути і органічне поєднання слова з вокальною частиною 

ролі, і одночасно непрофесійний перехід від діалогів до вокалу; також 

відчутним було падіння фахового рівня щодо забезпечення музичного 

оформлення номерів (у театрі був малочисельний аматорський симфонічний 

оркестр). 

Четвертий етап розвитку театрального мистецтва Рівненщини 

розпочався 28 червня 1941 р., коли місто було окуповане німецькими 

військами. Управління мистецтв міської управи, сформоване керівництвом 

товариства «Просвіта», усіляко сприяло формуванню театральної трупи. На тлі 

нищення гітлерівцями культурних цінностей потрібно було шукати шляхи 

протидії, і першим на цьому шляху став український класичний репертуар, 

оскільки в надзвичайних обставинах гостро проявилася його патріотична суть. 

Твори українських класиків, побудовані на конфліктних ситуаціях XIX – 

початку XX ст., викликали загострену реакцію глядачів на несправедливість і 

насильство в тогочасних умовах життя. Афіші та програми друкували двома 

мовами: українською і німецькою, щоб відвернути увагу німців від 

«сумнівних» мотивів деяких п’єс [51, с. 50]. 

Від перших днів творчий склад Рівненського театру почав працювати над 

комедією І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля». 14 вересня 1941 р. відбулося 
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нове відкриття Рівненського міського театру. У зв’язку з комендантською 

годиною вистави розпочиналися о 15-16 годині. Після вдалої прем’єри на 

посади акторів почали приймати аматорів, які виявляли таке бажання. У жовтні 

пройшла друга прем’єра – «Наталка Полтавка» І. Котляревського. Режисер 

О. Зарічний запропонував поставити комедію Г. Квітки-Основ’яненка 

«Сватання на Гончарівці», п’єсу М. Старицького «Ой не ходи, Грицю, та й на 

вечорниці» і трагедію німецького драматурга Ф. Шиллера «Підступність і 

кохання» (цей твір неохоче брали до репертуару через брак акторів, проте 

відповідна вказівка з боку голови Рівненської міської управи Бульби не 

залишала вибору) [137, с. 130]. Згодом до театральної трупи приєдналася 

частина акторів із російського театру антрепризи З. Кульчевської. У цілому ж 

художній рівень сценічного мистецтва, враховуючи співіснування на одній 

сцені аматорів і професіоналів, у той період був неоднозначний.  

Обставини, у яких знаходився театр, заважали продуктивній роботі над 

п’єсами, бракувало часу. Театр обслуговував також і німецьких військових, 

виконував окупаційну повинність. Окрім виконання основної своєї функції – 

постановки художніх вистав, – у цій мистецькій установі одночасно 

створювали концертні програми для імпровізованих сценічних майданчиків. 

Сцена театру як ніколи потребувала малих форм драматургії. Німецька 

адміністрація заангажовувала театральний колектив для власних потреб, 

вимагаючи в першу чергу обслуговувати німецьких вояків та урядовців. 

Концертно-театральна бригада була найпопулярнішою художньою формою 

серед солдат вермахту, до того ж достатньо мобільною. Вони не вимагали 

спеціального обладнання: артисти виступали в шпиталях, на міських 

майданчиках. Комендатура за це видавала продуктові пайки, але актори все 

одно голодували. Часто трупу змушували припиняти гру через потребу віддати 

приміщення владним структурам, а касові збори конфіскувати на користь 

німецького Червоного Хреста. Але навіть за таких складних умов театр 

намагався й надалі зберегти свій творчий потенціал. На той час колектив театру 
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складався з тридцяти драматичних акторів, семи оркестрантів, шести осіб 

балетної групи [51, с. 51]. 

Великі зміни на краще у театральному житті Рівного почалися з 

поверненням до міста, де пройшла його юність, А. Демо-Довгопільського – 

майстра сцени, який здобув у Варшаві фах режисера-балетмейстера і вже 

виступав з дружиною в хореографічному ревю в Лондоні, Парижі, Нью-Йорку 

та мав власні студії. З перших днів він почав формувати театральну студію. На 

квартирі, яку знімав, одна кімната була для сім’ї, а в трьох інших за 

відповідним розкладом проходила програма занять, яка складалася з 

драматичного, хорового, оркестрового та хореографічного відділень (понад 70 

осіб). Порушивши клопотання про добір акторів, А. Довгопільському вдалося 

через рейхскомісаріат звільнити з табору для військовополонених, який було 

розташовано на околицях Рівного, шість осіб. Серед них був і А. Слісаренко – 

згодом відомий український драматург, режисер, заслужений діяч мистецтв 

України. Невдовзі театральна студія була об’єднана з Рівненським міським 

театром, у якому А. Демо-Довгопільський став режисером та директором [51, 

с. 58]. 

На Рівненській сцені грали поставлені раніше спектаклі та з’явилися нові. 

Так, під час окупації взимку 1942 р. за режисурою М. Байдана та інших були 

показані прем’єри вистав «Назар Стодоля» Т. Шевченка, «На першій гулі» 

С. Васильченка, «Будка ч. 27» І. Франка, «Вечорниці» П. Ніщинського. При 

театрі було розвинуто оркестр і хор під орудою В. Штейгера. Після одного з 

концертних виступів газета «Волинь» писала: «Мусимо в першу чергу 

відмітити виступи театральної оркестри під диригуванням п. Штайгера. 

Ствердити треба одно – це найкраща оркестра, яку ми до цього часу чули у 

Рівному, а рівночасно треба підкреслити, що під сучасну пору це найкраща 

оркестра на Волині. При цьому треба відмітити й добрі виступи театрального 

хору, що виступав разом з оркестрою» [130]. 

Надалі життя ставало важчим і небезпечнішим. Нацисти рішуче змінили 

на гірше свою політику щодо місцевого населення, почавши з брутальної 
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ліквідації самоврядування, а також усіх сфер української культури. За рішенням 

гауляйтера Коха, увесь творчий колектив театру було переселено у менш 

пристосоване для театрального дійства приміщення. Почастішали випадки 

перевірки документів; навіть під час гри німці припиняли гру акторів і 

відбирали молодь і людей середнього віку для роботи в місті або забирали їх до 

Німеччини. Деякі актори почали тікати з міста і вступати до лав УПА або 

червоних партизан. Самого А. Демо-Довгопільського, як невтомного митця, 

патріота України, прихильника творчості О. Ольжича, О. Теліги, разом із 

трьомастами іншими інтелігентами Рівненщини у жовтні 1943 р. було 

розстріляно [137]. Їх узяли як заручників за «акти возмізд’я радянського 

спецагента “Пуха” (псевдонім М. Кузнєцова)». 

Відсутність у театрі молодого керманича та належних умов для створення 

нового репертуару спричинили у творчому колективі консолідацію зусиль 

задля майбутнього. Принципи режисури, стилістики вистав, сценічної 

виразності, музичне оформлення вимагали в такій складній ситуації інших 

рішень. Понад 18 акторів пішли з театру. Постановки почали робити актори, які 

розуміли суть театральної режисури. І вже у другій половині серпня була 

поставлена акторкою Ф. Омелянович-Павленко п’єса «Циганка Аза» 

М. Старицького, де вона й зіграла головну роль. Далі вийшли спектаклі 

«Наймичка» І. Карпенка-Карого, «Воскресіння» В. Калишневського та ін. 

Окупаційна влада дедалі частіше почала займати приміщення театру для 

власних потреб, і тоді усьому колективу доводилося виїздити на гастролі по 

Рівненщині – у міста Дубно, Костопіль, Сарни, Здолбунів. Нерідко до Рівного 

приїздив Волинський музично-драматичний театр, який базувався в Луцьку [51, 

с. 68]. 

У містечках Рівненщини також створювались театральні колективи. 

Газета «Волинь» від 5 липня 1942 р. писала про Острозький український театр: 

«В Острозі існує український театр під керівництвом п. Юхима Заячківського, 

начислює 40 чоловік і є самовистарчальним. Незважаючи на всі труднощі того 

часу, п. Заячківський підготовив вже поважний репертуар, який начислює 12 
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п’єс історичного, побутового характеру та кілька нових речей. На основну 

увагу заслуговує і керівник театру п. Юхим, він є не лише добрий актор, 

режисер, але добрий організатор з невсипущою енергією. Можна сміливо 

сказати, що це той, який направду любить сцену, любить театральне мистецтво, 

тому йому присвячувався колись, присвячується всеціло і тепер. Театр часто 

виїздить вже в околиці і тішиться гарним успіхом серед українського 

громадянства. Бажаємо йому і його театральній трупі успіху в їхній праці» 

[130]. 

Пізніше, 22 листопада 1942 р. та ж «Волинь» пише про Дубенський театр: 

«У неділю 15 листопада Дубенський Музично-Драматичний Театр “Просвіта” 

під керівництвом Аверіна Коломийця після десятої вистави зняли зі свого 

репертуару оперу Семена Гулака-Артемовського “Запорожець за Дунаєм”. Була 

це взагалі перша п’єса, висловлена цим театром після його зорганізування, що 

показала глядачеві добрий матеріял, з яким можна працювати, а в сумі дала 

добре виконання. Окремо треба відмітити добру оркестру Музичного Інституту 

під диригуванням С. Янішевського, яка в багатьох місцях покривала голосові 

недотягнення виконавців. Важко було б спеціально обговорювати виступи 

поодиноких виконавців, з огляду на їх перший виступ на сцені. Однак, 

постановка опери, поза браками, які все-таки були, загально випала дуже добре 

й на глядача зробила враження. На закінчення треба висловити признання 

новоствореному на Волині театрові і побажати успіху в подальшій музичній 

п’єсі “Сватання на Гончарівці”» [130]. 

Театральне життя на Волині тривало, театри працювали, мали досвід 

постановок п’єс української класики, однак не змогли піднятися до соціальних і 

філософських узагальнень. Матеріальні нестатки, цькування творчих 

працівників, внутрішні негаразди між ними і загроза арештів – усе це було 

причиною скрутного становища театрів. Рівненський театр після арешту і 

розстрілу А. Демо-Довгопільського узяла під свою опіку (на громадських 

засадах) актриса Ф. Омелянович-Павленко. Вона своїми постановками змогла 

зарекомендувати себе як хороший режисер, тому згодом очолила режисерську 
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колегію і стала директором театру. Далі на сцені театру були поставлені 

режисером І. Руденко п’єсу К. Чапека «Засіб Макропулоса» (спектакль вийшов 

під назвою «Еліксир молодості») та п’єсу А. Василевського «Бувальщина» [63]. 

Радянський фронт наближався, і німецькі установи поспіхом виїжджали з 

міста. З Рівненського драматичного театру звільнялись актори, дехто також 

залишав місто і їхав на Захід. Тепер колектив грав вистави невеличкими 

групами, без масових сцен, іноді організовували концертні вечори. 21 січня 

1944 р. відбулася остання прем’єра в театрі Зафрана «Назар Стодоля» 

Т. Шевченка в постановці режисера А. Баженова-Забудька, яка закрила 

театральну завісу воєнного лихоліття 1941–1944 рр. [51, с. 72]. 2 лютого 1944 р. 

до міста Рівне увійшли радянські війська. 

Театральна діяльність у період 1941–1944 рр. відбувалася унаслідок 

дозволу окупаційних німецьких властей ставити спектаклі з національно-

культурним підґрунтям. У цей час акторський склад включав як аматорів, так і 

професіоналів, що відбивалося на загальному рівні спектаклів, який не завжди 

був високим. У виставі брав участь невеликий оркестр, який виконував пісенні 

номери, витримані у народному стилі.  

Після звільнення Рівного тільки 24 квітня 1944 р. був виданий наказ про 

початок роботи Рівненського обласного українського драматичного театру 

(постанова про відкриття театру вийшла пізніше, а саме 5 червня 1944 р., див. 

Додаток А, рис. 1); з цього часу розпочинається п’ятий етап. На посаду 

директора знову призначали В. Віктовського (Роземблюма). Протягом чотирьох 

діб актори, які залишилися на той час у місті, розпочали працювати над новою 

постановкою. 29 квітня 1944 р. театр розпочав свій новий театральний сезон 

виставою за п’єсою О. Островського «Без вини винні», матеріали якої 

збереглися ще з довоєнного часу в приватній антрепризі З. Кельчевської. 26 

травня рівняни мали нагоду подивитися прем’єру вистави І. Карпенка-Карого 

«Безталанна» в постановці призначеного художнім керівником театру 

А. Баженова-Занудька і художника М. Преварського, яку не обійшла критика з 

боку преси. Газета «Червоний прапор» від 23 липня 1944 р. писала про п’єсу 
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Тобілевича в постановці Ровенского обласного театру української драми: 

«Драма “Безталанна” відбиває життя і побут старого дореволюційного села. 

Сюжет п’єси складний і цікавий. Ряд акторів театру правдиво із успіхом 

показали образи і душевні переживання героїв п’єси. Слід відмітити ряд 

недоробленостей гримування, підбору костюмів, мови та інше. В цілому ж, хоч 

ще театр молодий і працює в складних умовах, колектив театру справивсь з 

своїм завданням. Глядачеві показали змістовий, цікавий спектакль» [130]. 

Запрошений новий режисер А. Баженов, формуючи театр як музично-

драматичний, намагався збагатити репертуарну афішу творами з музичним 

супроводом. Тому було створено оркестр із аматорів та частково з осіб із 

музичною освітою у складі п’ятнадцяти осіб на чолі з П. Магритою, який у 

1931 р. закінчив диригентський факультет Катовіцької консерваторії (Польща), 

а в 1939 р. він переїхав до Рівного. Після нової організації Рівненського 

облмуздрамтеатру в 1944–1957 рр. він працював диригентом оркестру. 4 травня 

1944 р. відділ народної освіти призначив директором театру і за сумісництвом 

черговим режисером К. Козачука, який у 1935 р. закінчив Київський художній 

інститут. Завдання, які влада давала театру, були нелегкими, бо за короткий 

термін переорієнтувати збірний творчий склад у стабільну творчу одиницю з 

високими вимогами професійної культури було надзвичайно складно. 

Бракувало свіжого, оновленого репертуару. Докорінного оновлення мала 

зазнати інженерно-технічна частина, постановча структура роботи театру. На 

професійний рівень потрібно було підіймати допоміжні художні цехи: 

декораційний, столярний, бутафорський, кравецький, перукарський тощо [51, 

с. 77]. 

Оскільки війна ще тривала, у ніч з 8 на 9 липня 1944 р. німецькі літаки 

зруйнували центр міста Рівне разом із театром Зафрана (Додаток А, рис. 2). За 

рішенням пленуму обкому КП(б)У театр було переведено в приміщення 

колишнього приватного кінотеатру М. Барента «Емпір» (згодом «Партизан»). 

На жаль, там не було належних умов для творчої плідної праці. Здійснюючи 

заходи з надання допомоги Рівненському театру, згідно з Постановою 
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Раднаркому СРСР та ЦК КП(б)У від 31 серпня 1944 р., було ухвалено провести 

реевакуацію до Рівного колишнього Запорізького державного пересувного 

українського музично-драматичного театру, який до початку Другої світової 

війни перебував у Мелітополі, а 16 вересня 1941 р. був евакуйований до Уфи. 

Об’єднання двох різних колективів сприяло позитивному згуртуванню в 

пошуках єдиного творчого напрямку однодумців. До кінця 1940-х рр. 

пріоритетом для зведеного колективу були спектаклі військової тематики 

«Партизани в степах України», «Фронт» О. Корнійчука, «Олеко Дундич» О. 

Ржешевського і М. Каца та ін. [51, с. 78-80, 91]. 

У 1950–1980 рр. Рівненський музично-драматичний театр, виконуючи 

вимоги Міністерства культури УРСР, формував новий театральний репертуар, 

організовував концертну діяльність і шефську допомогу народним театрам 

області й колективам художньої самодіяльності. Відповідно до цілей і задач 

радянської влади, вся творча частина (репертуару) була підпорядкована 

ідеологічним завданням. Робочі плани на кожен театральний сезон 

затверджувала колегія Міністерства культури. Десять п’єс, узятих до 

постановки в обласних театрах, розділялися таким чином: п’ять – радянської 

драматургії, чотири класичної (дві – української, одна – російської, одна – 

зарубіжної); останнє (десяте) місце трималося з розрахунку появи нової, «украй 

необхідної п’єси» на актуальну сучасну тему. Вільний вибір творів для 

постановок з урахуванням потреб і смаків глядачів забороняли. Про ці 

тенденції репертуарної політики пише мистецтвознавець Н. Корнієнко: 

«Український театр у 60–80-ті роки порівняно з театром російським і театрами 

інших республік колишнього Союзу має дещо інший ракурс дії. Треба визнати 

майже повну відсутність високохудожньої оригінальної національної 

драматургії і – практично – невикористання власної національної класики (п’єс 

Миколи Куліша, Івана Кочерги, Лесі Українки, драми корифеїв). Якщо театр і 

звертався до доробку корифеїв, то швидше заради факту жанру, – мелодрами 

завжди в ціні» [79, с. 84]. 
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На межі 1960–1970 рр. у театрі виникла творча криза. У цей період з 

театру перейшли на інше місце роботи актори переважно середнього віку, 

відійшли з життя корифеї. Ці втрати суттєво позначилися на подальшій роботі 

колективу. На зміну ветеранам поступово прийшло нове покоління творчо-

запальних митців, переважно випускники з Київського театрального інституту 

ім. І. Карпенка-Карого. З часом набираючись досвіду, перспективна мистецька 

молодь поступово набула якісної індивідуальності, що допомогло їй надалі 

посісти помітне місце серед провідних майстрів сцени. Великою несподіванкою 

для глядачів стала поява в 1970 р. на сцені Рівненського театру (за 

інсценізацією Д. Шевцова і композитора В. Лукашова) музичної комедії за 

романом Я. Гашека «Пригоди бравого вояки Швейка в світовій війні». 

Подальше розширення тематики постановок, уміле вирішення життєвих 

проблем того часу стало характерним для творчості театру [51, с. 54]. 

У неділю 5 березня 1978 р. за нез’ясованих обставин на сцені 

Рівненського театру загорілася куліса і частина підлоги, опустити 

протипожежну завісу для того, щоб не допустити розповсюдження вогню, 

виявилося неможливим. Пожежникам, які прибули, упоратися з вогнем теж не 

вдалося, полум’я перейшло у глядацьку залу. Театру надали можливість 

тимчасово працювати у міському Будинку культури на стаціонарі лише 10–12 

днів, а в інші дні місяця були виїзди у створені філії в містах Дубно, Острог та 

Сарни, згодом – гастролі територією СРСР. Скрутне становище, зміна 

керівництва – усе це не сприяло творчим здобуткам трупи. Однак у той 

складний період усе-таки вийшли постановки: «Полювання на вовків» (реж. 

Я. Бабій), «Німий Лицар» (реж. С. Кріль), «Суєта» (реж. О. Бондар), 

«Одинадцять» (реж. Я. Бабій), «Ревізор» (реж. Я. Бабій) та ін. [51, с. 313]. 

Напередодні 700-річчя Рівного, 16 вересня 1983 р., після відновлення 

гостинно відчинилися двері музично-драматичного театру. Репертуар для 

нового приміщення складали вистави за такими творами, як «Тійна» 

А. Кіцберга, «Ревізор» та «Майська ніч» М. Гоголя, «Конотопська відьма» 

Г. Квітки-Основ’яненка, «Ніч під Івана Купала» М. Старицького та ін. 
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Домінувала також і військова тема: творчий колектив підготував вистави 

«Один рядок радіограми», «Сильні духом», «Грачов – центру» (за п’єсами 

колишнього партизана, лікаря загону «Переможці», письменника 

А. Цессарського та ін. [62]. 

У період другої половини XX ст. сценічній діяльності колективу була 

притаманна робота над виставами музичного жанру – «Морський вузол» та 

«Вільний вітер» І. Дунаєвського (реж. Є. Гречук, 1953 р.), «Севастопольський 

вальс» (реж. Б. Лур’є, 1963 р.), «Серце балтійця» (реж. А. Жилінський, 1964 р.) 

К. Лістова, «Поцілунок Чаніти», «Цирк зустрічає вогні» Ю. Малютіна (реж. 

М. Коломиєць, 1968 р.), «Вестсайдська історія» А. Лоренсо (реж. Я. Бабій, 

1975 р.), «Хелло, Доллі» Д. Германа (реж. Я. Бабій, 1980 р.), «Усе починається з 

любові» О. Фельцмана (реж. Я. Бабій, 1981 р.). Це були модернізовані сучасні 

мюзикли, у яких багато музики й актори не тільки розмовляли, а й співали, 

танцювали. У цих виставах режисери використовували сполучення складних і 

багатогранних опереткових виражальних засобів через діалоги, вокал, 

пантоміму, ритмопластику і хореографію у притаманних цьому жанру 

специфічних формах. Попри легкість і розважливість музичної драматургії, 

режисерам удавалося виразити глибокі думки і почуття, які хвилювали глядачів 

другої половини XX ст. Постановка значної кількості музичних вистав того 

часу стала можливою завдяки майстерності музичної частини трупи театру – 

хору та оркестру, яка як тоді, так і сьогодні відзначається високим рівнем 

фахової підготовки (Додаток А, рис. 4, 5). 

Наприкінці 1980 рр. створювати нетрадиційні постановки, які можна 

назвати виставами-концертами, стало звичайним явищем для України. У 

Рівненському театрі до 175-річчя великого Кобзаря присвятили рок-оперу 

«Шлях на Берестечко» (автори Я. Маланчук та О. Смик, реж. Я. Маланчук, 

1989 р.) (Додаток А, рис. 6). Автори сценарію опрацювали об’ємний історичний 

та літературознавчий матеріал, і тому це була вистава, у якій по-іншому 

сприймалися червоні жупани, бунчуки – не як умовні оперно-танцювальні 

костюми, а як справжні атрибути історії на тлі етнографічно-гобеленового 
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візерунка та народно-козацьких пісень. Вистава хвилювала драматичними 

моментами дійства, пластичними метафорами і майстерним виконанням 

вокальних номерів, віртуозними аранжуваннями знайомих мелодій українських 

народних пісень, котрі додавали драматизму сценічному дійству (аранжування 

О. Ткачіка). Звуковий образ і неповторну художню наснагу надавала музика 

рок-гурту «Незаймана земля» (лауреати Першого фестивалю «Червона Рута») 

під керівництвом О. Ткачіка (Додаток А, рис. 7). Режисер-постановник 

Я. Маланчук зумів оригінально, у нетрадиційному плані, пристрасно, з 

урахуванням ідей та проблем повести мову з глядачем. Понад п’ять 

театральних сезонів вистава користувалася незмінним успіхом. 

Якщо говорити про театральне мистецтво Рівненщини, не можна оминути 

й діяльність театральних аматорських колективів. У різні роки вони своєю 

наполегливою працювали й досягали високих результатів на різноманітних 

театральних конкурсах і фестивалях районного, обласного і республіканського 

значення, та щорічно підтверджували звання народного. Серед найбільш 

значимих колективів відмітимо Народний самодіяльний театр Степанського 

міського будинку культури Сарненського району, який бере свій початок з 

1917 р.; Острозький народний аматорський театр, започаткований у 1924 р. за 

часів Польщі; Народний самодіяльний драматичний театр Березнівського 

районного будинку культури, що розпочав своє функціонування з 1947 р.; 

Народний самодіяльний театр Зорянського сільського палацу культури 

Рівненського району, заснований у 1950 р.; Народний театр Рівненського 

міського будинку культури, започаткований у 1961 р.; Рівненський російський 

народний театр клубу залізничників ім. 1-го Травня, заснований у 1963 р.; 

Народний самодіяльний театр Гощанського РБК, заснований у 1966 р.; 

Народний самодіяльний театр Нобельського сільського будинку культури 

Зарічненського району, створений в 1959 р. 

Підсумовуючи огляд театральної діяльності Рівненщини та пошуки 

сценічної виразності у період 1944–1991 рр., відзначимо опору на традиції 

аматорського театрального мистецтва та корифеїв української сцени, 
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пріоритетність творів радянської драматургії та військової тематики на основі 

подій на Рівненщині, пошук сценічної виразності та формування нових засад у 

драматургії. Великий акторський ентузіазм був підкріплений шануванням 

численних глядачів, які вбачали театр рушієм культурного життя міста, що 

згладжувало проблему відсутності однодумців у колективі через склад акторів із 

різних театральних шкіл з неоднаковою фаховою підготовкою і наявністю 

аматорів у трупі. Режисери-постановники намагалися підпорядковувати музичне 

оформлення сценічній мові і мізансценам, а також прагнули розширювати 

театральний репертуар, у тому числі щодо його жанрового розмаїття. 

Шостий етап розвитку театрального мистецтва Рівненщини 

розпочинається з 1991 р. і триває понині. Відповідно до трансформаційних 

процесів, що відбувалися в державі, йшла переоцінка культурних цінностей, що 

не могло не вплинути на зміст вистав, постановчі форми та режисерські 

концепції. У цей перехідний час (з 1996 р.) колектив Рівненського академічного 

українського музично-драматичного театру очолює В. Петрів, який є керівником 

нового типу. В. Петрів є актором з десятирічним стажем, який виявив себе і як 

талановитий адміністратор та менеджер. Очоливши театр у непростий період, він 

підняв його мистецький рівень на новий щабель, збагативши репертуар новими 

монументальними творами та видовищними музичними спектаклями, які 

загатили музично-театральне життя регіону. Саме у цей період рівненський театр 

отримує високий статус академічного (2005) (Додаток А, рис. 3). Особливості 

сучасного етапу творчої діяльності Рівненського академічного українського 

музично-драматичного театру буде розкрито у наступному підрозділі при аналізі 

сценофонії знакових вистав періоду 2000–2010 рр. 

 

3.2. Музично-звукова концепція вистав Рівненського академічного 

українського музично-драматичного театру 

 

Рівненський академічний український музично-драматичний театр є 

одним з провідних театральних закладів не лише західного регіону, а й усієї 
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України. Сьогодні цей культурно-мистецький заклад експериментує, прагнучи 

найбільш органічного сполучення всіх мистецьких технологій для створення 

художнього образу своїх вистав. Творча практика театру кінця XX – початку 

XXI ст. підтверджує слова Леся Курбаса, що «сучасний театр – це театр 

режисера і композитора» [107] і вислів К. Станіславського про те, що 

«майбутнє мистецтво безумовно піде шляхом синтезу музики і драми, синтезу 

звука і слова» [143, с. 342]. 

Трансформація музично-звукової концепції вистав Рівненського 

академічного українського музично-драматичного театру припадає на початок 

1980-х рр., і вона пов’язана передусім з досягненням науково-технічного 

прогресу. Оновлення зазнає технічне оснащення театру, зокрема його 

звукотехнічне забезпечення та перехід на інноваційні мультимедійні технології. 

Сценофонія або звукотехнічна концепція вистав відтепер включає не тільки 

сценічну мову, музику й шуми, а й застосування сучасної аналогової та 

цифрової звукозаписувальної і звуковідтворювальної апаратури, використання 

синтезованих звуків з електронних клавішних інструментів, різноманітних 

спеціальних алгоритмів звукових ефектів (реверберації, імітації, 

транспортування звукових частот, панорамування звуку тощо). 

Звукотехнічне обладнання у Рівненському музично-драматичному  театру 

було встановлено у 1979 р. після відбудови театру, пошкодженого внаслідок 

пожежі. Тоді було придбано та змонтовано аналогову апаратуру фірми «Tesla» 

(Чехословаччина), у комплект якої входило п’ять котушкових магнітофонів 

STM з бобінами по 1000 метрів, на яких записувалася, монтувалася і зводилася 

фонограма. Як згадує заслужений працівник культури України, звукорежисер 

театру Б. Сівак, фонограми робилися дуже просто: різалась ножицями стрічка у 

потрібних місцях відповідно до тривалості фонограми, а далі склеювалась 

скотчем. Поміж розрізаних місць вставлялись ракордні стрічки різних кольорів 

для того, щоб було видно, з якого місця включати фонограму під час вистави. 

Потрібно було дивитись за ракордною стрічкою, щоб своєчасно зупинити і її 

підвести до початку наступного включення. Накладалася фонограма через 
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мікшерний пульт – на нього подавалась потрібна звукова доріжка, 

здійснювалась відповідна обробка і відразу записувалась на магнітофон. На 

жаль, коректувати сигнал по частотній чи динамічній обробці або змінити його 

було неможливо. Всі мікрофони записувались відразу, і на кожному каналі 

були тільки високі і низькі частоти. Ще кілька років тому в апаратній 

звукорежисера Рівненського театру знаходились великі бобінні магнітофони, з 

яких відтворювались фонограми і які займали майже половину місця в 

приміщенні. На сьогодні їх демонтували, і у службовому приміщенні для 

звукорежисерів більше робочого місця і нової звукотехніки. 

Пізніше театр придбав два комплекти апаратури: перший – виїзний для 

озвучення спектаклю на виїзді; другий – базовий, для роботи в самому театрі. 

Тоді ж почали записувати вже на MiniDisk Deck (магнітооптичний формат 

цифрового звукозапису), що значно полегшало роботу і, головне – ідеально 

підходило для специфіки театральної роботи, випуску спектаклів для більш 

точної подачі потрібного звукового матеріалу. 

Нова цифрова техніка дала поштовх виходу вистав на зовсім на інший, 

більш високий рівень. Звукорежисеру стало легше працювати зі звукотехнікою, 

комфортніше стало й режисеру-постановнику. І, головне, глядач, сам того не 

усвідомлюючи, почав краще сприймати вистави, де були задіяні мистецьки 

технології. Працюючи з міні-дисками, звукорежисеру вже не потрібно було 

контролювати момент зупинки: все зупиняється після закінчення звукового 

сигналу і стає автоматично на паузу, щоб у потрібний момент озвучити 

наступний фрагмент вистави. Б. Сівак вважає, що сьогодні технології 

допомагають звукорежисеру, зводячи до мінімуму людський фактор під час 

спектаклю, бо є такі вистави, де номери йдуть швидко один за одним, і 

потрібно дотримуватись заданого акторами темпоритму та вмикати звукові й 

шумові заставки відразу. На аналоговій апаратурі такого темпу досягти 

неможливо. 

Охарактеризуємо найбільш цікаві, на наш погляд, музичні вистави 

Рівненського академічного українського музично-драматичного театру, 
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здійснені у період 2004–2016 рр. з точки зору їх сценофонічного втілення. В 

основу аналізу буде покладено власні враження від вистав, відгуки преси, а 

також інтерв’ю (польові дослідження), взяте автором дисертації, у заслуженого 

працівника культури України, звукорежисера театру Б. Сівака, який є автором 

сценофонічних рішень аналізованих вистав. 

Вистава «Та не однаково мені» була створена до 200-річчя з дня 

народження Тараса Шевченка (2014), у її основі – алегорична поема  «Великий 

льох», яку сам Шевченко назвав містерією. Автор ідеї, автор сценарію, 

режисер-постановник – Народний артист України, лауреат Національної премії 

України імені Тараса Шевченка В. Петрів; сценографія та костюми – 

А. Пілюгіна, В. Петрів; диригент – Народний артист України З. Крет; 

хормейстер – відмінник освіти України Г. Івченко; концертмейстер – 

В. Кравчук; художник по світлу – Д. Усик; звукорежисер – заслужений 

працівник культури України Б. Сівак; помічник режисера – О. Лоєвський [130]. 

Режисер-постановник вистави В. Петрів, який є директором та художнім 

керівником театру, визначив її жанр як музично-поетично-пластичну містерію. 

В інтерв’ю він підкреслив, що нічого не коментуватиме в спектаклі, а хотів, 

«аби люди, які прийдуть до зали, самі зрозуміли, для чого це зроблено, щоб 

вони заглиблювалися в Шевченка і читали його глибоко. Родзинкою цієї 

вистави, можливо, буде те, що там немає головного героя чи головної героїні, 

головні герої – це козаки, це дівчата, це оця маса, це ті, хто власне поклали своє 

життя за Україну, в якій ми сьогодні живемо» [130]. Кореспондент 

Ю. Друктейніте щодо цієї вистави зауважила: «На сцені глядачі побачили душі 

померлих, вбитих козаків, матерів і маленьких дітей, які читають “Кобзар” мов 

пророцтво, а ще співи прекрасних українок і танці козаків із шаблями. Усі пісні, 

які звучать у постановці, виконують самі артисти, оркестр грає “на живо”, то ж 

атмосфера максимально напружена» [130]. 

Створення музично-звукової концепції вистави (Додаток А, рис. 8), за 

свідченнями звукорежисера театру Б. Сівака, здійснювалось відповідно 

наступних принципів. По-перше, у виставі звукорежисер працює разом з 
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оркестром – у зал подають фонограму, яка дублює живий оркестр. Для цього 

були задіяні мікрофони і на сцені, і в оркестрі: по чотири мікрофони, які 

підзвучують струнну групу, мідні інструменти, клавішні інструменти, а також 

віолончель як провідний сольний інструмент. По-друге, через невелику 

кількість оркестрантів (15–17 інструменталістів: 5 скрипок, альт, віолончель, 

флейта, кларнет, гобой, саксофон, труба, тромбон, валторна, баян, фортепіано, 

бас-гітара, електроінструменти, ударні), які знаходились в оркестровій ямі, 

здійснювалась обробка за допомогою процесора ефектів, а саме, на мікрофони 

для оркестру, на скрипки і віолончель подавався невеликий ефект «холл (hall)» 

для створення більш об’ємного і насиченого звуку. Звукорежисер наголошує, 

що це допомогло імітувати звучання великого оркестру. Була використана й 

фонограма хору, її було накладено на раніше записане оркестрове звучання. Під 

час самого спектаклю на хор були направлені мікрофони і одночасно звучала 

фонограма, що відтворювалася через портальні акустичні системи, завдяки 

чому складалось враження, що співає потужний хор із поділеними вокальними 

партіями. Важливо також наголосити, що автори вистави відмовилися від 

петличних мікрофонів, оскільки актори постійно знаходяться в русі. 

У виставі також використано фонограму із записом голосів дітей, які зі 

сцени читають вірші Т. Шевченка. Для цього було спеціально записано 

декілька треків дитячих текстів. Як пояснив звукорежисер вистави, ці 

фонограми робилися останніми, для їх запису було задіяно двоє дітей. Ці 

звукові доріжки не оброблялися, у них є тільки прочитаний текст, і з декількох 

дублів було обрано найкращі. 

Велику роль відіграє звукорежисер у процесі супроводу вистави, яка 

використовує сучасні технології звукопередачі й обробки звукового тракту під 

час спектаклю. Високий темпоритм вистави, яка триває 1 годину 10 хвилин, 

передбачає постійне напруження усього колективу. У ній задіяно ще одного 

звукорежисера, що працює з фонограмами. В спектаклі є три особливих номера, 

у яких фонограма подається протягом кількох секунд, і якби цифрові засоби 
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мультимедіа працювали некоректно, задум режисера-постановника у його 

сценофонічній складовій втілити було б неможливо. 

Звукотехнічна складова вистави – звукозапис та відтворення фонограм 

(солістів-вокалістів, художнього читання дітей-акторів, хорового співу), 

накладання-дубль на окремі музичні номери раніше записаного звукового 

матеріалу, озвучення «живого оркестру» із оркестрової ями з відповідною 

обробкою звукового тракту, робота в режимі on-line під час театральної вистави 

– забезпечила нову якість її звукового компонента. Новітні технології 

допомогли створити цілісну концепцію – масштабну, динамічну, драматургічно 

напружену, цілісну, але одночасно з увагою до деталей. 

Вистава «Тіні забутих предків» за драматичною повістю 

М. Коцюбинського була поставлена у 2016 р. Інсценізація та сценічне втілення 

режисера-постановника, заслуженого діяча мистецтв України І. Бориса; 

сценографія та костюми художника-постановника А. Пілюгіної; музичне 

оформлення головного диригента З. Крета; художник по світлу – Д. Усик; 

звукорежисер – Б. Сівак; помічник режисера – О. Лоєвський [130]. 

В анонсах театру, що передували постановці повісті М. Коцюбинського, 

було заявлено деякі її особливості інтерпретації, яка є своєрідним календарним 

циклом свят гуцулів, з піснями, танцями, автентичними обрядами весілля, 

похорон, вертепом. Актори Рівненського театру заговорять по-гуцульськи та 

покажуть побут, звичаї і фольклор карпатських горян. Це має бути одна з 

найдорожчих і наймасовіших вистав, де на сцену вийде 60 людей (ледь не увесь 

творчий колектив театру), а також четвірко юних акторів. Живе звучання 

ансамблю музичних інструментів має стати гордістю майбутньої вистави, де 

звучатиме справжній звук трембіти та багато автентичного реквізиту, який має 

додати постановці особливого колориту, власне, як і костюми, за якими рівняни 

їздили в гори. Вистава відсотків на 70 складена із карпатського фольклору – 

танців, пісень, обрядів з оркестром та балетом включно [130]. 

Зазначимо, що звукове та шумове оформлення рівненського спектаклю, 

поставленого режисером І. Борисом, відрізняється від відомого художнього 
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фільму С. Параджанова. Режисер-постановник ставив цю виставу вже не один 

раз в різних театрах, і чітко знав, якими повинні бути звукові образи. Однак 

варто сказати, що окремі музично-звукові знахідки часто збігаються із 

кіноверсією, зокрема шумові ефекти (вітер, грім рубка дров, церковні дзвони, 

янчання вівців, гуркіт води), музично-етнічні символи Гуцульщини – 

коломийки, щедрівки, колядки, серед яких «Ой, вербова дощечка», «Ой, 

заспівай, Іваноньку», «Добрий вечір пане, пане господарю» тощо. 

Сценофонію вистави робили суто під замовлення – режисер-постановник 

просив створити те чи інше звучання, а потім залишав той варіант, який йому 

підходив. У музичній виставі задіяний оркестр, але грає він, подібно до 

троїстих музик, на сцені. Інструменти з троїстих музик (дримба, трембіти та ін.) 

підзвучувалися підвішеними мікрофонами і технічно оброблялись (динамічна і 

психоакустична обробка, також додавалися вибрані алгоритми з процесора 

ефектів). Окремо були прописані литаври, а їх звучання відтворювалось з 

фонограми. 

Фонограма ночі, тобто передача атмосфери дії, була частково записана на 

клавішних інструментах, а частина синтезованих звуків була «скачана» з 

мережі Internet завдяки цифровим модулям. Синтезовані звуки із клавішних 

інструментів були підібрані й відтворювались таким чином, що глядач по-

справжньому відчув атмосферу карпатської ночі – саме це було задумано 

режисером-постановником. Обробка процесорами ефектів етнографічних 

карпатських інструментів – дримби, трембіти та ін., на яких грали артисти 

театрального оркестру як гурт троїстих музик – дала змогу передати відлуння 

гір, відчуття великого простору, що і притаманно звучанню музики у цьому 

регіоні. 

Ми хотіли б зазначити, що музичні номери відібрано з етнографічного 

карпатського фольклору, скомпоновано у великі музично-обрядові номери і 

адаптовано під творчий склад оркестру театру. Характерною особливістю 

виконання є те, що актори співають «вживу» під акомпанемент. Одна з 

домінуючих ідей звукотехнічного оформлення вистави – відтворення фонограм, 
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створених і оброблених на клавішних синтезаторах, включаючи додаткові 

семпли зі звукових «банків» мережі Internet. Сценофонія вистави «Тіні забутих 

предків», здійснена завдяки використанню звукових цифрових технологій, 

допомогла перенести на рівненську сцену автентичне звучання українських 

народних інструментів та етнографічних музичних інструментів гуцулів, 

передаючи атмосферу акустичної специфіки гірського краю. 

Отже, новий рівень звукотехнічного оформлення спектаклів та цифрові 

інновації допоміг режисеру-постановнику вистави «Тіні забутих предків» 

здійснити на сцені власний оригінальний задум щодо музичного і шумового 

компонентів спектаклю, не звертаючись до вже існуючої музики з відомого 

кінофільму. 

Постановка «Сорочинського ярмарку» за М. Гоголем з музикою 

О. Рябова та В. Штайгера була здійснена у 2006 р. (режисер-постановник – 

О. Олексюк; сценографія – Наталія та Сергій Ридванецькі; диригент – З. Крет; 

хормейстер – В. Кравчук; балетмейстер – заслужений артист України О. Яриш) 

[130]. 

У виставі «Сорочинський ярмарок» (Додаток А, рис. 9) звукорежисер 

Б. Сівак використовував такі технічні засоби: для оркестру було встановлено 

два мікрофони на струнну групу, чотири мікрофони-гарнітури були на сцені 

для солістів з відповідною звуковою обробкою, додатково використовувалися 

чотири підвісні мікрофони для підзвучки «живого» співу хору. 

Музичний супровід солістів у виставі здійснював оркестр, а через 

фонограму подавались шуми: гавкіт собак, сільський двір та інше. У цьому 

контексті важливо зазначити, що сьогодні звукорежисеру можливо оперувати 

великою кількістю мікрофонів та подавати театральні шуми саме у потрібній 

сцені і на конкретно визначений час звучання. Інноваційні цифрові технології 

та спеціалізована звукотехніка, зроблена саме під специфіку роботи у 

драматичному театрі, в останні роки стали досконалішими, і це дає змогу 

здійснити на сцені будь-який задум щодо музичного і шумового оформлення 

спектаклів. 
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Також алгоритми на процесорі ефектів можливо програмувати і 

встановлювати під вокальні дані солістів, враховуючи їхній тембр голосу, 

специфіку подачі, манеру виконання. У виставі баланс звучання оркестру і 

солістів-вокалістів вибудовувався так, аби уникнути дисбалансу: виділялися 

вокальні партії та здійснювалась динамічна обробка звукового тракту вокалу 

солістів. Для звучання хору, що стояв у глибині сцени під час спектаклю, 

використовували підвісні мікрофони, їх звучання відтворювалось через 

портальні акустичні системи з додатковою обробкою, що дало змогу запобігти 

недостатності гучності у його співі. 

Важливими новаціями звукорежисерського рішення було органічне 

поєднання музичного та звуко-шумового компонентів вистави, завдяки якому 

створювалася неповторна атмосфера українського ярмарку. У музичній частині 

сценофонії вистави у реальному часі органічно поєдналися вокальні номери під 

супровід оркестру, солісти-вокалісти і хоровий колектив. Звучання оркестру 

підзвучувався спеціалізованими інструментальними мікрофонами, які були 

виведені, як і мікрофони для хору, на групові фейдери мікшерного пульта, що 

дало можливість дотримуватися потрібного балансу звучання. Вокалісти 

працювали як з мікрофонами-гарнітурами, так і з ручними радіомікрофонами; 

установки на динамічних процесорах та програми процесора ефектів були 

підлаштовані під кожного соліста та пісню, яку він виконував. Завдяки 

використанню інноваційної звукотехніки вдалося створити звукові образи, які 

яскраво і влучно передавав особливості українського народного колориту. 

Прикладом організації сценічної дії за чітким ритмом, використання 

інтонаційного рисунку як одного з найдієвіших способів впливу на глядачів, 

наявності пластичного руху як образного вирішення сцен можна вважати 

музичну комедію «Моя дружина …, або як повернути чоловіка» за п’єсою 

Мергеріт Мейо і Моріса Еннекена (постановка 2017 р., лібрето – 

Ю. Рибчинський, музика – В. Ільїн, В. Лукашов; режисер-постановник – 

В. Петрів; диригент – З. Крет; сценографія і костюми – А. Локтіонова; 
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концертмейстер – В. Кравчук; художник по світлу – Д. Усик; звукорежисер – 

Б. Сівак; помічник режисера – О. Лоєвський [130]. 

П’єса американців М. Мейо і М. Еннекена «Моя дружина брехуха» 

(«Брехуха») набула свого часу такої популярності, що з’явилися її різні жанрові 

різновиди. Наприклад, київські композитори В. Ільїн та Г. Лукашов разом з 

поетом Ю. Рибчинським написали музичну комедію, у якій американський 

сюжет «розбавили» стилізованою під джаз музикою 1920–1930-х рр. Саме цей 

варіант для постановки і взяв художній керівник театру В. Петрів. Він назвав 

виставу мюзиклом та комедією, якої ще не робив, і це був певного роду 

експеримент. Це відносно складна вистава, бо в ній задіяний повний оркестр, 

багато «живих» музичних номерів, тому у жанровому відношенні ця вистава є 

справжнім мюзиклом. 

Спів «вживу» для актриси О. Рекуненко – звична справа, її голос глядачі 

чують ледь не у всіх виставах, де вона задіяна, а для М. Кондратюка це справа 

нова. Актор зізнається, що було складно, але він намагався все робити 

відповідно до вимог режисера. Важлива частина вистави – музика (21 номер) у 

виконанні оркестру, «живе» звучання оркестру замість фонограми – це 

виграшний для вистави варіант. Головний диригент З. Крет коментує, що 

музика маститих київських композиторів В. Ільїна і В. Лукашова є ліричною, 

яскраво тембральною, вона дуже добре «лягає на вухо» і не є складною для 

рівненського театрального оркестру. 

Звукорежисер Б. Сівак охарактеризував особливості звукового супроводу 

цієї вистави (Додаток А, рис. 10). Важливу роль у створенні музично-звукової 

концепції вистави «Моя дружина …, або як повернути чоловіка» є оркестр, і 

для звукорежисера важливо, як саме треба правильно його озвучити. 

Нагадаємо, що основа хорошого звуковідтворення полягає у збалансованості 

різних джерел звука, у випадку єдиного джерела звука сенс хорошого 

звуковідтворення в тому, щоб збалансувати прямий звук, що надходить до 

мікрофона, із впливом навколишньої акустики і забезпечити правильний баланс 

між прозорістю звучання і його повнотою. За задумом, оркестр знаходився в 
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оркестровій ямі, оскільки акустика в залі, у порівнянні з іншими драматичними 

театрами України та країн СНД є дуже хорошою. Акустика оркестрової ями має 

свою специфіку звучання, тому звукорежисеру необхідно було ознайомити 

диригента оркестру з вимогами балансування при відтворенні звука за 

допомогою мікрофонів, а під час самої вистави озвучувати оркестр в реальному 

часі з оркестрової ями.  

Для створення загальної звукової картини оркестру (нагадаємо, що 

оркестр виконує 21 музичний номер) Рівненський театр для озвучення 

використав типовий комплект апаратури для класичного оркестру, який 

складається зі стерео-мікрофонів (здебільшого вони конденсаторні і містять у 

собі два направлені мікрофонні капсулі, вмонтовані в один корпус) та кількох 

окремих мікрофонів, встановлених ближче до відповідних груп інструментів. 

Підсилене звучання всіх мікрофонів відтворюється відповідно через ліві й праві 

портальні гучномовці залу для глядачів, складається враження численного 

оркестру, який займає увесь простір сцени. Вихідні сигнали індивідуальних 

мікрофонів ретельно мікшуються з сигналом стерео-мікрофонів так, щоб 

забезпечувалося необхідне акцентування кожної групи інструментів без 

порушення загального балансу звучання. Їхні вихідні сигнали панорамуються в 

положення, яке при використанні основних мікрофонів відповідало б їхньому 

реальному розташуванню на сцені.  

У виставі було використано шумові фонограми, зокрема «плач дитини», 

яка подавалася через aux-посил мікшерного пульта на активну акустичну 

систему, приховану від глядача, у визначеному на сцені місці. Завдяки 

використанню технічних засобів у глядача створювалося враження, що на сцені 

дійсно знаходиться маленька дитина. 

В останні роки використання радіомікрофонів у театрі стало нормою, а 

рівень музичних номерів з вокалістами у спектаклях став вищим, при цьому 

збільшилася якість і надійність звукопередачі й звуковідтворення, а сцена 

звільнилася від технічних аксесуарів. Використання радіомікрофона під час 

звукового оформлення вистави дає певні зручності: актор, оснащений таким 
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мікрофоном, може вільно переміщатися по всій сцені, вести діалог, співати в 

глибині сцени і за її лаштунками, при цьому йому не потрібно контролювати 

своїх дій, пов’язаних зі звичайним кабельним мікрофоном. Радіомікрофони в 

постановці «Моя дружина …, або як повернути чоловіка» було використано для 

досягнення реалістичності окремих сценічних епізодів і більш виразного 

розкриття авторського задуму звукового образу. Для здійснення на сцені 

окремих художніх завдань мікрофонну техніку задіювали разом з динамічними 

процесорами обробки звукового тракту, а також накладали відібрані програми з 

процесора ефектів, що зробило музичні номери більш яскравими та ефектними. 

Отже, «родзинкою» спектаклю є «живе» вокальне та інструментальне 

виконання, однак саме використання технічних засобів та майстерність 

звукорежисера зробило виставу більш видовищною та реалістичною. 

В анонсах музичної комедії «Ханума» за п’єсою А. Цагарелі (2009) 

режисером-постановником О. Олексюком було наголошено, що його вибір 

випав саме на цю комедію-водевіль для створення хорошого настрою глядачів. 

Музичний керівник вистави З. Крет зазначив, що важливе місце у творі посідає 

музика Г. Канчелі, завдяки якій передається характер грузинського народу 

[130]. 

За відомостями З. Крета, до «Хануми» підготували 32 музичних номери, 

причому він мав лише основну мелодію та текст. Він же повністю здійснив 

оркестровку, зауваживши, що у театрі керівник музичного колективу повинен 

підібрати до вистави музику, тісно співпрацюючи не стільки з музикантами, 

скільки з режисером. Також важливо, щоб музика не заважала, а навпаки – 

підсилювала драматичність різних епізодів. З. Крета зазначив, що актори театру 

не є співаками, і треба розуміти, що у виставах вони грають за допомогою 

голосу, а у піснях важлива не сила голосу, а чистота виконання та вміння 

актора зіграти те, про що співається. 

Звукорежисер театру Б. Сівак наголосив, що «Ханума» іде без жодної 

фонограми, тобто в «живому» виконанні (Додаток А, рис. 11). Складність цієї 

вистави у тому, щоб усе звучало збалансовано, щоб усіх було чути з потрібною 
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і коректною обробкою. Без сучасних досягнень у звукотехніці одному 

звукорежисеру озвучити таку кількість акторів на сцені, хор на хорових 

станках, оркестр у ямі просто не можливо. У минулому театри за такі складні 

озвучення не бралися. 

Вистава «Ханума» є складною і громіздкою в звукотехнічному 

оснащенні, її починають готувати за дві години до початку. У спектаклі задіяно 

багато мікрофонів: сім мікрофонів-гарнітур, чотири підвісні мікрофони, два 

ручні радіо-мікрофони, два мікрофони на оркестр. Усі ячейки мікшерного 

пульта зайняті, і потрібно працювати з підгрупами, на які по схемотехніці 

пульта подається сигнал із декількох мікрофонів відразу. Допомагає 

динамічний процесор – компресор/лімітер/гейт. Компресори працюють за 

технологією, коли гучний сигнал робиться автоматично тихіше, а тихий 

відповідно голосніше, що допомагає створювати відповідний баланс. Гейт 

установлено таким чином, що коли хор не співає, тоді мікрофони, які на 

підзвучуванні, переходять у вимкнений режим. На початку співу хорового 

колективу гейт автоматично вмикається і мікрофони починають працювати, 

подаючи сигнал на мікшерний пульт, потім на акустичні системи. 

У виставі важливу функцію виконував хор, але й «живе» виконання 

потребувало втручання технічних засобів. При розміщенні невеликого хору або 

вокального ансамблю, що супроводжує сценічну дію в глибині сцени, за 

лаштунками, за допомогою відтворення мікрофонів, подавши з них сигнал 

через портальні акустичні системи, можна створити у глядацькій залі ілюзію 

звучання великої кількості виконавців. 

Також звукотехнічного вирішення потребувало шумова складова 

звукового образу вистави. Так, за допомогою спеціалізованих мікрофонів 

відтворювали звучання окремих шумових апаратів та інших приладів, особливо 

коли вони розміщувалися далеко від аванс-сцени, за декораціями, і їхнє 

звучання в залі для глядачів прослуховувалося невиразно. 

Використовуючи спеціалізований мікшерний пульт, зроблений з 

урахуванням специфіки театральних дійств, одна людина (звукорежисер) може 
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працювати з великою кількістю мікрофонної техніки. Показ 32-х музичних 

номерів у виставі, озвучення оркестру, хору, артистів-вокалістів у виставі 

«Ханума» відбувся без використання фонограм, тільки за допомогою новітньої 

звукотехніки.  

Таким чином, сценофонія вистави «Ханума» полягає у виключному 

звучанні «живих» оркестру, хору і солістів-вокалістів без використання 

фонограм, а звукотехнічна апаратура допомагає створювати цілісний каркас 

величезного звукового полотна з 32 номерів, різних за музичним наповненням 

та виконавським складом. 

Рок-опера «Біла ворона» (музика Г. Татарченка, лібрето 

Ю. Рибчинського) є знаковим для української сцени твором, який має своє 

інтерпретаційне життя. На думку автора музики Г. Татарченка, в Україні існує 

дефіцит якісних рок-мюзиклів, тим більше із хорошим балетом та оркестром. У 

Рівненському академічному українському музично-драматичному театрі 

виставу було поставлено 2018 р., її режисером виступив М. Голенко, 

диригентом – З. Крет, сценографом – А. Локтіонова, балетмейстером – 

М. Булгаков [130]. 

Цей твір «вживу» на сцені театру було поставлено вперше, і диригент 

театру З. Крет написав партитуру для оркестру. Жанр рок-опери є абсолютно 

новим для акторів Рівненського драмтеатру, тому ноти з артистами вчив 

концертмейстер В. Кравчук. Театр не наймав спеціально викладача з вокалу і не 

претендував на «видатні голоси», бо це була вистава не в оперному театрі, а в 

драматичному. Відзначимо той факт, що у Рівненському театрі стараються 

залучати всі таланти штатних артистів, а тому серед акторів ніхто ніколи не 

відмовлявся співати чи танцювати: наприклад, С. Лозовський грає на гітарі, 

ударних, фортепіано, танцює степ, займається верховою їздою, а ще прагне 

опанувати гру на скрипці. 

Під час рок-опери «Біла ворона» (Додаток А, рис. 12) одночасно 

працювали оркестр, хор, вокалісти, звучали й окремі електромузичні 

інструменти в руках акторів. З апаратури у виставі було задіяно два мікшерні 



 175 

пульти, один цифровий з дистанційним керуванням IPad, що дало змогу 

коректувати баланс й амплітудно-частотну характеристику із глядацької зали, 

12 мікрофонів різної діаграми напряму для зняття звуку з оркестру та хору, 8 

радіомікрофонів (ручних, петличних) для вокалістів та артистів, процесори 

ефектів, прилади динамічної обробки звукового тракту. 

Диригент стояв на підвищенні по центру в глибині сцени, зліва й справа 

розташовувалися оркестрові групи, зліва хор, на авансцені провідні артисти-

вокалісти. Одночасна робота такої великої кількості мікрофонів стала можлива 

завдяки гнучкому компактному цифровому мікшерному пульту з добре 

продуманою контрольною поверхнею та дистанційним керуванням, 

кольоровою функціональною підсвіткою фейдерів, сенсорним екраном, прямим 

доступом до ручок керування. 

Інноваційні технології дали можливість реалістично показати 

місцеположення джерел звуку, що дуже важливо при великій кількості 

інструментів, розміщених по всій ширині й глибині театральної сцени. 

Театральні акустичні системи фіксованих інсталяцій були відстроєні належним 

чином, незважаючи на значні відстані розташування один від одного. Тому 

була дотримана висока акустична віддача, мінімальні спотворення і звук 

високої якості щодо озвучення вокальних партій і моніторингу як електронних 

музичних інструментів, так і традиційних оркестрових музичних інструментів. 

Нові радіомікрофонні системи з передачею звукового сигналу в цифровому 

форматі зменшили шуми. Це, у свою чергу, дало змогу повною мірою 

забезпечити належне відтворення співацьких голосів провідних солістів. 

У виставі працювало одночасно три звукорежисери. Високий темпоритм 

рок-опери вимагав від усіх них синхронної дії, оперативного коректування 

звукотехнікою, створення належного звукового балансу, швидкого вирішення 

непередбачених ситуацій під час роботи цілого звукотехнічного комплексу.  

Таким чином, специфіка сценофонії рок-опери «Біла ворона» у 

Рівненському театрі передбачала одночасне озвучення співу акторів, сценічної 

мови, співу хору та гри оркестру, відтворення театральних шумів через 
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фонограми у режими on-line під час вистави. Це свідчить про абсолютно нову 

концепцію музичного оформлення театрального дійства. Звукотехнічне 

підсилення оркестру, хору, окремих музичних інструментів, співацьких голосів 

– завдання не тільки технічне, але й художнє, що дозволяє повною мірою 

втілити задум режисера-постановника і більш виразно підкреслити характер 

звукового образу вистави. Звукорежисер театру Б. Сівак вважає, що за 

допомогою мережевих технологій звукорежисер може втілювати на сцені в 

життя мрії режисера-постановника щодо створення звукового образу спектаклів 

зі стаціонарних інсталяцій, що мають централізоване керування та не 

потребують великих людських та часових затрат. 

Постановка «Ревізора» за творами М. Гоголя у перекладі М. Садовського 

з музикою музика А. Шнітке у 2011 р. була здійснена народним артистом 

РРФСР, лауреатом Державної премії Росії ім. К. С. Станіславського, лауреатом 

Національної премії України ім. Тараса Шевченка О. Дзекуном (сценографія  – 

О. Дзекун, А. Локтіонова, костюми – А. Локтіонова, головний диригент 

оркестру – З. Крет, хореографія – заслужений артист України О. Левашов, 

концертмейстер  В. Кравчук, художник по світлу – Д. Усик, помічник режисера 

– Л. Харченко [130]. 

Класичною постановкою рівненський «Ревізор» не був, оскільки режисер, 

який у різних театрах уже двічі працював з цією п’єсою, зробив мікс із різних 

творів: у рівненській версії використані уривки з творів М. Гоголя «Нотатки 

божевільного», «Невський проспект», «Коляска» в перекладі М. Рильського, 

М. Лєщенка, Д. Бобиря. Цікаво, що всім відомі герої спілкуються українською 

мовою, для цього у театрі також скористалися давнім перекладом 

М. Садовського [136]. На зв’язок «Ревізора» і «Мертвих душ» у виставі 

О. Дзекуна постійно вказує й основна складова музичної концепції – «Гоголь-

сюїта» А. Шнітке, написана 1981 р. як музика до спектаклю Театру на Таганці 

«Ревізька казка» [160]. 

Звукорежисер театру Б. Сівак повідомив, що у виставі «Ревізор» 

(Додаток А, рис. 13) використовувалась фонограма з мережі Internet, а потім все 
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монтували на міні-студії в театрі. На сьогоднішній час, як підтверджують 

колеги режисери з інших театрів, до існуючих фон-бібліотек, в основному 

аналогових, ніхто не звертається. Сьогодні сам режисер-постановник працює з 

комп’ютером у мережі Internet і вибирає те, що йому може бути потрібне для 

створення того чи іншого звукового образу в майбутній виставі. 

«Ревізор» ставили на Рівненській сцені й раніше, у 1979 р. Той спектакль 

озвучувався оркестром протягом усієї вистави. Нинішня постановка йде без 

супроводу оркестру, хоча режисер-постановник хотів його задіяти, але, врешті-

решт, від цієї ідеї відмовився, і вистава йшла повністю під фонограму. У 

режисера-постановника сьогодні є можливість вибору: використовувати «живе» 

звучання оркестру, хору і солістів, або ж скористатися підбором музичного і 

шумового контенту для спектаклів на базі фонотеки з мережі Internet. Усе 

залежить і від людського ресурсу театру, а також основної ідеї вистави. 

У виставі «Ревізор» вибір було зроблено на користь фонограм, і музично-

звукова концепція вистави формувався на основі фонотеки Internet-мережі – як 

готових уривків оркестрової музики, так і синтезованих звуків із клавішних 

інструментів. Вдале звукове рішення цієї вистави показало, що на базі 

бюджетної міні-студії можна зробити потрібний монтаж звукових уривків 

різного характеру і цілком забезпечити музичне оформлення спектаклю 

фонограмами. Порівняльний аналіз двох однойменних спектаклів, які вийшли в 

рівненському театрі в різні роки, довів, що сучасний «Ревізор» був поставлений 

на більш високому рівні щодо музичного оформлення, що стало можливим 

завдяки звукотехнічним інноваціям. 

«Берестечко» – одна з найвідоміших вистав Рівненського академічного 

українського музично-драматичного театру. Її було створено 2005 р. за 

однойменним поетичним романом видатної української поетеси Л. Костенко 

(Додаток А, рис. 14). Виставу було присвячена 410-річчю від дня народження 

Богдана Хмельницького та 15-річчю Незалежності України. За цю виставу 

режисер-постановник О. Дзекун і виконавець ролі Богдана Хмельницького 

В. Петрів отримали у 2008 р. Шевченківську премію (Додаток А, рис. 15). 
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Авторами інсценізації виступили В. Неволов та О. Дзекун, художником – 

Р. Гриньків; звукорежисуром – Б. Сівак; у виставі використано музику 

А. Шнітке та К. Пендерецького [130]. 

Оскільки події відбувалися на Рівненщині, режисер О. Дзекун обрав 

місцевий драмтеатр для прем’єри, а його директора В. Петріва запросив на 

головну роль. Відзначимо той факт, що в режисерській інтерпретації 

О. Дзекуна Богдан Хмельницький відрізняється образу, змальованого у 

підручниках історії. Глядач застає гетьмана у розпачі, коли той переживає 

поразку під Берестечком. 

Для спектаклю було підібране шумове забезпечення з власної театральної 

фонотеки із накладанням звуків цифрових клавішних інструментів. Музичне 

оформлення обійшлося без «живих» оркестру, хору та вокалу. Для музичного 

ряду було використано фрагменти музики А. Шнітке та К. Пендерецького. Гра 

акторів йшла на фоні музичного супроводу, і музика підбиралась режисером 

окремо під кожну мізансцену, які тривали доволі довго. Спів хору був 

записаний хоровим колективом театру раніше, а потім його було поєднано з 

інструментальним супроводом, і вже у збалансованому варіанті музика 

подавалася в зал. Вокальні номери (пісні) записані і «зведені» в умовах театру 

(за відсутності спеціалізованої студії), вони подаються в спектаклі з фонограми 

з повною звуковою обробкою. 

Отже, звукотехнічна концепція вистави потребувала використання 

фонограм, зокрема фрагментів музики А. Шнітке та К. Пендерецького, 

доповнених синтезованими звуками, які були взяті з електронних клавішних 

інструментів та фон-бібліотеки театру. «Живі» інструменти та співацькі голоси 

були замінені фонограмами, де вокальні номери – хоровий спів, пісня, вокаліз – 

були оброблені за допомогою процесора ефектів і монтувалися з музичних 

уривків у єдине ціле. Відсутність «живої» музики не знизило художньої 

цінності вистави, оскільки за допомогою звукотехнічних засобів сьогодні 

звукорежисер може створити повноцінну музичну концепцію, використовуючи 

фонограми та електромузичний інструментарій. 
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У підсумку зазначимо, що сьогодні репертуар Рівненського академічного 

українського музично-драматичного театру є надзвичайно різноманітний з 

точки зору його жанрового наповнення, а тому сценофонія кожної вистави 

відзначалася індивідуальним підходом. В одних спектаклях акцент ставився на 

«живому» звуку, а звукорежисерська робота полягала в загальному озвученні та 

створенні цілісної звукової картини; в інших випадках звукові образи 

створювалися за допомогою фонограм, синтезованих звуків та шумів; у низці 

вистав органічно поєднувалися «живий» звук з використанням фонограм – 

музичних, шумових, мовних. Проте у всіх випадках впровадження цифрових 

мистецьких технологій для звукотехнічного оформлення спектаклів зі 

складною звуковою партитурою дає можливість на високому художньому рівні 

здійснити на сцені будь-який задум музичного і шумового оформлення 

спектаклів. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Здійснено огляд праць істориків, культурологів, мистецтвознавців, в яких 

висвітлено особливості культурно-мистецького простору Рівненщини. 

Зазначено, що традиції театрального мистецтва регіону формувалися на основі 

театралізованих обрядів, ігор та розваг, які з часом доповнилися реквізитом, 

бутафорією та костюмами. У барокову добу в Острозькій академії діяв 

шкільний театр, де культивувалася шкільна драма та декламація. Зазначено, що 

народні сценічні дійства й бароковий театр заклали підвалини професійного 

театрального мистецтва Рівненщини, яке почало активно розвиватися з другої 

половини XVIII ст. 

Встановлено, що історія професійного театрального мистецтва 

Рівненщині налічує шість етапів: 1) період Першої Речі Посполитої та 

Російської імперії (друга половина XVIII – початок ХХ ст.); 2) період Другої 

Речі Посполитої (1919–1939); 3) перший радянський період (1939–1941); 

4) період німецької окупації (1941–1944); 5) другий радянський період (1944–
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1991); 6) період незалежності (з 1991 р.). Кожен період розвитку театрального 

мистецтва Рівненщини отримав детальну характеристику. 

Охарактеризовано особливості сценофонії вистав Рівненського 

академічного українського музично-драматичного театру в період 2004–

2019 рр. Констатовано, що з кінця ХХ ст. у зв’язку із забезпеченням театру 

новітніми цифровими технологіями та інноваційною звукотехнікою відбулися 

трансформації у репертуарній політиці, завдяки чому розширилися жанрова 

палітра театральних вистав. Вказано на перспективність драматичних дійств 

нового формату («Берестечко», «Та не однаково мені», «Ревізор» та ін.), 

актуальність постановок зарубіжних авторів («Ханума», «Моя дружина …, або 

як повернути чоловіка» та ін.) та української класики («Тіні забутих предків», 

«Сорочинський ярмарок» та ін.), музично-сценічних жанрів (рок-опера «Біла 

ворона»). 

Зазначено, що характерною рисою технічної складової сценофонії вистав 

є автентичне звуковідтворення на сцені різних джерел звука, їх збалансування з 

урахуванням впливу навколишньої акустики під час роботи інструменталістів і 

вокалістів без застосування фонограм; передача сценічної мови, співу акторів 

та хору, гри оркестру у відповідності до епохи сценічного дійства; можливість 

створення звукової палітри спектаклю під фонограму тощо. Зроблено висновок, 

що всі технічні засоби, що використовуються у виставах, спрямовані на 

вирішення суто художніх завдань – створити довершені в мистецькому 

відношенні театральні дійства, які збагачують національну культуру і 

включають її у світовий культурно-мистецький простір. 
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ВИСНОВКИ 

 

Відповідно до поставленої мети та визначених завдань результати 

дослідження дозволяють зробити такі висновки. 

1. Техногенний характер сучасної культури суттєво оновив її звуковий 

ряд. Новий формат звуку в мистецьких творах, який існує завдяки 

нерозривному зв’язку художньої та техніко-технологічньої складової, 

актуалізував наукові студії, присвячені мистецьким технологіям, у тому числі 

пов’язані з мистецтвом звукорежисури, яка є одночасно і технічною діяльністю, 

і художньою творчістю. Теоретико-методологічними засадами дослідження 

звукорежисури як творчої діяльності комплексного типу є міждисциплінарний 

підхід, який дозволяє розглядати її у синергетичній цілісності художнього та 

техніко-технологічного компонентів. Підґрунтя вивчення сучасної театральної 

звукорежисури у межах міждисциплінарності становлять праці, в яких 

розглянуто питання взаємодії техніки, технологій і мистецтва у культурно-

мистецькому просторі ХХ – початку ХХІ ст., роботи з практичної та 

театральної звукорежисури, розвідки, присвячені художнім аспектам 

звукорежисури та новим звуковим образам в художній культурі, дослідження, 

що розглядають питання еволюції аудіовізуальної культури й інтерактивної 

візуальної реальності, роботи з проблематики сучасної електронної та 

електроакустичної музики, музичної акустики і психоакустики. Завдяки 

міждисциплінарному підходу сучасна звукорежисерська практика отримала 

потужний поштовх для теоретичного осмислення в контексті сучасних 

тенденцій розвитку художньої культури. 

2. Театр як аудіовізуальне мистецтво має дві рівновагомі складові, і у 

створенні художнього цілого аудіальний компонент відіграє не менш важливу 

роль, ніж візуальний. Звуко-шумовий супровід вистав, на відміну від 

музичного, до середини ХХ ст. не був предметом спеціального дослідження. 

Унаслідок науково-технічної та інформаційної революції в театральній 

звукорежисурі формуються спеціальні поняття для характеристики аудіального 
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компоненту театрального видовища. Г. Фількевич деталізувала дефініцію 

«звуковий образ», якою позначила звукове середовище вистави (живе слово, 

музика і шуми), а також сукупність звукових елементів, що створюють під 

впливом асоціацій уяву про матеріальний предмет, явище, подію, характер 

людини тощо. У театральній практиці вживаються також близькі за значенням 

дефініції «звукове рішення вистави» та «музично-звукова концепція вистави», 

які, на відміну від звукового образу, є більш широкими за значенням та 

характеризують аудіальний компонент вистави на драматургічному рівні. 

Науково-технічний прогрес та розвиток мистецьких технологій суттєво 

видозмінив музично-звуковий компонент вистави, який сьогодні створюється 

за допомогою звукотехніки. Завдяки її використанню сьогодні ми говоримо вже 

не про музично-звукову, а звукотехнічну концепцію вистави, визначаючи її як 

сценофонію. Сьогодні звукотехнічна складова спектаклю, яка передбачає 

використання фонограм із записом музики, монологів, діалогів, мовних 

повідомлень, застосування мікрофонної техніки та звукових ефектів, є 

невід’ємним атрибутом театральних дійств. Сценофонія має два часові виміри – 

підготовчий (підбір і звукозапис музичного супроводу через фонотеку Internet-

мережі) та основний (озвучування вистави в реальному часі). Останній 

передбачає одночасне озвучення виконання вокальних номерів акторів, 

сценічної мови, співу хору та гри оркестру; відтворення театральних шумів 

через фонограми у режими on-line та синтезованих звуків клавішних 

інструментів, застосування пресет алгоритмів процесора ефектів, які 

допомагають перенести на сцену автентичне звучання академічних та 

українських народних інструментів із врахуванням специфіки акустичної 

атмосфери; роботу однієї людини під час спектаклю – звукорежисера, який 

може втілювати на сцені складну звукову картину дійства з великою кількістю 

музичних номерів зі стаціонарних інсталяцій, що мають централізоване 

керування. 

3. Музично-звуковий компонент вистав сягає корінням синкретичних 

театралізованих дійств архаїчної доби. Розвиток українського театру йшов у 
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напрямах створення театральних форм, що виникли унаслідок естетизації 

обрядових дій або урізноманітнення культурного дозвілля, для яких важливу 

роль відігравала музична складова. Музично-звукова концепція українських 

театральних вистав ХІХ – початку ХХ ст. базувалася на нероздільному 

поєднанні елементів драматичного та музичного театру, що знайшло 

відображення у системі жанрів української театральної сцени (українська 

національна діалогічна народно-побутова опера, народна побутова опера), 

опорі на фольклорну традицію, трактуванні музики як засобу характеристики 

персонажів та сценічної дії. 

Для українського театру 1920–1930-х рр. характерні оновлення режисури, 

прийомів акторської гри і музично-звукового оформлення вистав, яке 

відзначалося експериментальністю музичної мови та розмаїттям жанрово-

стильової палітри театральної музики. 1940–1950-ті рр. у театральному 

мистецтві відзначені стагнацією у розвитку та вихолощенням форм, що 

призвело до культивування штампів, у тому числі в музично-звуковому рішенні 

вистав. 1960–1980-ті рр. відзначені оновленням як аудіального компоненту 

вистав, так і формату їх звукового супроводу. У цей час звукорежисер стає 

однією з центральних фігур, а музично-звукова складова набуває нової якості 

завдяки використанню звукотехнічної апаратури. У період з 1990-х рр. до 

сьогодні відбувається розширення жанрово-стильової палітри вистав – від 

експериментальних постановок до рок-опер, що стало можливим завдяки 

оновленню музично-технічного ресурсу в драматичних театрах України. 

4. Театральний звукорежисер є центральною фігурою у створенні 

сценофонії постановочних дійств. Він є відповідальним за створення та 

реалізацію звукотехнічної концепції (сценофонії) вистави, яка складається з 

двох етапів: підготовчого і основного. Підготовчий етап передбачає студійну 

роботу, яка має такі компоненти: 1) аналіз концепції всіх етапів запису творчих 

колективів і окремих виконавців; 2) експертну оцінку і критерії якості звучання 

фонограм; 3) визначення технічних та мистецько-естетичних складових 

звукозапису, що буде здійснений у студії, або аналіз вже опрацьованого 
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матеріалу (музичної композиції) та виведення його у потрібний цифровий 

формат; 4) вибір та використання тих мистецьких технологій, які потрібно 

використати для досягнення поставлених творчих завдань зі звукозапису; 

5) визначення основних завдань, передбачених практикою загальної 

звукорежисури, які потрібно застосувати у відповідності до втілення сценічного 

задуму. Основний етап передбачає звукорежисерську роботу під час вистави, 

яка включає 1) підготовку звукотехніки й мультимедіа та підтвердження 

готовності звукорежисера і технічних засобів до роботи; 2) перегляд звукової 

партитури перед початком спектаклю; 3) озвучування вистави відповідно до 

художнього задуму з використанням усіх звукотехнічних та мультимедійних 

компонентів відповідно до звукової партитури. 

Доведено, що попри високий рівень студійного запису і музично-

шумового супроводу постановки, художній ефект залежить від фахівця-

звукорежисера. Інноваційне комп’ютерне забезпечення для звукозапису, 

звукові бібліотеки, програмні інструменти не можуть замінити людини і її 

творчих можливостей. Сьогодні звукорежисери, використовуючи у своїй роботі 

звукотехнічні засоби, які суттєво допомагають супроводу театрального дійства, 

спонукають режисерів-постановників до створення нових звукових образів у 

спектаклях нової формації – об’ємних, видовищних, з великою кількістю 

музичних номерів. 

5. У роботі на основі вивчення архівних матеріалів, місцевої преси та 

досліджень з культурологічної й мистецтвознавчої регіоніки визначено основні 

етапи формування музично-театральних традицій Рівненщини та запропоновано 

періодизацію театрального життя регіону. Перший період (друга половина XVIII 

– початок XX ст.) представлений магнатським маєтковим театром, насамперед 

польським, який орієнтувався на західноєвропейський культурний досвід. 

Активна мистецька діяльність провідних українських, польських, єврейських 

діячів на теренах Рівненського повіту формувала музично-мистецьке 

середовище, активізуючи культурно-мистецьке життя регіону. Завдяки 

регіональним театральним осередкам було закладено основи акторської та 
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режисерської школи в Західній України. Другий етап, що припадає на 1920–

1930-ті рр. (час перебування Рівненщини у складі Другої Речі Посполитої), 

оцінюється переважною більшістю вчених не тільки як період утиснення 

української культури, але і як період національно-культурного відродження 

краю, що сприяло розвитку театральної культури Волині. 

Третій (включення Рівненщини у склад УРСР) та четвертий (німецька 

окупація) етапи припадають відповідно на періоди 1939–1941 рр. та 1941–

1944 рр. і характеризуються трансформаційними процесами у театральній 

сфері, які були пов’язані з політичними та воєнними подіями. Початок п’ятого, 

повоєнного періоду (1944–1991) у мистецькому житті Рівненщини відзначений 

тиском сталінського режиму українську культуру й мову. Час «хрущовської 

відлиги» характеризується зростанням кількості поставлених п’єс класиків 

української драматургії. Гастролі по республіках Радянського Союзу, які 

знайомили глядачів з творчістю українських корифеїв, стали основною формою 

творчої діяльності театру після втрати власного приміщення унаслідок пожежі 

у 1978 р. Друге народження театру після відбудови і відновлення приміщення у 

1983 р. активізувало мистецькі пошуки його творчого колективу. 

Шостий період (з 1991 р.) ознаменований кардинальними змінами в усіх 

сферах життя українського народу. Розбудова незалежної Української держави, 

що відбувалася в атмосфері переоцінки культурних цінностей відповідно до 

нових суспільних умов, вимагала й перегляду постановчих форм, структури 

спектаклів і режисерських концепцій. Колектив Рівненського театру відчув 

гостру потребу в новому типі керівника, і в 1996 р. його директором став 

В. Петрів, який поєднав творчу (актор із десятирічним стажем) та 

організаційно-економічну (адміністратор, менеджер) діяльність, піднявши 

мистецький рівень театру на новий щабель. Завдяки оновленій репертуарній 

політиці Рівненський академічний український музично-драматичний театр 

збагатився новими монументальними творами та видовищними музичними 

спектаклями. 
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6. Сценофонія вистав Рівненського академічного українського музично-

драматичного театру стала результатом поєднання творчих зусиль режисера та 

звукорежисера у вирішенні їх музично-звукових концепцій. Музично-звукова 

концепція містерії «Та не однаково мені» (2014) за алегоричною поемою 

Т. Шевченка «Великий льох» передбачала використання як «живого» звуку, так 

і фонограмам. Новітні технології допомогли створити цілісну концепцію 

вистави – масштабну, динамічну, драматургічно напружену, при цьому без 

втрати важливих деталей. Вистава «Тіні забутих предків» за М. Коцюбинським 

(2016) має індивідуальне сценофонічне рішення, у якому «живий» звук 

доповнюється звукотехнічною обробкою та фонограмами, що допомогло 

відтворити автентичне звучання музичних інструментів гуцулів і передати 

атмосферу акустичної специфіки гірського краю. Особливості сценофонії 

вистави «Сорочинський ярмарок» за М. Гоголем (2006) полягали в органічному 

доповненні «живого» звучання музики, підсиленого звукотехнічною 

апаратурою, з фонограмами шумів, завдяки чому було створено неповторну 

атмосферу українського ярмарку. 

Родзинкою музичної комедії «Моя дружина …, або як повернути 

чоловіка» за п’єсою М. Мейо і М. Еннекена (2017) є «живе» вокальне та 

інструментальне виконання 21 музичного номеру, а використання технічних 

засобів дозволило зробити виставу більш видовищною та реалістичною. 

Сценофонічне рішення музичної комедії «Ханума» за п’єсою А. Цагарелі (2009) 

полягало у виключно «живому» виконанні оркестром, хором і солістами-

вокалістами 32 музичних номерів, різних за музичним наповненням та 

виконавським складом, а звукотехнічна апаратура створювала цілісний каркас 

цього масштабного звукового полотна. Сценофонія рок-опери «Біла ворона» на 

лібрето Ю. Рибчинського з музикою Г. Татарченка (2018) базувалася на 

поєднанні «живого» звучання солістів, хору, оркестру, підсиленого 

звукотехнічною апаратурою, з відтворенням театральних шумів через 

фонограми під час вистави. Масштабність задуму та складність музично-

звукової концепції потребувала одночасної роботи трьох звукорежисерів. 
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Вистава «Ревізор» (2011) не є класичною постановкою знаменитої п’єси 

М. Гоголя, а поєднує її фрагменти з іншими творами письменника – «Нотатки 

божевільного», «Невський проспект», «Коляска». У процесі створення 

сценофонічної концепції було вирішено відмовитися від «живого» звуку, і 

музично-звукове рішення вистави базувалося на фонограмах, взятих з мережі 

Internet. «Берестечко» за однойменним поетичним романом Л. Костенко (2005) 

є однією з найвідоміших вистав Рівненського академічного українського 

музично-драматичного театру. Її сценофонічне рішення базувалося на 

використанні музичних фонограм, доповнених синтезованими звуками з 

електронних клавішних інструментів та фон-бібліотеки театру. Відсутність 

«живої» музики не знизило художньої цінності вистави, яка була відзначена 

низкою престижних нагород, у тому числі Шевченківською премією (2008). 

Таким чином, сценофонічні концепції вистав Рівненського театру 

базуються на усіх можливих формах роботи зі звуком: 1) «живе» виконання, де 

звукотехнічна апаратура виконує лише функції підсилення звуку; 

2) використання фонограм як основи сценофонії вистави; 3) поєднання 

«живого» звуку, підсиленого апаратурою, і фонограм. Вибір музично-звукової 

концепції вистави пов’язаний виключно з творчими завданнями, поставленими 

режисером, і спрямовані на досягнення максимального художнього результату. 

З огляду на стрімкий розвиток науки та невпинність упровадження 

звукотехнічних інновацій, що сприяє постійному вдосконаленню програмного 

забезпечення, яке використовується в сучасній художній практиці, можемо 

констатувати, що дослідження мистецьких технологій та мистецтва 

звукорежисури залишається важливим напрямом сучасних культурологічних та 

мистецтвознавчих студій. 
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ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК А 

 

 

 

Рис. 1. Постанова № 87 виконкому Ровенської облради депутатів трудящих від 

5 червня 1944 року щодо організації Ровенського обласного 

державного театру української драми 
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Рис. 2. Театр Лейби Зафрана, зруйнований у липні 1944 року 

під час бомбардування (фото 1944 року та реконструкція ) 
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Рис. 3. Постанова Кабінету Міністрів України № 652 від 27 липня 2005 року 

«Про надання творчому колективу Рівненського обласного українського 

музично-драматичного театру статусу академічного» 
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Рис. 4. Артисти театру та хоровий колектив. Сцена з вистави 

«Русалчина ніч» за М. Гоголем (1983) 

 

 

 

 

Рис. 5. Оркестр Рівненського академічного українського 

музично-драматичного театру (2008) 
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Рис. 6. Програма історичної поеми «Шлях на Берестечко» (1989) 

 

 

 

Рис. 7. Учасники рок-гурту «Незаймана земля», які озвучували 

історичну поему «Шлях на Берестечко» 
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Рис. 8. Робоча звукова партитура до музично-поетичної містерії 

«Та не однаково мені» (з приватного архіву звукорежисера Б. Сівака) 
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Рис. 9. Робоча звукова партитура до музичної комедії 

«Сорочинський ярмарок» (з приватного архіву звукорежисера Б. Сівака) 
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Рис. 10. Робоча звукова партитура до музичної комедії 

«Моя дружина …, або як повернути чоловіка» 

(з приватного архіву звукорежисера Б. Сівака) 
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Рис. 11. Робоча звукова партитура до музичної комедії 

«Ханума» (з приватного архіву звукорежисера Б. Сівака) 
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Рис. 12. Робоча звукова партитура до рок-опери 

«Біла ворона» (з приватного архіву звукорежисера Б. Сівака) 
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Рис. 13. Робоча звукова партитура до музичної комедії 

«Ревізор» (з приватного архіву звукорежисера Б. Сівака) 
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Рис. 14. Програма містерії «Берестечко» (2005) 

 

 

 

Рис. 15. Диплом, медаль та статуетка лауреата Національної премії ім. Тараса 

Шевченка (2008) директора і актора Рівненського державного обласного 

академічного музично-драматичного театру Володимира Петріва, отриманого 

за постановку містерії «Берестечко» 
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ДОДАТОК В 

 

Хід і результати дослідження доповідались автором на наукових 

конференціях, симпозіумах та семінарах, зокрема: 

- міжнародних: «Наука, освіта, суспільство очима молодих» (Рівне, 17–18 

травня 2011 р., 18–19 квітня 2012 р., 14–15 травня 2013 р., форма участі – очна), 

«Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології» (Київ, 10–11 

листопада 2011 р., 8–9 листопада 2012 р., 9 квітня 2014 р., 21 квітня 2016 р., 

форма участі – очна), «Kobiety w kulturze muzycznej Galicji» (Rzeszów, 16–17 

listopada 2017 r., форма участі – очна), «Мистецька освіта та розвиток творчої 

особистості» (Рівне, 22 березня 2018 р., 20 березня 2019 р., форма участі – очна, 

25 березня 2020 р., форма участі – заочна), «Karol Mikuli i jego uczniowie w 

kontekście rozwoju szkolnictwa muzycznego Galicji (z okazji 200. rocznicy urodzin 

kompozytora)» (Rzeszów, 18–19 listopada 2019 r., форма участі – заочна); 

- всеукраїнських: «Стан і перспективи розвитку духовної культури 

особистості в умовах розгортання глобалізаційних процесів» (Рівне, 15–16 

листопада 2007 р. форма участі – очна), «Культура XXI століття: стан, 

проблеми, перспективи» (Рівне, 12–13 листопада 2008 р. форма участі – очна), 

«Українська культура в добу глобалізаційних трансформацій» (Рівне, 10–11 

грудня 2009 р. форма участі – очна), «Культурна динаміка України в 

культурному просторі» (Рівне, 15–16 листопада 2012 р. форма участі – очна), 

«Теорія і практика співацького процесу в навчальному закладі: традиції, 

перспективи» (Луцьк, 29 березня 2013 р. форма участі – очна), «Українська 

культура у розмаїтті виявів» (Рівне, 12–13 листопада 2013 р. форма участі – 

очна). 


