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АНОТАЦІЯ 
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наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата культурології за 

спеціальністю 26.00.01 – Теорія та історія культури. – Національна академія 

керівних кадрів культури і мистецтв, Міністерство культури та інформаційної 

політики України, Київ, 2021. 

Дисертацію присвячено вирішенню актуальної наукової проблеми – 

культуротворчої функції українського аматорського театру кінця ХХ – початку 

ХХІ століття. Створено модель українського аматорського театру як 

неінституціональної театральної форми, що поєднує непрофесійних виконавців, 

що діють на громадських засадах. Доведено, що, будучи автономною 

складовою художньої культури з притаманною йому іманентною специфікою 

та виконанням окремих функцій у соціокультурній практиці, аматорський театр 

несе у собі загальні особливості певної культури, її цінності та патерни 

поведінки, у яких проявляється унікальність нації. 

Розроблено концепт культуротворчої ролі цього феномену в 

пострадянський період як модератора формування української ідентичності. 

Проаналізовано механізми його впливу на процес інкультурації та 

самоідентифікації особистості. Базуючись на парадигмі соціалізації та 

інкультурації як двох аспектів єдиного процесу входження індивіда у 

соціокультурну систему, визначено роль сучасного українського аматорського 

театру як засобу цілеспрямованого конструювання внутрішнього простору 

творчої особистості, засвоєння та активного відтворення нею соціокультурного 

досвіду суспільства (соціальних норм, цінностей, зразків поведінки, звичаїв, 

культурних традицій), акумульованого у театральних формах. Акцентована 

увага на ролі аматорського театру у реабілітації та релаксації дітей з 

особливими потребами. Театр для дітей та підлітків виконує культуротворчу 
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функцію через введення їх до вітчизняної та світової культури. Визначено, що 

у контексті культуротворчої функції репертуар аматорського театру стає 

засобом і результатом не тільки художньо-творчого, а й виховного процесу, 

метою якого є засвоєння індивідом соціокультурних зразків, норм, цінностей 

суспільства. Репертуар виконує роль механізму формування самоідентифікації 

й соціокультурної ідентифікації особистості та стає інструментом її 

інкультурації. 

У межах концепту культуротворчості запропоновано і верифіковано 

періодизацію розвитку українського аматорського театру радянської-

пострадянської доби, в основі якої лежить парадигма зв’язку змісту, форм та 

функцій театру із соціокультурними реаліями. Здійснено типологію 

українського аматорського театру за критеріями: видовим принципом, формою 

виконання сценічного твору, за віком учасників тощо. Аналіз типології 

українських аматорських театрів дозволяє зробити висновок, що, незважаючи 

на різну організаційну і змістовну основу, неоднакову сценічну підготовку 

акторів, відмінні матеріальні та технічні можливості, розміри сцен, йде процес 

поступового наближення аматорського театру до професійного. Визначено 

інноваційні форми аматорського театру (вербатім, постмодерністський театр, 

метафоричний театр, театр книги, театр-музей тощо). Обґрунтована гіпотеза, 

що у ХХІ столітті межа бінарної опозиції аматорський ‒ професійний театр стає 

прозорою, взаємопроникаючою. 

Ключові слова: аматорський театр, культуротворча функція, ідентичність, 

інкультурація, самоідентифікація особистості. 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

SUMMARY 

 

Sobolievska S. O. Culture-creative function of Ukrainian amateur theater 

(the late XX – early XXI centuries). – On the rights of the manuscript. 

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

Theory and History of Culture. The National Academy of Culture and Arts 

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

The dissertation is devoted to solving an actual scientific problem – the 

cultural-creative function of Ukrainian amateur theater of the late XX – early XXI 

centuries. A model of Ukrainian amateur theater as a non-institutional theatrical form 

has been created, combining non-professional performers acting on a voluntary basis. 

It is proved that, being an autonomous component of artistic culture an inherent to 

him immanent specificity and implementation of certain functions in sociocultural 

practice, amateur theater has the general features of a culture, its values and patterns 

of behavior, which manifests the uniqueness of the nation. 

The concept of the cultural-creative role of this phenomenon in the post-Soviet 

period as a moderator of the formation of Ukrainian identity has been developed. The 

mechanisms of its influence on the process of inculturation and self-identification of 

the individual are analyzed. Based on the paradigm of socialization and inculturation 

as two aspects of a single process of individual entry into the sociocultural system, 

the role of modern Ukrainian amateur theater as a means of purposeful construction 

of the inner space of creative personality, assimilation and active reproduction of 

sociocultural experience of society (social norms, values, standards of behavior, 

customs, cultural traditions), accumulated in theatrical forms. Emphasis is placed on 

the role of amateur theater in the rehabilitation and relaxation of children with 

identified disabilities. Theater for children and teenagers performs the сulture-

creative function through their introduction to national and world culture. It is 

determined that in the context of the сulture-creative function the repertoire of 

amateur theater becomes a means and result not only of artistic and creative, but also 

educational process, the purpose of which is the assimilation of individual socio-
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cultural patterns, norms and values of society. The repertoire serves as a mechanism 

for the formation of self-identification and socio-cultural identification of the 

individual and becomes an instrument of its inculturation. 

The concept of the cultural-creativity proposes and verifies the periodization of 

the development of the Ukrainian amateur theater of the Soviet – post-Soviet period, 

which is based on the paradigm of the connection of the content, forms and functions 

of the theater with socio-cultural realities. The typology of Ukrainian amateur theater 

is carried out according to certain criteria (according to the species principle, the form 

of performance of the stage work, the age of the participants, etc.). Analysis of the 

typology of Ukrainian amateur theaters allows us to conclude that, despite the 

different organizational and substantive basis, different stage training of actors, 

excellent material and technical capabilities, stage sizes, there is a process of gradual 

approximation of amateur theater to professional. Innovative forms of amateur theater 

(verbatim, postmodernist theater, metaphorical theater, book theater, theater-museum, 

etc.) are identified. The hypothesis that in the XXI century the border of binary 

opposition of amateur-professional theater becomes transparent, interpenetrating is 

substantiated. 

Key words: amateur theater, cultural-creative function, identity, inculturation, 

self-identification. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Зміна парадигми в українському 

культурному просторі на перетині радянської доби і часу становлення 

незалежної України, що відбувається на тлі ентропійних процесів у суспільстві 

та загострення бінарної опозиції глобалізація-локалізація у світі, призвела до 

втрати людиною основних маркерів, за допомогою яких вона визначає себе і 

своє місце у соціумі, та до руйнування сприйняття суб’єктом себе як 

автототожньої особистості. Це детермінувало кризу української ідентичності 

(як групової, так й особистісної) та актуалізувало пошук шляхів її подолання. 

З’явилась гостра необхідність у новому світогляді, способі мислення людини та 

моделі її поведінки, що відповідає сучасним реаліям. Ключовим питанням 

сьогодення стає оптимізація процесу формування української ідентичності, 

соціалізації та інкультурації особистості, важлива роль в якому надається 

культурі. 

Постановка цієї проблеми фокусує увагу на аматорському театрі з його 

могутнім культуротворчим потенціалом. Як синтез колективних та 

індивідуальних творчих зусиль аматорський театр є вагомим важелем у процесі 

формування особистості, будучи своєрідним барометром, який чутливо реагує 

на зміни в соціокультурній сфері та духовно-психологічному кліматі епохи. 

Характерною ознакою аматорського театру кінця ХХ – початку ХХІ століття 

стає експеримент, спрямованість на пошук нового змісту та конструювання 

нових форм, що відбивають лабораторний стан сучасного українського 

театрального мистецтва. Це переносить акцент дослідження з 

мистецтвознавчих проблем на культурологічне осмислення природи 

аматорського театру, трансформації його змісту і форм у хронотопі. Зусилля 

вчених (О. Безгіна, Г. Веселовської, В. Вовкуна, Л. Дорогих, Р. Єсипенка, 

Г. Ніколаєвої та інших) спрямовуються на формування теоретико-

методологічних основ дослідження феномену театру: вивчаються його 

культурні коди, новітні форми з використанням методів семіотики, 
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структуралізму, теорії інформації та комунікації. Варто відзначити, що наявні 

лише поодинокі праці стосовно українського аматорського театру (переважно 

історичного або мистецтвознавчого спрямування), але комплексні дослідження 

культуротворчої функції українського аматорського театру у кінці ХХ – на 

початку ХХІ століття відсутні. 

Окремого теоретичного осмислення у гуманітарному дискурсі потребує 

проблематика культуротворчої функції українського аматорського театру кінця 

ХХ – початку ХХІ століття в контексті формування української ідентичності, 

соціалізації та інкультурації особистості. Актуальним є також аналіз 

інноваційних форм в аматорському театрі, що відбиває новітні концепції 

моделювання сучасного українського театру. Недостатнє вивчення цих проблем 

актуалізує тему дисертаційного дослідження «Культуротворча функція 

українського аматорського театру (кінець ХХ – початок ХХІ століття)». 

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

Дисертацію виконано згідно з планом науково-дослідної роботи Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтв на кафедрі культурології та 

інформаційних комунікацій. Тема дисертації затверджена рішенням Вченої 

ради НАКККіМ (протокол засідання № 9 від 26.04.2016 р.). та відповідає 

комплексній темі «Актуальні проблеми культурології: теорія та історія 

культури» (державний реєстраційний номер № 115U001572 від 12.06.2015 р.). 

Наукове завдання дисертації полягає у розкритті культуротворчої 

функції українського аматорського театру кінця XX – початку XXI століття як 

модератора формування української ідентичності та засобу соціалізації та 

інкультурації особистості. 

Мета роботи полягає у з’ясуванні культуротворчої функції аматорського 

театру у формуванні української ідентичності, оптимізації процесу 

інкультурації та самоідентифікації індивіда кінця ХХ – початку ХХІ століття.  

Відповідно до мети передбачено вирішення таких завдань: 

–  розробити стратегію дослідження українського аматорського театру в 

аспекті його культуротворчої функції; 
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– уточнити дефініцію поняття «аматорський театр» у його кореляції з 

професійним театром; 

– дослідити трансформацію українського аматорського театру в 

хронотопі у його взаємодії з соціокультурними реаліями та ввести періодизацію 

його розвитку; 

– сконструювати модель українського аматорського театру кінця ХХ –

початку ХХІ століть і визначити її системну структуру та парадигмальні основи  

формування; 

– розкрити системну структуру українського аматорського театру і 

визначити її жанрово-видову типологію;  

–  дослідити трансформацію взаємозв’язку культурної та економічної 

складової у діяльності аматорського театру у ХХІ столітті; 

– визначити культуротворчу функцію аматорського театру у розвитку 

особистості: його вплив на процес інкультурації та самоідентифікації індивіда 

кінця ХХ – на початку ХХІ століття. 

Об’єкт дослідження – український аматорський театр як 

соціокультурний феномен. 

Предмет дослідження – культуротворча функція українського 

аматорського театру кінця ХХ – початку ХХІ століття. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період формування і 

становлення України як незалежної держави (кінець ХХ – початок ХХІ 

століття). Це зумовлено тим, що українська культура і мистецтво, будучи 

пов’язані зі світовим процесом діалогу культур, водночас зберігають власну 

культурну ідентичність. Своєю чергою, сучасний аматорський театр сприяє 

усвідомленню національної самобутності митців та глядачів у контексті 

глобалізаційних процесів. 

Територіальні межі дослідження окреслено територією України –

незалежної суверенної держави (кінець ХХ – початок ХХІ століття).  

Методи дослідження. Концептуальним методологічним ядром 

дослідження є системний аналіз українського аматорського театру як складної 
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системи, що саморозвивається в соціально-історичній системі координат. 

Базовим у дослідженні є функціональний метод, за допомогою якого визначена 

роль, що виконує аматорський театр в українському соціумі, та розкривається 

сутність його культуротворчої функції. Концепція реалізується також завдяки 

методам наукового пізнання: компаративному аналізу для висвітлення 

спільного і відмінного в аматорському і професійному театрах; структурно-

функціональному методу, за допомогою якого визначено жанрово-видову 

типологію українського аматорського театру; історичному методу для 

виявлення загальної динаміки розвитку феномену в полі української культури 

та періодизації його розвитку; діалогічному методу для вивчення феномену 

через дискурс театральної культури минулого і сучасності та розкриття 

парадигмальної основи, що детермінує специфіку аматорського театру кінця 

XX – початку XXI століття. 

Теоретична база дослідження. Теоретичну основу дослідження 

складають культурологічні, мистецтвознавчі, філософські, соціологічні, 

психологічні, педагогічні праці: 

– дослідження зарубіжних та вітчизняних вчених з теорії та історії 

культури, що визначають концептуальні засади сучасної культурології 

(А. Аріарський, П. Герчанівська, Т. Гриценко, Б. Єрасов, Н. Жукова, 

Є. Подольська, А. Флієр, Я. Чорненький, В. Шейко та інші); 

– дослідження зарубіжних та вітчизняних вчених, присвячені феномену 

творчості у різні історичні періоди (В. Бехтерєв, Д. Богоявленська, Г. Гегель, 

Дж. Гілфорд, В. Роменець, Г. Сковорода, І. Франко та інші); 

– праці відомих зарубіжних та вітчизняних діячів театрального 

мистецтва, де висвітлюються різноманітні підходи та здатність до формування 

творчої особистості засобами театру (Б. Брехт, П. Брук, Є. Вахтангов, 

Р. Єсипенко, Б. Захава, Г. Крісті, Л. Курбас, В. Мейєрхольд, Н. Корнієнко, 

К. Станіславський, М. Чехов, Б. Шоу); 
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– роботи вітчизняних науковців, де розглядаються особливості 

діяльності українських аматорських театрів у різні історичні періоди (І. Бонь, 

Л. Дорогих, З. Попова); 

– праці щодо театрального фестивалю як феномена культури та шляхів 

модернізації театрального фестивального руху в Україні з позиції прийняття 

чужої культури, культурного діалогу та духовного взаємозбагачення. 

Дослідження більшою мірою стосуються професійного театру (О. Безгін, 

Г. Веселовська, М. Захаревич, О. Коваленко, О. Мартиненко, С. Чернецька); 

– дослідження культуротворчої та соціальної ролі аматорського театру у 

процесах ідентифікації та формування особистості його учасників 

(Г. Абрашкевичус, Я. Горбань, Л. Дорогих, Т. Кремешна, М. Малихіна та інші). 

Також науковці звертаються до питання виховання духовної культури та 

естетичного виховання особистості з молодого віку за допомогою аматорського 

театру (Є. Воропаєв, М. Татаренко, О. Лапина, Г. Єскіна, Л. Калініна). У 

контексті дослідження особливу увагу заслуговує робота видатного 

українського режисера театру і кіно М. Терещенка «Режисер і театр», який 

наполягає на взаємодії педагогічного і театрального процесу. 

Наукова новизна дослідження полягає у системному підході до аналізу 

українського аматорського театру в контексті його культуротворчої функції. 

Новизна концепції розкривається у положеннях, що виносяться на захист. 

Вперше: 

– розкрита культуротворча функція українського аматорського театру 

кінця XX – початку XXI століття як модератора формування української 

ідентичності та засобу соціалізації та інкультурації особистості; 

– сконструйована і проаналізована концептуальна модель українського 

аматорського театру кінця XX – початку XXI століття як відкритої динамічної 

системи, орієнтованої на діалог із зовнішнім середовищем, та визначені 

парадигмальні основи, що детермінують її специфіку; 

– введена у науковий обіг періодизація розвитку українського 

аматорського театру радянської-пострадянської доби, в основі якої лежить 
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уявлення про варіативність культурної парадигми через соціокультурні 

колізії: 20-ті – 30-ті роки ХХ століття (період активних експериментів); 40-і – 

80-і роки ХХ століття (соціалістичний реалізм); 90-ті роки XX століття – 

початок ХХІ століття (ренесанс експериментів і пошуку сучасної моделі 

національної культури); 

– диференційовано основні структурні складові аматорського театру та 

здійснена його жанрово-видова типологія. 

Уточнено та доповнено:  

– дефініцію поняття «аматорський театр» у його кореляції з професійним 

театром як неінституціональною формою театру, що поєднує непрофесійних 

виконавців, що діють на громадських засадах. 

Набуло подальшого розвитку: 

– положення про наближення аматорського театру у XXI столітті до 

професійного; встановлено, що межа бінарної опозиції аматорський-

професійний театр стає більш прозорою, взаємопроникаючою. 

Теоретичне значення дисертаційної роботи. Нові наукові положення, 

сформульовані у дослідженні, можуть стимулювати дослідницьку активність у 

напрямку подальшого поглиблення розробки проблеми української аматорської 

театральної культури. 

Практичне значення здобутих результатів полягає в тому, що зміст 

дослідницької концепції, наукові положення, сформульовані у дисертації, 

можуть бути використані у викладанні спеціальних та нормативних курсів з 

культурології, філософії культури, філософської антропології у вищих 

навчальних закладах («Історія та теорія культури», «Культурологія», 

«Етнокультурологія», «Українська народна художня культура»). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою, 

здійсненою в галузі теорії та історії культури (культурологія). Висновки та 

положення, що містять наукову новизну і мають практичне значення, 

ґрунтуються на результатах, отриманих автором самостійно. 
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Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

обговорювалися на засіданнях кафедри культурології та інформаційних 

комунікацій Інституту практичної культурології та арт-менеджменту 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Оприлюднення 

результатів дисертаційної роботи здійснювалося у доповідях та виступах на 

наукових конференціях, серед яких: Міжнародна науково-творча конференція 

«Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології» (Київ, 21 квітня 

2016 р.); Міжнародна науково-творча конференція «Мистецька освіта України 

ХХІ століття: євроінтеграційний вектор» (Київ, 12-13 травня 2016 р.); 

Міжнародний науково-методичний семінар з майстер-класами «Мистецтво 

дарує майбутнє: забезпечення права на гідне життя дітей з особливими 

потребами» (Київ, 24 травня 2016 р.); Міжнародна наукова конференція «Знаки 

питання в історії України: про що мріяли, що маємо, на що надіємося?» (Ніжин, 

28-29 вересня 2016 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Традиційна культура України ХХІ століття як складова 

культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи» (Київ, 21 жовтня 

2016 р.); Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Другі наукові 

читання, присвячені пам’яті доктора історичних наук професора О. І. Путро» 

(Київ, 21 листопада 2016 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Національні культури в глобалізованому світі» (Київ, 6-7 квітня 2017 р.); 

Міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності в 

ситуації сучасного діалогу культур» (Острог, 12-13 травня 2017 р.); 

Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Українське суспільство: 

основні виміри» (Київ, 25 травня 2017 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Музеї та реставрація у контексті збереження культурної 

спадщини: актуальні виклики сучасності» (Київ, 6-7 червня 2017 р.); 

Міжнародна науково-теоретична конференція «Гуманітарні студії НАКККіМ – 

2017» (Київ, 23 листопада 2017 р.); Науково-практична конференція 

«Традиційна культура в умовах глобалізації: збереження автентичності та 

розвиток креативних індустрій» (Харків, 22-23 червня 2018 р.); Міжнародні 
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наукові читання 2018 в музеї Б. Лятошинського в Житомирі «Митець – 

культура – виміри часу» (Житомир, 5 жовтня 2018 р.); XVII Міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні проблеми гуманітарних наук у 

дослідженнях молодих науковців» (Київ, 22 лютого 2019 р.); Всеукраїнська 

науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Виховання 

духовної краси майбутнього професіонала (до 20-річчя Науково-дослідного 

інституту духовного розвитку людини Східноукраїнського національного 

університету ім. В. Даля)» (Покровськ, 15 жовтня 2019 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації викладено у 22 

одноосібних публікаціях, з них – 6 у фахових виданнях з культурології, 

затверджених МОН України, 1 – у наукових фахових виданнях, включених до 

міжнародних науковометричних баз даних, 15 – у збірниках матеріалів 

конференцій, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації. 

Структура дисертації та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (303 позиції). Загальний 

обсяг дисертації складає 219 сторінок, з яких 190 сторінок основного тексту.  
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РОЗДІЛ 1 

УКРАЇНСЬКИЙ АМАТОРСЬКИЙ ТЕАТР:  

СТРАТЕГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Стан наукової розробки теми та джерельна база дослідження 

 

Оскільки сучасне суспільство, що динамічно змінюється, набувши 

постіндустріальних рис та стаючи інформаційним, потребує уваги до процесів 

інтеграції між різними країнами, виникає потреба у розвитку особистості, яка 

спроможна володіти багатьма різноманітними навичками і здатна адаптуватись 

до умов навколишнього світу. Виховати людину інтелектуально, не 

звертаючись до її моральності, – перший крок до бездуховності нації. Тож нині 

особливої уваги потребує духовний розвиток особистості, а культурні та 

моральні цінності набувають особливого значення. Сприйняття людиною 

інформації, поданої у художній формі у неформальній обстановці та її 

запам’ятовування значно поліпшується завдяки особливому середовищу 

аматорського театру, адже митець-аматор звертається до нього за власним 

бажанням і прагне вдосконалити свої навички, одночасно стаючи у виставі 

учасником життєвих перипетій інших людей та долучаючись до 

загальнолюдських цінностей. 

Культурологія аналізує соціальний зміст колективної діяльності людей – 

консолідуючі, ціннісні, нормативно-регулятивні, знаково-комунікативні, а 

також соціально-відтворюючі аспекти буття як необхідні умови утворення і 

функціонування сталих соціальних груп – народів [278, c. 35]. Аматорський 

театр у своїй колективній творчій діяльності через бачення режисера здатен 

транслювати інформацію як до своїх учасників, так і до глядачів, відтворювати 

життя на сцені та впливати на свідомість інших людей. Завдяки своєму 

культуротворчому потенціалу аматорський театр є важливою складовою 

культури нації, оскільки період кінця ХХ – початку ХХІ століття вимагає від 

культури пошуку стратегій подальшої діяльності людства та подолання 
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протиріч, що виникають у процесі цієї діяльності. Створюючи культуру у 

просторі буття, зближуючи мистецтво і життя у переломні моменти розвитку 

суспільства український аматорський театр через трансляцію знаків, передачу 

сенсів, поширює національні традиції і володіє здатністю надавати орієнтири 

поведінки індивіда у соціумі. 

Отже, для дослідження українського аматорського театру як 

культурного феномену у кінці ХХ – на початку ХХІ століття та його ролі у 

становленні особистості митця у культурологічному дискурсі необхідно 

сформувати теоретичну базу дослідження. За характером інформаційних 

властивостей класифікація наявних праць, що прямо або опосередковано 

стосуються діяльності українського аматорського театру, виглядає таким 

чином: 

- праці вітчизняних та зарубіжних істориків, філософів, культурологів, 

етнологів, соціологів, психологів, мистецтвознавців, театрознавців та інших 

науковців, де містяться факти і концепції розвитку знань про історію і теорію 

культури (М. Аріарський, П. Герчанівська, Т. Гриценко, Ж. Денисюк, 

Б. Єрасов, Н. Жукова, В. Корнієнко, Т. Кремешна, Т. Кривошея, О. Овчарук, 

Є. Подольська, Ю. Сабадаш, Т. Сілаєва, А. Флієр, Я. Чорненький, В. Шейко, 

О. Яковлєв та інші), історію українського аматорського театру (І. Бандурка, 

І. Бонь, І. Волошин, О. Кабула, О. Кисіль, Р. Кондратюк, Й. Федас, І. Франко та 

ін.), про самопізнання та саморозвиток особистості, що прагне змін у напрямку 

свого ідеального «Я», яке виникає під впливом зовнішніх і внутрішніх причин 

(М. Бердяєв, М. Боришевський, Т. Кремешна, С. Кримський, А. Могильний, 

В. Роменець, Т. Титаренко та ін.), особливості театрального мистецтва, 

значення цінностей культури та їх трансляцію засобами театру у процесі 

формування особистості митця в аматорському театрі (Г. Абрашкевичус, 

Л. Алієва, П. Брук, Г. Веселовська, Є. Гротовський, Б. Захава, Н. Корнієнко, 

І. Мєдвєдєва, А. Татаринцева, М. Терещенко та ін.), зокрема словники, 

монографії, автореферати, дисертації, статті з культурології у наукових 
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фахових виданнях України та інших країн, статті у наукових фахових 

виданнях з інших галузей за темою дисертації, методичні посбники та інші; 

- матеріали міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій і 

семінарів діячів культури, мистецтва, освіти та інших, де відображаються 

основні тенденції розвитку галузей і зв'язок між ними, стверджується 

взаємовплив культури й навколишнього світу, наполягається на міжкультурній 

комунікації, збереженні та розвитку естетичних і гуманістичних цінностей 

культури, які пропагуються українськими аматорськими театрами, 

досліджується формування світогляду і виховання людей, здатних розуміти 

складні соціокультурні процеси, що виникають на рівнях як окремої людини 

так і суспільства у цілому; 

- періодичні друковані видання – газети, журнали, альманахи та ін. 

(«Велика Волинь», «Житомирщина», «Культура и образование», «Культура 

України», «Молодь і ринок», «Просценіум», «Українська культура», 

«Український тиждень», «Via Evrasia» тощо) дотичні до теми дисертації, яка 

охоплює різноманітні матеріали щодо культурно-мистецького розвитку 

України, її зв’язків з культурою інших країн, формування новітнього 

культурного простору, роботи українських аматорських театрів у кінці ХХ – на 

початку ХХІ століття, необхідності творчого мислення у режисерській 

діяльності, долучення до театрального мистецтва підростаючого покоління, 

особливостей репертуару аматорських театрів у кінці ХХ – на початку ХХІ 

століття; 

- в умовах інформаційного суспільства набуває ваги нове покоління 

носіїв інформації, зокрема WEB-сайтів: на офіційних сайтах Верховної Ради 

України, Міністерства культури України та ін. розміщуються законодавчі акти 

(Закони України, накази, листи, положення, звіти та інші), на сайтах 

аматорських театрів – афіші та інформація про набір до навчальних груп і 

проведення тренінгів, інформація про фестивалі театрального мистецтва; у 

бібліотеках, що працюють у новому інформаційному середовищі, створюються 
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внутрішні електронні ресурси, де наявні переведені у електронну форму 

паперові наукові та історичні матеріали. 

Вищеперераховані види документів складають теоретичну основу 

дослідження.  

Оскільки у загальнотеоретичній основі дисертаційної роботи наявні 

філософські, культурологічні, мистецтвознавчі, соціологічні, психологічні 

праці, та, своєю чергою, історія театру і театрознавство тісно пов’язані з 

культурологією, при дослідженні культуротворчої функції українського 

аматорського театру у кінці ХХ – на початку ХХІ століття постійно 

використовується міждисциплінарний підхід, щоб наголосити на основних 

моментах взаємодії низки наук у вивченні феномену українського аматорського 

театру та різнобічно висвітлити процеси, пов’язані із діяльністю аматорських 

театрів, що впливали на життя суспільства у вищезазначений період. 

На основі узагальнення джерел визначено такі напрями дослідження: 

1) перш ніж визначити внесок науковців, які розглядали проблематику і 

особливості організаційної та суспільної роботи аматорських театрів України у 

кінці ХХ – на початку ХХІ століття, необхідно зазначити, що аматорський 

театральний рух отримав потужний поштовх для розвитку на початку 90-х 

років ХХ століття, залишивши по собі багато відомостей, матеріалів у 

періодичній пресі, фотографій. Хоча науковий аналіз багатьох питань з позицій 

культурології стикається із недостатньою розробкою фундаментальних і 

теоретичних проблем сучасного українського аматорського театру, до 

особливостей організаційної та суспільної роботи аматорських театрів в різні 

часи у своїх працях звертається низка науковців. Зокрема, про особливості 

роботи і становлення Канівського самодіяльного музично-драматичного театру 

від започаткування – з 1926 року – і до початку 1990-х років, вміння режисера 

вибудовувати співтворчість колективу аматорів і глядачів в динамічному 

розвитку оточуючого життя та необхідність духовного відродження України 

йдеться у книзі «Мистецтво аматорського театру» українського режисера 

І. Боня. Аматорське театральне мистецтво як історико-культурне явище на 
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матеріалах України другої половини ХІХ століття та його особливості у 

контексті розвитку культури означеного періоду дослідила Л. Дорогих, 

стверджуючи, що культура відіграла вирішальну роль у формуванні української 

національної ідентичності, а аматорське мистецтво, на відміну від фольклору, є 

нетрадиційною соціально-культурною формою народної творчості, адже у 

сфері безпосередньо побутової фольклорної культури навіть авторський твір 

має бути підпорядкований традиції за змістом, стилем, формою та засобами 

виразності. Стан та розвиток українського аматорського театру в період 1985-

1995 років дослідила З. Попова у праці «Аматорський театральний рух в 

Україні (1985-1995 рр.)», де вперше наголошується на особливостях 

організаційної та суспільної роботи аматорського театру у час становлення 

української державності. Отже, думки про те, що аматорське мистецтво як 

продукт спеціалізованої духовної культури має широкий діапазон: від 

побутової художньої творчості – до високого рівня естетично спеціалізованого 

мистецтва і містить в собі зародок універсальних відносин між людиною й 

культурою та формує свідомість особистості, що може опосередковано або 

прямо впливати на суспільне та політичне життя країни, продовжено у 

пропонованому дослідженні; 

2) наприкінці ХХ – початку ХХІ століття запорукою різноманіття 

культур, продуктивність якого базується на взаємному інтересі людей, 

прийнятті чужої культури, діалозі та духовному взаємозбагаченні [295, с. 7] 

стає розвиток особистості, що має спрямовуватись на інтеграційні процеси. У 

сфері аматорського театру засобом вирішення цього завдання є фестивалі, які 

через особливості подачі художнього матеріалу на певний час єднають 

учасників і глядачів, утворюючи спільну структуру, що привертає увагу 

громадськості до питань збереження і розвитку естетичних та гуманістичних 

цінностей культури. Єдиний культурний простір фестивалю аматорських 

театрів сприяє міжкультурній комунікації його учасників, адже у цих заходах 

беруть участь як представники різних областей України, так і представники 

інших країн. Протягом останніх років театральний фестиваль як феномен 
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культури та шляхи модернізації театрального фестивального руху в Україні 

досліджували Г. Веселовська [44], О. Безгін М. Захаревич, О. Коваленко та інші 

[296]. Більшою мірою праці стосувались професійного театру, тож дослідження 

українських фестивалів аматорських театрів, визначення їх місця і ролі в 

Україні у мистецькій комунікації, яка визначає соціокультурну орієнтацію 

особистості в умовах глобалізації, потребує уваги сучасних дослідників; 

3) у нашому науковому дослідженні вперше розглядається економічна 

складова у діяльності аматорського театру, оскільки навіть самодіяльний театр, 

потрапивши у сферу ринкових відносин стає об’єктом взаємодії з 

комерційними структурами, адже іноді виникає потреба у оренді приміщень 

для репетицій або виступів, можливість отримання благодійної допомоги для 

придбання сценічних костюмів тощо. Деякі аматорські театри запрошують для 

проведення різноманітних заходів, наприклад новорічних ранків у дитячих 

садках. Режисери низки аматорських колективів, маючи професійну театральну 

освіту, дають приватні уроки акторської майстерності, сценічної мови, 

пластики тощо. Успіх будь-якої організації залежить не тільки від матеріальних 

факторів, а й від нематеріальних, оскільки перебування особистості під 

впливом особливостей культури колективу, особливо творчого, сприяє проявам 

її індивідуальності. Та можливість часткової оплати аматорам за роботу у театрі 

є важливим кроком на шляху від аматорського до професійного колективу, 

керівник якого в умовах ринкової економіки повинен врахувати багато 

факторів і умов, що надалі формуватимуть образ та імідж цього театру; 

4) до питання становлення особистості митця, що задіяний у 

аматорському театрі, та можливостей реалізації його творчого потенціалу у 

кінці ХХ – на початку ХХІ століття дослідники наразі не звертались. Тож 

виникає необхідність розглянути аматорський театр у зрізі «особистість – 

культура» на межі двох тисячоліть. Різні аспекти проблеми творчої діяльності й 

розвитку людини, а також феномен творчості у різні часи знаходились у полі 

уваги зарубіжних та вітчизняних вчених. Тож поняття творчості можна 

узагальнити як цілеспрямовану діяльність людини або групи людей, яка 
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створює в контексті даної культури принципово нові та соціально значущі 

матеріальні та духовно-моральні цінності. Доведено, що через творчість 

здійснюється самореалізація людини. Різноманітні підходи та здатність до 

формування творчої особистості засобами театру висвітлено у працях відомих 

діячів театрального мистецтва, зокрема Б. Брехта, П. Брука, Є. Вахтангова, 

Р. Єсипенка, Б. Захави, Г. Крісті, Л. Курбаса, В. Мейєрхольда, Н. Корнієнко, 

К. Станіславського, М. Чехова, Б. Шоу та інших. 

Своє розуміння зв’язку між особистістю і творчістю у контексті 

культуротворчого процесу пропонує педагог О. Попович, зазначаючи, що 

учбова і освітня функції є засобом перетворення здатностей індивіда у 

властивості особистості, а творчість є його природною потребою у 

самовдосконаленні, самореалізації та саморозвитку. Коли естетичні 

переживання мають таке ж ціннісне значення, як і раціонально дискурсивні 

форми осягнення дійсності, творча діяльність стає способом життя. Адаптація 

людини до соціально-культурного середовища являє собою форму 

самопізнання, що перетворює отримані нею знання в засіб самовдосконалення і 

розвитку особистості. Водночас культурні цінності і норми стають 

властивостями індивіда, які він може використати для перебудови свого 

власного життя [188]. У повній мірі вищевикладене стосується і учасників 

театральної самодіяльності наприкінці ХХ – початку ХХІ століття, отже у 

дослідженні ця думка отримує подальший розвиток; 

5) складовою частиною культуротворчого процесу можна вважати 

режисерську діяльність у аматорському театрі. Культурній самореалізації 

особистості учасників самодіяльності у аматорському театрі сприяє вміння 

режисера мистецького колективу з розумінням багатьох нюансів театральної 

справи підійти до підготовки акторів, підбору репертуару, розподілу ролей 

тощо. Також, на думку Вс. Мейєрхольда, режисер має бути хорошим 

психологом. Наявні дослідження сучасної режисерської діяльності як складової 

частини культуротворчого процесу, де розглядаються проблеми режисури у 

різних формах організації театральної справи, узагальнюються новітні явища і 
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підходи до неї, зокрема у сфері режисури масових свят. Так як і режисура 

аматорського театру, вона є однією з нетрадиційних форм режисерської 

діяльності та потребує підготовки професійних кадрів зі специфічністю 

режисерського мислення. На елементи нових творчих рішень, які у мистецтво 

привносить життя, звертає увагу відомий український режисер театру і кіно 

М. Терещенко у праці «Режисер і театр», наполягаючи на взаємодії 

педагогічного і театрального процесу. Своєю чергою, театрально-мистецькі 

інновації у кінці ХХ – на початку ХХІ століття пов’язані з новим баченням 

концептуальних основ режисури, посиленням особистісно-мотиваційних 

вимірів у діяльності сучасних експериментальних театрів та студій, коли 

режисерська діяльність, охопивши майже всі сфери соціокультурного життя 

суспільства, набуває універсальної якості та визначається як система поглядів 

на певні явища та спосіб тлумачення існуючої ієрархії соціокультурних 

цінностей, відтворених у театрально-синтезованих формах у вигляді вільного 

волевиявлення певних творчих позицій, як ставлення до одвічних питань 

загальнолюдського існування  [59, c. 3-4]. Вплив особистості режисера на 

формування світогляду інших учасників аматорського колективу існує, отже 

потребує дослідження; 

6) оскільки аматорський театр є важливим чинником у долученні до 

культурних надбань підростаючого покоління наразі постає питання виховання 

духовної культури та естетичного розвитку дітей і юнацтва засобами 

театрального мистецтва. Дитина вже з моменту виокремлення свого «Я» у 

дошкільному віці стає суб’єктом власної життєдіяльності, починає ставити 

певну мету, розуміти власні бажання та прагнення, отже, необхідно уникнути 

деструктивних впливів на формування її особистості. Щоб у сучасних умовах 

ствердити себе як особистість, дітям та підліткам потрібна зрозуміла модель 

світу і життя. У власній, створеній засобами театру моделі відбувається 

художньо-естетичне освітнє дійство, театральне мистецтво виявляє свою 

неповторність та привабливість, сприяючи гармонізації особистості, стаючи для 

дітей та підлітків однією із методик ознайомлення зі світовою культурою [133]. 
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Певний інтерес у цьому напрямку для цього дослідження становлять праці 

Г. Єскіної «Формування ціннісних орієнтацій молоді засобами аматорського 

театру», де пошук ефективних шляхів формування ціннісних орієнтацій молоді 

здійснюється на основі використання трансформаційних можливостей 

художньої практики театрального аматорства, М. Татаренко «Розвиток творчих 

здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва в умовах 

дозвілля», у якій  визначено можливості театрального мистецтва для розвитку 

творчих здібностей дитини та визначено два типи керівників театральних 

гуртків і колективів – професійно та загальнокультурно спрямований, 

Л. Калініної «Розвиток естетичного смаку молодших школярів у діяльності 

аматорського дитячого театру ляльок», де досліджуються шляхи, форми і 

методи розвитку естетичного смаку молодших школярів у театрально-сценічній 

діяльності у дитячих аматорських театрах ляльок в умовах дозвілля та 

визначені можливості мистецтва театру ляльок у розвитку естетичного смаку 

молодших школярів, вивчені особливості дозвіллєвої діяльності, які повинні 

бути уточнені при організації занять молодших школярів мистецтвом театру 

ляльок, адже специфіка театрально-сценічної діяльності молодших школярів 

найбільш адекватно може бути відображена у моделі естетичного смаку, який 

передбачає мотиваційний, діяльнісний, когнітивний і емоційно-почуттєвий 

аспекти, Є. Воропаєва «Психолого-педагогічні чинники креативності 

вихованців дитячих театральних студій», де з’ясовується залежність між 

особистісними якостями і методами роботи керівників дитячих театральних 

студій та креативністю їхніх вихованців, та підтверджується, що творчі 

здатності дітей вищі в тих театральних колективах, чиї керівники мають вищий 

рівень самоактуалізації, сенсожиттєвих та ціннісних орієнтацій, більш високі 

показники «зовнішніх» творчих успіхів (звання, відзнаки, поїздки, кількість 

сценічних робіт) отримають вихованці тих театрів, що демонструють більш 

високу креативність, розкривається взаємозв’язок між стратегіями 

психологічних впливів, які використовують режисери у роботі із студійцями, та 

креативністю юних акторів, а також із рівнем самоактуалізації, сенсожиттєвими 
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та ціннісними орієнтаціями самих режисерів. За допомогою аматорського 

театру підростаюче покоління долучається до театральної культури, 

розкриваючи свої таланти завдяки розвитку творчого мислення та естетичного 

сприйняття дійсності, відбувається формування його світогляду.  

З огляду на сучасні реалії, важливим стає те, що, діючи у контексті арт-

терапії, аматорський театр долучає до участі юних виконавців з особливими 

потребами. Синтезуючи виховання, гру та арт-терапію, аматорський театр 

гармонізує внутрішній світ юних акторів, сприяє підвищенню їхнього 

культурного рівня та засвоєнню соціокультурного досвіду суспільства. 

Різноманітні театральні прийоми, що використовуються аматорським театром 

(зокрема, застосовування ляльок), допомагають дітям з обмеженими 

можливостями адаптуватись до оточуючого світу, розкрити духовний потенціал 

власної особистості. Аматорський театр через вільну ігрову дитячу діяльність 

сприяє самовираженню дитини, утворюючи особливе мікросередовище, в 

якому підкреслюється важливість індивідуальності кожного учасника гри, 

допомагає інтегруванню у соціум. Під час залучення дітей та молоді до творчої 

діяльності у аматорському театрі формується культура як кожної окремої 

обдарованої дитини, так і нації в цілому.  

Нині у сучасній науці накопичено значну кількість різнопланових 

досліджень з окресленої вище проблематики. Загалом, якщо повністю 

охарактеризувати комплекс досліджень, пов’язаних із феноменом аматорського 

театру, то можна стверджувати, що аматорські театри однозначно сприяють 

популяризації театрального мистецтва, яке, незважаючи на впровадження 

нових розробок у галузі кіно і телебачення, де спостерігається засилля масової 

культури, та популярність цих видів мистецтв серед населення, наразі є 

важливою складовою української культури. Український аматорський театр 

залишається потужним засобом творення культури як кожного свого учасника, 

так і суспільства у цілому. Завдяки театральному мистецтву відбувається 

формування світогляду та виховання людей, здатних розуміти складні процеси, 

що виникають у соціумі як на рівні окремої родини, так і на рівні держави. 



 30 

Зважаючи на кількість праць, прямо чи опосередковано пов’язаних із темою 

дисертаційної роботи, можна відмітити, що низка питань, пов’язаних 

культуротворчою функцією українського аматорського театру у кінці ХХ – на 

початку ХХІ століття, поки що не вирішена із належною чіткістю. Хоча у них 

розкривається логіка культуротворчих процесів в Україні у означений 

історичний період. Тож культуротворча функція українського аматорського 

театру у кінці ХХ – на початку ХХІ століття роки потребує окремого 

дослідження. 

Науковий інтерес до цієї теми викликаний тим, що процеси та явища, 

які формували культуру України у кінці ХХ – на початку ХХІ століття, набули 

особливого значення в умовах політичних та соціальних трансформацій. 

Український аматорський театр, будучи однією із форм, у якій матеріалізується 

суспільна свідомість, сила його впливу на формування особистості, адаптованої 

до реагування на швидкі зміни, потребує дослідження у культурологічній 

площині, адже у складній системі взаємозв’язків «людина-світ» 

змістоутворюючим початком є людина, вона виступає суб’єктом соціальної 

діяльності, що свідомо впливає на світ і саму себе, не просто пристосовуючись 

до умов життя, а активно змінюючи їх, перетворюючи середовище свого 

існування у відповідності із своїми потребами [127]. Відповідно від прагнення 

особистості до моральності і духовності залежить життя суспільства. В умовах 

змін в суспільстві наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття, у процесі 

урбанізації культури, інтеграції художніх пошуків представників різних 

національностей у процесах взаємодії їх культур, вирішення проблеми 

емоційного дефіциту прямого спілкування в суспільстві наявні тенденції і 

динаміка аматорської театральної творчості свідчать про демократизацію 

мистецтва та посилення його комунікативної функції, а також про посилення 

просвітницької функції театрального мистецтва. Тож, як зазначав видатний 

німецький драматург і режисер Б. Брехт: «Практичний висновок такий: бажано 

створювати документи. Під цим я маю на увазі: монографії про видатних 

людей, нариси соціальних структур, точну і придатну до негайного 
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використання інформацію про людську природу і героїчне зображення 

людського життя – все з типових точок зору й у такий спосіб, щоб форма не 

знищувала можливості практичного застосування цих творів» [35]. 

Поза увагою науковців опинились особливості формування та 

експлуатації репертуару аматорських театрів. Оскільки творчість аматорських 

театральних колективів є важливою частиною суспільних культурних процесів, 

а репертуар аматорських театрів відображає смаки і уподобання його глядачів, 

можна стверджувати, що важливою складовою цієї роботи є дослідження 

творчих пошуків власного стилю та особливостей формування й експлуатації 

репертуару аматорських театрів. Досліджуваний період можна означити як час 

підвищеного інтересу до національної культури, коли до уваги глядачів митці-

аматори запропонували вистави за раніше забороненими творами українських 

письменників. Також через нестачу сучасних п’єс у кінці ХХ – на початку ХХІ 

століття до репертуару аматорських театрів вводяться власні твори режисерів-

авторів на основі місцевого матеріалу. Взагалі, якщо звернутися до історії 

становлення українського драматургічного мистецтва, то його розвиток 

базується на тісних зв’язках драматурга з народом, надаючи йому можливість 

ставити та розв’язувати на сцені театру нагальні питання часу. Тому розвиток 

театру, зокрема його репертуару, за словами видатного українського 

письменника та мислителя І. Франка, ‒ це своєрідне «свідоцтво дозрілості» 

нації, і сила українського театру полягає в його оригінальності й національній 

самобутності. Його думка є принципово важливою для нашого дослідження. 

Звичайно, в аматорському театрі на формування та експлуатацію репертуару 

впливає публіка, до смаків якої має прислухатись керівник аматорського 

колективу, а глядач стає своєрідним камертоном творчості. Вірно підібрана 

п’єса за рахунок емоційного захоплення виставою здатна вплинути на людину 

за рахунок ефекту сценічного притягування, першим кроком до якого стає 

робота з драматургією [33, с. 47]. Виконуючи єдині творчі завдання кожен 

митець-аматор має доповнювати іншого, щоб у повній мірі відобразити 

оригінальність творчого колективу. Важливими завданнями театрального 
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мистецтва, яке здатне віддзеркалити внутрішній стан героя п’єси у певних 

умовах через особистість актора, є змусити як глядача, так і актора сучасного 

аматорського театру задуматись над власним життям, проілюструвати ситуації, 

у яких він може опинитися, наштовхнути на варіанти вирішення проблем, з 

якими вони стикаються у звичайному житті.  

Спираючись на наявні джерела, що прямо чи опосередковано пов’язані з 

темою дисертаційної роботи, дотримуючись обраних напрямків дослідження, 

можна стверджувати, що український аматорський театр як культурний 

феномен у кінці ХХ – на початку ХХІ століття розглядатиметься у 

культурологічній площині як система, у якій відбуваються складні процеси 

взаємодії індивідів, які під час гри у наданих обставинах сприймають та 

засвоюють культуру інших народів, ґрунтуючись на власній позитивній 

ідентичності та можливостях міжкультурного діалогу у добу глобалізації, і, як 

результат, у своїй сукупності здатні викликати зміни у соціумі. Адже сучасний 

аматорський театр можна вважати особливою формою соціальної активності з 

культуротворчим значенням як системи міжособистісної комунікації, в межах 

якої відбуваються процеси духовно-практичного освоєння дійсності, оскільки 

митець-аматор, відчуваючи ідейно-естетичний вплив твору, за яким готується 

вистава, залучається до цілеспрямованої та ціннісно-орієнтованої діяльності та, 

базуючись на життєвому матеріалі, через образи створює нову реальність. У 

взаємодії з іншими акторами, режисером та глядачами формується цілісна 

особистість, яка здатна надалі впливати на перебіг культурних та соціальних 

перетворень у суспільстві. 

Отже, основу нашого дослідження склали культурологічні, 

мистецтвознавчі, філософські, соціологічні, психологічні, педагогічні праці, як 

фундаментальні, так і узагальнюючі дослідження, що були розглянуті під час 

написання наукової роботи. Варто наголосити, що сучасні аматорські театри, 

будучи культурними проектами, які шукають нові засоби ретрансляції 

людських знань, навичок, досвіду, національних традицій і просувають нові ідеї 

у життя суспільства, мають, використовуючи загальноприйняті культурні коди, 
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побудувати власну логіку роботи, щоб їх учасники, володіючи здатністю до 

імпровізації, змогли пережити новий досвід під час вирішення певних 

соціальних завдань. Адже культура має творчий характер і спонукає людину до 

засвоєння нової інформації, яка найкраще усвідомлюється нею у процесі гри, 

зокрема, завдяки участі в роботі аматорського театру. В сучасному 

аматорському театрі при описі або реконструкції картини світу як система 

інтуїтивних уявлень про реальність використовується наратив як суб’єктивна 

розповідь особистості, яка може самостійно оцінювати подію та намагається не 

тільки донести інформацію глядачу, а й залучити, зацікавити його, викликавши 

певну емоційну реакцію. Отже, культуротворча функція аматорського театру 

полягає у засвоєнні людиною духовних цінностей у процесі виконання своїх 

соціальних функцій.  

 

1.2. Дефініція поняття «аматорський театр» в його кореляції з 

професійним театром 

 

Перш, ніж розглянути і визначити методологічні засади дослідження 

українського аматорського театру у кінці ХХ – на початку ХХІ століття, 

необхідно звернутися до низки понять, що безпосередньо або опосередковано 

пов’язані із театром, який є невід’ємною частиною національної культури, 

складовою соціально-культурної діяльності людини.  

Дослідження ролі й місця соціально-культурної діяльності у житті 

людини у зазначений період можливе завдяки завершенню багатовікового 

процесу становлення науки про культуру – культурології, що має забезпечити 

комплексне осмислення закономірностей походження, розвитку й 

функціонування сучасної культури, розкриття структури та специфіки 

культурного виробництва і відтворення, різнобічний аналіз створених раніше і 

створюваних нині національних і загальнолюдських цінностей. У межах цієї 

наукової дисципліни розвиваються фундаментальна теоретична культурологія, 

що концентрується на обґрунтуванні загальних закономірностей виникнення, 
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становлення та функціонування культури, і прикладна культурологія, 

завдання якої полягають у розкритті соціальних технологій створення 

сприятливого культурного середовища та дослідженні прилучення людини до 

досягнень зарубіжної та вітчизняної культури. Прикладна культурологія 

керується необхідністю розкриття механізму формування у кожній людині 

повсякденної, практичної культури, що забезпечує самоконтроль соціального 

буття та ствердження культури пізнання, праці, побуту, сімейних стосунків, 

ділового та неформального спілкування тощо [12]. Серед них можна 

виокремити культуру дозвілля, яка певною мірою стосується й аматорського 

театру, до якого люди звертаються у вільний від основної діяльності час. 

Велику кількість тлумачень поняття «культура» можна пояснити тим, 

що воно широко використовується у різних галузях знання та наукових 

парадигмах. Зокрема, за визначенням провідних українських культурологів 

поняття «культура» як світ творчих новацій – способів і результатів пізнання, 

інтелектуальних та образних рефлексій буття та його практичного 

перетворення з метою розширення обсягів виробництва, розподілу та 

споживання соціальних надбань [57, с. 96] – є важливою сферою буття людини 

у процесі її внутрішніх трансформацій. Для подальшого розвитку культури 

необхідною умовою стає виховання людини-митця, яка буде відкритою для 

змін і зорієнтованою на творчий пошук у всіх видах своєї діяльності, на 

продукування культурних цінностей. Адже створення культурних цінностей 

визначається функціональними особливостями і конструктивними 

параметрами, що пов’язані з мінливістю способів та умов їх появи, ідейними 

спонуканнями їхніх творців, стильовими або декоративними характеристиками.  

Культура як система ніколи не вдовольняє все суспільство, дехто вважає 

панівну культурну модель застарілою або фальшивою, відповідно – 

намагається протиставити їй іншу. На підґрунті домінуючої культури існують 

субкультури, які теж відіграють роль у формуванні суспільної свідомості. Якщо 

український професійний театр можна вважати частиною магістральної 

культури, то український аматорський театр з його мобільністю, здатністю до 
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ризику та епатажу у виборі репертуару, продукуванні нових ідей, 

можливістю висвітлення гострих суспільних проблем, що виникає через 

відсутність залежності від державних структур, фінансування із державного 

бюджету та низки важелів впровадження інформаційної політики, стає її 

альтернативним відгалуженням. 

Бінарна опозиція «професійний театр – аматорський театр» 

використовується у пропонованому дослідженні. Не кожен може стати 

професійним актором, якого в театрі на робочому місці обмежують рамками 

репертуару, амплуа тощо, але проявити себе в аматорському театрі, маючи 

відповідні задатки людина здатна. На думку українського науковця 

С. Абрамовича, аби максимально реалізувати свої можливості, не розгубитися у 

вирі конкуренції та життєвої боротьби, людина мусить обирати собі соціально-

психологічну роль. З дитячих років людина призвичаюється до того, що певні її 

якості схвалюються оточенням, а деякі – ні. Бути «самим собою» серед людей 

до кінця неможливо: студент, що погано відповідає на практичному занятті, 

водночас може бути блискучим спортсменом; відмінник навчання – опинитися 

у ролі розгубленого залицяльника. Тож усі прагнуть грати саме ті ролі, які 

вдаються найкраще, лише найсильніші особистості шукають нелегких ролей, 

зростаючи у боротьбі з труднощами. Та для самореалізації у певній сфері 

необхідно мати відповідні потенції. Наприклад, у дрібному клеркові, який 

зверхньо поводиться з відвідувачами, можливо, загинула претензія бути 

естрадною зіркою, і тепер він мститься за нездійснену мрію. З плином часу ролі 

можуть змінюватися, начальник на пенсії за звичкою може гримати на оточення 

та прагнути до лідерства, але це йому не завжди вдається, і людина поступово 

звикає до нової ролі. Невірно обрана роль, яку неможливо зіграти, веде людину 

до життєвої катастрофи, до нервово-психічних зривів, захворювань та депресії, 

іноді – до алкоголізму та наркоманії. Знайти свої майбутні життєві ролі молодій 

людині без належного досвіду, особливо якщо її виховання відбувалося без 

належної підтримки таких інституцій, як сім’я, школа, церква, що покликані 

виховувати особистість, ґрунтуючись на стабільних культурних традиціях, 
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допомагати їй віднайти саму себе, дуже складно. В часи нестабільності та 

змін їхню роль перебирають на себе різні тимчасові угруповання: нашвидкуруч 

створені політичні партії, кримінальні осередки, що веде до руйнації культури. 

Прикладом може бути глибока криза культури у пострадянському суспільстві у 

90-х роках ХХ століття [3, с. 71-72]. 

У культурному просторі сучасного глобального інформаційного 

суспільства трансформація культурної ідентичності відбувається наступним 

чином: на зміну ідентичностям расовим, національним, ідеологічним, 

конфесійним поступово приходять структури малих ідентичностей. Цей процес 

помітний у царині субкультур, принципи функціонування яких у ХХІ столітті 

змінюються. Як стверджують культурологи Є. Андрєєв та І. Тузовський, малі 

субкультури об’єдуються, формуючи суперсубкультури: глем-культуру, гік-

культуру та нуль-культуру. Однією з особливостей нових суперсубкультур є те, 

що вони не виключають себе з «великого» культурного простору, який стає 

світоглядно аморфним та синкретичним, та пропонують людині певне 

святоглядне ядро. Ознаки театру наявні як у глем-культурі (певна поведінка 

«золотої молоді», клаберів, хіпстерів), що прагне до максимальної естетизації 

дійсності, репрезентації та зовнішньої оцінки, так і у гік-культурі (косплей, 

історичні реконструкції, тривала розробка сценаріїв для настільно-рольової 

гри), де наявна інтенція до пізнання предмета своїх захоплень у максимальній 

формі [10]. Представники гік-культури цікавляться історіями та всіма засобами 

їх викладення. Їх різновиди не обмежуються кіно, серіалами, книгами, 

відеоіграми, ще одним наративним методом при описі або реконструкції 

картини світу як системи інтуїтивних уявлень про реальність може стати 

сучасний аматорський театр. 

Своєю чергою, поняття «особистість» трактується українськими 

психологами Г. Баллом і В. Мєдінцевим як втілення або буття культури у 

людському індивіді, певна якість особи, що дозволяє їй бути відносно 

автономним та індивідуально своєрідним суб’єктом культури [16, с.7-8]. Тож 

культуру можна вважати не тільки місцем перебування людини, а й сферою 
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подальших перетворень особистості [20, с. 191]. І найбільш повного 

особистісного розвитку людина може досягти, коли вона є не тільки пасивним 

споживачем та носієм культури, а й активним її суб’єктом, що має здатність до 

креативного мислення і розвинені здібності до продукування культурних 

цінностей.  

Театр, якому притаманна ігрова природа і зрозумілі для людей моральні 

стандарти, є традиційним видом культурної діяльності. У сучасному 

суспільстві, де особистість, зокрема учасник театральної самодіяльності, може 

реалізувати свій творчий потенціал, життя розвивається за законами вистави. 

Як свідчить дослідник Т. Сілаєва, з поняттям «особистість» пов’язана 

фундаментальна, істотна риса людини бути не просто залежною від 

суспільства, не просто пасивним продуктом обставин, а виступати суб’єктом, 

діючою істотою, якій притаманні свобода волі і вибору, а також здатність до 

творчості у всіх її проявах [213, с.162]. Ще одне визначення цього поняття, яке 

запропонував український науковець Я. Чорненький, наголошує, що 

особистість – це стійка система соціально-значущих рис, які характеризують 

індивіда, вона є продуктом суспільного розвитку і включення індивідів у 

систему соціальних відносин шляхом предметної діяльності. Пояснюючи 

поняття «особистість» через поняття «людина», можна сказати, що особистість 

– це людина зі сформованим світоглядом, тобто системою поглядів на світ, 

самосвідомістю і здатністю до творчої самореалізації через діяльність [292, с. 

68].  

Формування і становлення особистості митця в аматорському театрі 

відбувається у постійному русі та дії. Навіть слово «актор» походить від 

латинського «actor» або «auctor» і означає «діючий». Театральне мистецтво – 

вид мистецтва, особливістю якого є художнє відображення життя за допомогою 

сценічної дії акторів перед глядачами [194]. Нідерландський вчений, дослідник 

культури Й. Хейзинга зазначає, що твердження «весь світ – театр» в історії 

гуманітарної думки не тільки вдало ілюстроване, а й достатньо обґрунтоване. 

Досвід усвідомлення людиною себе і світу щедрий на театральні аналогії. 
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Наприклад, порівняння «в’язнів печери» з глядачами, які спостерігають за 

грою «тіней – ідей» у Платона, «ідоли театру» у Ф. Бекона. А концепція 

«виклику-і-відповіді» А. Тойнбі ‒ що це, як не вистава, яку розігрує людство за 

певним сценарієм. Можна навести безліч філософських концепцій, де світ 

розвивається і пізнається як театральна гра. Розвитком життєвого сценарію в 

цих теоріях керує режисер (Логос, Абсолют, Космос, Софія тощо), людство ж 

виступає в ролі акторів, що реалізують вищий (режисерський) задум. Театр стає 

елементом ігрової сутності культури, однією з найдовершеніших форм гри 

[283, с. 159].  

Видатний педагог Л. Виготський, спираючись на думку З.Фрейда про 

гру і фантазію як дві форми прояву несвідомого, що найбільш близькі до 

мистецтва, зазначає, що навіть дитина серйозно дивиться на світ, який створює, 

та противагою грі стає не серйозність, а дійсність. Дитина чітко відрізняє 

створений нею світ від дійсності, але хоче, щоб вигадані нею об’єкти і стосунки  

спиралися на дійсні речі реального життя. Митець діє так, як і граючі діти, 

захоплено створюючи світ, до якого ставиться серйозно, у той же час різко 

відділяючи його від дійсності [51, с. 11]. В аматорському театрі непростим 

завданням стає збереження відчуття дитячої гри у перших сценічних спробах. 

Більш повне розкриття ролі українського аматорського театру у становленні 

особистості митця в досліджуваному періоді можливе, з огляду на життя, як 

театр, і театр як життя, яке можна порівняти з театром абсурду, драмою, 

комедією, водевілем або фарсом, де люди постійно виконують ту чи іншу роль, 

іноді головну, іноді другого плану, формальну, романтичну, іронічну тощо. Ще 

у 1965 році в одному із найважливіших театральних маніфестів ХХ століття 

«На шляхах до убогого театру» відомий польський теоретик театру 

Є. Гротовський підкреслював, що у подальшому процесі розвитку театру 

людина буде не лише одним з елементів постановки, а й становитиме 

інтегральну цілість, в якій все зосереджуватиметься саме на акторі [63]. 

Між аматорським і професійним театром існують деякі відмінності, що 

відображаються у поняттях «аматорство», «аматор», «аматорський театр» і 
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«митець». Аматорство – це заняття будь-якою справою не як професією, а з 

любові до неї [215, с. 38], аматор – це той, хто охоче займається чим-небудь, 

хто кохається в чому-небудь, любитель; у іншому значенні – той, хто 

займається чим-небудь не як професіонал [215, с. 37]. Аматорський театр – це 

тип самодіяльного народного театру, в якому виконавцями є непрофесійні 

актори [155, с. 35]. Аматорський театр належить до сфери самодіяльності, що 

визначається як внутрішньо детермінована діяльність, не нав’язана зовні, а 

зумовлена внутрішніми потребами, інтересами та бажаннями індивіда, що стає 

засобом вільного і нерегламентованого вияву особистості, умовою розвитку 

людини, об’єктивною даністю і однією із найвищих цінностей як для 

особистості, так і для суспільства у цілому [43, c. 56]. Митець – той, хто працює 

у будь-якому виді мистецтва [216, с. 720]. Також визначення «митець» дається 

особі, що займається мистецтвом і талановито використовує у своїй творчості 

різноманітні художні засоби, своєю чергою, його творчість має викликати у 

спостерігачів особливий психічний стан долучення до твору або дійства, 

трансформуючи внутрішній світ та формуючи свідомість людини, апелюючи до 

її розуму та почуттів [285]. Отже, митець аматорського театру – людина, яка 

прагне саморозвитку та самовдосконалення, бере активну участь у 

міжособистісній комунікації, долучаючись до процесів духовно-практичного 

освоєння дійсності, ідентифікує себе у світі, використовуючи засоби 

театрального мистецтва.  

У парадигмі функціонального аналізу аматорський і професійний театр 

постають автономними складовими художньої культури. Кожен з них має 

іманентну специфіку, відіграє свою функцію у соціокультурній практиці, але 

несе у собі загальні особливості певної культури, її цінності та патерни 

поведінки, у яких проявляється дух нації, її унікальність. 

До ключових універсальних рис цих феноменів слід віднести: 

– кожен із них є породженням колективної життєдіяльності людей; 

– кожен із них є складною відкритою саморегулюючою системою, що 

функціонує і розвивається у певному соціокультурному полі; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
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– кожен із них виконує сукупність функцій (консолідації та 

самоідентифікації людей, соціалізації та інкультурації особистостей тощо), 

відносно спільноти, яка їх породжує і використовує у власних інтересах; 

– кожен із них відбиває багатогранність соціокультурної практики 

конкретно-історичної спільноти; 

– кожен із них має здатність до саморозвитку та самовідновлення, 

постійного породження нових форм з метою адаптації до мінливих умов буття. 

Разом з тим, як професійний, так і аматорський театр має іманентні риси. 

Характерною ознакою професійного театру є інституціональність. Професійний 

театр – це інститут зі своєю ієрархією складових елементів, що виконують 

певні функції, з іманентними цінностями, нормами і зразками поведінки, а 

також матеріальними відносинами. У професійному театрі, крім режисерів і 

виконавців, важливу роль у створенні вистави відіграють також звукорежисери, 

гримери, робітники сцени, декораційний та освітлювальний цехи. Іншою 

ознакою є професіоналізм його членів. 

На відміну від професійного, аматорський театр не є інститутом, – це 

громадська організація, що об’єднує непрофесійних виконавців, які беруть 

участь у виставі за принципом добровільності, без отримання грошової 

винагороди. У ньому немає диференціації складу, подібної до тієї, що присутня 

у професійному театрі. В аматорському театральному колективі всі функції з 

підготовки і проведення вистави лягають на плечі керівника колективу та 

акторів.  

Аматорський театр створює культуру у просторі буття, зближуючи 

мистецтво і життя завдяки своїй відмінності від професійного театру, де 

працюють професійні актори, несе певні сенси, транслює знаки, поширює 

традиції та здатна надати орієнтири поведінки індивіду у соціумі, що має 

особливе значення у переломні моменти розвитку суспільства, оскільки нині на 

культуру покладаються надії, пов’язані з пошуком стратегій подальшої 

діяльності людства та подоланням протиріч, які виникають у процесі цієї 

діяльності. Зокрема, український аматорський театр наприкінці ХХ –початку 
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ХХІ століття забезпечує збереження, передачу, відтворення й розвиток 

української культури через людину (його учасника, митця-аматора), 

закладаючи у неї механізм культурної ідентифікації, тобто виконує потужну 

культуротворчу функцію. Отже, культуротворча функція аматорського театру 

полягає у засвоєнні людиною духовних цінностей в процесі виконання своїх 

соціальних функцій. 

Визначення культуротворчості як складної системи, в якій відбувається 

творення культури й поза межами традиційної творчої діяльності, що 

характеризується і мотивується прагненням творчої особистості до 

досконалості й новаторства, яке дає Т. Добіна, також важливе у контексті 

нашого дослідження. Це важливо для учасників сучасного аматорського театру, 

адже вони – не професійні актори, і сфера їх основної діяльності не пов’язана із 

театральним мистецтвом. Та завдяки здатності аматорського театру до 

культуротворення у них формується сприйняття й усвідомлення свого звичного 

й природнього культурного буття в процесі постійної (зазвичай підсвідомої) 

інтроспекції, а входження в іншу культуру (адже кінець ХХ – початок ХХІ 

століття характеризується взаємопроникненням різних культур), розуміння 

особливостей і самовизначеності потребує толерантності (співпереживання) і 

володіння методом універсальної інтерпретації (герменевтики) [75, с. 53-54]. 

У результаті проведеного компаративного аналізу феноменів 

професійного та аматорського театру поняття «аматорський театр можна 

визначити наступним чином: аматорський театр – це неінституціональна форма 

театру, що поєднує непрофесійних виконавців, які діють на громадських 

засадах. Також можна відзначити, що на початку XXI століття простежується 

тенденція взаємозближення аматорського та професійного театрів: межа 

бінарної опозиції аматорський – професійний театр стає більш прозорою та 

взаємопроникаючою. Відтак аматорський театр наприкінці ХХ – на початку 

ХХІ століття, закладаючи механізми культурної ідентифікації людини, виконує 

потужну людинотворчу, а тому культуротворчу функцію.  
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1.3. Методологічні засади дослідження аматорського театру 

 

Оскільки протягом останніх десятиріч в українській культурології 

наявні лише поодинокі праці щодо зв’язку театру і театральної культури із 

процесами формування особистості та її подальшого життя у соціумі, а 

дослідження українського аматорського театру стосувались сфери інтересів 

театрознавства або мистецтвознавства, виникла необхідність визначення 

культурологічних підходів та розробки методології дослідження у цьому 

напрямку.  

У вже наявних роботах з культурології, де досліджується феномен 

театру, науковці зосередились, зокрема, на дослідженні поняття театрального 

простору. В них використовувався культурологічний підхід, що давав 

визначення театральному простору як підвиду культурного простору, у якому 

театральну діяльність слід розуміти як значиму частину духовної культури 

людини, спосіб гармонізації її сутнісних сил, одну із складових творчого 

саморозвитку і формування естетичного пізнання, що передбачає осмислення 

всієї багатоманітності явищ та процесів формування театральної культури у 

взаємозв’язку із соціокультурними процесами. Театр зближує мистецтво і 

життя, створюючи культуру у просторі буття, тож театральне мистецтво 

необхідно розглядати у ширшому філософському та соціокультурному 

контексті, оскільки театр як культурний інститут здатен надати певні орієнтири 

поведінки індивіда у соціумі, особливо у переломні моменти розвитку 

суспільства [4, с. 3-4]. Отже, мистецтво театру є значним важелем у процесі 

формування особистості, особливо у тих випадках, коли люди мають природні 

акторські здібності та прагнуть до їх реалізації у аматорському театрі.  

Визначення методологічних підходів важливе для логічної побудови 

наукового дослідження, оскільки воно безпосередньо впливає на характер його 

результатів. У дослідженні українського аматорського театру методологічною 

основою є культурологічний підхід, що спиратиється як на емпіричний 

матеріал, так і на загальнонаукові методи пізнання. Вбачаємо, що найбільш 
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ґрунтовне вивчення феномену українського аматорського театру кінця ХХ –

початку ХХІ століття можна забезпечити, застосувавши такі підходи: 

1) історико-культурний підхід, адже розглядати культуру як духовне 

багатство суспільства і внутрішнє надбання людини, що постійно прагне до 

пізнання істини, добра і краси, долаючи свою природну обмеженість, 

усвідомлюючи єдність з суспільством та іншими людьми, необхідно, 

звертаючись до зв’язку минулого із майбутнім, історії та сучасності;  

2) системний підхід, що дозволяє розглядати український аматорський 

театр у функціональній взаємодії його елементів із іншими матеріальними і 

духовними підсистемами культури, а також його динаміку і трансформації у 

кінці ХХ – на початку ХХІ століття; 

3) міждисциплінарний підхід, адже театральне мистецтво можна 

досліджувати з боку різних наукових галузей (історії, філософії, психології, 

соціології, педагогіки тощо). 

Оскільки наукове дослідження за визначенням багатьох науковців є 

процесом вивчення певного об’єкта (предмета або явища) з метою 

встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в 

інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей [30, с. 

34], вибір методів дослідження культуротворчої функції українського 

аматорського театру у кінці ХХ – на початку ХХІ століття залежить від 

поставлених завдань. Використовуватимуться загальнонаукові і конкретно-

наукові (емпіричні) методи дослідження. 

Таким чином, методи дослідження ґрунтуватимуться на основних 

принципах аналізу культури як системи культурних феноменів. 

Концептуальним методологічним ядром дослідження є системний аналіз 

українського аматорського театру як складної системи, що саморозвивається в 

соціально-історичній системі координат. Базовим у дослідженні є структурно-

функціональний метод, за допомогою якого визначено роль, що виконує 

аматорський театр в українському соціумі, розкривається сутність його 

культуротворчої функції, а також визначено жанрово-видову типологію 
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українського аматорського театру. Концепція реалізується також завдяки 

наступним методам наукового пізнання: компаративному аналізу для 

висвітлення спільного і відмінного в аматорському і професійному театрах; 

історичному методу для виявлення загальної динаміки розвитку феномену в 

полі української культури та періодизації його розвитку; діалогічному методу 

для вивчення феномену через дискурс театральної культури минулого і 

сучасності та розкриття парадигмальної основи, що детермінує специфіку 

аматорського театру кінця XX–початку XXI століття. 

Тож, оскільки проблематика дослідження культуротворчої функції 

українського аматорського театру у вищезазначений період охоплює 

найрізноманітніші галузі знання – від фундаментальних дисциплін 

(культурології, філософії, соціології, психології, педагогіки, методології науки 

тощо) до прикладних (теорії масових комунікацій, систем інформаційного 

пошуку та інших), – то воно відбувається у полідисциплінарній площині.  З 

огляду на те, що до функцій аматорського театру можна віднести здатність 

ретрансляції практичного культурного досвіду і критично осмислену творчу 

реалізацію особистості, багатство та неоднорідність матеріалу, що породжує 

проблему, можна звести до низки аспектів:  

- евристичний аспект проблеми орієнтований на вироблення певних 

процедур для отримання нового знання про український аматорський театр і 

його сучасний стан, динаміку культурних процесів у цій сфері (пошуки власної 

ідентичності, співпрацю і долучення до досвіду аналогічних іноземних театрів), 

розуміння сутності культурних форм, визначення українського аматорського 

театру як засобу самовдосконалення і саморозвитку особистості; 

- аксіологічний – актуалізує питання соціальної ролі культури, що 

передбачає наявність ціннісного значення культурних феноменів та явищ, 

пов’язаних з аматорським театром; 

- прагматичний – стосується реального використання культуротворчого 

потенціалу сучасного аматорського театру у практиці пізнання, спілкування, 
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розробки комунікативних засобів передавання уявлень про формування 

особистості митця засобами театру. 

Для остаточного формування методологічної основи дослідження 

українського аматорського театру у кінці ХХ – на початку ХХІ століття 

необхідно врахувати, що об’єктивний опис і всебічне охоплення фактів 

можливі лише при врахування обставин, за яких ці знання свого часу були 

отримані.  Період 1990-х років можна охарактеризувати як час становлення 

української державності та морально-естетичного ідеалу суспільства, 

докорінних змін у багатьох сферах життя, зокрема й у сфері культури, де 

бурхливо відбувались процеси відродження духовності, історико-культурної 

ідентифікації нації, отже, на сцені аматорських театрів з’являлись твори, які 

раніше знаходились під забороною з причин невідповідності ідеології 

тоталітарного режиму. Водночас складнощі існування українського 

аматорського театру у 1990-х роках були спричинені нестачею людей, здатних 

у скрутний в економічному плані час віддавати свою енергію на 

загальномистецькі потреби, станом державної культурної політики, адже тоді 

не було достатньої кількості грантів, міжнародних фестивалів, інституту 

театрального продюсерства, відкритих майдканчиків, інформаційного центру, 

системи підтримки молоді тощо [80, с. 7-9]. Середина 1990-х років стала 

періодом випробувань, коли йшли пошуки можливих шляхів існування 

професійного і аматорського театру за часів, коли володарювало безчасся, 

одним із яких став розвиток сміхової театральної традиції як реакції театру на 

проблеми часу [291, с. 42]. У 2000-ні роки відбулось пожвавлення аматорського 

театрального руху, і у полі уваги митців опинились нагальні проблеми 

українського суспільства, яке обрало європейський вектор розвитку. 

Відповідно, у 2000-х роках особливої ваги набувають культурні та моральні 

цінності й виникає потреба у гармонізації особистості та її соціальній адаптації. 

Здатність проекції театрального мистецтва на життя суспільства і можливість 

застосування його як художніх технологій впливу на становлення особистості 

відмічають науковці, адже мистецтво як одна з основних форм суспільної 
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свідомості відіграє значну роль у духовному розвитку суспільства. 

Театральне мистецтво привертає увагу видатних мислителів: першорядне 

значення театру у формуванні самосвідомості нації відзначає Й. Гете, на 

позитивності економії зусиль у психології театрального сприйняття наголошує 

З. Фрейд, на неоднозначність та необхідність філософського осмислення 

«соціального інституту» театру вказує Г. Шпет, до театрального дійства як 

соціокультурного феномену, акцентуючи на актуалізації спонтанної 

театральності, що пронизує все буття, звертається О. Лосєв. У ході взаємодії 

цивілізацій, розширення діалогу культур надзвичайно збільшується значимість 

театралізації як засобу адаптації особистості у соціумі. Театральне дійство з 

домінуючою естетичною функцією стає художньою технологією гармонізації 

людського життя, що призводить до зміни природи його зв’язків та 

трансформації структури, коли актор і глядач, будучи символами двох 

художніх актів, створюють штучний простір вигаданої дійсності за зразком та 

всупереч оточуючій дійсності. І в ідеальному світі театрально-художньої 

умовності засоби художньої виразності оптимізують процеси занурення та 

соціальної адаптації людини [189, с. 3-8]. Окрім того, в аматорському театрі 

людиною, яка має можливість самовираження, усвідомлюється її культурна 

ідентичність і вона може ідентифікувати себе як особистість у 

мультукультурному світі. 

З огляду на суть викладеного вище, є підстави вважати, що 

методологічною основою дослідження культуротворчої функції українського 

аматорського театру у кінці ХХ – на початку ХХІ століття має бути системно-

комплексний підхід, у контексті якого важливо виявити причинно-наслідкові 

зв’язки між процесом становлення особистості митця у сучасному суспільстві, 

що динамічно розвивається, та низкою інших фундаментальних утворень, що 

виникають під час вивчення проблеми. Адже необхідно у повній мірі  

використати той методологічний потенціал, котрий накопичено протягом 

останніх десятиріч у галузі культурологічного знання для розробки стратегії 
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дослідження українського аматорського театру в аспекті його 

культуротворчої функції. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Таким чином, підводячи підсумки розділу, необхідно відмітити, що: 

• український аматорський театр як культурний феномен кінця ХХ –

початку ХХІ століття та його культуротворча функція в культурологічний 

площині у системі, де між індивідами виникають процеси взаємодії, пов’язані з 

усвідомленням власної культурної ідентичності та можливістю міжкультурного 

діалогу митців-аматорів у процесі взаємодії і творення нової реальності, 

досліджуються вперше. У цьому випадку визначення методологічних підходів 

важливе для логічної побудови наукової роботи, оскільки вони мають 

безпосередній вплив на його результати. Як методологічна основа у 

дослідженні українського аматорського театру використовуються підходи, що 

одночасно спиратимуться на загальнонаукові методи пізнання і на емпіричний 

матеріал. Найбільш ґрунтовне вивчення феномену українського аматорського 

театру у кінці ХХ – на початку ХХІ століття можна забезпечити, застосувавши 

історико-культурний підхід, що дозволить розглядати культуру як духовне 

багатство суспільства і внутрішнє надбання людини, що бере участь в 

діяльності аматорського театру, з її прагненням до ідеалів та цінностей і яка 

водночас перебуває під впливом інших людей і соціуму, пов’язавши надбання 

минулого і особливості сучасності; системний підхід, який дозволить 

розглядати український аматорський театр у функціональній взаємодії його 

елементів із іншими матеріальними і духовними підсистемами культури, а 

також його динаміку і трансформації у кінці ХХ – на початку ХХІ століття; 

міждисциплінарний підхід, адже театральне мистецтво можна досліджувати з 

точки зору різних наукових галузей (історії, філософії, психології, соціології 

тощо), оскільки в процесі їх взаємозв’язку утворюється певна сума знань, що 

потребує різних комбінацій методів дослідження об’єкта; 
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• як узагальнення методологічно-теоретичних позицій дослідження 

можна зазначити, що, оскільки проблематика дослідження культуротворчої 

функції українського аматорського театру в вищезазначений період охоплює 

найрізноманітніші галузі знання, а культура, своєю чергою, є всеохоплюючою 

реальністю нашого життя (від побуту ‒ до творчості), пропоноване дослідження 

відбуватиметься у полідисциплінарній площині. Аксіологічна парадигма 

наукового розуміння актуалізує питання соціальної ролі культури, що 

передбачає наявність ціннісного значення культурних феноменів та явищ, 

пов’язаних з аматорським театром. Своєю чергою, динаміка культурних 

процесів у цій сфері – пошуки власної ідентичності, співпраця і досвід 

різноманітних аматорських театрів, – стає причиною евристичного розуміння 

сутності культурних форм, засобом самовдосконалення і саморозвитку 

особистості. З огляду на те, що до функцій аматорського театру можна віднести 

здатність ретрансляції практичного культурного досвіду і критично осмислену 

творчу реалізацію особистості, через багатство та неоднорідність матеріалу, що 

породжує проблему, наукову роботу можна звести до евристичного, 

аксіологічного та прагматичного аспектів. Також у Розділі І було розглянуто і 

сформовано понятійно-категоріальний апарат дослідження; 

• завдяки театральному мистецтву відбувається формування світогляду 

та виховання людей, здатних розуміти складні суспільні процеси. Театр у кінці 

ХХ – на початку ХХІ століття залишається потужним засобом творення і 

підтримки української культури. Водночас аматорські театри  сприяють 

популяризації театрального мистецтва. У ході дослідження культуротворчої 

функції українського аматорського театру у кінці ХХ – на початку ХХІ століття 

виникла необхідність звернутись до широкого кола праць, які становлять 

певний інтерес для дослідження, зокрема, монографій, наукових статей, 

матеріалів преси, архівних документів, а також інформації з сайтів українських 

аматорських театрів та фестивалів театрального мистецтва, оскільки 

досліджуваний період є часом розвитку сучасних інформаційних технологій. 

Вищеперераховані види документів склали теоретичну основу дослідження. 
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Зважаючи на кількість праць, прямо чи опосередковано пов’язаних із темою 

дисертаційної роботи, можна відмітити, що низка питань стосовно сучасного 

українського аматорського театру поки що не вирішена із належною чіткістю. 

Тож культуротворча функція українського аматорського театру у кінці ХХ – на 

початку ХХІ століття поки що є малодослідженою і потребує уваги з боку 

науковців. 
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РОЗДІЛ 2 

АМАТОРСЬКИЙ ТЕАТР  

ЯК ПІДҐРУНТЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

2.1. Динаміка розвитку українського аматорського театру  

 

Сила впливу театру на формування культури та механізм його 

особливої дії на людей завжди знаходились у полі уваги науковців. За словами 

видатного театрального діяча, режисера і драматурга В. Немировича-Данченка, 

можна побудувати прекрасну будівлю, яскраво її освітити, зібрати оркестр, 

художників, призначити чудового адміністратора, директора, – і все ж таки 

театру не буде. Можливе й наступне: на площу прийдуть три актора, покладуть 

на землю килимок та почнуть грати – і театр вже є [282, с. 49-50]. Якими ж 

секретами володіє театральне мистецтво? Cвого часу відомий драматург 

М. Гоголь писав, що справа театру – не повчати проповіддю, адже мистецтво і 

без того є навчанням, театр має говорити живими образами, а не міркуваннями. 

Своєю чергою, новації у театрі – в методах режисури, композиційній побудові 

вистави, акторській грі – так чи інакше підказуються новим у житті. Як 

стверджував відомий український режисер масових видовищ М. Терещенко, 

елементи нового в сценічному мистецтві непомітно нагромаджуються життям, 

і, зрештою, висувають перед митцем вимогу нових творчих рішень [261, с. 7-

17].  

Завдяки синтетичній природі театру, яка передбачає долучення до 

театрального дійства таких видів мистецтв, як музика, поезія, живопис, 

архітектура, дизайн, кінематограф, фотографія та інших, театральне мистецтво 

стає найбільш потужним засобом впливу на людину. Цей вплив нескінченний 

та різноманітний, адже художній простір театральної дійсності зумовлює 

розширення світогляду однієї людини за рахунок умовного переживання долі 

іншої людини. Побачене на сцені спонукає глядача асоціювати себе з тим чи 

іншим персонажем і через внутрішні відчуття змінювати себе і своє життя. 
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Театр відтворює перед глядачами людей, які жили вчора або сторіччя тому, 

демонструє події, які можуть статися завтра або через багато років, змушує 

повірити у те, що змальоване на сцені сталося сьогодні. Публіка під час дійства 

вивільняє емоції: плаче, гнівається, сміється, і, як наслідок, вірить у правду 

того, що відбувається перед нею. І вже не так важливо, чи є на сцені декорації, 

які відтворюють правду життя, чи вона оздоблена тільки чорним оксамитовим 

квадратом або декількома стільцями, головне, що талановитий живий митець 

захоплює глядачів силою власних переживань, думок і уяви. Крізь призму 

засобів театру можна побачити людину у найбільш хвилюючі моменти її життя 

в її нескінченному русі й різноманітті: під час сумнівів та пошуку рішень 

проблем, душевних злетів та героїчних вчинків. Як професійний, так і 

аматорський театр з притаманною йому пізнавально-евристичною функцією 

здатен викликати усмішку комедією, приголомшити трагедією, захопити 

пошуками та боротьбою героїв драми, розсмішити водевілем або фарсом, адже, 

одночасно вражаючи та розважаючи, театр виховує і змушує людину думати, 

формує духовність і моральність як окремої особистості, так і суспільства у 

цілому. 

На відміну від кіно, де акторське виконання фіксується і залишається 

одним і тим же під час кожного перегляду фільму, у театрі (як у професійному, 

так і у аматорському) актор має змогу постійно працювати над роллю і 

вдосконалювати свій образ. Отже. вистава, яку побачать глядачі, завжди буде 

представлена по-різному, оскільки в один день натхненні митці під впливом 

різноманітних факторів можуть злагоджено грати у ансамблі, а в інший – 

вистава може бути не такою яскравою через наявність будь-яких негативних 

чинників: від виходу з ладу апаратури ‒ до несприятливого клімату у творчому 

колективі. Звичайно, свій відбиток на звучання вистави накладає і склад 

глядачів у залі з їх рівнем освіти та світосприйняття. Та й українські, й 

зарубіжні науковці, що вивчають феномен театру, одностайно стверджують, що 

зв’язок між життям і театром дуже тісний, тож сценічний матеріал береться 

безпосередньо з життя і без цього зв’язку немає справжнього театру [70; 280]. 
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Через багату систему образів театральне мистецтво здатне відтворити 

гуманістичні цінності, активізувати їх як для виконавців ролей, так і для 

глядачів у залі, на глибокій емоційній основі, що спонукає особистість до 

самовдосконалення і самотворення, створити умови для єднання та зближення 

людей, розвиваючи такі якості людини, як доброта, толерантність, тактовність, 

справедливість, відповідальність, милосердя та інші. 

Необхідно зазначити, що дослідження культуротворчої функції 

українського аматорського театру в контексті культуротворчого процесу у 

часових рамках кінця ХХ – початку ХХІ століття неможливе без звернення до 

минулого, у якому формувалося соціокультурне життя українців, зароджувався 

театр з його особливим впливом на людину, адже театральне мистецтво 

України базується на історичному досвіді та культурних традиціях. Науковці 

аналізували історичне підґрунтя зародження українського театру (І. Франко, 

І. Волошин), його форми та особливості функціонування у різні періоди 

(Н. Чечель, В. Шевчук, В. Якубовський, О. Кисіль), розвиток вітчизняного 

театрального мистецтва крізь призму ідеології та культурного життя України у 

ХХ столітті (Р. Єсипенко, Н. Корнієнко), а також становлення українського 

самодіяльного мистецтва (А. Каргін, О. Казимиров).  

Передусім варто відмітити, що український народ від давніх часів мав у 

своїх обрядах та звичаях багаті зародки драми. Театральність у народних іграх, 

обрядах, танцях, рядженнях займала значне місце, адже їх специфікою була 

наявність художнього образу і драматичної дії, діалогу і руху. Серед 

східнослов’янських племен, які займалися хліборобством та скотарством, і 

пізніше утворили найбільшу в Європі ранньофеодальну державу Київську Русь, 

здавна були поширеними хороводна гра «А ми просо сіяли, сіяли», ігри «Коза» 

та «Ряджена кобила», пов’язані з різними видами праці людей. Також у 

народних іграх, хороводах, веснянках люди просили від вищих сил сприятливої 

погоди, хорошого врожаю, м’якої зими тощо. Обрядові свята були пов’язані з 

порами року, основними етапами сільськогосподарських робіт (наприклад, 

коляда – зустріч зими, масляна – проводи зими, красна гірка – зустріч весни, 
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русалії – зустріч літа, обжинки – літо, купало – проводи літа тощо). Згодом 

народні ігри вдосконалюються, доповнюючись новими засобами театральної 

виразності, що демонстрували почуття та настрої їх учасників («Маланка», 

«Перепілка» тощо), передавали конкретний сюжет («Дід і баба», «Млин», «Піп 

і смерть» та інші) і пізніше стали основою народної драми. Ігри та обряди 

наших предків мали природно-символічний характер, у своєму виконанні могли 

бути простими або складними. Відтворення епізодів побуту в першому 

примітивному театрі – народних іграх – закладало основу українського 

народного театру [50, с. 13-21]. Як елемент культури та результат творчості 

людей ігри виконували виховну, соціальну та функцію безпосереднього 

творення культури, формуючи ставлення людини до буття. 

Згодом ігри, обряди та звичаї українського народу скомбінувалися з 

видовищами скоморохів. Наші предки називали так мандрівних музикантів та 

акторів. Скоморохи потрапили до Київської Русі з Візантії. Перші відомості про 

скоморошні театральні видовища відносяться, очевидно, задовго до ХІ сторіччя 

часів Київської Русі. Про їх масове поширення свідчать літописи, а також 

фрески веж столичного Софійського собору, на яких зображено скоморохів [69, 

с. 12]. Фрески представляють різні сцени і костюми, в яких виступали 

скоморохи, і являють собою дорогоцінну пам’ятку самобутнього 

давньоруського живопису на теми зі світського життя. Скоморохи забавляли 

тільки князів та бояр, але з часом народ уподобав їх вистави та жарти і виступи 

скоморохів стали найулюбленішою забавою людей, розвинувши вподобання 

народу до сценічних видовищ, до мімічної гри, до пісень і музики. Прийняття 

христянства стало значним кроком в культурному розвитку Київської Русі. З 

Візантії Київська Русь перейняла початки релігійної, літургічної драми. 

Православна церква, щоб запобігти впливу гностичних сект, які першими ввели 

в богослужіння музику та драматичне оживлення і тим притягали маси народу, 

а також для того, щоб протидіяти світському театрові та цирку, мусила 

перейняти від скоморохів засоби театралізації [280, с. 70-79]. 
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За часів Київської Русі скоморошество не вважалося заняттям 

гріховним, адже, з точки зору тогочасної людини, воно належало до грецького 

культурного світу і допускалось навіть у храмах. У Києво-Печерському 

патерику старець Феодосій розповідає, як у Софійському соборі він побачив 

князя, якого в храмі розважали музиканти і скоморохи. Явище скоморохів, 

увійшовши у життя Київської Русі з Візантії, стало елементом міської культури, 

хоч насправді воно було далеким від канонічно-християнської культури. 

Оскільки художнє аматорство нині є проявом естетичної потреби людей, то 

можна стверджувати, що скоморохи за часів Київської Русі були у той час 

акторами-аматорами. З часом скоморохи перетворились на ярмаркових 

майстрів веселощів, балагульників. Поступово скоморошество зазнало 

переслідувань від церкви, у XVІІ столітті з’явились царські укази про повну 

заборону скоморошества. Незабаром його функції перебрав на себе міський 

аматорський театр. Та багатогранне, синкретичне мистецтво скоморохів 

відіграло важливу роль у формуванні народної драми і народного театру. Про 

велике поширення скоморошества на території України нині нагадує поселення 

з назвою Скоморохи, що розташоване у південному передмісті Житомира, 

міста з давніми театральними традиціями. Уродженцем Скоморохів є видатний 

вітчизняний літературознавець В. Боцяновський, який, проживаючи у 

Петербурзі, популяризував українську літературу і мистецтво, зокрема 

театральне. Він є автором «Нарисів з історії українського театру» та статті про 

М. Заньковецьку (1908 р.) [162, с.15-20]. 

Скоморохами здавна культивувались лялькові вистави, про що є згадки 

в українських, російських та білоруських фольклорних творах і літературних 

памятках. Хоча слава скоморохів в Україні поступово згасла, народ добре 

засвоїв манеру лялькової гри. У середині XVІ століття в Україні з’являється 

вертеп [139, c.168]. Вертеп – явище культури доби бароко, дуже популярний в 

Україні у ХVІІІ – ХІХ століттях пересувний ляльковий театр, який показував 

вистави на ярмарках, міських та сільських площах тощо. Поряд із соціальними 

мотивами у вертепі відображається світорозуміння тогочасних людей. 
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Започаткований студентами Києво-Могилянського колегіуму у розпал 

боротьби українців проти католіцизму, оригінальний вид театру швидко став 

популярним. У триярусній скриньці вертепу та в інтенсивному храмовому 

будівництві XVIII століття матеріалізується вертикаль староукраїнського 

духовно-релігійного та інтелектуально-світського простору [290, с. 190]. 

Оскільки за своєю будовою, сценічними постановками, ідейною спрямованістю 

тексту вертеп виділяється серед інших лялькових театрів світу, один із перших 

дослідників вертепної драми М. Тихонравов зазначив, що він займав особливе 

місце в історії духовної культури українського народу [61, с. 327-336]. 

Видатний український етнолог і фольклорист І. Франко неодноразово звертався 

до історії вивчення вертепу, зазначаючи, що майже одночасно з містерією 

страстей Христових до України потрапила й різдвяна західноєвропейська 

містерія. Вертеп прийняв подвійну форму, котру адаптувала шкільна драма 

(поважний текст і весела інтермедія), змінилась його архітектура – будинок з 

ляльками став двоповерховим, нагорі відбувались релігійні сцени, а внизу 

з’являлись персонажі, взяті з живої дійсності: мужик, циган, єврей, шляхтич, 

козак та інші [281, с. 300-301]. Подібною до українського вертепу була 

польська різдвяна шопка. З території України вертеп потрапив до Росії, 

Білорусі, Сербії та інших слов’янських країн. Це дає підстави стверджувати про 

взаємопроникнення культур різних народів. Та український вертеп можна 

вважати цілком самостійним явищем через його своєрідну обробку текстів і 

введення у вертепну драму сцен із побутового життя українців [299]. 

Із синкретичної єдності найдавніших фольклорних жанрів – обрядових 

пісень, хороводів, театралізованих дійств та завдяки контактам з європейським 

театром XVI –ХVII століття зародилась шкільна драма. «Постійна взаємодія 

елітарного й народного начал взагалі характерна для української культурної 

традиції», – стверджує український мистецтвознавець А. Макаров [144, с. 229]. 

Можна також погодитись із ствердженням науковиці Н. Чечель, що «нарочита 

театральність робить бароко періодом розквіту сценічного мистецтва – 

класичної трагедії, високої комедії і героїчної драми» [290, с. 172]. У репертуарі 
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українського шкільного театру були п’єси релігійного змісту, що 

виконувались у храмах з нагоди Різдва, Великого Посту, Великодня тощо. Дані 

основні жанрові різновиди театрального мистецтва доби бароко тісно 

перепліталися між собою: під час виконання драми в антракті ставились 

народно-побутові сценки – інтермедії, своєю чергою, вертеп після першої дії 

релігійного змісту переходив до яскравого зображення життя. Комічні вставки 

у драматичні твори вживав видатний український філософ, богослов і 

драматург Д. Туптало. І шкільна драма, і вертеп мали свою теорію, естетичні 

норми, мову й спосіб виконання. У шкільній драмі вони залежали від 

релігійної, філософської або моралізаторської тематики п’єс, що вимагала 

особливого літературного викладу та умовно-символічного стилю 

інтерпретації. У шкільних п’єсах нерідко обігрувалась тема «світ – театр», 

акцентуючи увагу глядачів на мінливості та швидкоплинності життя. Та від 

початку шкільний театр розробляв переважно форми релігійної драми з темами 

біблійними чи агіографічними – про житія святих [293, с. 63]. Між діями 

головної п’єси розігрувались короткі веселі сценки – інтермедії, авторами яких 

були викладачі і студенти духовних шкіл. Цінність інтермедій полягала у тому, 

що вони запровадили простонародну українську мову в драматичні твори ХVІІІ 

століття, що відкрило шлях на сцену для щирих думок та заповітних прагнень 

українського народу [167], і стали основою майбутньої національної комедії. 

Як вітчизняні, так і зарубіжні дослідники українського шкільного театру 

зазначають, що у драматургії, інтермедіях, мовах та їх діалектах, виконавській 

практиці шкільного театру ХVІІ – ХVІІІ століть відображена сутність тих 

процесів, що відбувались у культурі східних слов’янських народів у добу 

бароко [97; 243]. 

Виникнення шкільного театру збігається з національно-культурним 

рухом кінця ХVІ – початку ХVІІ століття, що активізувався після приєднання 

українських земель до Польщі. Хоча правляча верхівка намагалась 

пристосуватись до нових порядків, українські селяни й особливо міщани 

розпочали послідовну боротьбу з польською шляхтою. Міщани й козаки 
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формували братства, які принесли велику користь українській культурі. Вони 

відкривали школи, в яких проходили вистави (переважно на релігійні сюжети). 

У Києві був відкритий Києво-Могилянський колегіум (1632 р.), що набув 

статусу Академії у 1700 році. У видатному культурному центрі того часу, де 

сягнули найвищого розвитку шкільна драматургія і театр, зосередились значні 

сили української інтелігенції, видатні політичні, церковні та літературний діячі, 

філософи і письменники, зокрема Л. Баранович, С. Яворський, Ф. Прокопович 

та інші [97, с. 253]. Тож головним центром створення, виконання і 

розповсюдження шкільної драми у ХVII – ХVIII століттях стала Києво-

Могилянська академія, де професори були авторами драматичних творів 

(теоретиками театру), а студенти-бурсаки – акторами і основними носіями 

цього мистецтва. Києво-Могилянська академія стала з’єднуючою ланкою між 

західноєвропейським і українським культурним простором, де 

переосмислювались визначальні концепти європейського буття, інтегруючись у 

національну духовну парадигму. Задіяна у служінні політичним, суспільним та 

національним інтересам держави, прагнучи зв’язати Україну з Європою, 

утвердити на українських землях демократичні думки, що живили прогресивне 

мислення тогочасного західноєвропейського суспільства, Києво-Могилянська 

академія стала осередком шкільного барокового класицизму, котрий набув 

значного поширення у ХVII – ХVIII століттях, зокрема барокової шкільної 

драми. У її стінах фактично зародилось українське Просвітництво, яке 

засвідчило причетність національного контексту до світового. Подальший 

розвиток шкільної драми в контексті інтересів національного буття через 

звернення до подій української історії відбувся завдяки творчості визначного 

українського діяча епохи бароко Ф. Прокоповича, що з 1705 року почав 

впроваджувати принципи відродження і гуманізму, наближаючи шкільну драму 

водночас до суспільного життя і до вищих, духовних інтересів людства. Він 

звернувся до національної історії для того, щоб показати постійну і неминучу 

боротьбу нового ладу зі старим. Його трагедокомедія «Володимир» засвідчила 

наявність в українській драматургії рис класицизму і Просвітництва, отже 
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безпосередню причетність її до європейського культурного простору [214, с. 

259-263]. 

Театральне мистецтво доби бароко особливим чином пов’язане з 

козацькою культурою. Хоча поки що немає достатньої кількості праць з 

культурології і театрознавства про характер театрального мистецтва 

Запорізької Січі. З позиції релігійно-естетичного синкретизму зазначається, що 

форми театральності були притаманні українським козакам, адже підтверджено 

широке побутування у козацькому середовищі таких театральних елементів, як 

«театр календарної обрядовості; мистецтво народних лицедіїв; народна драма в 

обох варіантах: «живому» і ляльковому (вертеп); театрально-карнавальні 

дійства» [96, с. 1024]. Тобто, узгоджені з річним літургічним циклом 

православної церкви різні форми української обрядовості, в яких велику роль 

відігравали елементи театрального мистецтва у синтетичному поєднанні 

мистецтва слова, пісні й танцю, сприяли загальній театралізації життя 

запорожців. Деякі українські культурологи навіть висувають тезу про існування 

так званого «тотального театру», розглядаючи його як один із феноменів 

української козацької культури, та класифікують його як явище «народно-

містеріального українського театру за стилем маски і методом імпровізації» 

[290, с. 177]. Та, не зважаючи на широко розповсюджену побутову 

театралізацію, козацький театр професійного типу так і не сформувався, 

свідчення про вияви професіонального театру західноєвропейської моделі на 

Запорожжі також відсутні [96, с. 1024]. Тож можна припустити, що українське 

козацтво було певною мірою долучене до аматорської театральної діяльності. 

У XVIII столітті набув поширення кріпосний театр, що створювався в 

маєтках української шляхти. Відомо, що гетьман К. Розумовський утримував 

при своєму дворі власний театр і оркестр. Також там діяла велика капела 

співаків-кріпаків – близько 40 осіб, яку очолював А. Рачинський. У театрі 

Розумовського, згідно з тогочасною модою, ставились популярні у той час 

італійські опери. У нього була й найбільша в Європі нотна бібліотека [128, с. 

246]. Загалом репертуар кріпацьких театрів був різноманітним: від вистав 
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вертепу – до постановок опер і балетів, п’єс на міфологічні сюжети, водевілів 

та комедій. Наймасштабнішим був кріпацький театр Ширая на Чернігівщині, 

який одним із перших в Україні почав гастролювати. Над здійсненням 

постановок у театрах працював штат із художників, музикантів, кравців, 

декораторів на чолі з постановником-режисером, який був або кріпаком, або 

спеціально запрошеним великим магнатом іноземцем. Серед кріпацьких 

театрів, які вперше поставили українські п’єси, слід виділити театр 

Д. Трощинського на Полтавщині та театр В. Хорвата на Харківщині. 

Режисерами в Хорвата, наприклад, були досвідчені актори професійної трупи 

Штейна, які ставили п’єси І. Котляревського та Г. Квітки-Основ’яненка. 

Наприкінці 20-х років ХІХ століття кріпацькі трупи почали зникати, адже 

акторів почали відпускати на волю або на оброк. Показовою є доля трупи 

поміщика В. Хорвата: за його заповітом, після смерті в 1849 році жіночий склад 

було відпущено на волю, а чоловічий – на оброк [98; 97, с. 255-256]. 

У другій половині XVIII століття відбувся процес об’єднання 

ярмаркових лицедіїв у своєрідні театральні трупи. Групи таких акторів 

здійснювали свою діяльність у закритих приміщеннях спеціального 

призначення з оригінальною архітектурною конструкцією. Хоча 

документальних свідчень сучасників про репертуар театру балагана небагато, 

та, як стверджують дослідники, крім традиційних жанрів мистецтва скоморохів 

(сатиричних віршів, пісень, циркових номерів), на сцені театру балагана 

виконувались інтермедії, успадковані від шкільного театру, комедійні сцені, 

діалоги та монологи. У ХІХ столітті у його репертуарі були інсценізації 

українських оповідань, а також відбувались постановки творів Я. Верьовкіна, 

О. Сумарокова, К. Гольдоні та Мольєра. Поступова трансформація театру 

балагана відбулась наступним чином: усе, що належало до мистецтва 

скоморохів, перейшло до цирку, а складні театральні форми почали 

втілюватись у аматорському театрі, який уже зароджувався. Наприкінці ХVІІІ – 

початку ХІХ століття в Україні набув популярності театр народної драми, в 

якому драматична дія розгорталася за допомогою діалогу, співу, пластичного 
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руху, хороводу, жесту, міміки. Серед відомих народних драм можна назвати 

драми «Цар Максиміліан» і «Цар Ірод». У народній виставі «Цар Ірод», що 

складалася із двох частин: релігійної (з біблійними персонажами) та побутової 

(з традиційними українськими народними героями), діяли актори й ляльки. 

Народна драма відіграла значну роль у розвитку народного театру в Україні, 

завдяки їй репертуар збагатився гострою конфліктною п’єсою з умотивованим 

розвитком сюжету й напруженою дією та відбувався процес об’єднання 

непрофесійних акторів у трупи. Наприкінці ХVІІІ століття у великих містах 

виникають перші стаціонарні аматорські театри. Вдатний український 

драматург Г. Квітка-Основ’яненко писав про такий театр у Харкові: «Трупа 

складалася з 20-ти осіб, усі харків’яни, причому серед виконавців особливу 

популярність мала танцюристка, яку всі знали під ім’ям «Малярівна». У цьому 

театрі грали комедії Я. Княжніна «Невдалий примиритель, або Без обіду до-

дому поїду», О. Сумарокова «Скнара», М. Верьовкіна «Так і треба». На початку 

ХІХ століття було організовано аматорські вистави в Ніжині, де брав участь М. 

Гоголь (у постановці вистав аматорського театру він міг бути режисером, 

декоратором, виконавцем характерних і жіночих ролей), у 20-х роках ХІХ 

століття – у Полтаві, де грав І. Котляревський. Організаторами і режисерами 

таких вистав були, зазвичай, домашні вчителі та гувернери, адже тоді ще не 

йшлося про національний український театр. Необхідність мати спільну 

літературну мову для правдивого зображення життя українського народу як у 

літературі, так і на сцені, повною мірою висвітлена у творчій діяльності І. 

Котляревського, твори якого започаткували нову українську драматургію. І вже 

з появою українського репертуару – п’єс І. Котляревського і М. Гоголя – 

розпочинається якісно новий етап у діяльності українського театру: вистави 

аматорів ставлять українською мовою, в багатьох містах виникають аматорські 

трупи, кількість яких особливо збільшується в 50-х роках ХІХ століття. 

Організаторами їх стають колишні кирило-мефодіївські братчики – 

Д. Пильчиков та А. Маркович, українські письменники П. Ніщинський та 

І. Тобілевич, талановиті артисти М. Садовський і П. Саксаганський. 
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Продовжуючи традиції шкільного театру Києво-Могилянської академії, на 

початку ХІХ століття викладачі духовних навчальних закладів наслідують його 

практику, використовуючи сценічне мистецтво як один з успішних засобів 

засвоєння дидактичних повчань та пропаганди морально-етичних ідей. Із цією 

метою добирається відповідний декламаційний репертуар, створюються п’єси, 

інтермедії, складаються тематичні збірники. Так, у 1815 році в друкарні 

Харківського університету опубліковано перший з відомих репертуарних 

збірників для аматорського театру – «Майская рекреация» [158, с. 35]. У другій 

половині ХІХ століття виникають студентські аматорські театри, зокрема у 

1859 році відбулась видатна для України подія – було створено аматорський 

театр Київського університету. Його організувала група студентів, яку очолили 

М. Старицький, М. Лисенко та П. Чубинський. У ньому в 1878 році було 

вперше поставлено «Гамлет» У. Шекспіра українською мовою. У 1861 році 

виник аматорський театр «Товариство, кохаюче рідну мову» в Чернігові, 

засновником якого був відомий байкар Л. Глібов, а також театр Бабича в 

Сумах. У Бобринці в другій половині ХІХ століття почали свою діяльність і 

створили аматорський театр М. Кропивницький та члени сім’ї Тобілевичів – 

І. Карпенко-Карий, М. Садовський, П. Саксаганський і М. Заньковецька. 

Більшість аматорських театрів гастролювали містами і селами України та Росії. 

У цей час також розпочинають свою діяльність театр київських залізничників, 

аматорський робітничий театр на заводі «Арсенал», аматорський театр на 

Полтавщині, драматичний гурток Раковича в Ніжині та багато інших. У 

репертуарі цих колективів були українські й російські п’єси, зокрема ними 

ставилися «Наталка-Полтавка» І. Котляревського, «Шельменко-денщик» 

Г. Квітки-Основ’яненка тощо [97, с. 255-257]. 

Як зазначають історики, у другій половині ХІХ столітті культурне 

життя населення України було яскравим і напруженим, адже культурна 

діяльність ставала тією сферою, де позбавлені держави українці могли виразити 

свою самобутність. Невід’ємним елементом повсякденного життя у побуті 

людей як у селах, так і в містах, були різні види художніх занять. Зокрема, у 
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другій половині ХІХ століття на території України розповсюдженим серед 

різних верств населення був домашній театр. Особливого поширення він набув 

у середовищі інтелігенції, де вистави організовували домашні вчителі або 

студенти-гувернери, іноді режисерами ставали й члени сім’ї та родичі. У Києві 

в 1871 році відомим осередком культурно-мистецького життя став аматорський 

домашній театр сестер Марії та Софії Ліндфорс. У діяльності домашнього 

аматорсьского театрального гуртка брали участь члени родини і невелике коло 

знайомих, та щосереди у будинку сестер збирались представники української 

інтелігенції – письменники, музиканти, театральні діячі, історики, вчителі. 

Серед тих, кого єднала атмосфера вільнодумства, спільносіть думок і поглядів, 

були М. Старицький, М. Лисенко, П. Чубинській та інші [79, с. 18-20]. 

Домашній театр був неодмінним атрибутом зимових свят у відомих 

українських родинах – у Косачів, Лисенків та Старицьких. Як правило, обирали 

певний літературний твір і ставили його в тісному дружньому колі. Не 

відходили від традиції навіть тоді, коли славетні родини зустрічали свята 

окремо одна від одної. В грудні 1890 – січні 1891 років, перебуваючи  у 

Колодяжному, Леся Українка з молодшими братами і сестрами готувала 

постановку дитячої опери М. Лисенка «Коза-Дереза». «…Тої зими надумали ми 

в себе вдома заграти «Козу-Дерезу», Лисенкову дитячу оперету, що тоді 

недавно була видрукувана. Добули вже й «партитуру», розподілили ролі. Леся 

була в нас за концертмейстера і режисера. Але вистава наша не відбулася, бо 

поки ми вивчили ролі, то Лесі треба було вибратися в дорогу до Відня…», – 

згадує О. Косач-Кривинюк [111]. Цей задум втілили пізніше, на Великдень 1893 

року, син видатного композитора М. Лисенка Остап написав про це у спогадах: 

«…Леся разом з моєю матір’ю (Ольгою Липською) розучувала з нами наші 

ролі, допомагала шити звірячі убрання, а на самих спектаклях була і 

режисером, і балетмейстером. Клопітна то була справа, де всі дійові особи були 

ми, діти. Пам’ятаю, що саме я завдавав їй найбільших прикрощів, бо партія 

Вовка довго не давалася мені, п’ятирічному виконавцеві. Але режисером Леся 
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виявилася на диво терплячим, знову і знову повторювала з нами окремі 

сцени, арії й дуети» [248]. 

Слід зазначити, що у деяких українських містах, зокрема у Житомирі, 

наприкінці ХІХ століття постійної оперної чи драматичної трупи не було, а 

сезонні виступи заїжджих гастролерів не завжди могли задовольнити 

культурний попит шанувальників театру. Тож у місті періодично створювались 

аматорські драматичні об’єднання, що діяли у навчальних закладх, при 

трудових колективах та громадських товариствах. У 1882 році було засновано 

Житомирське драматичне товариство, що влаштовувало драматичні вечори, 

вистави, наукові і літературні читання тощо. До його діяльності могли 

долучитись усі бажаючі, які досягли повноліття, у будь-який час, адже тут 

сезон розпочинався 15 вересня і тривав, на відміну від звичайного 

театрального, протягом року. Протягом десяти років від свого заснування 

Товариство діяло активно й успішно, у сезоні 1891-1892 рр. його керівництво 

на чолі з головою М. Дедінцевим вирішило не обмежватися власними 

аматорськими силами і об'єдналося із приїжджою драматичною трупою. Сезон 

завершився постановкою драми О. Пальма «Наш друг Неуклюжев» і став 

одним із найкращих у Житомирі з мистецького погляду. Водночас у Товаристві 

виникли фінансові труднощі: благородна мета надати можливість бідним 

мешканцям безкоштовно відвідувати вистави розорила громадське об’єднання, 

оскільки отриманий дохід не виправдав витрат. На деякий час воно припинило 

свою діяльність. Та вже у березні 1896 року на організаційному засіданні було 

обрано нове керівництво, головою став помічник начальника акцизного 

управління В. Синєгуб, планувалося будівництво у Житомирі власного 

приміщення і створення постійної аматорської трупи. І, хоча ці плани не були 

втілені у життя, декілька років Товариство успішно функціонувало, 

співпрацюючи з іншими громадськими установами з метою надання 

благодійної допомоги – частину безкоштовних квитків передавали відвідувачам 

народної читальні, які після перегляду вистави обговорювали саму п’єсу, гру 

акторів і висловлювали своє враження. Аматорський театр мав тісний зв'язок з 
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музикантами-аматорами. Так, у січні 1896 року було поставлено п’єсу 

Т. Шевченка «Назар Стодоля» зі вставною музичною картиною П. Ніщинського 

«Вечорниці» за участі великого аматорського та архієрейського хорів. На 

початку ХХ століття Драматичне товариство поступово припинило свою 

діяльність і його безпосередній продовжувачем традицій стало Артистичне 

товариство, різнобічна діяльність якого включала й музично-театральне 

мистецтво [107, с. 147; 114]. 

Початок ХХ століття був складним для розвитку українського театру, 

адже офіційний царський уряд проводив активну політику впровадження 

російської мови на українській території, обмежуючи діяльність театру і 

піддаючи його діяльність жорсткій цензурі. Утиски, що спричиняли певний 

занепад і гальмували розвиток українського театрального мистецтва, були 

різноманітні, зокрема у великих містах заборонялись виступи українських труп, 

чинились перешкоди у створенні стаціонарних професійних театрів у Києві та 

губернських центрах, зазнавали переслідувань прогресивні українські 

драматурги та актори, за якими встановлювався нагляд. На меті офіційної влади 

було через пригнічення художнього розвитку, велику кількість труп і проблеми 

із приміщеннями створити враження, що український театр подібний до 

ярмаркового балагану. Та й за таких несприятливих умов майстерність 

українських труп була на належному рівні, і, можливо, навіть й вищою, ніж у 

російського провінційного театру [103, с. 107]. 

Аматори тієї доби гостро потребували оновлення репертуару. Вони самі 

створювали п’єси, здійснювали переклади з російської та інших мов, оскільки 

не завжди вдавалося знайти надрукований драматичний твір. Такі випадки не 

були поодинокими [267, с.186]. Це дає змогу стверджувати, що й наприкінці 

ХІХ – початку ХХ століття (напередодні революційних подій в Україні), й 

наприкінці ХХ – початку ХХІ століття драматургія українських аматорських 

театрів містила значну частину авторських або компільованих творів, що 

відображали бурхливі суспільні процеси. 
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Вагому роль у діяльності аматорських театрів початку ХХ століття 

виконували «Просвіти». Фундатори першої в Україні «Просвіти» у Одесі в 1905 

році запозичили досвід в організацій, що діяли на території Галичини ще з 1868 

року. Через утиски з боку держави організатори «Просвіт» Наддніпрянської 

України акцентували в статутах і декламаціях на повній аполітичності своєї 

діяльності, наголошуючи на пріоритеті просвітництва. Український 

письменник М. Коцюбинський був головою чернігівської «Просвіти», 

театральний гурток при якій здійснював постановку українських і російських 

п’єс; Катеринославську «Просвіту» очолив відомий вчений Д. Яворницький, її 

народні театри виконували п’єси українських, російських, а також зарубіжних 

драматургів; Полтавським осередком керував драматург Панас Мирний. Усі 

«Просвіти» сприяли розвиткові аматорського сценічного мистецтва в Україні. 

Вони формували репертуар для аматорських театрів, будували театральні 

приміщення для аматорів, запрошували кваліфікованих керівників для 

народних колективів, а також надавали кошти для якісного оформлення вистав 

аматорів. На початку ХХ століття аматорські театри формувалися в 

робітничому, сільському, студентському середовищі та серед прогресивної 

інтелігенції. У Харкові, наприклад, були популярними Український робітничий 

театр, яким до 1906 року керував Г. Хоткевич та Російський аматорський театр, 

який очолював Г. Алексєєв, рідний брат К. Станіславського, котрий часто 

приїжджав до Харкова на прем’єри українських аматорів. Успіх мав і театр 

аматорів, який організувала М. Заньковецька в Ніжині, де вона поставила 

«Наймичку» та «Суєту» за творами І. Карпенка-Карого, а пізніше – «Лісову 

пісню» Лесі Українки. Керували постановками вистав, крім письменників та 

акторів, і самі актори. Наприклад, декілька постановок здійснили робітники 

В. Миколаєвич, І. Замичковський, режисери-аматори В. Чернявський і 

А. Петров. Пізніше деякі аматори стали професійними майстрами сцени – 

акторами або режисерами, наприклад Я. Бородін, О. Закушняк, Г. Гаєвський, 

С. Жданов, В. Бушман-Надеждін, І. Сагатовський та інші. Створення в Україні 

театрів, як професійних, так і аматорських сприяло виникненню нової 
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української драматургії – у цей час п’єси для театру створювали І. Франко, 

Леся Українка, В. Винниченко, О. Олесь [97, с. 257-257]. 

Революційні події 1905-1907 років сприяли покращенню становища 

українського театрального мистецтва, адже 27 лютого 1906 року спеціальним 

циркуляром Головного управління у справах друку №1810 було скасовано 

обмеження циркулярного розпорядження Головного управління у справах 

друку від 7 січня 1884 року, що стримувало розвиток українського театру, у 

якому зазначалося, що вистави малоросійських труп дозволялися лише у тому 

випадку, якщо «передбачуваний репертуар мав у собі не одні малоросійські 

п’єси на кожну виставу, а й спектаклі, що складаються виключно з серйозних 

російських п’єс» [267, c. 334]. Відтоді вистави українською мовою дозволялося 

ставити на загальних підставах. Оскільки було скасовано заборону ставити 

п’єси з життя інтелігенції та перекладені драматичні твори і дозволено 

влаштовувати вистави у селах, пожвавлюється діяльність аматорських 

колективів, ініціаторами яких ставали селяни або місцева інтелігенція – лікарі, 

вчителі, що сприяє формуванню світогляду людей. На тлі просвітницької 

діяльності різноматних громадських товариств і об’єднань, зокрема 

«Товариства для поширення в народі писемності», «Піклування про народну 

тверезість», «Просвіти», «Товариства розумних розваг», Житомирського 

артистичного товариства (1901 р., м. Житомир), Київського товариства 

любителів сценічного мистецтва» (1908-1909 рр., м. Київ), Київського 

драматичного товариства (1910-1918 рр., м. Київ), Одеського відділення 

Південного музично-драматичного товариства (1909 р., м. Одеса), Луцького 

артистичного товариства (1909 р. м. Луцьк), Вінницького літературно-

артистичного товариства (1909 р., м. Вінниця) та низки інших. Увага до 

театрального мистецтва переміщується у площину використання його як одного 

із засобів формування особистості. До таких громадських об’єднань, як 

правило, долучалися видатні українці, що відіграли значну роль у культурному 

житті держави, наприклад, серед членів «Київського літературно-артистичного 

товариства» були М. Лисенко, М. Кропивницький, М. Старицький, 
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І. Айвазовський, О. Косач та інші [107; 114]. Зроблений науковцями аналіз 

деяких статутів вищезгаданих товариств виявив, що вони мали на меті 

об’єднання усіх любителів драматичного мистецтва і надання можливості 

проведення дозвілля із користю та задоволенням всім їх членам, а також 

сприяння розвитку драматичних та музичних здібностей дорослих і молоді 

завдяки проведенню аматорських вистав, літературних вечорів, прищепленню 

любові до сценічного мистецтва, музики і співу через просвітницьку роботу у 

сфері цих видів мистецтв, про що зазначається у архівних матеріалах, зокрема в 

«Уставе Киевского литературно-артистического общества» і «Уставе 

Винницкого литературно-артистического общества» [107; 114]. Проте у їх 

діяльності була наявна політична складова: до театральної діяльності тягнулась 

талановита молодь з прошарку робітників, відсоток якої у самодіяльності 

складав 80-90 %. Для неї аматорський театр ставав трибуною для висловлення 

громадської думки. Тож акції аматорського театрального руху, що виник у 

другій половині ХІХ століття і поширився на початку ХХ століття, сприяли 

формуванню національної свідомості українців, зростанню соціального 

досвіду, вихованню естетичних вподобань та смаків людей, реалізації їх 

потреби у психомоторній та емоційно-вольовій активності, колективній 

згуртованості тощо. Хоча царський уряд, вбачаючи небезпеку подібної 

активності, у 1907-1918 роках застосовував певні заходи щодо організації 

роботи аматорських театрів – суворими були правила видачі дозволу на 

аматорські вистави, було впроваджено репертуарні списки дозволених до 

виконання п’єс, проводився суворий облік вистав та контроль за їх виконанням, 

– та загальмувати подальше утворення театральних гуртків у середовищі 

робітників було складно. У той час виникли такі мистецькі осередки: 

робітничий театр паровозобудівного заводу у м. Харкові, робітничий театр 

Брянського заводу в м. Катеринославі, аматорський театр залізничної станції 

Лозова-Павлівка, аматорський театральний колектив у м. Полтаві (який було 

створено за підтримки М. Кропивницького, В. Короленка і Панаса Мирного). 

Також робітничі аматорські театральні об’єднання функціонували при 
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народних будинках і показовим серед них був Харківський народний 

будинок (в приміщенні якого колись працював Г. Квітка-Основ’яненко) із 

театральною залою на 900 місць, який мав свої філії у Сумах, Слов’янську, 

Богодухові, Вовчанську та Старобільську [98]. Також українські літературно-

драматичні гуртки в середовищі робітників у цей період діють у с. Юзівці (нині 

м. Донецьк) Бахмутського повіту Катеринославської губернії (1909-1913 рр.), 

м. Звенигородці та с. Ірпіні Київського повіту Київської губернії (1910 р.), 

заводі Торецького у с. Дружківка Бахмутського повіту Катеринославської 

губернії (1913 р.), в м. Умані, Черкасах, Катеринославі та багатьох інших, і їх 

кількість збільшується напередодні революційних подій 1917-1918 років [71]. 

Після революційних подій у 20-30-х роках ХХ століття в культурному 

та духовному житті українців відбувалися складні й дуже суперечливі процеси, 

адже у 20-ті роки культурне будівництво здійснювалося з великим розмахом 

під знаком відродження національної самобутності, а у 30-х роках культурні 

надбання українського народу почали безжально винищуватись тоталітарним 

режимом. Та й у таких складних умовах українська культура не завмирала, 

збагачуючи культурне життя світу високохудожніми творами літератури і 

мистецтва. Змістовні мистецькі наслідки принесли 20-ті роки ХХ століття, коли 

характерною рисою роботи акторів були бурхливі студійні експерименти  [261, 

с. 17; 103]. Інтерес народних мас до культури активно проявлявся у швидкому 

розвитку художньої самодіяльності, різних видів мистецтва, насамперед 

театрального. Повсюдно виникали професійні та аматорські театри, 

створювалися драматичні, хорові, танцювальні та інші гуртки. На зламі 20 – 30-

х років ХХ століття велика увага приділялась не лише розвитку академічних 

театрів, а й аматорських колективів, заохочувалось залучення робітничої та 

селянської молоді до драматичних гуртків з метою її культурного розвитку. 

Зокрема, проводилась робота щодо створення робітничо-селянських театрів, які 

мали виконувати не тільки культурну, а й політичну роботу. У 1930 році на 

території України працювали такі робітничо-селянські театри: Робітничо-

селянський пересувний український театр ім. М. Коцюбинського при 
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Народному комісаріаті освіти, Робсельтеатр «Гарт», Робітничо-селянський 

театр під художнім керівництвом А. Льдова, Міжокружний робітничо-

селянський пересувний театр під керівництвом І. Бровченка та інші. Хоча 

вважалося, що діяльність робітничо-селянських театрів підтримувалась 

державою, більшість із них діяли у вкрай важких умовах. З 1925 року почав 

регулярно виходити журнал «Сільський театр», відображаючи основні 

проблеми, завдання та напрями розвитку робітничо-селянських колективів. 

Робота сільських театрів планувалась відповідно до проведення певних 

сільськогосподарських робіт – посівної кампанії, збирання врожаю тощо [55]. 

Тож навіть у ті часи, коли велась активна атеїстична пропаганда, аматорський 

театр, певним чином, нагадував людям про обрядові дійства. За даними 

журналу «Сільський театр» від 1930 року склад робітничо-селянського театру в 

середньому нараховував до 30 осіб, хоча існували гуртки з 64 та 12 осіб, 67% 

колективу становили чоловіки. Дослідження 21-го сільського драмгуртка 

показало, що в їх репертуарі було 118 п’єс, з них: 160 нових (на тему 

революції), 46 зі старого українського театру і 36 п’єс українською мовою [197, 

с. 5-6]. У містах молодь також залучалась до театрального мистецтва. 

Результатом цього стало виникнення Театрів робітничої молоді (ТРОМів). 

Наприкінці 20-х років ХХ століття тромівський рух оформився в окремі 

театральні заклади, у 1930 році в Україні діяло чотири українських та один 

єврейський театр, основою діяльності яких стали ТРОМи. Театр робітничої 

молоді був самодіяльним, актор мав без відриву від виробництва працювати у 

театрі на громадських засадах, репертуар аматори підбирали самостійно [136, с. 

40-42]. Основна увага приділялась масово-політичній роботі. Незважаючи на 

те, що період 20-х – 30-х років ХХ століття був часом обмежень творчих 

задумів митців з боку ідеології, аматорський театр бурхливо розвивався [55]. 

Однією із малих форм аматорського театру цього періоду була 

діяльність агітаційних бригад. Агітбригади виникли наприкінці 1917 року для 

роботи у військових частинах у період громадянської війні. Найбільш 

поширеною формою їх діяльності були «Усні газети», з яких на початку 20-х 
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років ХХ століття сформувалися «Живі газети». Така форма роботи раніше 

існувала в європейському театрі та у перші роки радянської влади була 

запозичена звідти. В Україні перші театралізовані живі газети відомі з 1919 

року. Відтоді новий вид мистецтва малих форм починає поширюватися не 

тільки в Україні, а й у РСФСР, Білорусії, Грузії та інших республіках. У 1923 

році при Московському інституті журналістики було створено першу 

професійну «Живу газету» – «Синю блузу», ініціатором створення якої, 

автором і одним із виконавців був  Б. Южанін. Учасники колективу були 

одягнені у сині робітничі блузи. Свого часу «Синя блуза» мала багато 

послідовників, зокрема в Німеччині, Чехословаччині, Англії, Франції, Китаї та 

інших країнах. В Україні живгазетних колективів у той час нараховувалось 

понад 500. Сценічна інтерпретація творів В. Маяковського, Д. Бєдного, 

О. Безименського, П. Тичини, В. Еллана-Блакитного, В. Сосюри та інших 

відомих авторів, а також власні твори місцевої тематики стають основою 

нового репертуару «Живих газет». «Синя блуза» і «Жива газета» боролися 

проти інтервенції, голоду, розрухи, спекуляції, бюрократизму. У 30-х роках 

підвищення вимог до професійного та самодіяльного мистецтва зумовило їх 

реорганізацію у драматичні гуртки. На початку 1929 року, за даними Народного 

комісаріату освіти, в Україні було зареєстровано лише 54 живгазетних 

колективи. Наприкінці 30-х років ХХ століття в Україні розпочався рух 

народного агітаційного театру, зокрема, 1939 році почала працювати 

агітбригада Макарівського РБК Київської області. У роки Великої Вітчизняної 

війни агітбригади вирушали на фронт. Одна з київських агітбригад (пізніше – 

червоноармійський ансамбль пісні і танцю Південно-Західного фронту), в якій 

гартувалося мистецтво випускників Київського інституту театрального 

мистецтва, пройшла складними воєнними шляхами [98]. Після війни, 

починаючи з 1947 року, при клубних закладах профспілок та Комітеті у справах 

культурно-освітніх закладів вже працювало 3228 агіткультбригад, через 10 

років їх кількість сягала 7000. За підсумками результатів першого 

Республіканського фестивалю молоді України, у 1957 році були відзначені 
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агіткультбригади Харківського Будинку культури промкооперації, яка разом 

зі студентами з Румунської Народної Республіки, що навчалися у вищих 

навчальних закладах Харкова, підготувала цікаву програму «Пісня про 

дружбу»; Новоград-Волинського районного Будинку культури Житомирської 

області із дуже дотепним репертуаром на колгоспні теми та агітбригада заводу 

імені газети «Правда» з Дніпропетровщини. На початку 60-х років ХХ століття 

в Україні почала вироблятися певна організаційна система заходів щодо 

розвитку агітаційно-художніх бригад, яка об’єднувала всесоюзні, 

республіканські, обласні, міські, районні фестивалі та огляди, теле- і 

радіоконкурси, обласні декади, марші-паради, гастролі та виїзди агітпоїздів і 

автоклубів на місця тощо. Значний розвиток народного агітаційного театру 

засвідчили всесоюзні та республіканські фестивалі, конкурси, огляди. В основі 

репертуару художніх агітбригад та агіттеатрів лежала специфічна драматургія – 

драматургія місцевого факту, місцевої події. Тому агітколективи створювали 

свій власний репертуар, повністю для всієї програми або частково, та 

найчастіше драматургами чи сценаристами були самі учасники колективу. 

Також над репертуаром для агітбригад та агіттеатрів працювали журналісти, 

культпрацівники, професійні артисти і режисери, зокрема І Литвиненко, 

Г. Янов, Г. Коваленко, В. Калашников, Г. Мельничук, В. Оршанський, 

М. Барський, М. Богуславський, М. Хомич, А. Неженець, А. Житницький, 

В. Добровольський, Є. Заболотний та інші. Однією з головних тем сценаріїв 

народного агітаційного театру була тема людини праці, яка спираючись на 

цінності українських виховних ідеалів – лицаря, добродія, борця за народну 

правду, носія високого професіоналізму, патріота, – боролася за утвердження 

загальнолюдських цінностей в інтересах людини і всього народу. Прийоми 

виразної естрадної пластики з раптовими зіставленнями, щира поетична мова, 

гостра репліка, м’який гумор, сценічна дія, конфлікт, оригінальні привітання-

звернення, сценарії-вшанування, програми-портрети у той час становили низку 

засобів і форм для показу образів позитивних героїв. Критика місцевих 

недоліків у творах для агітбригади, як і в інших літературних доробках, 
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здійснювалася за допомогою іронії, гумору, сатири, пародії, сарказму. В 

економічному розвитку країни 80-х років ХХ століття посилилися несприятливі 

тенденції і виникло немало труднощів. Та була помітна тенденція до зростання 

політичної активності українського суспільства, на що одразу ж відгукувалися 

агітколективи. Вони оперативно та гостро реагували на безгосподарність, 

порушення планів і трудової дисципліни, правил та норм моралі, критикували 

здирство, пияцтво, хуліганство, марнотратство, безвідповідальність тощо. 

Досягнути комічного ефекту у розробленні кожної теми сценаристам 

допомагали карикатура, шарж, бурлеск, гротеск, сатирична листівка (лист, 

телеграма), плакат, виразна мізансцена, пантоміма, ляльки, буфонада. 

Незважаючи на вимоги партійних і радянських органів про необхідність 

введення до вистав агітколективів того часу переважно творів позитивного 

характеру, у репертуарі агітбригад та агіттеатрів понад 80 % займали твори 

сатиричні та гумористичні, в яких висміювались недоліки. Більшість акторів 

агітаційних театрів були людьми чесними й порядними, тому вони показували 

зі сцени здебільшого те, що існувало в житті насправді відповідно до 

загальнолюдського позитивного ідеалу, до якого вони прагнули у своїй творчій 

роботі. Учасники агітаційного театру розуміли добро і зло відповідно до 

народної моралі трудівника, людини праці. На думку дослідників, драматургія 

народного агіттеатру досліджуваного періоду являла собою самостійне 

унікальне явище аматорського руху. Вона продукувала різноманітні стилі, 

види, форми, жанри програм, сценаріїв, п’єс, композицій, монтажів переважно 

на місцевому матеріалі. В них висвітлювались актуальні для того часу 

позитивні та негативні теми суспільного життя. Сценарна майстерність 

провідних авторів давала поштовх до збагачення репертуару професійного і 

аматорського театрів та естради новими темами, які раніше не вважалися 

придатними для втілення на сцені. Співвідносячи епічний та драматичний 

засоби словесного втілення сюжетів, сценаристи народного агітаційного театру 

створювали нові драматургічні та сценарні цінності. Аматорські театральні 

трупи орієнтувалися на художньо-естетичні потреби певних суспільних верств, 
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чим пояснюється переважання в репертуарі актуальних, соціально-гострих 

творів місцевої проблематики [99; 100]. 

На межі 80-90-х років XX століття нові тенденції, що формувалися в 

українському театрі, віддзеркалили орієнтацію на оновлення духовної культури 

українців. Перед театральним мистецтвом як професійним, так і аматорським 

постали проблеми творчої мобільності, швидкого оновлення репертуару, 

насичення його творами вітчизняної й світової класики, сучасною 

драматургією, подолання економічних труднощів тощо. Особливої гостроти 

набуло питання, на яких засадах український театр буде існувати в 

подальшому, зберігаючи свої власні, неповторні вікові традиції. Український 

театр на початку 1990-х років орієнтується на глядача, художні потреби якого 

необхідно задовольняти новими творами, глядача, який прагне повернення до 

одвічних духовних цінностей і небайдужий до новацій та загального духу 

оновлення культури. Так, як і перетин 20-30-х років, межа 80-90-х років ХХ 

століття позначилася в історії театру надактивним студійним рухом, появою 

експериментальних і камерних театрів, що послужило основою для мобільності 

театрального мистецтва. Професійні театральні колективи прагнули віднайти 

«свого» глядача, зорієнтованістю на «власну» аудиторію була відзначена 

велика кількість нових колективів, заснованих наприкінці 80-х – початку 90-х 

років: театр «Колесо» (1988 р., м. Київ, художній керівник І. Кліщевська), 

театр-салон «Сузір’я» (1988 р., м. Київ, художній керівник О. Кужельний), 

Київський драматичний театр «Браво» (1991 р., м. Київ, художній керівник Л. 

Титаренко) тощо. Тоді ж виникає і Центр сучасного мистецтва, малий 

експериментальний театр «Дах», який за задумом його фундатора, режисера 

В. Троїцького, було створено як «готель мистецтв» вільний від кон’юнктури. 

Тяжіння до експресивності, певної містеріальності відзначало театр у Коломиї, 

створений за ініціативою Д. Чеборака. На початку 1990-х років український 

аматорський театр звертається до репертуару, до якого не міг долучитися через 

ідеологічні причини. Бурхливе життя 90-х років, намагання переосмислити 

настанови буття знайшло вияв у формуванні нової площини театрального 
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мистецтва – неформальної, неофіційної, карнавально-сміхової. Це зафіксував 

перший молодіжний фестиваль «Вивих-90» (режисер С. Проскурня), який 

відбувся 24 – 27 травня 1990 року у Львові. Його ґрунтом стали анекдоти, 

пародії, тобто те, що раніше не відтворювалося на професійній сцені й було 

специфічним «побутовим» шаром мистецтва, андеґраундом культури. 

Прагнучи бути в авангарді духовного життя, відчуваючи необхідність змін, 

адекватних змінам у духовному житті суспільства, театр не міг обмежитися 

лише вітчизняним театральним надбанням, і звертався до скарбниці світової 

драматургії, до творів, у яких відбиваються кардинальні проблеми буття 

людини й людства. Митці активно зверталися до відсутньої раніше в 

українському художньому просторі новітньої світової драматургії, до 

принципів театру екзистенціалізму, абсурду та інших. В українському 

театральному мистецтві завжди значущим був ляльковий театр, який за 

радянських часів традиційно осягався як дитячий. Оновлення духовного й 

художнього життя на початку 90-х рр. не оминуло і його. В 1991 році на 

міжнародному фестивалі вистав для дітей в Ужгороді виявилися деякі 

особливості сучасного національного лялькового театру. По-перше, це мовна 

єдність: всі вистави були поставлені українською мовою. По-друге, спирання на 

національну культурну основу: більшість вистав базувалася на фольклорі, але 

при цьому на перший план виходило не етнографічне начало, а перенесення 

загальнолюдської духовної, етичної проблематики на національний ґрунт. 

Тяжіння до синтетизму різних видів мистецтв наприкінці ХХ – початку ХХІ 

століття відображає діяльність Центру сучасного мистецтва В. Троїцького, 

спрямованана єднання мистецтв і створення нової художньої цілісності на 

основі фольклору. Наприклад, у 2002 році ним разом із фольклорною групою 

«Древо» здійснено постановку фольклорної, фантасмагоричної, феєричної 

опери «Кам’яне коло» і виставу «У пошуках втраченого часу» разом з 

ансамблем автентичної української пісні «Божичі». Тенденції пошуку нової 

театральної мови, нових репертуарних орієнтирів і, водночас, спирання на 



 75 

вітчизняне класичне надбання характеризують стан українського театру, як 

аматорського, так і професійного у кінці ХХ – на початку ХХІ століття [159]. 

Аматорське мистецтво залишається соціальним і культурним корелятом 

мистецтва професійного [126]. Навіть за відсутності відточеної техніки 

професійних акторів, любов до гри є особливістю аматорів, адже їхнє 

захоплення передається глядачеві. Відмінності та спільні риси професійного і 

аматорського театру наприкінці 2000-х років відзначають сучасні режисери та 

актори. Наприклад, на думку Андрія Приходька, який має режисерський досвід 

роботи як з аматорами Театрального центру НаУКМА, так і з професіоналами 

Театру імені Івана Франка, окрім технічної недосконалості митцям властиво 

перевантажувати глядача особистими проблемами, адже. з одного боку, 

аматорство грішить необов’язковістю і часто стає нішею для людей, які 

наповнюють гру безліччю власних комплексів, однак з іншого – воно може 

спонукати аматорів до пошуків життєвої правди. За словами актриси театру 

студії імпровізації «Чорний квадрат» А. Тунік, яка має й досвід роботи в 

державному театрі, якщо аматори мають можливість програти на сцені свої 

проблеми і перейти до творчості, то в професійному театрі актори несуть цей 

тягар із собою, у постійному стресі набуваючи шкідливих для здоров’я звичок, 

до того ж, у професійному театрі, як правило, є кістяк з 10-ти людей, які 

регулярно виходять на сцену, інші ж актори страждають, чекаючи свого 

зоряного часу у масовках. Тож нерідко любительські майданчики стають 

притулком лікувального театру психодрами. Аматори не бувають байдужими 

до театру, адже за свою гру грошей вони не отримують, держава їх не фінансує, 

і єдиним стимулом для них є задоволення. З часом у аматорському театрі 

лишаються тільки ті, для кого цінною є саме творчість. Якщо, з огляду на вище 

вказане, порівнювати Україну з іншими країнами, то, наприклад, у Польщі 

замість аматорських театрів використовують поняття «альтернативний 

театральний рух», який вирізняється передусім творчою зацікавленістю 

учасників, і більшість польських театрів належать саме до цього руху. Хоча, 

зазвичай, сучасні українські аматорські театри не обходяться без професійної 
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освіти. Її мають режисери, які влаштовують для акторів регулярні заняття, 

тому часто до назви театрів додають слово «студія». Освітлювачі й 

звукооператори навчаються на власному досвіді, декорації вигадують 

самостійно або залучають знайомих художників. Нерідко аматорським театрам 

доводиться грати в залах навчальних закладів, у культурних центрах, де 

працюють їхні режисери. Найстаріший аматорський театр м. Києва – 

«Арсенал», що колись був творчим гуртком відповідного заводу, існує він вже 

понад 100 років. Його візитівка – вистава «Тіль» за п’єсою Ґ. Ґоріна. Режисер 

театру М. Бондаренко має професійну освіту й ставить і класичні, й авангардні 

вистави. Основою постановок іншого професійного режисера Ю. Сушка в 

театрі-студії «Райдо» (м. Київ) є психологічний театр, однак у спектаклях не 

обходиться без експериментів, режисер працює у різних жанрах, у його 

репертуарі станом на 2011 рік є наступні вистави: містичний сон «Бологоє 

блюз», лірична комедія «Ці вільні метелики!» (саме її ставили у Київському 

Вільному театрі), драма «Гей, хто-небудь!», трагікарнавал «Чума на ваші дві 

родини» та дует двох коротких комедій в одному спектаклі «Пропоную вам 

ризикнути!» за А. Чеховим та Е. де Філіпо. Директор театру-студії імпровізації 

«Чорний квадрат» О. Єрмалаєва зазначає, що наприкінці 2000-х років у 

колективі намічається тенденція ставити позитивні спектаклі, адже люди вже 

втомилися від жорстокості життя, такими можна вважати «Їжачки в її очах» і 

«Запрошення на світанок». Станом на 2011 рік знаним у творчих колах став 

театр-студія «З того світу» (м. Київ), який показує вистави в залі психіатричної 

лікарні імені Павлова. У ньому грає здорова молодь, але водночас професійний 

режисер С. Ененберг керує й колективом під назвою «Будьмо!», у складі якого 

є пацієнти лікарні. Психологічний театр створюється мовою міфології 

миттєвості. У Києві є ще один творчий майданчик, де використовують 

лікувальний вплив творчості: В. Любота керує театром-студією «Паростки», де 

займаються діти і підлітки, хворі на церебральний параліч, аутизм, синдром 

Дауна та з іншими складними патологіями, визначаючи його як театр 

можливостей для особливих людей. У них в репетуарі є зворушливі речі, однак, 

http://tyzhden.ua/Culture/26013
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як і актори театру «Будьмо!», вони вразливі перед примхливістю аудиторії. У 

Житомирі також є «Дивосвіт», у якому грають пацієнти психіатричної лікарні. 

Приділено увагу й дітям з обмеженими можливостями – в Житомирській 

загальноосвітній школі-інтернаті №1 для дітей з вадами зору діє театр-студія 

«Казкарик», що допомагає обдарованим дітям з обмеженими можливостями 

адаптуватись до оточуючого світу та розкрити їх творчий потенціал. У 

Чернігові активно популяризує мистецтво театру для дітей, що перебувають у 

складних сімейних обставинах, і для дітей та молоді з особливими потребами 

засновниця і художній керівник студентського соціального театру «EX 

LIBRIS», кандидат філософських наук, викладач культурологічних дисциплін 

М. Каранда. В середині 2000-х в Україні з’являються театри вогню. Один із 

найбільших – КОТ («Киевский огненный театр»). У ньому немає режисера, 

кожну виставу виконавці формують разом. Вогонь не дає можливості 

працювати в приміщенні, так само як і досягати високої глибини мовчання, 

однак може бути не лише інструментом шоу, а й способом художнього 

зображення персонажів. За таким принципом КОТ поставив «Маленького 

принца». В основі подібних вистав лежать елементи шоу. У Києві багато груп, 

що працюють з вогнем, однак окрім КОТа, який організує фестиваль вогняних 

театрів, високого рівня вдалося досягти лише театру «Проти ночі», який має 

свою школу. В інших містах станом на 2011 рік діють театри вогню «Оберіг» 

(м. Сімферополь), орієнтований на театральні постановки з вогнем, «Пантера» 

(м. Харків), що виокремлюється злагодженістю синхронних танцювальних 

постановок, «Гефест» (м. Євпаторія), який працює з вогнем на ходулях. 

Розвивають аматори й мистецтво мюзиклу – київський музикознавець С. 

Лясота за допомогою професійних вокалістів та хореографів поставила мюзикл 

«Нотр дам де Парі». До прем’єрного показу театр мюзиклу Comme il faut (м. 

Київ), заснований у 2009 році, наприкінці 2000-х років готував україномовний 

мюзикл «Казанова», написаний учасниками колективу. Театр-студія «Десятий 

квартал» (м. Дніпродзержинськ) знаний пластичними постановками, до роботи 

над якими залучають хореографа А. Бедичева. Пластична вистава «Corona 

http://tyzhden.ua/Publication/3961
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astralis» на вірші М. Волошина на фестивалі «Живи!» спонукала аплодувати 

навіть тих, хто до того не сприймав ні такої поезії, ні пластичних спектаклів. 

Аматорських колективів значно більше, ніж можна уявити, у багатьох містах та 

містечках України вони доповнюють, або замінюють собою державні театри 

там, де їх немає [148]. У кінці ХХ століття та на початку XXI століття 

українському аматорському театру було притаманне збереження значущості 

традиційних основ українського театру й водночас спрямованість на оновлення 

засобів виразності та репертуару, у якому, окрім одвічно значущої вітчизняної 

класики, чільне місце посідають новітня світова драматургія та п’єси сучасних 

українських авторів; опанування досвіду новітнього театрального світового 

мистецтва; активний фестивальний рух, спрямований на активізацію 

міжкультурного та мистецького спілкування. 

Отже, на підставі аналізу еволюції аматорського театру в історичній 

ретроспективі можна запропонувати наступну концепцію періодизації розвитку 

феномену українського аматорського театру у радянську – пострадянську добу, 

в основі якої лежить уявлення про зміну культурної парадигми через 

соціокультурні колізії в українському соціумі:  

– 20-ті – 30-ті роки ХХ століття – період активних експериментів 

(робітничо-селянські театри, «живі газети» тощо) і поступове підпорядкування 

театру принципам ідеології й політики (зародження соцреалізму); 

– 40-і – 80-і роки ХХ століття: аматорські театри діють у межах 

соціалістичного реалізму (з початком Другої Світової війни розпочинається 

активний рух агітаційного народного театру; у 1960-х роках формується 

організаційна система заходів розвитку агітаційно-художніх бригад); 

незважаючи на кризу, що намітилась у 1950-х роках, соцреалізм проіснував аж 

до кінця 1980-х років; 

– 90-ті роки XX століття – початок ХХІ століття – ренесанс експериментів 

і пошуку сучасної моделі національної культури; на початку ХХІ століття 

аматорський театр стає майданчиком для психологічної підтримки людей з 

особливими потребами (арт-терапія). 
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Періодизація, що підтверджена емпіричним матеріалом, дозволяє 

осмислити кореляцію між діяльністю аматорського театру, трансформаціями в 

українському соціумі та зміною його культурної парадигми. Тож сучасний 

український аматорський театр, у якому тісно переплелись історія та 

сучасність, художня, комунікативна, ігрова та організаторська діяльність його 

учасників, має необмежені можливості всебічного розвитку творчих здібностей 

людини і потужну силу творення культури. 

 

2.2. Особливості сучасного аматорського театру як відкритої 

соціокультурної системи 

 

Культуру можна вважати основним здобутком людей, адже 

накопичений протягом тисячоліть колективний досвід став підсумком життєвих 

шляхів окремих особистостей, спільнот і людства в цілому. Також культура 

виступає як певний соціальний механізм, що відтворює ті чи інші еталони і 

норми поведінки людей [164, с. 185]. Існуючі у нероздільному зв’язку з 

культурою людства історико-соціальні процеси та геополітична ситуація на 

мапі світу постійно доповнюються, змінюються та адекватно відображаються у 

найдавніших за видом і жанром формах мистецтва, зокрема у аматорському 

театрі, у новому змістовно-смисловому наповненні [117]. Спираючись на аналіз 

культури в парадигмі теорії систем, можна стверджувати, що український 

аматорський театр, будучи складовою багатокомпонентної системи, є 

відкритою динамічною системою, що перебуває під впливом зовнішніх 

чинників і вступає у функціональну взаємодію із матеріальними і духовними 

підсистемами культури, зберігаючи власну самобутність під впливом культур 

інших країн у добу глобалізації. Отже, український аматорський театр – це 

складна відкрита соціокультурна система, здатна до самоорганізації, яка є 

результатом творчої діяльності людей, у ній забезпечується задоволення їх 

індивідуальних та групових інтересів і потреб, зняття протиріч і напруг, що 

виникають при спільній життєдіяльності, та, як результат, забезпечення 
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певного рівня консолідації соціуму. Будучи відкритою системою, 

український аматорський театр у кінці ХХ – на початку ХХІ століття 

орієнтований на діалог з навколишнім середовищем та міжкультурну взаємодію 

[56]. 

Перш, ніж розглянути особливості роботи аматорського театру, 

необхідно визначити особливості такого феномену як аматорство. Зазначають, 

що зароджуючись у перипетіях повсякденного життя, аматорське мистецтво на 

найвищому щаблі свого розвитку тяжіє до мистецтва професійного, 

«освіченого», водночас пристосовуючись до побуту та його практичних вимог. 

Аматорське мистецтво містить в собі зародок універсальних відносин між 

людиною і культурою та функціонує у сфері самодіяльного, в свою чергу 

філософську категорію «самодіяльність» визначають як внутрішньо 

детерміновану діяльність, тобто вона не нав’язується зовні, а зумовлюється 

внутрішніми потребами, інтересами та бажаннями індивіда. Самодіяльність як 

засібу вільного і нерегламентованого вияву особистості є умовою і реальністю 

розвитку людини. Це об’єктивна даність, одна з найвищих цінностей як для 

окремої особистості, так і для суспільства у цілому. Аматорське мистецтво – 

конкретно-історичне явище, невід’ємна складова частина культури певного 

суспільства, певного класу, певного соціокультурного середовища. Не 

змінюючись сутнісно, в кожну історичну добу, в кожному суспільстві, воно має 

свої особливості функціонування, свої форми вияву, жанрово-видовий склад. 

Аматорське мистецтво як явище певного соціокультурного середовища (або 

навіть мікросередовища) існує для його представників як засіб самовираження, 

самореалізації і спілкування та чітко відокремлене певними локально-часовими 

межами. На відміну від фольклору, що тривалий час об’єднував естетичну 

діяльність і естетичну свідомість селянства, художнє аматорство переважно 

було проявом естетичної потреби різних прошарків населення. При належності 

до сфери дозвілля, що є одним із важливих показників культурного життя 

суспільства і системою конкретних культурних форм, художнє аматорство у 

різні епохи виявлялося в багатоманітності форм, зокрема і у театральних 
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виставах. Для мистецтва аматорів характерним є те, що воно передбачає 

добровільність творчого акту, мотивацію його внутрішньою потребою 

художнього самовираження. Відповідно до форм діяльності у людини 

формуються індивідуально-особистісні художньо-творчі інтереси. Аматорство 

означає нерегламентовану або мало регламентовану суспільством вільну 

діяльність, яка здійснюється тільки за внутрішньою потребою людини, і 

містить у собі як організовані, так і неорганізовані форми, і саме у 

неорганізованих його формах діяльність людини розгортається більш вільно і 

не регламентовано, воно має самоцінний характер, тобто заняття художньою 

творчістю мають і суспільну, і особистісну цінність незалежно від того, 

приведуть вони чи ні до високих художніх результатів. Адже людина, яка 

займається художньою діяльністю, розвиває свої художні смаки і почуття, 

творчі здібності, що, у свою чергу, сприяє гармонізації її світосприйняття, вона 

стає тим естетично вихованим глядачем, який здатен сприймати складні 

художні твори професійного мистецтва [77, с. 16-17]. 

Історія театру, який неодноразово перебував під забороною, але існує 

від стародавніх часів і до нинішнього часу, доводить, що театральне мистецтво 

впливає на формування світогляду особистості через збагачення її 

внутрішнього світу та усвідомлення власної самоцінності. Вплив аматорського 

театру у процесах його організаційної та суспільної роботи на саморозвиток 

особистості та ціннісне самовираження самодіяльного актора потребує 

дослідження. Проблему самоусвідомлення особистості у контексті власної 

соціальної значущості розглядає Л. Просандєєва, на особливостях взаємодії 

театру і суспільства наголошує Н. Корнієнко. Й. Хейзинга звертається до 

досвіду усвідомлення людиною себе і світу, який є щедрим на театральні 

аналогії. Спостереження за діяльністю театру-лабораторії «Бурсаки» у 

м. Житомирі дозволяє наполягати на особливій ролі аматорського театру у 

процесах ціннісного самовираження та саморозвитку особистості. 

Як стверджують провідні українські філософи та соціологи, зокрема 

В. Докаш, культура і культуротворча діяльність людини як система складається 



 82 

з трьох підсистем – духовної, матеріальної і соціальної. Взаємно впливаючи 

одна на одну вони становлять єдине ціле, і в результаті постійного стикання три 

підсистеми культури замикаються на культурі особистості як 

персоніфікованого носія культурної свідомості [247, с.110]. Особливе місце у 

житті людини посідають ціннісні орієнтації. Система цінностей особистості 

формується протягом життя, адже людина не народжується з нею, власна 

ціннісна структура виникає поступово через засвоєння соціальних норм і 

процесс самоусвідомлення у результаті перебування людини у сполученні 

матерільного, соціального та духовного cвітів. Сучасні науковці, зокрема 

О. Бавико, І. Букрєєва, А. Орлов та І. Чичановський у своїй науковій статті 

визначили, що філософсько-методологічний аспект проблеми формування 

ціннісних орієнтацій особистості в загальному вигляді складається з розкриття 

сутності механізму процесу перетворення зовнішніх реальних дій на ідеальні 

внутрішні дії стосовно об’єктивних цінностей культури (інтеріоризації), причин 

і умов, за яких об’єктивні цінності стають суб’єктивно значимими, стійкими 

життєвими орієнтирами особистості, її ціннісними орієнтаціями. Тож наукова 

необхідність категорії «цінність» виникає тоді, коли постає питання про 

особистість та оточуючий її матеріальній і духовний світ, про співвідношення 

діяльності суб’єкта на рівні особистості, групи, класу або навіть нації та тих 

об’єктивних умов, у яких він діє. Розв’язуючи проблему «суб’єкт-об’єкт», 

можна йти як від об’єкта до суб’єкта, так і навпаки. Також на їх думку, якщо 

проводити аналіз на основі діалектико-матеріалістичної методології, то рух від 

об’єкта до суб’єкта означатиме розгляд суб’єктивного як відображення 

об’єктивного, а критерієм правильності цього відображення виступатиме 

ступінь його відповідності відбитому. При русі ж від суб’єкта до об’єкта, 

основним критерієм буде не відображення, а реакція суб’єкта на відбите, 

ступінь відповідності об’єкта потребам і цілям суб’єкта. Це й визначається 

низкою вчених як ціннісний підхід [14, с. 217]. 

Цінності утворюють основи людського буття, придаючи йому зміст, 

вони задають спрямованість і вмотивованість людського життя, надаючи сенс 
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людській життєдіяльності. Але, на думку науковця З. Самчук, цінності не є 

формулами згоди, адже вони спонукають до критичного і рефлексійного 

осмислення дійсності [47, c. 56]. І важливими завданнями театрального 

мистецтва, яке здатне віддзеркалити внутрішній стан героя п’єси у певних 

умовах через особистість актора, є змусити глядача сучасного аматорського 

театру задуматись над власним життям, проілюструвати ситуації, у яких він 

може опинитися, наштовхнути на варіанти вирішення проблем, з якими 

стикаються глядачі у звичайному житті. У людини завжди є свобода вибору, 

але на рівні духовності її поведінка визначається вищими цінностями, які 

виконують функцію мотивації. Американський психолог А. Маслоу назвав їх 

цінностями буття у значенні опису світу, що сприймається людиною у момент 

пікових переживань. Штучно створити їх та змусити публіку до співчуття і 

співпереживання можна у театрі, зокрема, і в аматорському. А. Маслоу 

відносив до цінностей буття такі категорії, як «істина», «добро», «краса», 

«інтегрованість», «єдність протилежностей», «унікальність», «довершеність» 

тощо, припускаючи, що до цінностей буття в глибині душі прагне переважна 

більшість людей [150, с. 61-62]. На думку російського педагога Т. Власової, в 

структурі абсолютних цінностей містяться «Добро як якість життя; Краса як 

вияв життя і принцип гармонії; Істина як результат функціонування Краси в 

якості балансу; Істина, що з’єднується з Добром, як єдність людського роду в 

його досконалості» [49, с. 151]. 

За словами М. Вебера, цінності є фундаментом мотивації поведінки 

людей, основою цілісності соціальної системи, а суспільство, у якому 

досягнуто згоди відносно того, що вважати цінністю, а що ні, може 

розглядатися як стабільна система, оскільки ліквідується головне джерело 

суперечностей, які породжують нестабільність, катаклізми та потрясіння [38]. 

Також на думку сучасних провідних філософів, зокрема О. Бандури, цінності 

сприймаються людиною як своєрідний «логічний кристал», завдяки якому є 

можливість зрозуміти глибинні процеси, що відбуваються у тій чи іншій 

соціальній системі, виявити їх суть [17, с. 87]. У житті, як і у театрі, люди 
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знаходяться у пошуку відповідей на одвічні питання щодо існування, 

розквіту або занепаду цивілізації. Мінливість сучасного світу, складнощі у 

суспільно-політичному житті, екологічна криза можуть дещо ускладнити 

процеси ціннісного самовираження та саморозвитку особистості через 

нівелювання її цінностей. У сучасній Україні у складний період трансформації 

суспільства, коли відбувається переоцінка цінностей, саме культура у проекції 

життєвого досвіду на сцену аматорського театру дозволяє ствердити власну 

самоцінність та унікальність особистості самодіяльного актора. 

Варто погодитись з науковцем Л. Просандєєвою, яка стверджує, що 

нині важливою проблемою трансформації українського суспільства є 

самоусвідомлення особистості у контексті власної соціальної значущості, а 

фундаментальним засадничим принципом ментального самоототожнення, 

вагомою детермінантою суб’єктивності та рушійною силою онтогенетичного 

становлення індивіда стає ідентифікація себе на особистісному й соціальному 

рівнях. «У процесі самозмінювання, коли задовольняється потреба особистості 

в самоактуалізації, у неї виникає «пікове» переживання самоідентичності та 

власної цінності, яке пов’язане зі здійсненням особистої місії, зокрема з більш 

повним пізнанням і прийняттям власної споконвічної цінності, з невтомним 

прагненням до єдності, інтеграції або внутрішньої синергії особистості. 

Розвиток самоцінності особистості через мистецтво дає людині можливість 

виражати набагато більше змісту, смислу, оцінок, почуттів, ніж через інші 

форми спілкування», – наголошує науковець [191]. Окрім того, театр у 

взаємодії з суспільством здатен створювати і транслювати у майбутнє соціальні 

установки на тип поведінки людини, її стосунки з оточенням, адже природа 

людини є такою, що все запозичене зі сфери культури і мистецтва та відтворене 

в уяві продовжує існувати для неї як реальність [108, с. 4]. В аматорському 

театрі спілкування між акторами відбувається одночасно через духовні витвори 

(художні образи) і безпосередньо через практичний характер переживання, що 

веде до закріплення в структурі особистості здатності до співчуття, залучає 
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людину до співучасті у житті інших людей та в результаті сприяє власній 

творчій самореалізації. 

Характерною для аматорського театру у кінці ХХ – на початку ХХІ 

століття є багатогранність творчих пошуків i стилів, форм театру i вистав, де 

спостерігаються риси поєднання психологічного i умовно-метафоричного, 

побутового i поетичного, публіцистичного i ярмаркового мистецтва. За даними 

Українського центру культурних досліджень, із аналізу наявних річних звітів 

обласних науково-методичних центрів культури і мистецтв та обласних центрів 

народної творчості за 2007 – 2008 роки встановлено, що на той час в Українi 

функціонувало 14757 аматорських театральних колективів із загальною 

кількістю 153975 учасників, із них: 5877 дитячих колективів (63488 дітей), 511 

– зі званням «народний», 89 – зі званням «зразковий» [147]. Набувають 

популярності плейбек-театри, якими захоплюються професійні психологи, які й 

виступають керівниками акторських груп. У 2011 році в Україні їх налічується 

сім: один у Житомирі («Житомирський плейбек-театр»), один в 

Дніпропетровську («Сусіди»), два в Донецьку («Там, де ми», «Чемодан») і три в 

Києві («Дежавю+», «Плейбек-театр імені глядача», «Відображення»). Глядач 

розповідає свою історію, після цього актори намагаються якнайточніше 

зобразити її в різних техніках, як динамічних, так і статичних. За словами 

актриси «Дежавю+» К. Титової, люди переважно закриті й розказують 

поверхові історії, та коли знаходяться сміливці, готові відкрити душу, артисти 

радіють, бо є що грати. Вистави мають терапевтичний ефект, адже поки людина 

перебуває під владою ситуації, їй складно діяти, а такі інсценізації дають змогу 

побачити справу зовні, отримати владу над нею. Хоча за словами художнього 

керівника «Дежавю+» В. Савінова, плейбек-театр відрізняється від психодрами 

саме тим, що психотерапія не є його метою: «Наше завдання – зробити щось 

гарне, плейбек – це мистецтво з елементами шоу. Перформанси відкривають 

людей одне одному, дають змогу дослідити життєвий світ сучасних людей» 

[148]. 
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Ще одним завданням у роботі аматорського театру можна вважати 

вдосконалення творчих здібностей людини. Адже у сучасному суспільстві 

творчий розвиток і вдосконалення актора-аматора тісно пов’язані із моральним 

вихованням людини. Із задатків здібностей розвинути багатогранну і 

гармонійну особистість можна тільки тоді, коли враховується її моральний 

стан, адже висока моральність людини забезпечує національну і релігійну 

терпимість, повагу до культури і традицій інших народів. І це завдання 

вирішується через внутрішні зміни особистості, її переорієнтації на духовні 

цінності. Духовне становлення особистості можливе завдяки аматорському 

театру, адже феномен театрального мистецтва тісно пов’язаний як з 

осмисленням мистецької спадщини, так і з новітніми творчими пошуками 

сучасних діячів театрального мистецтва, що за допомогою акторів у тріаді 

«драматург – режисер/актор – глядач» вдаються до спроб розкрити морально-

психологічний стан особистості та скерувати її до загальнолюдських цінностей. 

Якщо митець-художник або скульптор використовує для творчості та 

вираження власної думки фарби, глину, мармур, дерево тощо, письменник – 

слово, перенесене на папір, композитор – звуки, записані на нотному стані, і їх 

думка фіксується за допомогою «неживого» матеріалу, то у театрі актор 

створює сценічний образ і самостійно проявляє його через голос, міміку, тіло, 

внутрішній світ, здатність мислити та відчувати. Такий творчий прояв актора 

аматорського театру для подальшого становлення особисті митця потребує 

розвитку і вдосконалення, тому керівник колективу повинен задіяти у своїй 

роботі основні форми розвитку здібностей особистості. Здібності людини 

розглядаються з позицій філософії, соціології, медицини, педагогіки та низки 

інших наук, які мають тісні зв’язки з культурологією. Як комплексне 

визначення можна зазначити, що здібності є індивідуальними властивостями 

особистості у суб’єктивних умовах, які сприяють успішній реалізації людини у 

певному виді діяльності. Це ті якості розуму, які складають умови успішного 

виконання багатьох видів діяльності. Сукупність задатків, що складають 

природні передумови розвитку здібностей, становить обдарованість людини, 
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яка, своєю чергою, тісно пов’язана із вродженим типом її вищої нервової 

діяльності. Оскільки цей тип протягом життя не залишається незмінним, існує 

можливість розвитку здібностей у будь-якому віці, та й достовірно судити про 

наявність обдарованості можна лише за результатами навчання, тому бажано, 

щоб керівник аматорського театрального колективу мав професійну підготовку, 

щоб навчати учасників колективу. Сильна, дієва і стійка схильність до будь-

якої справи, і театральної зокрема, яка стає любов’ю до неї, є одним із 

важливих факторів розвитку таланту. Навіть при відсутності деяких складових 

основного ядра здібностей людина, захоплена своєю улюбленою справою, 

може розвинути слабку ланку і спромогтись розвитку свого таланту. Здатність 

психіки людини широко компенсувати одні властивості іншими, можливість 

однаково успішного виконання одного і того ж виду діяльності завдяки різним 

сполученням людських здібностей відкриває дійсно безмежні можливості 

розвитку особистості [260, с. 108-110]. 

Відчути моральне піднесення і катарсис – духовне очищення і 

внутрішнє звільнення, підвищене задоволення та просвітлення, що зазнає 

людина в процесі спілкування з вищими зразками культури [91, с. 119], – 

можна, усвідомивши свою причетність до інтелектуальних досягнень минулих і 

сучасних поколінь, адже, на думку вчених, жоден вчинок, крок, слово, рух та 

звук, кожен результат дій людини не залишаються безслідними, а так чи інакше 

впливають на інших, виливаючись у нові форми впливу на навколишній світ. 

Тож для будь-якої особистості виникає необхідність морального вдосконалення 

і духовного зростання протягом життя. Своєю чергою,  духовна культура 

оживає лише тоді, коли стає надбанням особистості, втілюється у свідомості, 

вчинках та творчості людини [15, c. 33]. Через безпосередню, живу взаємодію з 

глядачем і можливість самому бути актором, пережити досвід іншої людини, 

аматорський театр має потужний вплив на формування особистості. 

Від задіяного у п’єсі актора аматорського театру вимагаються певні дії, 

що залежать від визначеної ролі. В суспільстві у стандартних ситуаціях людина 

також розігрує стандартну роль, намагається пристосуватися до конкретних 



 88 

умов. Тож, порівнюючи суспільство і театр у контексті індивідуальної 

мотивації та дотримання вимог соціуму можна погодитись з українським 

політологом А. Брегедою, який розглядаючи процес формування особистості 

посилається на відомі слова з монолога Жака із комедії «Як вам це 

сподобається» В. Шекспіра: «Весь світ театр, в ньому жінки, чоловіки — усі 

актори. У них є виходи, уходи. І кожен не одну тут грає роль…», де згадуються 

сім періодів життя людини – дитина, школяр, юнак, коханець, солдат, суддя, 

старий. Відповідно, будь-яка роль накладає відбиток на поведінку актора на 

сцені і у житті, адже його уява засвоює інформацію на рівні підсвідомості. 

Отже, у людини, яка в аматорському театрі програє не один варіант життєвих 

сценаріїв, більше розвинена здатність адаптації до мінливих умов нинішнього 

життя. Адже коли суспільство ставить перед громадянами певні вимоги, їм 

також доводиться завжди пристосовуватися, у певному сенсі грати роль. Тому і 

в поведінці людини завжди є стандартизовані, спільні риси, а перевтілення у 

різні соціальні ролі стає одним із основних чинників формування особистості, 

яка не може існувати відокремлено від суспільства. «За межами драми, – писав 

культуролог П. Сорокін, – не може бути ролі, оскільки роль можлива лише в 

контексті всіх ролей. Щоб не робив ізольований індивід, ніяка із його дій не 

являє собою ані соціального явища, ані найпростішого утворення» [246, c. 70-

71]. 

В. Немирович-Данченко в «Думах про театр» писав про «три хвилі», з 

яких створюється театральне видовище, а, отже, й про три шляхи до нього: 

соціальний, життєвий і театральний. Він підкреслював, що тільки поєднання 

цих усіх понять створює повноцінний театральний твір. Створюючи задум 

вистави, режисер аматорського театру, перш за все, повинен відповісти на 

запитання: які асоціації, думки і почуття збуджує п’єса, і, виходячи  з цього, 

визначити надзавдання. Іншими словами – відповісти, заради чого сьогодні 

ставиться ця вистава. Неминуче сюди увійдуть усі «три хвилі», про які писав 

В. Немирович-Данченко, зокрема, соціальна [261, с. 31]. Життя суспільства 

можна порівняти з театром абсурду, драмою, комедією, водевілем або фарсом, 
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де люди постійно виконують ту чи іншу роль, іноді головну, іноді другого 

плану, формальну, романтичну, іронічну тощо. 

Складність театрального мистецтва полягає у тому, що театр – 

мистецтво синтетичне і колективне. Вистава у аматорському театрі 

створюється зусиллями багатьох людей – драматурга, режиссера, акторів, 

художників, композитора, звукорежисера тощо. Незважаючи на те, що не 

завжди вони працюють у сфері мистецтва, індивідуальність кожного учасника 

аматорського театру накладає свій відбиток на твір, і у їх взаємодії  

народжується вистава. Окрім того, найчастіше учасники самодіяльності беруть 

участь в репетиціях у вільний від роботи або навчання час. Сучасний 

аматорський театр недарма привертає увагу студентської молоді, адже молоді 

люди знаходяться у фазі активного розвитку своїх здібностей, в процесі 

формування ціннісних орієнтацій, пошуку свого призначення у житті.  

Прикладом можна навести роботу студентського аматорського театру у 

Житомирі. Ще у 1958 році молодим актором Житомирського театру Віталієм 

Карпенком у Житомирському державному університеті імені Івана Франка був 

створений студентський театр «Юність» [291, с. 99]. На сьогодні традиції 

театрального аматорства у навчальному закладі продовжено його учасником, 

нині професором університету, О. Чирковим, який є художнім керівником 

театру-лабораторії «Бурсаки». Театр-лабораторію організовано в межах 

Дослідницько-художнього Центру «Драматургія». Разом зі своїм аспірантом, 

режисером П. Авраменком та студентами Житомирського державного 

університета імені Івана Франка (окрім наймолодшого учасника 

В. Немировського, якому у 2013-му році виповнилося 10 років) О. Чирков 

створив низку оригінальних постановок. Зокрема, 8 листопада 2013 року у 

приміщенні Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 

О. Ольжича в рамках церемонії нагородження найкращих літературних 

досягнень митців Житомирщини на обласному щорічному конкурсі «Краща 

книга року» творчий колектив представив виставу «Ніч проти Івана Купала» за 

мотивами твору М. Гоголя. Спеціально для вистави були пошиті прості, 
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стилізовані під народні ллянні костюми, виготовлено дерев’яні декорації, що 

символічно утворюють українське село, а також створено лялькові персонажі, 

адже актори використовували й атрибутику театру ляльок. Як глядач, 

дисертантка також мала змогу оцінити оригінальність тлумачення твору і 

засобів його постановки аматорським колективом. Виставу «Ніч проти Івана 

Купала» у 2013 році побачили й учасники міжнародної наукової конференції 

«Betrachtung der Kunst und Kunst der Betrachtung», присвяченої відомому 

німецькому режисеру та драматургу Б. Брехту, яка була організована 

навчально-науковим інститутом іноземної філології Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. За словами професора Інституту 

Германської Філології ЛКУ в Любліні Д. Томчук, багато учасників конференції 

дещо скептично відносилися до задуму презентації п’єси незрозумілою для них 

мовою, крім того, їх сумніви примножила інформація про експериментальний 

характер театру, у якому максимально «дивовижна» форма превалювала над 

змістом, також нерозуміння повідомлення могли б викликати прагнення 

шокувати, епатаж. Та професіоналізм групи молодих акторів, які у незвичайно 

яскравий спосіб передали емоції та настрій, викликав величезний захват у 

публіки, адже безпосередньо на очах у глядачів була створена казкова 

дійсність, у якій, з однієї сторони, постають людські слабкості та пристрасті, а з 

іншої − суворі закони та сили пітьми. У виставі величезну роль відіграв 

сценічний рух: «перелаштування» сюжетів з блискавичною швидкістю для 

місця дії, що стрімко змінюється,  елементи народного танцю, маніпуляції з 

підсвічуванням тканини, а також оригінальне використання ляльок відобразило 

оригінальність бачення, яке було доповнене надзвичайно переконливим 

використанням лазерного освітлення та динамічної музики. Все вищезазначене 

дозволило вказати на поезію твору, легенду про папороть, а також українську 

націю та чарівну народність. Під час вистави студенти-актори контактували з 

глядачами, однак, без надокучливих спроб долучити їх до дійства, які так часто 

використовуються в експериментальному театрі. Вони концентрувались лише 

на делікатних коментарях пригод «на стороні» та «ефектах відчуження», 
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продовжуючи сценічну ілюзію, завдяки чому експериментальний характер 

театру абсолютно довершено вписувався в хід пропонованого Б. Брехтом 

«епічного театру» [264]. Отже, можливість успішного втілення вітчизняного 

матеріалу (українських легенд) за системою німецького драматурга і режисера 

Б. Брехта з використанням сучасних сценічних засобів підтверджують 

відкритість і готовність українського аматорського театру до сприйняття 

культурних надбань минулого і нинішнього часу, створення міжкультурної 

комунікації та його високої майстерності. 

Театр-лабораторія «Бурсаки» протягом останніх років отримав 

можливість відвідати Італію, Німеччину та Чехію, побувавши у Венеції, 

Штутгарті та Празі. Європейські гастролі житомирян проходили в рамках 

міжнародного проєкту «Інтеграція та мир через театр», організаторами якого з 

українського сторони виступила Асоціація КВК України та її виконавчий 

директор В. Виговський [87]. Знання студентами іноземних мов, які вони 

вивчають в університеті, дозволило їм у повній мірі долучитися до 

європейських культурних надбань, поспілкуватися з учасниками проєкту з 

інших країн. Тож поряд із проблемою збереження народної культури, 

духовного надбання минулих поколінь, вирішуються питання інтеграції на 

підвалинах загальнолюдських цінностей, які об’єднують нас в європейську та 

світову культурну спільноту [295, с. 236]. 

Ще один яскравий приклад сучасного аматорського театру як відкритої 

соціокультурної системи – студентський соціальний театр «Ex Libris» у 

Чернігові. Його художній керівник Марина Каранда упродовж 2017-2018 років 

була одним із кураторів міжнародного культурного проєкту «Соціальний театр 

– мода на добре мистецтво», що реалізовувався за підтримки Швейцарського 

бюро співробітництва в Україні з метою донесеня мистецтва театру для дітей та 

молоді з особливими потребами, а також дітей, що перебувають у складних 

сімейних обставинах. Основні завдання акторів театру «Ex Libris» – зацікавити 

інших юнаків і дівчат надбаннями української класики, яка й нині не втрачає 

актуальності; створити експериментальні актуальні вистави; популяризувати 
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українську культуру засобами театрального мистецтва. Завдяки підтримці 

громадської організації «Жменя», яку очолює Р. Гусак, та Швейцарського бюро 

співробітництва в Україні митці театру «Ex Libris» презентували свої вистави 

на Чернігівщині, виступаючи у школах, інтернатах і закладах для дітей з 

особливими потребами. У 2018 році за значний внесок у розбудову концепції 

соціального мистецтва засобами аматорського театру, організацію широкої 

просвітницької, естетико-виховної, інклюзивно – арт-терапевтичної, а також 

гастрольної діяльності навчально-реабілітаційними закладами Чернігівщини 

художній керівник студентського соціального театру «Ex Libris», науковець 

М. Каранда була відзначена міжнародною літературно-мистецькою премією 

імені Пантелеймона Куліша. Також М. Каранда проводить авторські тренінги 

для соціальних працівників і вчителів області з теорії мистецтва, історії та 

теорії театру, практики організації соціально орієнтованих театрів, організувала 

дві молодіжні літні школи соціального актора, у яких брали участь як студенти, 

так і професіонали театральної справи, зокрема актор Є. Бондар, режисер 

Є. Сидоренко, лялькарка В. Язичан та інші митці [244]. 

Аматорський театр стає особливим суспільним інститутом, завдяки 

якому можна вдосконалити і гармонізувати життя не тільки окремої 

особистості, а й суспільства у цілому через повноцінне спілкування людей, що 

через розвиток інформаційних технологій частіше перебувають у віртуальному, 

ніж у реальному світі. Засвоюючи цінності буття і перебуваючи у постійному 

процесі розвитку, маючи можливість висловити свою думку щодо явищ та 

подій як позитивного, так і негативного характеру, молоді українські актори-

аматори як динамічна й творча частина культурно-мистецького середовища 

України наслідують кращі здобутки світової театральної культури та 

здійснюють інноваційні пошуки у галузі сценічного мистецтва.  

Перебування в атмосфері поєднання високої духовності, національної 

свідомості та світових культурних надбань спонукає людей долучатися до  

кращих зразків національної та світової культури. Відповідно реалізується 

культуротворча функція аматорського театру, яка полягає у засвоєнні людиною 
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духовних цінностей у процесі виконання своїх соціальних функцій. 

Безпосередня участь як молодшого, так і старшого покоління у театральних 

постановках та фестивалях дає можливість аматорам виразити себе, 

удосконалити свою майстерність, поспілкуватися з колегами. Окрім того, деякі 

дослідження свідчать про благотворний вплив театру як психологічного 

захисту, адже нині театральне мистецтво використовується, у тому числі, й для 

корекції та профілактики девіантної поведінки людей у соціумі та лягає у 

основу деяких лікувальних методик [148; 154], а засоби театру як інструмент 

формування особисті починають впроваджуватися також у соціально-

педагогічну практику. Показ характерів інших людей, вивчення їхньої 

психології, проникнення до їх думок та почуттів свідчить про те, що театральне 

мистецтво, (як аматорське, так і професійне) відображає відносини між 

людиною і світом, суперечності та складність якого торкаються свідомості 

особистості і породжують необхідність здійснювати зміни у оточуючому 

середовищі, у власній долі. 

Сучасний український аматорський театр стає модератором утворення 

української ідентичності, що забезпечує мультистійкість і спадкоємність 

соціокультурної системи, але при певній її варіативності. Чинником такої 

варіативності є трансформація картини світу в суспільстві, перетворення його 

соціокультурної сфері, що спрямовують людей до зміни стереотипів свідомості 

та пошуку нових поведінкових форм.  

Будучи відкритою динамічною системою аматорський театр 

орієнтований на діалог із зовнішнім середовищем, що детермінує його функції і 

форми. Зміна культурної парадигми на перетині радянської та пострадянської 

епох обумовила нові задачі українського аматорського театру. Якщо в епоху 

соцреалізму театр був інструментом для створення образу певного 

інтегрованого феномену – «радянського народу», то в пострадянський період 

акцент переноситься на викристалізування української ідентичності. У межах 

цієї проблематики провідною стає культуротворча функція театру для 

вдосконалення системи образів індивідуальної та групової ідентичності. 



 94 

Розпочатий інтенсивний пошук нової моделі українського 

аматорського театру сприяв розкриттю творчого потенціалу особистості та 

розвитку її креативності. Успадкувавши кращі здобутки національної та 

світової театральної культури, нині створюються нові форми та жанри 

аматорського театру. У межах дослідження було розроблено декілька типів 

класифікації українського аматорського театру за різними критеріями.  

За видовим принципом аматорські театри можна поділити на традиційні 

та експериментальні (театри лабораторії, екологічні театри, театри моди, театри 

для людей з обмеженими можливостями). В основу другої моделі класифікації 

покладено критерій відбору за формою виконання сценічного твору 

(драматичні, музичні, лялькові, мішані). У третій моделі аматорський театр 

можна класифікувати за віком учасників (дитячі, молодіжні, театри для 

дорослих, мішані). Четверта модель передбачає класифікацію аматорського 

театру як відкритої соціокультурної системи за засобами його підпорядкування 

в системі закладів культури. Аматорський театр може належати до клубних 

закладів, до селищних або міських палаців культури, до обласних центрів 

народної творчості, до громадських організацій. 

Нині широко розповсюджуються новітні форми аматорських театрів: 

вербатім як форма документального театру; постмодерністський театр, що 

пов’язаний з практикою перформансів і хепенінгів; метафоричний театр; театр 

книги; використовується практика фестивалів, в тому числі міжнародних; 

створюється симбіоз аматорських театрів та музеїв (територія музею стає 

майданчиком для театрального дійства), через військові дії на Донбасі 

аматорський театр починає виконувати функцію арт-терапії. 

Аналіз типології українських аматорських театрів дозволяє зробити 

висновок, що, незважаючи на різну організаційну і змістовну основу, 

неоднакову сценічну підготовку акторів, відмінні матеріальні та технічні 

можливості, розміри сцен, йде процес поступового наближення аматорського 

театру до професійного. Це проявляється у виборі його репертуару, у 

професійному рівні режисера-керівника, у творчій майстерності виконавців. 
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Аматорський театр цілеспрямовано звільняється від репертуару відкрито-

пропагандистського характеру часів радянського тоталітаризму. Все частіше 

ставляться п’єси класичного репертуару. Також зростає художній рівень 

постановок актуальної злободенної проблматики. Йдучи «в ногу» з часом, 

аматорський театр починає включати в свою діяльність елементи менеджменту 

та економіки. Таким чином, межа бінарної опозиції аматорський-професійний 

театр стає більш прозорою, взаємопроникаючою, що сприяє формуванню 

українського культурного простору доби незалежності країни. 

Відкритість сучасного аматорського театру для кожного зумовлює 

розкриття можливостей людини, сприяє її творчій реалізації та духовному 

вдосконаленню. Завдяки становленню особистості митця-аматора відбувається 

й духовне зростання нації, адже історія українського аматорського театру 

водночас є історією становлення національного духу. 

 

2.3. Взаємозв’язок культурної та економічної складової у діяльності 

аматорського театру 

 

У ході процесів трансформації українського суспільства у сфері 

культури виникають суперечності, пов’язані із кризою у духовному житті 

суспільства, що відображено у працях С. Кримського [122], З. Кузнецової [125], 

Б. Малиновського [146], Т. Сенюшкіної [209] та інших. Оскільки культура 

виражається в таких узагальнених характеристиках як форма, результат, спосіб 

зв’язку людини з дійсністю, прояв і реалізація сутнісних сил людини та є 

комплексом духовних, матеріальних, інтелектуальних та емоційних 

властивостей, що вирізняються високим рівнем розвитку, науковці вважають її 

специфічним об’єктом соціального управління [64, с. 16]. Економіка пов’язана 

із культурою через культурну модель світу та систему міжособистісних 

відносин; ефективність економічної моделі зумовлена наявністю певної 

культури, її етичний вимір – діями та поведінкою суб’єктів господарських 

процесів, які мотивуються культурою. Отже, можна спостерігати, що кожна 
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економічна дія долає дуальну опозицію «справедливо – несправедливо», і, 

оскільки українське суспільство поступово вливається у європейський 

соціокультурний простір, перед ним постає проблема щодо того, які цінності і 

принципи впровадити в різних видах діяльності для гармонійного 

співіснування людей [207, с. 107]. І саме культура формує якості людей, від 

яких залежить як створення матеріальних цінностей, так і відповідь на питання 

щодо смислу людського життя, вона дає гарантію історичного буття 

національної ідентичності та зумовлює процес подальшого розвитку нації. Тож 

роль культури стрімко зростає у переломні періоди розвитку держави, коли 

змінюються фундаментальні основи суспільних відносин [39, с. 166-167]. 

Маючи значний потенціал самоорганізації та саморозвитку українська 

культура під час переходу до ринкової системи, критерії якої часто розходяться 

з цінностями культури і моралі, потребує особливої уваги від держави. 

Аматорський театр, будучи однією із складових української культури, має свої 

особливості: на відміну від професійного театру, що можливо недостатньо, та 

все ж таки фінансується державою, митці-аматори не мають на меті своєї 

діяльності отримання прибутку. Та економічна складова у його діяльності в 

сучасних умовах все ж таки має місце. Перш, ніж звернутися до її розгляду 

необхідно простежити наявність економічних елементів у театральному 

мистецтві та їх зв'язок із культурою суспільства. Наприклад, один із 

дослідників альтернативного театру А. Боаль приписував Аристотелю 

міркування щодо поширення економічної влади через поетичну владу автора, 

адже трагедія глибоко вражає серце глядачів і через виникнення глибоких 

емоцій змінює їх думки та поведінку для того, щоб вони не допускали вчинків, 

небажаних для суспільства і тих, хто ним керує [301, с. 71]. Тож античний театр 

зазнав утисків за часів правління римського імператора Адріана (117-138 рр.), 

коли з майже 300 п’єс Есхіла, Софокла та Евріпіда було відібрано і дбайливо 

збережено (за розпорядженням самого імператора) лише ті, що відповідали 

духу часу, хоча у Афінах за два з половиною століття було поставлено понад 

півтори тисячі трагедій. До нас дійшли тільки 32 трагедії античних авторів, а 
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також декілька комедійних творів Арістофана [104, с. 23-24]. Як елемент 

маркетингу за часів Античності можна відзначити перші театральні афіші, 

виведені червоною фарбою у місцях, де були наявні великі зібрання людей, а 

також афіші на папірусі, які продавали з рук [271, с. 42-43]. У часи 

Середньовіччя з’являються видовищні афіші – передвісники сучасних афіш, 

бродячі акторські трупи влаштовують гучні ходи вулицями міст. Наприкінці 

ХVІІІ століття у деяких європейських країнах існували видання, що 

публікували повідомлення про нові видовища, зокрема французькі журнали 

«Affiche» та «Announce». У тогочасній Росії шатри цирків-шапіто або тимчасові 

дерев’яні будівлі балаганів обклеювалися плакатами і малюнками з 

інформацією про артистів та діяльність балагану. Для залучення публіки на 

помостах на даху актори розігрували міні-вистави, біля дверей ряджені 

закликали перехожих відвідати дійство, з’являлись клоуни, демонстрували 

акробатичні трюки, обіцяли різноманітні дива, повідомляли, що всі квитки вже 

розпродані тощо [271, с. 131]. У другій половині ХІХ століття у Франції в сфері 

театру з’являються люди, яких наймають, щоб оплесками та іншими знаками 

сприяти успіху або провалу п’єси. Вони працювали, виконуючи роль «живої 

реклами» не тільки у театрі, а й у модних місцях – кафе, бульварах тощо, де 

вели свої розмови про театри та нові прем’єри [218, с. 345]. Їх роботу оплачував 

директор театру, іноді – автор п’єси. Пізніше така практика стала 

розповсюдженою в Англії, Німеччині, США [212, с. 201-203]. Отже, з огляду на 

викладене вище, можна стверджувати, що як економічні чинники мають вплив 

на культурні процеси у суспільстві, так і культура може впливати на економічні 

важелі.  

В економічній літературі вказується, що успіх підприємства або 

організації залежить не тільки від матеріальних факторів, а й від 

нематеріальних, зокрема таких, як культура підприємства, у якій проявляється 

його індивідуальність. Варто зазначити, що майже завжди аматорський театр 

організовується людьми, що поділяють спільні погляди, думки і цінності, 

відповідно до яких формується образ театру та підбирається репертуар з вистав 
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– продукту колективної творчості, що забезпечує естетичний і духовний 

розвиток особистості. Тож внутрішню культуру театру можна розглянути як 

систему цінностей, філософію, яку поділяють усі його учасники. Також в 

поняття філософії підприємства або організації входять легенди, ритуали і 

символи, які зрозумілі для всіх працівників і якими вони керуються у 

повсякденній діяльності. Висока культура організації є фактором її успішності 

[284, с. 78-80]. Отже керівник аматорського театру повинен володіти ще й 

квінтесенцією тонких, а іноді й незримих факторів та умов, що формують образ 

цього театру, його імідж та успіх. Від цих чинників залежатиме подальше 

залучення допомоги від спонсорів та меценатів, адже як і акторські трупи 

середньовічної Європи завжди прагнули мати ясновельможних покровителів, 

так і сучасні аматорські театри потребують фінансової підтримки від спонсорів, 

щоб гідно представляти українську культуру в світі. Їх представники мають 

бути достатньо переконливими для спонсорів і меценатів, які дотують 

культуру. В результаті чого українська культура ставатиме привабливою для 

бізнесу і некомерційних фондів, а аматорський театр може бути задіяний для її 

популяризації і розвитку. 

У ХХІ столітті виникає поняття «креативна економіка», її визначають як 

сукупність індивідів і бізнесів, що створюють культурні, мистецькі ті 

інноваційні продукти і послуги. Також до нього належать простори, де митці 

(як професіонали, так і аматори) можуть вільно представляти свої роботи, 

отримувати відгуки та обмінюватися ідеями. Прикладом такого простору 

можуть бути музеї. Основою креативної економіки є використання людьми 

творчої уяви для підвищення цінності тієї чи іншої ідеї. Мистецтвознавець та 

член Консультаційної ради з креативної економіки ООН Джон Хокінс в 2001 

році розробив концепцію креативної економіки, щоб описати економічні 

системи, в яких цінність залежить від оригінальності та креативності, а не від 

традиційних ресурсів, таких як земля, праця і капітал. На відміну від 

креативних індустрій, які обмежені конкретними галузями, термін «креативна 

економіка» описує креативність економіки в цілому, адже саме нові ідеї, а не 
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гроші або технології, нині є запорукою успіху та приносять особисте 

задоволення тим, хто їх продукує. Креативна економіка дає нове життя 

виробництву, послугам, торгівлі та сфері розваг. Вона змінює середовище, в 

якому люди хочуть жити, працювати та вчитися, де вони думають, винаходять і 

творять [303]. Під час переходу від індустріального суспільства до 

інтелектуального, творчий підхід до вирішення завдань стає важливим 

фактором конкурентоспроможності. Креативна економіка динамічна в частині 

генерування доходів, створення робочих місць і розвитку експорту, оскільки 

менше прив’язана до матеріальних ресурсів. Економіст і теоретик мистецтва, 

автор їдеї еволюції культурних практик, спеціальний радник комісара з питань 

освіти та культури ЄС П’єр Луїджі Сакко з Міланського університету також 

акцентує увагу на тому, що креативна економіка найкраще відображає локальні 

особливості та зберігає ідентичність в епоху глобалізації [116].  

Симбіоз аматорських театрів і музеїв може бути використаний у 

практичній діяльності сучасних музеїв, а територія музею – стати майданчиком 

для театрального дійства, приваблюючи відвідувачів можливістю «живого» 

доторку до історії. Своєю чергою, аматорський театральний колектив отримає 

нових прихильників і глядачів. Адже нині у професійному театрі 

спостерігається перехід зі сфери художнього продукту у сферу продукту 

економічного, коли глядач розглядає виставу як продукт, очікуючи 

відповідності ціни квитка якості отриманих вражень. Недостатність досліджень 

потреб цільової аудиторії та відсутність чіткого позиціонування стають 

причинами того, що більшість театрів не мають постійного контингенту 

відвідувачів, отже не можуть досягти економічного успіху [212, с. 201]. 

Аналізуючи літературу і джерела, пов’язані із діяльністю українських 

аматорських театрів у кінці ХХ – на початку ХХІ століття, можна віднайти 

прямі та опосередковані зв’язки аматорського театрального мистецтва і 

музейної справи. Зокрема, на Тернопільщині, що завжди вирізнялася високою 

театральною культурою, берегла та множила народні звичаї і традиції, діє 

унікальний музейний заклад – Копичинецький музей театрального мистецтва, 
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де зберігаються матеріали з історії театрального і мистецького життя краю. 

Ініціатором та засновником музею є Орест Савка – режисер Копичинецького 

народного аматорського драматичного театру ім. Б. Лепкого. Визначальним 

фактором створення широкомасштабного театрального музею він назвав 

усвідомлення того, що акторське життя – це мить, і якщо ніде її не зафіксувати, 

то все, що створене митцем, йде з театру разом із актором, і він хотів би, щоб 

люди-творці залишались у пам’яті людей назавжди. О. Савка опрацював велику 

кількість документів у архівах Тернополя, Львова, Києва, зібрав багато 

матеріалів – фото, листи, спогади акторів театру, що склали основний фонд та 

стали основою експозиції музею театральної історії Надзбруччя. До створення 

музею приєдналось багато ентузіастів-однодумців – акторів театру, працівників 

будинку культури, художників та інших. Робота над створенням театрального 

музею зацікавила й начальника обласного управління культури О. Бачинського, 

тож 29 січня 1986 року був виданий наказ про створення на базі 

Копичинецького міського будинку культури Музею історії театрального 

мистецтва Тернопільщини. З 1986 року по 1990 рік музей існував на 

громадських засадах, а з 1991 року він набув статусу державного і став відділом 

Тернопільського обласного краєзнавчого музею. З 2002 року музей діє як 

самостійний мистецький заклад районного підпорядкування. Музей 

театрального мистецтва у Копичинцях – це унікальне явище, заклад, який 

демонструє та стверджує, що наш народ має багату культуру і здатний творити 

високе мистецтво [18, c. 197-203].  

На Житомирщині у Новограді-Волинському також існує музей 

наpодного аматорського театpу мiського Палацу культуpи iмені Лесi Укpаїнки. 

Він розташований у приміщенні міського Палацу культури, поки що займає 

одну кімнату, але є сподівання щодо подальшого його розширення, адже 

колектив було створено ще у 1949 році та напрацювання його досить значні: 

біля витоків театру був український режисер Б. Шарварко, в своєму репертуарі 

аматорський театр нараховує майже вісімдесят п’єс українських та зарубіжних 

авторів. У 1959 році за успіхи досягнуті у розвитку аматорського театрального 
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мистецтва драматичному колективу (одному з перших в Україні) було 

присвоєно почесне звання «народний аматорський театр». З 1965 року колектив 

очолює заслужений працівник культури України, режисер П. Сурай, який 

запровадив до репертуару театру більше п’ятидесяти вистав за творами 

М. Старицького, О. Кобилянської, Лесі Українки, О. Довженка, Л. Дмитренка, 

М. Гоголя та інших авторів, народний театр є учасником та лауреатом багатьох 

фестивалів як українських, так і зарубіжних [85]. 

Одним із шляхів популяризації української національної культури може 

бути створення при краєзнавчих музеях аматорських театрів. Досвід створення 

аматорського театру при музеї вже є у Білорусі. Особливий колорит 

Мотольському музею народної творчості, що знаходиться у Брестській області, 

додає народний фольклорно-етнографічний театр «Мотольскія суседзі». Окрім 

екскурсійного обслуговування музей пропонує інтерактивні програми – 

обрядові дії «Вясельны коровай», «Прыданы», «Жывы гук», лекцію-екскурсію 

«Народна кухня маталян» з дегустацією страв, урок-практикум «Як кашуля ў 

полі вырасла», музейно-педагогічне заняття для дітей «Казкі бабулі Олени» у 

рамках циклу музейно-педагогічних занять під загальною назвою «У гасцях у 

бабулі Олени». Мотольський музей народної творчості було засновано у 1995 

році, основним напрямком його діяльності є збір, вивчення, збереження та 

відродження матеріальної і духовної культури Західного Полісся, нині він один 

із найбільш важливих туристичних об'єктів регіону. Вісім експозиційних залів 

музею розкривають перед відвідувачами регіональні особливості матеріальної 

та духовної культури Західного Полісся: історію селянського побуту, ремесел, 

землеробства, обробки льону, ткацтва, одягу, обрядів. Саме у обрядовій 

екскурсії «Жывы гук» за цілорічним календарним циклом в лекції-екскурсії 

«Вясельны коровай» та обрядовій дії «Прыданы», що супроводжується піснями 

та діями весільної обрядовості, і задіяний народний фольклорно-етнографічний 

театр «Мотольскія суседзі». Завдяки яскравому театральному дійству для 

відвідувачів музею екскурсія стає часом активного відпочинку, розваг, ігор і 

танців, що створюють неповторну атмосферу народних свят поліщуків [165]. 



 102 

Аматорські театри (завдяки попиту на володіння сценічною мовою, 

мистецтвом актора, опанування ораторського мистецтва) у 2000-ні роки 

отримали можливість організувати майстер-класи і тренінги. Як і спонсорська 

допомога, отримані аматорами кошти часто спрямовувались на оплату проїзду 

та перебування у інших містах під час фестивалів або гастролів, оренду 

приміщень для вистав, придбання костюмів тощо. Та й можливість часткової 

оплати аматорам за роботу у театрі можна вважати важливим кроком на шляху 

від аматорського до професійного колективу. 

Відомий київський театр-студія імпровізації «Чорний квадрат» окрім 

театру у своїй структурі має школу-студію, тренінговий центр, арт-агентство і 

дитячу студію «Чорний квадратик» [256]. Кошти, які пропонується сплатити за 

проходження тренінгів, не можуть бути постійним і значним джерелом 

прибутку, але їх можна використати для потреб театру. У рамках тренінгу 

«Акторська майстерність і психодрама для життя» пропонується базовий курс 

майстерності актора, який дозволить максимально використовувати свій 

ігровий потенціал в бізнесі та особистому житті та усвідомити власні 

можливості, дозволить керувати своїми емоціями, впливати на поведінку і 

вчинки оточуючих, розширити межі акторської виразності та розкріпачити 

власне тіло і свідомість. У програму курсу входить робота з тілом (постава, 

хода, міміка, жестикуляція), звільнення від тілесних і психологічних затисків, 

розвиток пластики і м’язової пам’яті, робота з голосом (артикулювання, 

інтонування, звучання, радіотеатр, інтонаційна пам’ять), управління емоціями 

(визначення емоційних переваг, емоційна пам’ять, емоційна чистка), вивчення 

ігрової та поведінкової драматургії, закони акторської імпровізації на сцені і в 

житті та практична типологія поведінки. Після закінчення курсу його 

випускники у соціальній взаємодії стають вільнішими та виразнішими і 

впевнено почувають себе на публіці. Тренінг на 90% складається з кращих 

практичних вправ, зокрема справ зі світової практики акторської майстерності 

на основі систем К. Станіславського, М. Чехова, С. Адлер, Є. Гротовського, це 

інструментарій, синтезований з напрямків практичної психології, зокрема 
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систем Р. Гурджиєва, П. Успенського і А. Токарчука, та унікальні авторські 

вправи й техніки, перевірені в практичній діяльності театру-студії імпровізації 

«Чорний квадрат». Кращі випускники тренінгу мають унікальну можливість 

стати акторами театральної студії імпровізації «Чорний квадрат» без іспиту (за 

результатами співбесіди) [7]. 

Ще один курс з акторської імпровізації пропонується тим, хто бажає 

набути навички виступу перед різними аудиторіями та відеокамерою, 

переосмислити мету виступу або інтерв’ю, відпрацювати навички відповідей на 

питання в телевізійних інтерв’ю і перед аудиторією, навчитися відповідати на 

каверзні запитання та управляти аудиторією, знати, яким чином у різних 

життєвих ситуаціях найкращим чином презентувати себе або свій проєкт, 

навчитися керувати ритмом виступу і зрозуміти, яким чином ритм змінює зміст 

і враження від інформації та зробити свою поведінку в кадрі природною, 

енергійною і виразною. У результаті тренінгу випускник курсу впевнено 

почуватиметься, відповідаючи на запитання журналістів та аудиторії, зможе 

ефективно вибудувати інформаційну стратегію поведінки, розумітиме, як може 

бути використана інформація, яку він повідомив журналістам, матиме 

можливість мінімізувати спотворення фактів журналістами, використовуватиме 

корисні акторські навички для виступів та презентацій. Заняття знімаються на 

відео, їх аналізують спеціалісти, учасники мають можливість побачити свої 

вдалі і невдалі спроби та різницю між ними. Тож у людини швидко й ефективно 

формуються навички оратора і політика, вона бачить свій реальний прогрес на 

відео та може сконцентруватися на необхідних їй у повсякденній практиці 

нюансах. Тренінг являє собою колекцію кращих вправ для підготовки 

кіноакторів і ораторів [6]. 

Тренінговий центр «Чорного квадрату» пропонує вдосконалити й 

майстерність розмови, адже іноді потрібне слово, правильна інтонація, 

красномовне або загадкове мовчання може змінити наше життя. Такі навички 

можуть знадобитися як у професійному, так і в особистому житті, будь-то 

розмова з коханою жінкою або чоловіком, з випадковим знайомим, з діловим 
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партнером або з керівником. У світі економічних відносин наші думки, ідеї, 

почуття – безцінний товар. Та лише яскрава «обгортка» зі слів здатна 

привернути до них увагу. Хоча люди по-справжньому відкривають один одного 

тільки намагаючись зазирнути вглиб іншої особистості, та спочатку щось 

повинне пробудити в них інтерес та захоплення, щоб виникло бажання 

розгадати її, осягнути її почуття та здійснити її ідею. Цим засобом може стати 

слово, голос, інтонація. Тренінг стане у нагоді тим, хто відчуває страх перед 

публікою і не може почати промову, допомагає побороти збентеження і страх 

виглядати безглуздо, обрати вірну інтонацію і мелодику спілкування, дає 

можливість на практиці переконатися, як ефективно пропоновані вправи та 

методики перетворюють абсолютно нудний та безликий текст. У процесі 

роботи відбувається інформаційне донесення матеріалу в живому діалозі з 

учасниками [151]. 

Тренінг «Театр життя на кожен день» є синтезом різноманітних 

духовних, психологічних і практичних способів знайти гармонію зі світом, в 

якому ми живемо, адже обставини існування людини вимагають відповідної 

поведінки, своєю чергою, здатність до гри є сильним механізмом адаптації до 

умов сучасного світу. В основі розуміння ігротехніки лежить життєвий досвід 

людини, а методикою виступає театральна практика імпровізаційного театру. 

Вміння грати в житті можна умовно порівняти зі зброєю та ліками, відповідно 

необхідно осмислювати матеріал тренінгу, перш ніж застосовувати його на 

практиці. У тренінгу використовуються методи управління увагою (розподіл, 

утримання, розвиток, переключення) та методи управління ситуацією (швидкий 

вибір оптимальних рішень без емоційних складових). Він складається з 3-х 

взаємопов’язаних частин або ступенів (майстерність ігротехніки, мистецтво 

запитань та відповідей та практика імпровізації), кожна з яких – унікальний 

інформаційний продукт [257]. 

Необхідно відмітити, що в аматорському театрі у процесі досягнення 

спільної мети – постановки вистави, – в груповій ситуації у особистості здатні 

сформуватися лідерські компетенції, і ті, хто ними володітиме, зможе надалі 
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впливати на поведінку всіх членів групи. За лідерами колективу іншими 

учасниками визнається право приймати рішення у значущих ситуаціях, вони 

здатні виконувати центральну роль в організації спільної діяльності і 

регулювання стосунків у групі [130]. Лідеру притаманні ораторські та 

організаторські вміння, уміння нестандартно мислити і вести діалог, 

прогнозувати і згуртовувати колектив. Отже, таким чином можна виявити тих, 

хто у майбутньому стане очільником колективу аматорів, художнім 

керівником, режиссером або зможе реалізувати себе як керівник у іншому виді 

діяльності, застосовуючи навички, напрацьовані у аматорському театральному 

колективі. 

Сучасні митці-аматори своєю діяльністю привертають увагу суспільства 

до театрального мистецтва, залучають меценатів для організації та проведення 

театральних фестивалів. Наприклад, згідно положення про І Всеукраїнський 

фестиваль театрального мистецтва «DreaM-ДІМ», який проходив у квітні 2012 

року у Прилуках під гаслом «Театр – тут і зараз», засновник фестивалю, 

почесний громадянин м. Прилуки, меценат Ю. Коптєв встановив винагороди 

для переможців у конкурсі акторів «Домовик», конкурсі молодих театральних 

режисерів «4 кімнати» та конкурсі театрознавчих рецензій «Домофон» у розмірі 

трьох тисяч гривень за І місце, двох тисяч гривень за ІІ місце, однієї тисячі 

гривень за ІІІ місце та спеціальний приз ім. М. Ф. Яковченка кращому 

комедійному акторові у розмірі двох тисяч гривень, та залишив за собою право 

збільшувати кількість відзнак. Також фестиваль «DreaM-ДІМ» був цікавий тим, 

що у конкурсантів-аматорів, які планували кар’єру актора, була можливість 

проявити себе перед педагогами, які у 2012 році набирали курс (художній 

керівник Київського Державного Академічного Молодіжного театру С. 

Мойсєєв та народний артист України, актор Київського Національного театру 

ім. І. Франка О. Шаварський), можливість потрапити на майстер-клас з 

акторської майстерності до народного артиста України, актора Київського 

Національного театру ім. І. Франка Б. Бенюка та на майстер-клас з режисури 

художнього керівника-головного режисеру Чернігівського обласного 
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академічного українського музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка 

А. Бакірова, взяти участь в тренажах і майстер-класах в лабораторії «На 

Сходах» та майстер-класах від акторів та педагогів КНУТКіТ ім. Карпенка-

Карого та Харківського Державного Інституту Мистецтв ім. І. П. 

Котляревського [184]. 

Отримати матеріальну підтримку аматорські театри можуть, 

співпрацюючи з громадськими організаціями, благодійними фондами, 

грантодавцями. Наприклад, проект «Соціальний театр – мода на добре 

мистецтво» було реалізовано на Чернігівщини студентським соціальним 

театром «Ex Libris» (художній керівник – культуролог М. Каранда) у співпраці 

з громадською організацією «Жменя». Здобувши перемогу у конкурсі 

культурних проектів, який проводило Швейцарське бюро співробітництва в 

Україні, «Ex Libris» отримав фінансування на рік. Кошти були спрямовані на 

навчання акторів: було організовано дві виїзні школи з професійними 

педагогами і практиками театру, і на виконання гастрольного плану – 30 вистав 

у Чернігові і на Чернігівщини, а також у інших областях України. Також 

відбулась низка семінарів для вчителів, соціальних працівників і наукова 

конференція з проблем соціального мистецтва. Метою проєкту було виховання 

соціального актора, який працюватиме не тільки для свого акторського 

задоволення чи для задоволення молоді, а демонструватиме художню дію та 

розвивальну гру людям з особливими потребами, інклюзивно пристосовуючись 

до них. Науковець М. Каранда зазначає, що подібні рідкісні компетенції варті 

розвитку. Відповідно театр потребує допомоги меценатів, адже гастролі 

потребують затрат як часу (робочий день займає завантаження, дорога, виступ, 

повернення і розвантаження), так і коштів (придбання костюмів, реквізиту, 

оплата транспорту, харчування акторів у відрядженні). Українські меценати 

мають розуміти, що, окрім матеріального обдаровування, діти з обмеженими 

можливостями потребують духовних подарунків. Вони для них не менш 

очікувані і корисні, адже гастролі соціального театру «Ex Libris» подарували 

деяким дітям першу зустріч з живим мистецтвом [175]. 
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Підсумовуючи взаємозв’язок економічної складової у діяльності 

аматорського театру з культурою та порівнюючи досвід роботи різних 

самодіяльних колективів, можна зазначити, що аматорський театр може 

впливати на розвиток культурних ініціатив у сфері, де перетинаються культура, 

креативність та інновації, менеджмент і економіка. Впроваджуючи новітні 

підходи до таких проєктів, як фестивалі аматорського театрального мистецтва, 

які гуртують навколо себе достатньо чисельну кількість людей, митці-аматори 

здатні яскраво заявити про себе, заклавши основу для подальшого зростання від 

аматорського до професійного колективу. Важливим кроком на цьому шляху 

стає можливість часткової оплати аматорам за роботу. Своєю чергою, 

долучення нових глядачів до театрального мистецтва дозволить стабілізувати 

життя суспільства, сформувати людські якості, віднайти нові ідеї, від яких 

залежатиме як створення матеріальних цінностей, так і процес подальшого 

духовного розвитку нації. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Таким чином, підводячи підсумки розділу, необхідно відзначити, що: 

• дослідження українського аматорського театру, його культуротворчої 

функції в контексті культуротворчого процесу у часових рамках кінця ХХ – 

початку ХХІ століття необхідно проводити, осягнувши історичні процеси та 

соціокультурне середовище, де формувалося культурне життя українців, адже 

театральне мистецтво України базується на багатому історичному досвіді та 

національних культурних традиціях. Тому у 1990-ті роки ХХ століття та на 

початку XXI століття українському аматорському театру було притаманне 

збереження традиційних основ українського театру та спрямованість на 

оновлення засобів виразності і репертуару, опанування досвіду новітнього 

театрального світового мистецтва та активний фестивальний рух, спрямований 

на активізацію міжкультурного і мистецького спілкування, адже мистецтво 

безмежне і неосяжне, як, власне, й саме життя, а його рушійною силою є 
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властива людині-митцю невдоволеність та прагнення до нових звершень, 

адже слідом за вирішенням одного завдання постає наступне. Можна 

стверджувати, що сучасний український аматорський театр має необмежені 

можливості всебічного розвитку творчих здібностей людини та потужну силу 

творення культури; 

• український аматорський театр як відкрита динамічна соціокультурна 

система, що здатна до самоорганізації у складних суспільних процесах, 

наприкінці ХХ – початку ХХІ століття стає особливим суспільним інститутом, 

засобом вдосконалення і гармонізації життя як окремої особистості, так і 

суспільства у цілому. У аматорському театрі у кінці ХХ – на початку ХХІ 

століття динамічна й творча частина культурно-мистецького середовища 

України, зокрема студентська молодь, наслідує кращі здобутки світової 

театральної культури, здійснює інноваційні пошуки у галузі сценічного 

мистецтва. Перебуваючи в атмосфері поєднання високої духовності, 

національної свідомості та світових культурних надбань виявляється здатність 

створювати кращі зразки національної та світової культури. Також під час 

драматичної ідентифікації у людини з’являється можливість поглянути на себе і 

свою поведінку з різних кутів зору під час переживання сильних почуттів. В 

умовах публічної творчості вона потрапляє у нові ситуації та реагує на них 

мобілізацією уваги та фантазії. Показуючи характери інших людей, вивчаючи 

їхню психологію, долучаючись до їх думок та почуттів, митці аматорського 

театру відображають відносини між людиною і світом, їх суперечності та 

складність, демонструють вплив зовнішніх факторів на свідомість особистості і 

наполягають на необхідності здійснювати зміни у оточуючому середовищі та у 

власній долі, адже людина і буття, особистість і соціум, випадковості та 

закономірності невипадково стикаються на театральній сцені, зумовлюючи 

розкриття можливостей людини та її творчої реалізації і духовного 

вдосконалення. Під час становлення особистості митця-аматора відбувається й 

духовне зростання нації, оскільки історія українського аматорського театру 

водночас є історією становлення національного духу; 
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• аматорський театр кінця ХХ – початку ХХІ століття стає 

модератором формування української ідентичності. Зокрема, у цьому розділі у 

межах концепту аналізується групова ідентичність. У ракурсі цієї парадигми 

досліджується динаміка розвитку українського аматорського театру, його 

особливості як відкритої системи, що знаходиться у мінливому 

соціокультурному полі, і взаємозв’язок культурної та економічної складової у 

діяльності аматорського театру. Порівнюючи досвід роботи різних аматорських 

театральних колективів можна зазначити, що аматорський театр може впливати 

на розвиток культурних ініціатив у сфері, де перетинаються інтереси 

менеджменту і економіки з креативністю та інноваціями. Впроваджуючи 

новітні підходи до проєктів, зокрема до фестивалів аматорського театрального 

мистецтва, які гуртують навколо себе велику кількість людей (у тому числі й 

потенційних меценатів), митці-аматори здатні яскраво заявити про себе, 

заклавши фінансову основу для подальшого зростання від аматорського до 

професійного колективу. Стимул акторської творчості, покращення 

матеріальної бази, можливість гастролювати завдяки наявності коштів 

дозволять долучити нових глядачів до аматорського театрального мистецтва;  

• у крос-культурному полі діяльності аматорських театрів показано 

вплив різних культур на особистість, сформовану завдяки інтеріоризації, 

процесу перетворення зовнішніх реальних дій на внутрішні розумові дії. Його 

наслідком можна вважати засвоєння цінностей та освоєння культурного 

середовища, де перебуває особистість, культура якої стає одиничною проекцію 

культури суспільства. Популяризація українського аматорського театру та 

долучення до нього людей, які бажають змін та самовдосконалення, дозволять 

надалі стабілізувати життя суспільства, оскільки в аматорському театрі у його 

учасників завдяки психофізичному та полісенсорному впливу комплексу 

синтезованих мистецтв формуються людські якості, від яких у подальшому 

залежатимуть створення матеріальних цінностей та процеси духовного 

розвитку нації.  
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РОЗДІЛ 3 

АМАТОРСЬКИЙ ТЕАТР  

ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ІНКУЛЬТУРАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

 

3.1. Вплив аматорського театру на процес інкультурації та 

самоідентифікації особистості 

Мінливість світу вимагає від особистості швидкого реагування на нові 

умови існування, а більшими можливостями реалізації потенціалу володіє той, 

у кого розвинені творчі здібності. За словами видатного педагога 

В. Сухомлинського мистецтво є особливим часом і простором, у якому живе 

краса людського духу, і здатне вплинути на душу людини [254]. Можна 

припустити, що всебічний розвиток особистості здатне забезпечити театральне 

мистецтво, яке є синтезом мистецтв і займає певне місце в культурному житті 

суспільства. Не кожна людина здатна стати професійним актором, але у 

аматорському колективі вона може долучитись до мистецтва театру, який є у 

певному сенсі моделлю людського життя. 

Аматорський театр останніх десятиріч має культуротворчий потенціал і 

здатний впливати на всебічний розвиток особистості, адже особистість людини 

формується завдяки культурі, і у цьому випадку цей процес відбувається у 

діалозі різних культур, що співіснують на території нашої держави. Безперечно, 

успішність функціонування самодіяльного театрального колективу залежить 

від натхнення режисера самодіяльного театру і життєвого досвіду акторів-

аматорів, їх спільних зусиль у процесі виявлення та формування творчих 

здібностей особистості, які допоможуть їй досягти бажаної мети в 

майбутньому. Адже сучасна цивілізація з притаманними їй постійними змінами 

у різних сферах життя, зокрема у сфері культури, вимагає від нас здатності 

вчасно реагувати на нові обставини та умови життя. Тож у людини з 

розвинутими творчими здібностями набагато більше можливостей 

зорієнтуватися у нескінченному потоці інформації, знайти своє місце у світі та 

якомога краще реалізувати свій потенціал. Здібності людини, як і характер, – це 
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складне системне утворення, індивідуальне для кожної людини. А 

обдарованість – це якісно своєрідне поєднання здібностей, що забезпечує 

успішність виконання діяльності [211, с. 224]. Окрім того, кожна особистість 

унікальна завдяки наявному в ній центральному ядру «Я» - екзистенції, що 

визначає спосіб буття людини у світі [81, с. 496-497]. 

Тож варто спробувати наголосити на необхідності одночасного 

розвитку індивідуальності і професійної підготовки актора аматорського театру 

для подальшого становлення особистості. Особистість – це людина зі 

сформованим світоглядом, тобто системою поглядів на світ, самосвідомістю і 

здатністю до творчої самореалізації через діяльність [292, с. 68]. Саме 

особистість з’єднує всі ланки суспільного життя, робить їх полем власної 

творчої активності та осередком розгортання внутрішніх взаємодій. Вона ж і 

стає основною рушійною силою прогресу у ХХІ столітті, коли значимість 

культури і мистецтва різко зросла. Нині відбувається відновлення пріоритету 

загальнолюдських цінностей стосовно інших цінностей, що свідчить про 

поворот до світу культури, про початок духовної, світоглядної революції, яка 

дає людству шанс вижити. І, як стверджують сучасні культурологи та педагоги, 

художньо-естетична культура кожного з членів суспільства – це основа 

культури країни та нації [203]. 

Відповідно всебічний та повноцінний розвиток суспільства можливий 

лише за умови присутності в його процесах культурно-мистецького аспекту 

[11, с. 24]. Мистецтво виконує особливу місію у вихованні почуттів, а театр 

серед інших видів мистецтва є тим, що об’єднує і посилює дію кожного з них. 

Одна із особливостей театрального мистецтва в тому, що його природа 

синтетична, вона включає в себе інші види мистецтва – драматичну дію, 

музику, танець, живопис, скульптуру. Вміло поставлена робота аматорського 

театрального колективу повинна допомогти виховати розвинуту особистість з 

високими духовними та фізичними якостями [190, с. 259-263]. 

Мистецтво відтворює культуру, що притаманна часу, а культура, своєю 

чергою, створює форми передачі досвіду прийдешнім поколінням. Також 
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ознаками сучасного світу є взаємний вплив різних культур на існування 

людей, виникнення полікультурного простору. І культура українського народу, 

перебуваючи у контексті світового культурного процесу, послуговується 

мистецькими надбаннями інших народів, їх художнім досвідом. Аматорський 

театр також стає об’єктом взаємодії різних культур, місцем, де людина може 

дізнатись про особливості культури інших країн, ознайомитись з основами 

театрального мистецтва, отримати додатковий життєвий досвід та поштовх до 

саморозвитку, активізувати процес самореалізації. Так, як і професійні майстри 

сцени, українські митці-аматори нині перебувають у пошуках нових шляхів 

вирішення сценічного простору і нових прийомів режисури, втілюючи у 

виставах власні погляди на світ. Через систему образів, створену ними, в 

аматорському театрі відтворюються й актуалізуються загальнолюдські цінності 

та здійснюється вплив на становлення особистості самодіяльних акторів, адже, 

як зазначив видатний педагог К. Ушинський, «тільки особистість може 

впливати на розвиток особистості, тільки характером можна формувати 

характер» [272, с. 47]. Термін «індивідуальність», на думку сучасного 

українського філософа Л. Сморжа, підкреслює винятковість людини, її 

специфічну відмінність від решти людей [219, с. 285]. Помітити здібності та 

розвинути культуру мислення і почуттів актора-аматора у колективі 

самодіяльного театру повинен його режисер, адже через формування культури 

актора можливий вплив на формування культури суспільства. 

У дослідженні сучасної режисерської діяльності як складової частини 

культуротворчого процесу науковці розглядають проблематику режисури у 

різних формах організації театральної справи, узагальнивши новітні явища і 

підходи. Зокрема, режисура масових свят і видовищ, що є однією з 

нетрадиційних форм режисерської діяльності, потребує підготовки 

професійних кадрів та специфічності режисерського мислення (праці 

Д. Генкіна, Б. Глан, А. Коновича, Б. Петрова, Й. Туманова, А. Чечетіна, 

І. Шароєва та інших). Також режисерська діяльність наприкінці ХХ – на 

початку ХХІ століття набуває універсального характеру, охоплюючи своїми 
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засадами майже всі сфери соціокультурного життя суспільства, а її 

детермінованість не є випадковою, адже на поступове розширення 

використання режисерських технологій, їх модифікацію в площину масових 

форм та засобів самореалізації, таких, як організація масових свят, презентацій, 

розвиток шоу-бізнесу тощо, вплинули саме театрально-мистецькі інновації, 

пов’язані з новим баченням концептуальних основ режисури, посиленням у них 

особистісно-мотиваційних вимірів, що демонструють численні 

експериментальні театри та студії у вищезазначений період. Сучасна 

режисерська діяльність визначається як система поглядів на певні явища та 

спосіб тлумачення існуючої ієрархії соціокультурних цінностей, відтворених у 

театрально-синтезованих формах у вигляді вільного волевиявлення певних 

творчих позицій, як ставлення до одвічних питань загальнолюдського 

існування [59, с. 3-4]. У рівній мірі це стосується як професійного, так і 

аматорського театру. 

На сьогодні в аматорських колективах використовуються різні жанри 

театрального мистецтва: драма, комедія, трагедія, гротеск, модерн та інші. 

Вимоги до сучасного театру і кіно є досить високими, відповідно, і учасники 

аматорських театрів повинні на достойному рівні володіти усіма виразними 

засобами – голосом, тілом, виявляти вокальні здібності і танцювати у різних 

стилях, володіти технікою в області пластики, грати на різних музичних 

інструментах. Про інтелектуальний рівень актора свідчить його обізнаність у 

сфері літератури та драматургії, музики та образотворчих мистецтв, здатність 

розбиратися у нюансах авангардних і традиційних напрямків мистецтва. Зросли 

вимоги і до внутрішньої психотехніки актора. Театральні школи шукають 

методичні шляхи до глибинних шарів психіки актора, навчають його володіння 

своєю підсвідомістю. Психотехнічні тренінги, методики володіння внутрішнім 

світом стають невід’ємною частиною сучасної театральної освіти [72]. 

Театр завдяки різноманітності жанрів розвиває вміння побачити та 

зрозуміти світ. Варто погодитись зі словами англійського режисера П. Брука: 

«…театр – це особлива сфера діяльності, в якій людина може вивчати життя. 
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Причому вивчення життя тут відбувається не на теоретичному рівні, не на 

рівні ідеології, а конкретно, безпосередньо… всі образи, що створені театром, 

усі звуки, вироблені театром, сприймаються людиною. І кожен з цих звуків, і 

кожен з цих образів впливає на людину. І дуже глибоко проникає до організму. 

Це впливає на її мислення, на її почуття і, врешті-решт, формує образ її життя, 

спосіб її існування» [36]. Тож цікаво не тільки бути глядачем, але й самому 

створити виставу та образи її героїв, зіграти по-справжньому. Але який би жанр 

не обрав колектив у ньому повинна бути глибоко продумана система роботи 

над репертуаром, визначена і налагоджена навчально-виховна робота. Нині 

мистецькі колективи сучасних аматорських театрів складаються з художнього 

керівника (у невеликих колективах він одночасно є режисером, а у деяких 

випадках – і драматургом), акторів-аматорів, самодіяльних художників. Основа 

успішності роботи аматорського театрального колективу і секрет досягнення 

великих творчих успіхів полягає, головним чином, у добре поставленій 

репетиційній роботі, у розбірливому повторенні навчально-тренувальних вправ 

з сценічної мови та руху і пластики, вправ з акторської майстерності (увага, 

уява, фантазія) [190, с. 259-263]. 

Дійсно, для багатьох аматорів тренінг важливий, адже вони не 

професійні актори, але актори-початківці часто покладаються на інтуїцію. Існує 

думка про те, що притаманна людині природна інтуїція дозволяє їй розкрити 

приховані можливості та діяти правильно у даний момент. Філософ М. Бердяєв 

наголошував на ролі інтуїції  у процесах творчості, а також на ролі творчого 

образу, що становлять глибину творчості, яка входить у надра підсвідомого, а 

водночас є здійсненням усвідомленого творчого задуму, в якому й реалізується 

творчий образ: «Особистість є носієм і творцем надособистих цінностей, і 

тільки це творить її як цілісність, єдність і вічне значення» [25, с. 62]. А 

режисер С. Беррі, що працювала над сценічною мовою акторів, вважає, що 

виразність голосу залежить від емоцій, тож одноманітні технічні вправи не 

можуть бути успішними. Адже мова є частиною цілого – вираженням 
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внутрішнього життя людини. На її заняттях увага приділялась культурі 

міжлюдських відносин, а звуки слів не відділялись від їх живого контексту [27]. 

Від початку існування певного аматорського театрального колективу у 

його роботі необхідно віднайти рівновагу, не вдаючись до крайнощів – 

дилетантизму і ремесла. Дилетантизм несумісний із поняттям школи в 

мистецтві, переконаний дилетант заперечує акторську техніку, метод і 

покладається на натхнення, на раптове осіяння таланту. Актори такого роду 

вважають, що техніка і метод – доля бездарних, вони не сумісні з натхненням та 

заважають стихійному виявленню акторського «нутра». Та якщо дилетантизм 

відкидає акторську техніку, то ремесло, навпаки, зводить усю творчість тільки 

до техніки, підміняючи природний процес органічної творчості умовними 

театральними прийомами його зображення. У початківців не може бути 

ремісничої техніки, але елементи ремесла можна знайти і в них. Це, перш за 

все, театральні штампи в зображенні почуттів і образів, неправильне акторське 

самопочуття, яке штовхає на хизування, награвання, акторський пафос тощо. 

До цих питань як професійному режисеру, так і керівнику аматорського 

театрального колективу необхідно постійно повертатися у ході практичної 

роботи. Але важливо з самого початку виховувати в акторів-аматорів 

непримириме ставлення до різного роду сурогатів у мистецтві, вміти проводити 

демаркаційну лінію, відділяючи істинне мистецтво від ремісничої підробки, 

розвивати потребу високого професіоналізму. В результаті вони повинні 

засвоїти, що на відміну від дилетантизму, справжнє мистецтво вимагає 

удосконалення внутрішньої і зовнішньої артистичної техніки, і, на відміну від 

ремесла, справжньої органічної дії, а не її умовного зображення. Але техніка 

буває різна. Якщо техніка актора-ремісника зводиться в основному до прийомів 

зовнішнього зображення образів і пристрастей, а мистецтво удавання до вміння 

раз і назавжди зафіксувати зовнішній малюнок ролі, підказаний живим 

відчуттям актора в підготовчий період творчості, то мистецтво переживання 

пред’являє до актора і його техніки інші більш високі вимоги. Воно вимагає від 

нього не демонстрації готових результатів творчості, а уміння на кожній 



 116 

виставі заново створювати живий органічний процес по раніше розробленій 

логіці життя образу, не повторювати своє вчорашнє виконання, а творити 

кожен раз нове, справжнє «життя сьогоднішнього дня» [172]. 

Відомий театральний актор і режисер, педагог Б. Захава стверджує, що 

внутрішня техніка актора є умінням створювати необхідні внутрішні (психічні) 

умови для природного, органічного зародження дії, а зовнішня техніка має на 

меті зробити акторський апарат гнучким, чутливим і здатним підкорюватися 

найтоншому внутрішньому імпульсу [89; 90]. Тож нині перед керівником 

аматорського театрального колективу постає важливе завдання одночасного 

розвитку індивідуальності і професійної підготовки актора-аматора. Ще 

К. Станіславський свідомо розвів два напрямки роботи актора: «робота актора 

над собою» та «робота актора над роллю». Перша пов’язана з вивченням 

можливостей психофізичного апарату людини-митця. Друга сфера акторської 

творчості скерована на пошук експресії, шляхів художнього втілення творчого 

задуму, відцентрований рух назовні [268, с. 496-497]. І яку б роль не грав актор, 

режисерові варто нагадувати собі, що навіть найменшу роль без слів виконує 

справжня жива людина з повним обсягом інтересів та запитів [5, с. 108]. Як у 

професійному, так і в аматорському театрі актор на сцені – це, передусім, 

людина у пропонованих обставинах. Створюючи образ, актор іде від себе і, 

перевтілюючись, залишається самим собою – в цьому діалектика акторської 

творчості. Отже, особисті якості артиста, його інтелектуальні особливості й 

морально-етичні властивості природно і логічно переходять і в його сценічний 

витвір. А природа виконуваної ролі, прикмети героя, риси його характеру, 

своєю чергою, впливають на актора. Це взаємопроникнення ставить високі 

моральні вимоги до актора-людини, митця, закликає його до особливої 

відповідальності як громадського діяча та творчої особистості [69, с. 17]. 

Актор – одна із головних ланок у театрі. Режисер, який ставить виставу 

у аматорському театрі, має розуміти, що, в першу чергу, через акторів повинні 

бути виражені стиль і жанр майбутньої вистави. Це найголовніше і 

найскладніше у мистецтві режисера. Мистецтво актора – своєрідне і 
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неповторне, адже актор є не тільки творцем сценічного образу, а й 

матеріалом, з якого цей образ створюється. Сутністю і основою мистецтва 

актора є перевтілення у образ діючої особи, створення нової людської істоти. 

Для досягнення цієї мети необхідне глибоке знання життя і його 

закономірностей, вміння спостерігати за людьми, а також художня фантазія і 

творча уява. Силою уяви актор створює свого майбутнього сценічного героя – 

його зовнішність, ходу, мову, особливості характеру й поведінки. Зрозуміло, 

що можна просто скопіювати будь-яку добре знайому людину, але справжнім 

мистецтвом це ще не буде. Мистецтво не копіює життя, воно бере від життя 

головне і з окремих характерних деталей створює узагальнений типовий 

характер. І чим багатший життєвий досвід і фантазія актора, тим цікавішим та 

яскравішим буде створений ним образ. Все, що актор бачив і чув, все, що він 

пережив і відчув, відкладається в його емоційній пам’яті, щоб у потрібний 

момент прийти на допомогу [282, с. 50-51]. У реаліях сучасного життя актори 

аматорського театру найчастіше працюють у недотичних до мистецтва галузях 

– економістами, медиками, програмістами тощо. Окрім того, їх соціальні ролі 

різні – батьки, діти, тещі, зяті, свекрухи, невістки. Також необхідно 

враховувати вік аматорів. І тоді під час репетицій життєвий досвід може 

допомогти у відтворенні того чи іншого образу на сцені. Адже матеріал, з яким 

працюватимуть актори-аматори, має бути зрозумілим для них, відповідати їх 

віку та можливостям, і на це повинен звернути увагу режисер, зорієнтувавшись 

при підборі п’єси для виконання. 

Як показує практика, в основу творчості сучасного українського 

аматорського театру у багатьох випадках покладений метод колективного 

створювання вистави. Його особливістю є те, що робота розпочинається не з 

п’єси, а з невеликих етюдів-імпровізацій. Подальша практика з етюдами лягає в 

основу роботи над роллю, над образом. У перших творчих колективних 

зустрічах кожному стає зрозуміло, в яких взаємозв’язках його роль знаходиться 

з іншими, адже  залежно від цього накреслюються основні поворотні вузли дії, 

лінія поведінки персонажа та приблизна архітектоніка етюда. А після 
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попереднього спільного обговорення теми вистави колектив аматорів 

повинен визначитись з ідеєю, конфліктом, наскрізною дією, протидією, з 

пропонованими обставинами, місцем і часом дії [261, с. 19]. Колективний 

характер діяльності і взаємний вплив учасників колективу аматорів 

підтверджує і те, що, на відміну від професійного театру, який працює за 

вертикаллю «художній керівник – режисер – актори – художники, гримери, 

костюмери, звуко- та світло оператори – працівники сцени, гардеробники, 

касири», у аматорському театрі вертикаль відсутня, а всі його учасники – 

рівноцінні. Тому відповідальність акторів-аматорів підвищується: відсутність 

хоча б одного із них може повністю зупинити роботу колективу. 

Як і у професійному, так і в аматорському театрі небажано змушувати 

акторів повторюватись у однопланових ролях. Через те, що театральне 

мистецтво має колективний характер, актор-аматор повинен рахуватись з 

іншими учасниками, а режисер – враховувати індивідуальність акторів та їх 

творчі прагнення. Вміння поєднувати режисерський задум з акторської 

індивідуальністю, бажання прислухатись до акторів відрізняє талановитих 

режисерів, адже в існуванні аматорського театру особистість керівника 

колективу є визначальним фактором. Вдосконалення роботи, прагнення до 

експериментів можливі лише тоді, коли аматорський театральний колектив 

очолює енергійний ентузіаст, ідейний і творчий натхненник, який постійно 

перебуває у творчому пошуку і дійсно любить театр. Відсутність ентузіазму 

керівника аматорського театру не може компенсуватись ані наявністю диплома 

режисера, ані природним режисерським даром. 

Тож можна наполягти на тому, що у мистецькому колективі на 

формування гармонійно розвиненої особистості актора-аматора особливий 

вплив має режисер, адже особистість режисера є однією з вирішальних 

складових успіху діяльності аматорського театрального колективу. Безперечно, 

режисер аматорського театру має бути творчою особистістю. Характерні риси, 

притаманні творчій особистості, російський психолог Д. Богоявленська 

пропонує поділяти на дві групи – інструментальні та мотиваційні. До першої 
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групи відносяться такі параметри, як специфічні стратегії діяльності, 

зокрема, швидке засвоєння інформації, висока успішність дій, висування нової 

мети активності, винайдення нових способів діяльності, а також індивідуальний 

стиль діяльності, самодостатня система саморегуляції суб’єкта, висока 

структурованість знань. До другої належать підвищена вибірковість, 

чутливість, захоплення певною справою, пізнавальна потреба, зацікавленість 

парадоксальною інформацією, неприйнятність стандартних завдань і готових 

відповідей, висока критичність, прагнення до досконалості [31]. 

Вищеперераховані риси є складовою творчих портретів режисерів сучасних 

аматорських театрів – О. Савки (режиссер Копичинецького народного театру 

ім. Б. Лепкого, театру-студії «В Новому світі» і театру-студії «Сузір’я» (обидва 

у м. Тернополі), М. Варфоломеєва (режисер Житомирського польського театру 

імені Юзефа Крашевського), П. Авраменка (режисер театру-лабораторії 

«Бурсаки» у Житомирському державному університеті ім. І. Франка) та інших. 

Вони своїм прикладом, ставленням до справи, талантом і артистизмом 

стимулюють митців-аматорів до розкриття творчого потенціалу та 

інтелектуального розвитку. Визначення цього поняття трактується як 

формування здатності оволодіння і користування різними типами мислення 

(емпіричним, образним, теоретичним, конкретно-історичним, діалектичним в їх 

єдності). Органічними частинами інтелектуального розвитку є вміння піддавати 

самостійному аналізу події та явища дійсності, робити висновки й 

узагальнення, а також мовленнєвий розвиток: володіння і вільне користування 

багатством мови [46, c. 109]. Поєднуючи художньо-образні та педагогічні 

технології, українські режисери аматорських театрів звертаються до надбань 

вітчизняних та зарубіжних митців і розвивають сучасну культуру у 

полікультурному просторі. 

Вагомий внесок у розвиток українського аматорського театрального 

мистецтва здійснив відомий український режисер О. Савка, який, залишивши 

роботу актора у Тернопільському театрі, що не давала змоги розкрити його 

творчий потенціал, вирішив спробувати себе в режисерській роботі у 
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Копичинецькому аматорському драмколективі. У 1971 році він закінчив 

режисерське відділення Теребовлянського культосвітнього училища, 

збагачував свій творчий досвід, беручи участь у республіканських семінарах-

творчих лабораторіях режисерів аматорських народних театрів, семінарах-

практикумах, ініційованих Міністерством культури країни, підтримував тісні 

зв’язки з Одеською кіностудією, а також закінчив Київський державний 

інститут культури (1979 р.) та Всесоюзний інститут підвищення кваліфікації 

працівників культури у Москві (1986 р.). Театр О. Савки, який у своїй творчості 

сповідує високі моральні принципи та чудово розуміє роль і місце театру, 

завжди мав свою позицію, гостро критикував фальшиву подвійну мораль і не 

був відірваний від проблем суспільства. 6 січня 1991 року український 

тижневик «Наше слово» у Польщі сповістив про виступ Копичинецького 

народного театру ім. Богдана Лепкого у містах Сяніку і Горлиці та у селі Мокре 

(Сяноцький повіт) з виставою «Невольник», яку українці за кордоном 

сприймали зі сльозами на очах, і вертепною виставою «Зоря над Вертепом», 

котру з першої до останньої картини глядачі дивились стоячи. Про мистецький 

візит і великий успіх артистів з Тернопільщини йшлося й у репортажі 

американського радіо «Свобода». Загалом за роки незалежної України театр 

О. Савки поставив 12 нових вистав. З серпня 1996 року О. Савка працює 

директором Копичинецького Центру культури і дозвілля, у грудні стає 

помічником голови Тернопільської обласної державної адміністрації, а з січня 

1997 року очолює обласне управління культури, де, незважаючи на складність 

ситуації у країні в 90-ті роки, йому вдається зберегти всі професійні і 

аматорські колективи області. У доробку О. Савки – керівництво трьома 

театральними колективами, які здобули звання «народний», більше 70-ти 

драматичних вистав, десятки літературно-музичних вистав, перекладів п’єс, 

театралізованих концертів і масових свят. Окрім плідної роботи з 

Копичинецьким народним театром ім. Б. Лепкого для сприяння зростанню 

демократичної культури та завдяки можливості спілкування з аудиторією 

різноманітною за віком і поглядами у 2001 році О. Савка почав створювати 
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новий творчий колектив – театр-студію «В Новому світі», яка у 2007 році 

була об’єднана з кращими акторами, що того ж року брали участь у поетичній 

виставі за творами Т. Шевченка у с. Великі Гаї Тернопільського району, в 

театр-студію «Сузір’я» у м. Тернополі [18]. 

Інтеграційні процеси в українському суспільстві, що у 2000-х роках 

тяжіли до європейського вектору розвитку, продемонстрували, що запорукою 

подальшого розвитку і стабільності у суспільстві є як забезпечення збереження 

національних традицій, так і розвиток культури національних меншин. 

Культурно-мистецькі потреби національних меншин задовольняють 

самодіяльні театральні, музичні і фольклорні колективи. Як зазначено у 

об’єднаних 22-й та 23-й доповідях України для представлення в Комітет ООН з 

ліквідації расової дискримінації відповідно до статті 9-ої Міжнародної 

конвенції щодо ліквідації всіх форм расової дискримінації, за даними місцевих 

органів виконавчої влади, наприкінці 2013 року в Україні діяли майже 2000 

аматорських колективів, створених при національно-культурних організаціях 

національних меншин [302]. 

На території Житомирщини переважну більшість населення становлять 

українці, але, як свідчать документи перепису населення, на її території 

проживають представники 85 національностей, зокрема, білоруси, росіяни, 

поляки, чехи, німці, роми та інші [112, c. 78]. Відповідно, можна стверджувати 

про співіснування та взаємний вплив багатьох культур на цій території. 

Зокрема, про тісні українсько-польські зв’язки на Житомирщині свідчить 

відновлення у 2008 році в Житомирі за ініціативи Спілки поляків України в 

області, єпископа-ординарія Києво-Житомирської дієцезії (територіальної 

одиниці католицької церкви) Я. Пурвінського та провідного майстра сцени 

Житомирського обласного академічного музично-драматичного театру 

ім. І. Кочерги М. Варфоломеєва традицій польського театру [53]. Відомо, що у 

ХІХ столітті одним з ентузіастів та ініціаторів створення театру у Житомирі був 

саме польський письменник Юзеф-Ігнацій Крашевський, ім’я якого отримав 

новостворений аматорський театр. 
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Можна погодитись з висловом культуролога і мистецтвознавця 

Н. Корнієнко про те, що культура та художня культура, відповідно, і театр 

належать до тих «живих» відкритих систем, які працюють на засадах 

самоорганізації [109, с. 18], адже актори Житомирського польського театру 

імені Ю.-І. Крашевського є аматорами. За словами художнього керівника і 

головного режисера театру М. Варфоломеєва, актори театру не мають штампів, 

які випрацьовуються у студентів спеціалізованих навчальних закладів. Вони 

сприймають сцени з вистави так, як і події у житті. Тому прем’єрний показ 

вистави «Мораль пани Дульской» за твором Г. Запольської, написаним понад 

століття тому, але актуальним і у наш час, назва якого стала афоризмом, коли 

мова йде про брехливу «мораль», мав успіх на сцені обласної філармонії, хоча 

актори не були професіоналами. Музичний супровід для вистави був 

спеціально написаний молодим польським композитором А. Воячеком [52]. У 

2013 році до репертуару театру входить вже 9 вистав вистав, актори виконують 

ролі трьома мовами – польською, українською та російською. Аматори двічі 

гідно представили Житомир на Міжнародному фестивалі польських театрів у 

Вільнюсі, разом з житомирським єврейським театром «Еврейский бульвар» 

брали участь у Міжнародному фестивалі єврейських театрів «Блукаючі зірки», 

побували на гастролях у багатьох містах України, а у 2012 році його 

художньому керівнику М. Варфоломеєву було присвоєно почесне звання 

Заслуженого діяча культури і мистецтв Польщі [186]. Відновлений 

Житомирський польський театр імені Ю.-І. Крашевського не тільки продовжує 

давні театральні традиції, а й є осередком польської культури на Житомирщині. 

Створена при ньому театральна польська студія сприяє популяризації 

театрального мистецтва і польської культури серед студентської молоді. 

Ще один житомирський митець, актор та режисер Житомирського 

обласного академічного музично-драматичного театру ім. І. Кочерги 

П. Авраменко працює з молодими акторами-аматорами в організованому в 

межах Дослідницько-художнього Центру «Драматургія» театрі-лабораторії 

«Бурсаки». П. Авраменко перебуває у постійному пошуку, його роботи 
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відрізняються власним світовідчуттям, особливістю вистав є лаконізм 

оформлення та метафорична партитура, створена режисером для спілкування з 

глядачем, мова мізансцен, які розкривають підтекст твору. Вистава за 

М. Гоголем «Ніч проти Івана Купала» протягом декількох років привертала 

увагу публіки. Унікальність світогляду П. Авраменка підтверджує доктор 

філологічних наук, керівник науково-творчого комплексу «Драматургія» 

Житомирського державного університета ім. І. Франка О. Чирков: 

«Режисерський почерк Петра Авраменка – пізнаваний. Він визначається 

тяжінням до образної, яскравої, метафоричної за своєю суттю сценічної мови. 

Кожен образ, кожен символ, кожна деталь сценічного дійства у Петра 

Авраменка насичені таким глибоким і втаємниченим смислом, що навіть 

буденне підноситься до рівня художнього узагальнення і з нього, з такого 

мистецького узагальнення врешті-решт народжується та філософія театру, яку 

сповідує Петро Авраменко» [291, c. 74]. Низка вистав, створених одним 

режисером і об’єднаних особистістю митця, який поступово реалізує 

притаманні йому художньо-естетичні принципи, і весь його режисерський 

доробок, сприймається як сценічна цілісність та єдність і стає єдиною 

метавиставою.  

Режисер театру-лабораторії «Бурсаки» П. Авраменко стажувався у 

Німеччині. Запрошення театру Аугсбургу обмінятися досвідом та ознайомитися 

з методами роботи німецьких колег житомирянин отримав саме після його 

режисерської роботи з театром-лабораторією «Бурсаки», який діє при Брехт-

центрі Житомирського державного університету імені І. Франка, де вивчається 

та застосовується в роботі зі студентами методика німецького драматурга і 

режисера Б. Брехта. В світі є всього два Брехт-центри – на батьківщині 

драматурга в Аугсбурзі та в Житомирі. Німецькі театральні діячі зацікавилася 

роботою житомирського режисера П. Авраменка після перегляду вистави «Ніч 

проти Івана Купала» студентського театру-лабораторії «Бурсаки», а сам 

режисер зазначає, що для нього дуже важливо подивитися, як працюють театри 
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Європи, зокрема, у Німеччині, як ведеться робота з акторами, за якою 

методикою, як готуються вистави [198]. 

Отже, у своїй роботі режисери аматорських театрів, займаючи власні 

життєві позиції і перебуваючи у пошуку нових ідей, дотримуються високої 

духовної культури і реагують на проблеми суспільства, а долучення до культур 

інших народів сприяє розвитку творчої особистості як режиссера, так і акторів 

аматорських театрів. Таким чином, щодо роботи режисерів з акторами-

аматорами можна зазначити, що нині діалектично співіснують два напрями 

роботи з учасниками аматорських театрів – технологічна підготовка і розвиток 

індивідуальності актора, адже в кожній людині наявна творча індивідуальність, 

а природна обдарованість учасників аматорських театрів може бути скерована 

до активної діяльності, що і допоможе митцю-початківцю реалізуватися не 

тільки на сцені, а й у житті завдяки отриманню додаткових знань та навичок, 

оскільки культуротворчий потенціал аматорського театру безпосередньо 

впливає на всебічний розвиток особистості. Окрім того, на зламі часів та епох 

завжди виникають проблеми підміни цінностей, і нині режисери аматорських 

театрів засобами мистецтва, зважаючи на тенденції минулого і сучасного, 

демонструючи у виставах життєві колізії крізь власний життєвий досвід, 

визнаючи різницю власної внутрішньої культури і культури, у якій вони 

живуть, на глибокій емоційній основі намагаються актуалізувати усі цінності 

людського життя та духу, закликати глядачів до людяності і виховати актора-

аматора як особистість з розвинутим аналітичним мисленням, здатну до 

самотворення, життя якої буде осмисленим і важливим для неї та інших. 

Базуючись на сценічній дії актора і акторського ансамблю у цілому 

(міміка, пантоміміка, жест, сценічне слово тощо) складники сцени, які сучасні 

психологи поділяють на біогенні (пов’язані з природною енергією акторів), 

мімогенні (залежні від моторики руху), логогенні (зумовлені вербальним 

впливом), створюють театральну дію або дійство, де унаочнюється єдність 

фізичного і психічного стану актора та його образу і найбільш повно 

виявляється людська неповторність. Тоді через почуття людини, її переживання 
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театральна дія доходить до глибинних шарів підсвідомості та спричиняє 

катарсис, сутність якого у театральному мистецтві виявляється у колективному 

співпереживанні глядачів і переживанні актора, ідентифікації з ним і водночас 

у встановленні естетичної дистанції, що передбачає усвідомлення меж між 

мистецтвом і реальністю й дозволяє більш глибоко розкривати характери, події 

та ідеї, які є частиною реальності. Естетична дистанція як умова театральної дії 

сприяє індивідуалізації та універсалізації переживань, завдяки чому у людини 

підноситься особисте і гуманізується всезагальне, а також формується 

установка «до поступу, удосконалення, творчого самоствердження» [176, с. 

468-479]. 

Ефективність творчого пошуку значно підвищується при дотриманні 

певних умов, зокрема, коли створюється емоційна, доброзичлива атмосфера у 

процесі виконання акторами-аматорами будь-яких творчих завдань, коли 

організація діяльності з їх розв’язання здійснюється з опорою на інтереси, 

потреби, потенційні можливості, здібності учасників колективу тощо, а 

вирішення творчих завдань пробуджує в кожного дослідницьку активність, 

поглиблює інтерес до творчої діяльності, спонукає до успішних дій та 

досягнення поставленої мети. Лідер аматорського театрального колективу 

повинен вміти віднайти ідеї під час творчого спілкування у колективі. Плідна 

робоча атмосфера виникне тоді, коли актори-аматори відчують важливість 

діалогу між ними та режисером, дослухатимуться до його порад так само, як і 

він до побажань акторів. 

Тільки тоді під час роботи в аматорському театральному колективі 

відбуватиметься нескінченний процес самоусвідомлення особистості. За 

визначенням відомого українського психолога Т. Титаренко цей процес 

відбувається у контексті порівняно високого рівня розвиненості духовної сфери 

особистості, що забезпечує його неперервність, дозволяючи людині підійматись 

до найвищих ціннісних інстанцій і відчувати насолоду керованого власноруч 

саморуху [263, с. 305]. За допомогою засобів театру актор-аматор створює у 

собі щось нове, починає володіти тими засобами, які допоможуть у 



 126 

майбутньому досягти життєвих цілей. Також однією з умов 

самоусвідомлення науковці, зокрема український психолог М. Боришевський, 

вважають неминучість того, що людина постійно робить вибір між добром і 

злом, який М. Бердяєв називає індивідуальним творчим актом [25, c. 79]. 

Митці українського аматорського театру у поєданні творчої та 

соціально-культурної діяльності приділяють увагу внутрішньому світу та 

психології сучасної людини, надаючи можливість глядачам подивитись на 

власне віддзеркалення, створене засобами театру, а акторам – проявити 

винахідливість і креативність у процесі вирішення творчих задач у контексті 

естетичних потреб суспільства. У співпраці режисера та акторів-аматорів 

формується самоідентифікація творчого індивіда, відбувається розвиток таких 

його сфер, як самопізнання, емоційно-ціннісне ставлення до себе, 

саморегулювання, що забезпечує збереження його ідентичності при всіх 

нормативно-ціннісних трансформаціях у суспільстві. У межах театру митець-

аматор засвоює знання з історії культури, філософії, психології, осягає 

причинно-наслідкові зв’язки подій у житті як своїх сучасників, так і 

попередників, знайомиться з культурою інших народів світу.  

Отже, театральне мистецтво за допомогою художніх образів сприяє 

засвоєнню людиною соціальних ідей, моральних норм та цінностей, формуючи 

не тільки особистий досвід митця, а й суспільно-естетичний ідеал. Воно єднає 

та зближує представників різних культур, оскільки є засобом пізнання інших 

людей, їх почуттів та прагнень, а також викликає інтерес до духовного життя 

тієї чи іншої країни. Своєю чергою, найважливішим завданням аматорського 

театру є сприяння формуванню самоідентификації особистості, розкриттю її 

креативності та творчого потенціалу. Ґрунтуючись на парадигмі соціалізації та 

інкультурації як двох аспектів єдиного процесу входження індивіда у 

соціокультурну систему, можна відмітити, що сучасний український 

аматорський театр стає засобом цілеспрямованого конструювання 

внутрішнього простору творчої особистості, засвоєння та активного 

відтворення нею соціокультурного досвіду суспільства (соціальних норм, 
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цінностей, зразків поведінки, звичаїв, культурних традицій), 

акумульованого у театральних формах. 

 

3.2. Культуротворча роль аматорського театру в формуванні 

особистості з раннього віку  

 

У кінці ХХ – на початку ХХІ століття у ході становлення української 

державності та побудови громадянського суспільства увага до виховання дітей 

та молоді у системі освіти орієнтується на націю, на людину, на пріоритети 

духовної культури. Можна погодитись із думкою вітчизняних та зарубіжних 

філософів та культурологів, що протягом вищезазначеного періоду динаміка 

соціально-економічних змін, розвиток процесів демократизації суспільної 

свідомості породили потребу в особистості, здатній до адекватної культурної 

самоідентифікації, до вільного вибору власної позиції, активної самореалізації і 

культуротворчої діяльності. Під час перебування дітей і підлітків у шкільних та 

позашкільних навчальних закладах відбувається самоусвідомлення особистості, 

формується культура почуттів, здатність до спілкування, оволодіння власним 

тілом та голосом, виразністю рухів, виховується почуття міри і смак, які 

необхідні людині для успіху у будь-якій сфері діяльності, тож театрально-

естетична діяльність під час освітнього процесу стає універсальним засобом 

розвитку особистості, що стає шляхом дитини до культури [133]. 

Оскільки театральне мистецтво поряд із літературою, музичним та 

образотворчим мистецтвом виконує одну з найважливіших соціальних функцій, 

воно здатне вплинути на почуття людини, сформувати особистість, що вміє 

співчувати і прагне до перетворень, здібну до креативної та творчої роботи. 

Креативна людина схильна до нестандартних засобів вирішення завдань, 

нестандартних дій, а у подальшому – до відкриття нового та створення 

унікальних продуктів [93, c. 335]. І це особливо важливо саме у дитинстві під 

час становлення особистості, в такий період життя людини, протягом якого у її 

психіці та поведінці домінують так звані дитячі риси, що відрізняють дитину 
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від дорослої людини [166, с. 588]. Хоча існує і погляд на дитинство як на 

повноцінне життя людини, зокрема український педагог В. Кремень стверджує, 

що дитина є повноцінною особистістю, рівноправним членом суспільства, у 

якому має бути визначена її індивідуальність і створені умови для її 

становлення та розвитку [118, с. 93]. 

На думку відомого філософа М. Мамардашвілі, творчість дітей не 

зводиться до здібностей у тій чи іншій діяльності, вона являє собою 

особистісне буття – безпосереднє відчуття життя, переживання, становлення 

внутрішнього світу дитини. Як стверджують культурологи, зокрема 

Е. Куруленко, культура дитинства має двошарову структуру, її перший шар 

містить культурні форми, що створюють для дітей дорослі, а другий – форми 

власної діяльності дитини. Творчість дорослих дозволяє дитині долучитися до 

досягнень культури, а креативна діяльність дитини має вплинути на розвиток її 

власних здібностей. Своєю чергою, культура стає для дитини джерелом 

інструментів дії [131]. У дитинстві в житті людини вперше з’являється театр, 

сприяючи вихованню духовної культури особистості, її художнього смаку, 

осягненню особливостей людського буття і навколишнього світу. 

Закономірності буття театр передає у почуттєво-наочній та емоційній формі, а 

поєднання у ньому виховання і розваги дає підстави вважати, що театр має 

великий педагогічний потенціал. На думку українського педагога 

М. Малихіної, бажання дитини грати на сцені, діючи у запропонованих 

обставинах як справжній актор, є поверхневим мотивом, а більш глибинним, 

таким, що у даний момент не усвідомлюється юним шанувальником 

театрального мистецтва, є бажання розширити кордони свого «Я», збагатити 

власне розуміння оточуючого світу, віднайти своє місце у ньому. Протягом 

останніх десятиліть проблеми необхідності залучення дітей та юнацтва до 

культурного середовища у аматорських театральних колективах, можливість 

формування духовної культури дітей та підлітків засобами театру, визначення 

чим взагалі є артистичні заняття для дітей та юнацтва – засобом підвищення 

культури та розширення світогляду, початком шляху до професії або цікавим та 
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корисним відпочинком привертають увагу практиків театру. Усвідомлення 

того, що розробка нових сучасних методик роботи потребує залучення не 

тільки театральних педагогів, теоретиків та практиків театру, а й професійних 

психологів, відкриває нові можливості для подальшого удосконалення процесів 

формування творчої особистості, які відбуваються у дитячих та підліткових 

театральних колективах, дає змогу стверджувати про їх ефективність та 

науковість [145]. 

Питанням виховання духовної культури та естетичного розвитку дітей і 

юнацтва засобами театрального мистецтва в Україні за останні два десятиріччя 

було присвячено низку дисертаційних робіт. Зокрема, серед них можна назвати 

праці Г. Єскіної «Формування ціннісних орієнтацій молоді засобами 

аматорського театру» (2001), М. Татаренко «Розвиток творчих здібностей 

молодших школярів засобами театрального мистецтва в умовах дозвілля» 

(2006), Л. Калініної «Розвиток естетичного смаку молодших школярів у 

діяльності аматорського дитячого театру ляльок» (2007), Є. Воропаєва 

«Психолого-педагогічні чинники креативності вихованців дитячих театральних 

студій» (2008). Можна погодитись із тим, що в основу формування особистості 

повинні закладатись ідеї гуманістичної парадигми особистісно-орієнтованої 

освіти і виховання (у тому числі і культурно-мистецької), мета якої полягає у 

тому, щоб не тільки сформувати і виховати, а й віднайти, підтримати і 

розвинути здібності дитини, запустити механізм самореалізації особистості 

[119, с. 41-42]. Акцент на використанні театрального мистецтва у розвитку 

творчої особистості зробили Г. Балл, Б. Захава, З. Корогодський та інші, вплив 

театру на духовне збагачення підростаючого покоління та відродження 

національної культури, театрально-сценічну роботу з дітьми як ефективний 

засіб творчого розвитку особистості у своїх дослідження розглянули В. 

Пирогов, К. Ушинський, Г. Єскіна, Л. Калініна та інші, з’явились праці, 

присвячені організації творчої діяльності учнів у позашкільному закладі 

(О. Рассказова), вихованню школярів засобами театрального мистецтва 

(О. Неволов) та мистецтва слова (Н. Миропольська), розвитку творчої 
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активності та творчих здібностей дітей засобами театральної самодіяльності 

(Г. Костюшко) та музичної ритміки (Н. Григорян), формуванню ціннісних 

орієнтацій дітей у процесі занять театральним мистецтвом (В. Шахрай), і увага 

дослідників у даному напрямку доводить, що до засобів театрального 

мистецтва необхідно звертатися під час виховання загальної культури та 

культури мовлення підростаючого покоління, прилучення дітей до 

національних традицій та звичаїв і творчого розвитку особистості дитини  

[101]. 

Активним і функціонально значимим культурним інститутом, який 

сприяє соціалізації, є театр ляльок. Цей традиційний засіб комунікації є не 

тільки джерелом розваги та інформації, а також значним культурним 

інститутом, який має життєву та творчу силу і відіграє важливу роль у 

суспільстві. Через театр ляльок людям прищеплюються загальноприйняті у 

суспільстві норми і цінності [83, с. 176]. Нині, незважаючи на те, що у 

репертуарі багатьох театрів ляльок є вистави для дорослих, більшість глядачів 

вважають театр ляльок розвагою для дітей. Але він виконує не тільки 

розважальну функцію. Ляльковий театр – мистецтво синтетичне, він впливає на 

маленьких глядачів цілим комплексом художніх засобів. Під час показу 

спектаклів застосовуються і художнє слово, й наочний образ – лялька, і 

живописно-декоративне оформлення, і музика – пісня, музичний супровід. Діти 

бачать на ширмі знайомих і улюблених ляльок: ведмедика, зайчика, котика, 

собачку, які ожили, почали рухатись і говорити, стали ще принаднішими і 

цікавішими [102, с. 3]. Можна погодитись із думкою створювача та керівника 

Музею театру ляльок А. Федотова, що в ляльковій виставі саме лялька є тим 

художнім інструментом, завдяки якому ідейний та емоційний зміст п’єси стає 

надбанням глядачів [276, с. 4]. У театрі ляльок юні глядачі з захопленням 

слідкують за ходом вистав, їх приваблюють казки та лялькові персонажі, бо 

основним заняттям дітей поки що є гра. Елемент гри дуже важливий у роботі з 

дітьми.  
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На початку 2000-х років візит до Житомирського академічного 

обласного театру ляльок справив незабутнє враження на Н. Перцева, 

майбутнього режиссера аматорського театру ляльок у Черняхові. Вперше він 

потрапив до театру ляльок у дворічному віці. У сім років хлопець почав шити 

свої власні ляльки. У шістнадцять років Н. Перцев став ініціатором створення 

аматорського театру ляльок та його керівником, і встиг завоювати прихильність 

глядачів не лише в Україні, а й за кордоном. У Чехії в м. Подєбради він брав 

участь у конкурсі «Скарб нації – Інтердіамант світу», де став володарем гран-

прі [169]. Серед перших ляльок Н. Перцева був звір невідомої породи, схожий 

на кота і на вовка, з яким хлопчик їздив виступати у дитячі садочки. Тепер у 

його доробку вже 50 ляльок, на виготовлення кожної витрачається в 

середньому один місяць. Він сам пише п’єси, малює ескізи до вистав і вирішує, 

якою повинна бути лялька. Вистави Н. Перцева «Поросятко Чок», «Зачарована 

рукавичка», «Івасик Телесик» та ін. розраховані переважно на дітей, переважна 

більшість із них віршовані, музичні. Прикладом для юного лялькаря Н. Перцева 

є відомий театральний діяч С. Образцов, юнак мріє у майбутньому здобувати 

фах режисера театру анімації [138]. 

Загалом, як наголошує культуролог Т. Гриценко, вся культурна 

творчість – це гра: поезія, музика, художня творчість, мораль і усі можливі 

форми культури [62, с. 8]. Видатний педагог В. Сухомлинський відмічав, що у 

період дитинства процеси мислення повинні бути якомога тісніше пов’язані з 

живими, яскравими, наочними предметами навколишнього світу, адже 

емоційна насиченість сприйняття – це духовний заряд дитячої творчості [185, с. 

3]. На думку М. Бахтіна, театральне мистецтво за своєю природою близьке до 

дитячої творчої гри, що є важливим для виховання багатьох якостей 

особистості дитини [21]. І наш сучасник, доктор психологічних наук 

В. Роменець зазначає, що гра з завданнями переходить у творчу дію, і це є 

важливим аспектом психічного розвитку людини [200, с. 47]. На його думку, 

умови ігрової дії породжують уяву. Окрім того, дітям подобається самим 

обігрувати пісні та літературні сюжети, розігрувати дії з казок [45, с. 234]. Тож 
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заняття у аматорському театрі ляльок, де відбувається синтез виховання і 

гри, перетворюються для дітей на справжнє свято. Особливо, якщо це діти з 

обмеженими можливостями, яким необхідна підтримка не тільки засобами які 

лікують тіло, а й мистецтвом, яке лікує душу.  

Якщо зробити екскурс до основ виникнення людської цивілізації і 

проаналізувати факти з історичних та літературних джерел, можна побачити, 

що взаємозв’язок мистецтва і медицини у всі періоди розвитку людського 

суспільства був дуже тісним. Сприятливий вплив на здоров’я людини музики і 

театру був помічений і використовувався жерцями, лікарями з прадавніх часів. 

Цілителі Індії, Китаю, Древньої Греції використовували мистецтво як засіб 

захисту людини від різних хвороб [48, с. 95]. Нині терапія мистецтвом дійсно 

широко використовується у роботі спеціальних корекційних дошкільних та 

шкільних закладів [262, с. 25]. Така робота будується на основі принципу 

врахування структури дефекту і потенційних можливостей дитини («зони 

найближчого розвитку» за Л. Виготським), тобто врахування здібностей 

дитини, яка має будь-яку структуру дефекту, а у процесі співробітництва з 

дорослими дитина може освоювати і засвоювати нові засоби дій [51, с. 127]. І, 

як зазначає доктор біологічних наук О. Ніколаєва, поєднання творчих 

можливостей дитини і дорослого може зменшувати слабкі і підсилювати сильні 

боки кожного, адже у дитини є безпосередність сприйняття, у дорослого – 

досвід, у дитини – свобода взаємозв’язку різних елементів, а у дорослого – 

знання того, яке поєднання буде ефективним [168, с. 92]. І якщо розглянути 

взаємозв’язок дітей і дорослих з культурологічної позиції, то стає очевидним, 

що діти ростуть і розвиваються у контекстах, що контролюють дорослі, за їх 

сценаріями – схемами подій, що визначать хто бере участь у події, які соціальні 

ролі вони виконують, які об’єкти використовують, яка послідовність дій та 

причинно-наслідкові зв’язки. Отже, дорослі навчають дітей не прямо, а 

опосередковано, керуючи діями дітей і поставленною перед ними метою, а діти, 

своєю чергою, включаються у відповідну рольову поведінку, тож освоєння 
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сценаріїв відіграє ключову роль в освоєнні культури підростаючим 

поколінням [131]. 

До використання у своїй роботі терапії театру ляльок з давніх часів 

звертаються психологи і педагоги, психотерапевти і логопеди, адже, як зазначав 

ще у ХІХ сторіччі видатний вчений М. Пирогов, театр ляльок стає корисною 

грою, яка впливає на думки, серце і смак дитини. Нині досить цікавими є 

дослідження російських логопеда В. Добридень і педагога А. Білоногової, які 

звернули увагу, що ігри з ручними ляльками не тільки відволікають дитину від 

мовних труднощей, а й взагалі позитивно впливають на її мову [92, с. 4-6]. 

Яскравим прикладом закордонного досвіду впровадження нових методик є 

двадцятирічна практика роботи відомих російських психологів І. Медведєвої і 

Т. Шишової з дітьми-невротиками по методу драматичної психоелевації, яка 

доводить, що за короткий термін особистість неврівноваженої дитини можна 

активізувати і посилити настільки, що вона сама зможе долати патологічні 

акцентуації характеру. Роль художніх образів та метафор у створеній 

психологами І. Медведєвою і Т. Шишовою методиці драматичної психоелевації 

(комплексного впливу на дітей-невротиків за допомогою різноманітних 

театральних прийомів) полягає у тому, що, на відміну від психодрами, де на 

сцені знов переживаються враження, які травмували дитину, негативні ситуації 

та епізоди не демонструються, а реальне життя мінімально фігурує в 

театральних етюдах. У класичній психодрамі найголовнішим моментом є 

імпровізація та спонтанність, а у методі драматичної психоелевації імпровізації 

відводиться незначна роль, адже при підготовці та демонстрації етюдів та 

вистав зберігаються задані викладачами сюжетно-смислові рамки. Авторки 

методики надають виключне значення метафоричній формі вистав не тільки як 

найменш травматичній, а й найбільш ефективній у роботі з дітьми з вадами 

здоров’я [154, с. 23-27]. Здатність мистецтва впливати на особистісне зростання 

індивіда спільно з корекцією певних аспектів його самосвідомості лежить в 

основі арт-терапії, яка належить до відгалужень так званої психотерапії 
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мистецтвом (expressive arts therapies) поряд із музичною, танцювальною та 

драматичною практиками [13, с. 7]. 

Хороший досвід роботи з дітьми, які мають вади здоров’я, накопичено і 

в Україні. Нині державні та суспільні організації перебувають інноваційних 

форм, засобами яких людина з функціональними обмеженнями могла б 

розвиватися як фізично, так і духовно, з подальшою інтеграцією та адаптацією 

у суспільство. Різноманітні колективи та групи через призму сценічного 

мистецтва намагаються вирішити проблеми соціалізації, інтеграції, освіти, 

реабілітації та, власне, творчої самореалізації засобами театру. У Києві 

наприкінці 1998 року створено Спілку матерів розумово відсталих дітей-

інвалідів «Сонячний промінь», також у напрямку реабілітації та інтеграції 

людей з розумовою відсталістю з 2001 року працює театральна студія 

«Паростки», режисером якої є В. Любота. Його інтегрований театр є 

універсальним засобом спілкування та розуміння світу, адже людина з 

особливими потребами, яка зазвичай обмежена в спілкуванні, за допомогою 

театру отримує унікальну можливість виразити свої відчуття і осягнути цей світ 

на високому рівні обміну інформацією. Інтегрований театр дозволяє дітям з 

особливими потребами брати участь у культурному житті суспільства, долаючи 

стереотип сприйняття суспільством людини з особливими потребами. 

Програвання хворобливих аспектів життя дає можливість людині з особливим 

потребами інтегрувати свої проблеми і творчо шукати виходу із них, поступово 

набуваючи імунітету до тієї реальності, яка раніше ставила в безвихідь. Студія 

ставить собі за мету виявляти і розкривати творчий потенціал людей із 

функціональними обмеженнями, сприяти їхньому подальшому творчому 

зростанню; сприяти соціально-психологічній адаптації дітей, юнацтва, молоді 

за допомогою театрального мистецтва, навчання і формування в них життєво 

важливих навичок через театр та вивчати вплив творчості на реабілітаційні 

процеси людей з особливостями розвитку. За період своєї діяльності колектив 

став лауреатом Всеукраїнських та міжнародних театральних фестивалів. 

Зокрема, «Паростки» стали лауреатом I та ІІ Міжнародного інтеграційного 

http://asyan.org/potra/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8+%D0%B7+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%82%D1%8C+%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96+%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83a/main.html
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театрального фестивалю «Непротоптана стежина» (м. Львів, 2002-2003 р.), 

ХІІ фестивалю «NIEPRZETARTE SZLAK» (м. Люблін, Польща, 2002 р.), II 

Всеросійського фестивалю особливих театрів «Протеатр» (м. Москва, Росія, 

2004 р.), І Міжнародного інтеграційного театрального фестивалю «Паростки» 

(м. Київ, 2003), Київських міських фестивалів «Барви надії» та «Повір у себе», 

дипломантом I Брестського Міжнародного театрального фестивалю в рамках 

театральної програми «Непратаптаны Шлях» (м. Брест, Білорусь, 2006 р.), 

побував на закордонних гастролях у Литві у м. Вільнюсі, Утеносі та Анікщяї. 

 [245]. Тож спільними зусиллями створюється театр можливостей, у якому 

особлива увага приділяється особистості юного актора. 

Особливості всебічного розвитку дітей з обмеженими можливостями за 

допомогою аматорського театру ляльок, враховуючи потенційні можливості 

дітей та особливості вихованців, можна розглянути й на прикладі театру-студії 

«Казкарик» Житомирської загальноосвітньої школи-інтернату №1 для дітей з 

вадами зору, яка діє з 2010-го року. Театром-студією спільно опікуються 

декілька педагогів. На думку відомого психолога Р. Немова, це важливо для 

розвитку особистості дитини у дитячих групах і колективах, адже доцільно, 

щоб кожним дитячим колективом в даному випадку опікувались два-три 

педагоги – спеціалісти в різних галузях людської діяльності [166, с. 569]. В 

аматорському театрі ляльок для дітей з обмеженими можливостями створено 

особливе творче середовище, де вони не соромляться проявити себе, отримати 

нові навички та досвід спілкування у команді, що сприяє впевненості у власних 

силах. Тут вони можуть бути і акторами, і художниками, і скульпторами, і 

співаками, і танцівниками. 

Важливо, що у аматорському театрі ляльок є можливість 

індивідуального виступу учасників, наприклад виконання пісні або танцю у 

музичній виставі. Як наголошує кандидат педагогічних наук А. Семенова, 

розвиток індивідуальних здібностей дитини повинен здійснюватись у низці 

творчих колективів, зокрема, і у театральній студії при закладі освіти, адже 

естетичне виховання інтенсифікує розвиток самосвідомості, сприяє 
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формуванню соціальної позиції, заснованої на гуманістичних цінностях, 

гармонізує емоційно-комунікативну сферу особистості, знижує гостроту 

реагування на стресові фактори в індивідуумів з підвищеною чутливістю, тобто 

оптимізує їхню поведінку, розширює межі спільної діяльності і спілкування. 

Воно формує здатність сприймати, відчувати, правильно розуміти і цінувати 

прекрасне в довкіллі та мистецтві, озброює знаннями, а також прищеплює 

уміння та навички в галузі доступних видів мистецтв (музики, співу, 

малювання, художнього слова) розвиває творчі здібності, уміння і навички 

відчувати і створювати красу в навколишньому житті, на заняттях, вдома, у 

побуті [208, с. 122-123]. 

Художній керівник «Казкарика» Т. Костюченко звертає увагу, що у 

школі-інтернаті навчаються особливі діти. Їм буває важко розкритися у 

розмові, але вони мають надзвичайні музичні здібності: гарний слух, чисті 

голоси. Було помічено, що на уроках музики деякі учні співаючи починали 

перевтілюватись. Виконуючи жартівливі музичні композиції, вони намагались 

відобразити кожне слово не лише тонально, а й мімікою, жестами. Ще краще це 

виходило, коли вони брали до рук ляльку, і від імені свого героя розповідали ту 

чи іншу історію.  

При постановці нових вистав у аматорському театрі ляльок важливо 

враховувати вид лялькового театру, за допомогою якого можна поставити той 

чи інший сценарій, ступінь складності розвитку сюжету, вік глядача і акторські 

можливості юних лялькарів. У цілому існує дві великі групи театрів ляльок – 

простий і складний, кожен із яких, своєю чергою, розділяється на види за 

технікою будови ляльки. До простих настільних театрів ляльок відносяться 

театр іграшок, конусний театр, фланелеграф, настільно-площинний, картонний 

(домашній), тіньовий (картонний, ручний, «живих тіней», театр «п’яти 

пальчиків», авторський глиняний (або пластиліновий). Іншим є складний театр 

ляльок, який потребує інших за конструкцією ляльок та особливої сцени-

ширми, яку можна встановити і на підлозі глядацької зали. Тоді добре 

проглядаються і передній, і задній плани вистави [92, с. 46-68]. 
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«Казкарик» є складним аматорським театром ляльок. У його 

виставах використовуються ширми, ляльки-рукавички (зайчик та їжачок, 

братик і сестричка тощо) та тростинні ляльки (святий Миколай, чарівний 

метелик). Ще одна із активних учасниць «Казкарика» художник-оформлювач 

В. Розбицька, підтвердила, що діти із задоволенням беруть участь у підготовці 

декорацій, афіш, вигадують костюми для нових ляльок, вносять в процес 

підготовки вистави безліч ідей. Вихованці просять зіграти того чи іншого 

персонажа, і, як правило, відмінники полюбляють грати хуліганів чи 

розбійників, а діти-непосиди бажають спробувати себе у ролі доброго чи 

веселого героя. 

Досвідчений педагог, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Т. Федорчук вбачає у такій активності дітей тільки позитивне і зазначає, що 

театральна діяльність є необхідною складовою у процесі корекції мовлення, 

розвитку моторики рухів, адже діти з вадами зору часто мають порушення 

міміки і пантоміміки, а також комунікативної діяльності. А залучення дитини 

до аматорського театру ляльок дозволяє зняти напругу. 

Вистава для дитини з обмеженими можливостями, у певній мірі, є грою, 

і у цьому випадку тут поєднуються гра предметна (з предметами людської 

матеріальної і духовної культури), гра рольова (учасники виконують різні 

соціальні ролі – матері, батька, вихователя, учня, лікаря, пацієнта і т.п.), гра 

символічна (ширма може бути хаткою або лісом, декорації – квітами або 

вітрячками), гра сюжетна (дитина відтворює сюжети з подій реального життя 

людей, розповідей, казок тощо). В процесі гри діти швидше розкриваються, 

поводяться впевнено, невимушено, тобто соціально адаптуються. До вистав 

заохочуються всі бажаючі, тож вже наявні результати – діти з обмеженими 

можливостями мають високі бали по ЗНО та успішно беруть участь у творчих 

конкурсах. Також вихованці «Казкарика» – учні 4-5 класів – допомагають своїм 

вчителям: вони використовують лялькових героїв для роз’яснення наукового 

матеріалу, здійснюючи міні-постановки на уроках у молодших класах. 

Наприклад, у першому класі при вивченні абетки, складанні слів у склади. 
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Тобто у цьому випадку виконуються всі оптимальні умови для спільної 

діяльності дітей з обмеженими можливостями.  

«Казкарик» вже не раз мав нагоду виступати на професійній сцені, 

творчість учнів школи-інтернату тепло сприймалася глядачами. Виставу 

«Зайченятко та його мама» діти з обмеженими можливостями представили на 

відкритті театрального сезону у 2011 році, а музична вистава «Чарівний 

Метелик» була відзначена почесним дипломом Першого відкритого фестивалю 

авторських та аматорських театрів «Світ ляльок» [183]. 

Як приклад роботи з обдарованими підлітками, що цікавляться 

театральним мистецтом і прагнуть відчути себе сравжніми акторами, в 

м. Житомирі можна відмітити народний художній колектив шоу-театр 

«КЛЕМ», виступи якого з 1986 року привертали увагу глядачів будь-якого віку. 

Наприкінці 90-х років серед житомирських підлітків вважалося престижним 

потрапити до складу колективу, який на той час став лауреатом II ступеню в 

номінації «Вистава як видовище» на ІІ Всеукраїнському фестивалі дитячих та 

юнацьких театральних колективів «Маска 1998» у м. Кривий Ріг [297]. 

Майже завжди бажаючі потрапити до театрального колективу у своєму 

рішенні керуються тим, що актори красиво одягаються, вільно тримаються і 

вміють підтримати розмову, люди тягнуться до них і їх наслідують. Як 

пояснюють психологи, так відбувається тому, що актори вміють володіти 

собою, вони артистичні, і, коли виходять на сцену, можуть подолати свій страх 

та поганий настрій, акторів люблять глядачі, а коли людина відчуває любов, то 

покращується її самопочуття, вона стає щасливою. Тому необхідно бути трохи 

актором у житті, і це не означає прикидатися, обманювати, фальшивити, а 

означає володіти собою [154, с. 87]. Окрім того, як зазначають педагоги та 

психологи, в основі людської природи лежить прагнення до самовираження 

протягом всього життя, і уявлення дитини про себе, концепція власного «Я», 

буде змінюватись відповідно до ситуації, вона формуватиметься спираючись на 

досвід та спілкування з іншими людьми. Також потрібно зважати на те, що 

людина схильна представляти себе в ідеальному образі, такою, якою б вона 
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могла стати у результаті реалізації своїх можливостей, «ідеальним Я», до 

якого прагне «реальне Я». Тож особистість урівноважується тоді, коли 

«реальне Я» знаходиться у згоді з «ідеальним Я», з її почуттями, думками і 

поведінкою [255]. 

Юні артисти шоу-театру «КЛЕМ» вражають яскравими танцювально-

театральними номерами, музичними пародії на зірок шоу-бізнесу, 

гумористичними номерами, реквізитом – розкішними костюмами, ефектними 

перуками та різними спецефектами. Перші творчі досягення колективу 

припадають на початок 2000-х років, зокрема шоу-театр «КЛЕМ» стає 

лауреатом Житомирського міського фестивалю «ШТЕМ – 2000», а його 

художній керівник І. Суржан – лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Вчитель 

Року», його нагороджують знаком «Відмінник освіти України». У 2007 році 

Міністерство освіти України надало шоу-театру «КЛЕМ» звання «Народний 

художній колектив». Також 2007 рік для колективу ознаменувався прем’єрою 

двох нових програм – «Казка про царя Салтана» та «Дзеркальний блазень-2» і 

перемогою на Всеукраїнському фестивалі гумору та естрадного мистецтва 

«Золотий кролик – 2007» у м. Запоріжжі, а художній керівник колективу 

І. Суржан став переможцем Всеукраїнського конкурсу педагогічної 

майстерності «Джерело творчості» в номінації «Керівник гуртка» та був 

нагороджений нагрудним знаком «Софія Русова». Також народний художній 

колектив шоу-театр «КЛЕМ» є лауреатом І премії на Міжнародному фестивалі 

естрадного мистецтва «Зоряний Крим» у м. Ялті, переможцем Всеукраїнського 

конкурсу «Олеський замок» на Львівщині, а у 2011 році глядачі із 

задоволенням відвідали ювілейний концерт колективу – «КЛЕМУ – 25 років!». 

Колектив нерідко виступає на одній сцені зі знаменитими артистами, 

гумористами, співаками і діячами мистецтв [297]. 

У 2000 році у Рівному молодим режисером, а нині директором 

Одеського культурного центру, М. Журавлем була заснована театральна студія 

«Сонях». Молодий талановитий колектив складався переважно з молоді та 

підлітків, свою діяльність розпочав з постановок театральних мініатюр, 
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виступів у літніх таборах. Але тепер «Сонях» – це справжній театр з 

репертуаром, приміщенням, декораціями і, найголовніше, акторами. До 

репертуару театру входять твори української та зарубіжної класики, також 

рівненські митці-аматори працюють з сучасною драматургією. При театрі діє 

театральна студія «Соняшник», в якій навчаються діти і підлітки віком від 10 до 

16 років [258]. Окремо потрібно зазначити, що «Сонях» – це християнський 

театр-студія, адже діяльність студії активно підтримується однією з 

протестантських церков. За словами керівника театру-студії М. Журавля, 

головною ідеєю всіх постановок «Соняха» є ідея гуманізму, людина та любов 

до неї. Він переконаний, що завжди навіть у чомусь поганому потрібно 

знаходити щось позитивне, а митці-аматори намагаються віднайти у людині 

найкращі її риси і показати їх глядачу за допомогою чотирьох вистав, які є у 

репертуарі театру-студії: дитячої історії «Добрий Хортон» Ю. Чеповецького, 

драм Лесі Українки «На полі крові» та К. Корфа «Чорне сонце» і філософської 

казки М. Метерлінка «Блакитний птах». Середній вік молодих аматорів – 15-17 

років (загалом у складі театру-студії 25 осіб, хоча нові учасники можуть 

приходити постійно), тут є як і зовсім юні шестирічні театрали, так і вже 

дорослі, ті, кому за 30. Але «Сонях» залишається дитячим театром не лише 

тому, що грають тут діти, а насамперед тому, що створений для виховання 

дітей, їх театрального смаку і людяності. Одна справа, коли про це говорять 

дорослі, інша коли дитина бачить на сцені свого ровесника, а тому, мабуть, має 

більше шансів зрозуміти якісь істини. Заняття у аматорському театрі-студії 

приносять користь підліткам: акторам-початківцям у підлітковому віці завжди 

хочеться самовираження, для чого, власне, й існують аматорські студії, тут 

молоді режисери і актори мають можливість спробувати пізнати власні творчі 

можливості. «Соняхівці» ставлять перед собою завдання – грати по три вистави 

на місяць, хоча у 2005 році, завдяки гастрольним показам у Одесі, Києві, 

Луцьку, Житомирі, Тернополі, вони відіграли 37 вистав [152]. 

Як висновок, можна зазначити, що культуротворча і соціальна роль 

аматорського театру у вихованні підростаючого покоління полягає у 
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формуванні культури особистості, здатної до креативної та творчої роботи у 

майбутньому, її ціннісних орієнтацій, гармонізаціїї особистості дитини. 

Необхідно видітили ще один аспект у вихованні дітей та підлітків засобами 

театру: якщо в Україні у 90-ті роки аматорські театри, у яких були задіяні діти і 

підлітки, єднали у собі виховання і навчання, то у середині 2000-х до 

вищезгаданих функцій додалась ще одна важлива складова – терапевтична. 

Світ стрімко змінюється, з’являються нові технології, діти і підлітки більшу 

частину вільного часу проводять перед телевізором (у 90-ті роки ХХ століття) 

та комп’ютером (у 2000-ні роки). Інформаційний потік, у якому превалюють 

негативні новини, впливає на здоров’я та поведінку дитини, стає фактором 

постійної напруги та стресу, тривожності та депресії. Як свідчать лікарі, з 1998 

року захворюваність серед підлітків України зросла у розрахунку на 10 тисяч 

підліткового населення, за всіма класами хвороб вона збільшилася на 23,5% 

порівняно з 1996 роком і на 45,9% – з 1991-м роком [37]. Фізичному і 

духовному вдосконаленню дітей та підлітків має сприяти аматорський театр, в 

якому у синтезі виховання, гри і терапевтичного впливу театрального 

мистецтва відбувається набуття технічних акторських навичок, розширення 

світогляду його учасників та гармонізація особистості юних акторів. Адже 

педагог (і театральний у тому числі) має зустрітися зі складним внутрішнім 

світом сучасної дитини і, не вдаючись до спрощення, зробити цей світ більш 

стійким та гармонійним [154, с. 29]. 

Особливого значення набуває спостереження за формуванням 

особистості обдарованої дитини з обмеженими можливостями, адже важливість 

культурної творчості у роботі з дітьми, що мають вади здоров’я, незаперечна. 

Використані у аматорському театрі ляльок різноманітні театральні прийоми 

допомагають дітям з обмеженими можливостями адаптуватись до оточуючого 

світу, розкрити потенціал особистості. У результаті спільної творчості в 

доброзичливій атмосфері аматорського театру відбуваються не тільки процеси 

навчання і виховання дітей з обмеженими можливостями, а й здійснюється 

процес їх соціалізації. 
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Беручи участь у етюдах та виставах дитина знайомиться з 

оточуючим світом і намагається осягнути своє місце у ньому, на що звернув 

увагу філософ та психолог С. Рубінштейн: «Гра людини – породження 

діяльності, засобами якої людина перетворює дійсність і створює світ. Суть 

людської гри - в здатності, відображаючи, перетворювати дійсність… У грі 

вперше формується і проявляється потреба дитини впливати на світ – в цьому 

основне, центральне і найбільш загальне значення гри» [202, c. 486]. Діти і 

підлітки потребують не тільки моделі театру, а й моделі світу і життя, адже 

тільки у них людина може найбільш повно ствердити і проявити себе як 

особистість. Тому, єднаючи театр і дитинство необхідно досягти гармонії у 

створеній засобами театру моделі світу, коли театр, стаючи художньо-

естетичним освітнім дійством, виявляє свою неповторність, привабливість, 

глибину і парадоксальність. Адже нині театр для дітей та підлітків стає 

методикою введення їх до світової культури [133].  

В аматорському театрі у зрозумілій і доступній формі дітям та підліткам 

прищеплюються загальнолюдські цінності, вони знайомляться із здобутками 

світової театральної культури, долучаються до творчості, яка є однією з 

необхідних умов для становлення особистості, розкриття власних талантів, 

розвитку творчого мислення та естетичного сприйняття дійсності, формування 

культури як кожної окремої обдарованої дитини, так і нації в цілому. Отже, 

театр для дітей та підлітків виконує культуротворчу функцію через введення їх 

до вітчизняної та світової культури. 

 

3.3. Репертуар аматорських театрів як інструмент формування 

української ідентичності  

 

Ефективність впливу театрального дійства на широкі  народні маси 

завжди привертала до себе увагу, адже популяризація різних ідей найбільш 

яскраво відбувалась саме у театрі. Навіть у Середньовіччі церква, намагаючись 

знищити залишки античного театру, зрештою стала використовувати дієвість 
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театральної пропаганди. Силу впливу театрального мистецтва на аудиторію 

підкреслюють педагоги та психологи. Зокрема, відзначається, що мистецтво 

втягує у коло соціального життя найінтимніші й найособистіші складники 

нашої істоти. Для цього воно володіє значним арсеналом специфічних засобів, 

відсутніх в інших формах людської свідомості. Ідеологічні аспекти в 

художньому творі, будучи органічно вплетеними в тканину живих, зримих 

художніх образів, впливають на свідомість, розум, почуття, волю людини 

непомітно. Театральне мистецтво не є винятком з цього правила. Театр реалізує 

комплекс базових потреб щодо соціалізації особистості, трансляції соціальних 

норм і культурних цінностей [117, с. 102]. 

Репертуар можна справедливо вважати обличчям театру. Хоча вимоги, 

яким він повинен відповідати, змінювались відповідно до історичних епох, але 

незмінними залишались відображення дійсності та демонстрація рис і 

поведінки людини у різних життєвих ситуаціях. У гуманістичному та 

демократичному суспільстві центральними у системі моральних поглядів і 

ціннісних орієнтацій є особистість людини та можливість проявити себе у 

різних сферах життя. В свою чергу, формування культури шляхом виховання 

людини на взірцях світової культури і наголошенні на значенні культурних 

цінностей має сприяти всебічному розвитку особистості. Багатоманітність 

ситуацій, у які людина потрапляє кожного дня, вимагає здатності швидкого 

реагування на процеси, що відбуваються у сучасному суспільстві, що стрімко й 

динамічно розвивається. Зразком життєвих сценаріїв справедливо можна 

вважати театральні п’єси, але виникненню професійного театру передували 

аматорські вистави. 

Якщо звернутися до історії становлення українського драматургічного 

мистецтва, то, як вказував видатний український вчений і філософ І. Франко, 

його розвиток ґрунтується на тісних зв’язках драматурга з народом, адже 

драматург, як ніхто інший, має можливість ставити і розв’язувати нагальні 

питання часу. Ось чому розвиток театру, за словами І. Франка, це «свідоцтво 

дозрілості» того чи іншого народу, а питання репертуару – дуже важливий 
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фактор у створенні народного театру. Сила українського театру, на його 

думку, як і всякого іншого, полягала в оригінальності і національній 

самобутності, а не в сліпому наслідуванні і вірності старим естетичним догмам, 

які не відповідають потребам сучасності: «Створити власний репертуар п’єс з 

народного життя – ось першочергове завдання» [280, с. 9-11]. Таке визначення 

не втратило актуальності й дотепер, хоча вимоги, яким повинен відповідати 

репертуар аматорського театру, змінюються відповідно до історичної епохи. 

Незмінними у творчості аматорського театру залишаються відображення 

дійсності через глибоке висвітлення кращих рис, притаманних людині, де 

присутній елемент залучення до її виховання та самовиховання, а також 

критика негативних суспільних явищ, які необхідно подолати не тільки на сцені 

театру. 

Якщо порівнювати шляхи формування репертуарів аматорського та 

професійного театрів, то щодо репертуару професійних театрів у кінці ХХ – на 

початку ХХІ століття мистецтвознавець О. Апчел разом з драматургом 

Н. Ворожбит одностайно стверджують, що сучасний театр не ризикує 

працювати з новою драматургією, обґрунтовуючи це як інтересами публіки, так 

і фінансовою складовою. Як зазначає Н. Ворожбит: «Якщо мертвим класикам 

не потрібно платити відсотки з продажу квитків, то сучасним авторам 

доводиться виплачувати авторські відрахування» [253]. У аматорському театрі 

у більшості випадків на формування та експлуатацію репертуару впливає 

публіка, до смаків якої має прислухатись керівник аматорського колективу. На 

думку режисера Канівського самодіяльного музично-драматичного театру 

І. Боня глядач є своєрідним камертоном творчості, а за рахунок емоційного 

захоплення виставою виникає особливий вплив театру на глядача, ефект 

сценічного притягування, першим кроком до досягнення якого є робота з 

драматургією [33, с. 47]. 

Яким має бути театр, яке життя він мусить зображувати та які обрати 

засоби для відтворення змісту п’єси на сцені, яким чином підібрати репертуар, 

щоб зацікавити сучасного глядача, який звик споживати переважно продукти 
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масової культури, – нагальні питання, що актуальні й для митців-аматорів. 

На сьогодні формування репертуару аматорських театрів України протягом 

декількох останніх десятиріч залишається малодослідженим. Узагальнити і 

наголосити на проблемах формування репертуару українського аматорського 

естрадного театру спробувала аспірантка Київського національного 

університету культури і мистецтв О. Бережна, яка у своїй праці зазначила, що 

першоосновою творчості в естрадному аматорському театрі є принципи 

формування репертуару. Можна погодитись, що як у естрадному, так і в 

аматорському театрі на сучасному етапі спостерігається велика проблема в 

нестачі джерел поповнення репертуару, спричинена економічною та 

політичною нестабільністю. Тож керівникам аматорських театрів доводиться 

використовувати теми авторів ХХ століття, адаптуючи їх до сучасності, та 

розширювати репертуар за рахунок фольклору і народної творчості. Відсутність 

цікавого матеріалу на теми сьогодення, зокрема дотепних мініатюр, інтермедій, 

монологів, фейлетонів, одноактних вистав тощо, стає причиною того, що 

основною базою поповнення новими номерами в аматорських колективах часто 

виступають твори, що вже апробовані на професійній сцені. Виходом з цієї 

ситуації може бути лише досвід та кваліфікація керівника, який повинен вміти 

не тільки знаходити цікаві твори для постановки або вигадувати мініатюри, а й 

власним прикладом заохочувати учасників до колективного співавторства [26]. 

Адже для того, щоб театральне мистецтво дійсно стало для глядача джерелом 

радості і надиху, учасникам театральної самодіяльності необхідно постійно 

знаходитись у творчому пошуку форм, стилів та жанрів.  

Відомий український режиссер М. Терещенко на власному досвіді 

переконує, що режиссер під час читання п’єси керується власним світоглядом і 

сприймає художній твір під власним кутом зору. «Було б наївно думати, що 

режисер читає п’єсу без будь-якого внутрішнього особистого переконання. 

Торкнувшись душевних струн режисера, думки автора викликають рій вражень, 

асоціацій, часто таких, які ніколи не забуваються. Перші враження – хороші чи 

погані – своєю несподіваністю і незайманістю врізуються в пам’ять і стають 
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зародками творчого почуття. Хороше враження від першого читання – 

велика запорука подальшого успіху… У момент сприйняття написаного 

автором, відбувається перший процес аналізу й синтезу, внаслідок якого 

формується враження. В подальшій роботі цей процес поглиблюється… 

Вистави можуть відроджуватись і жити протягом багатьох років, але вони 

ніколи не залишаються незмінними. І кожна наступна вистава відрізняється від 

попередньої. Вільна творча фантазія актора робить його гру настільки багатою 

й різноманітною, що, дивлячись кілька разів одну і ту саму виставу, глядач ніби 

щоразу бачить оновлену п’єсу, п’єсу неповторну, яка не фіксується, як і гра 

актора. Свій відбиток на викладення змісту твору засобами театру накладають 

зміна історичних обставин, виконавців ролей, склад глядацької зали. Як і у всі 

часи, сучасних глядачів цікавлять, насамперед, такі драматичні колізії, свідками 

яких є вони самі», – зазначає режисер і з його словами можна погодитись [261, 

с. 11-15].  

Звичайно, на початку визначити стиль майбутньої вистави у всіх 

деталях і подробицях важко, він окреслюється під час репетицій, а іноді лише 

наприкінці роботи, як результат сконцентрованих спільних творчих зусиль, 

коли форму вистави віднайдено для повного розкриття сутності і форми 

літературного твору. Складнощі у класифікації вистав, визначенні стилю та 

жанру також можна пояснити тим, що імпровізація відпочатку, з рівня 

драматургії лягає у основу сценічного твору, переплітаючись з елементами 

мюзиклу, балету, театру пластики або театру ляльок. 

До критеріїв, якими необхідно керуватись при підборі репертуару, 

можна віднести його відповідність технічним і творчим можливостям акторів-

аматорів. Також режисер аматорського театру має добре знати смаки як свого 

колективу, так і людей, що відвідують вистави, вміти вдало театралізувати 

наявний матеріал. Можна розрізнити сценарну і режисерську театралізацію. У 

першому випадку – це творчій спосіб перетворення життєвого, 

документального матеріалу у художній сценарій, у другому – творчій спосіб 

приведення сценарію до художньої образної форми вистави через систему 
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образотворчих, виразних та інакомовних засобів. Також існує театралізація 

компільованого (комбінованого) виду [171, с. 92]. 

Але нині однією з помилок режисерів навіть у більш досвідчених 

народних аматорських театрах часто стає сліпе копіювання побаченого без 

попереднього прочитання тексту оригіналу твору, створення вистав за 

телевізійними версіями, за «мотивами мотивів», наслідками чого є 

перекручування змісту того, що автор-драматург хотів донести до глядачів, 

відсутність реакції публіки на дійство, яке вже раніше демонструвалось іншим, 

професійним колективом. Це призводить до того, що актори-аматори і глядачі 

не отримують творчого задоволення від вистави, не досягають катарсису. 

Катарсис – це поняття давньогрецької естетики, яке характеризує естетичний 

вплив твору мистецтва на людину. Катарсис включає й полегшення після 

великого напруження почуттів і облагородження цих почуттів, що синтезовані 

в естетичному переживанні [181, c. 232]. 

Якщо оцінювати репертуар аматорських театрів протягом 

досліджуваного періоду, то можна підкреслити, що творчість аматорських 

театральних колективів у кінці ХХ – на початку ХХІ століття стала важливою 

частиною культурних процесів, що відбувались в українському суспільстві з 

отриманням Україною незалежності, адже зростав інтерес глядачів до 

національної культури. Як зазначають науковці, культурна ідентичність, 

реалізуючись через механізм культурної ідентифікації, який першим дослідив у 

своїй психологічній концепції З. Фрейд, звернена до глибинної потреби людини 

постійно бачити персоніфіковані зразки, з якими вона може ідентифікувати 

себе. Культурна ідентифікація – це самовідчуття людини всередині конкретної 

культури [128, с. 74]. Підтвердженням того, що людина потребує визначення 

власного місця у соціокультурному просторі, ототожнення себе у межах 

культурних моделей суспільства, є те, що глядачі у аматорському театрі під час 

дійства знаходяться у пошуку відповідей на одвічні питання, співставляючи 

життєві факти з діями акторів на сцені. 
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Розглядаючи особливості формування та експлуатації репертуару 

аматорських театрів у кінці ХХ – на початку ХХІ століття варто відмітити 

діяльність Копичинецького народного театру ім. Богдана Лепкого, який ще з 

1970-х років був широко відомим не тільки в Україні, а й далеко за її межами. 

Його режисер О. Савка, який також працював з театром-студією «В Новому 

світі» і театром-студією «Сузір’я» у м. Тернополі, розуміючи роль 

аматорського театру у суспільстві, у репертуарній політиці театру не був 

відірваний від проблем суспільства. Він постійно обирав для роботи 

високодуховний репертуар, і театр О. Савки відіграв значну роль у відродженні 

національного духу та самовираження українців як нації. Вистава «Зоря над 

Вертепом» на центральному майдані у Гусятині – районному центрі 

Тернопільської області – у 1991 році схвилювала глядачів, розкриваючи 

сутність та глибину народного звичаю, поетична фантазія, творчі домисли 

постановника та виконавців створили піднесений святковий настрій, і разом з 

акторами колядували глядачі. Адже все це було близьким і дорогим для 

надзбручанців з дитинства, народні традиції глибоко впливали на свідомість і 

совість галичан. Також у 1991 році театр працював над новими виставами і грав 

спектаклі попередніх років, адже ці твори були тоді співзвучні часові – 

«Гайдамаки», «Невольник», «У неділю рано зілля копала» та інші. Загалом за 

роки незалежної України театр О. Савки поставив 12 нових вистав, серед яких 

«Легенда Тернового поля» Л. Крупи, «Котигорошко» А. Шияна (1991 р.), «У 

неділю рано зілля копала» О. Кобилянської (1992 р.), «Тріумф прокурора 

Дальського» К. Гупала, «Маланка» О. Савки (1993 р.), «Попелюшка» 

А. Спадавеккіа (1995 р.), «Мазепа, гетьман український» Б. Мельничука за 

Б. Лепким (1997 р.), «Віфлеємська зірка» О. Савки (2000 р.), «Кайдашева сім’я» 

О. Корнієнка за І. Нечуєм-Левицьким (2002 р.),  «Мати-наймичка» 

І. Тогобочного за Т. Шевченком (2003 р.), «Сотниківна» Б. Мельничука за 

Б. Лепким (2005 р.), «Зв’язкова генерала» о. Зиновія Карася (2007 р.) [18]. 

Молоді режисери і аматори рівненського театру-студії «Сонях». 

заснованої у 2000 році, що з 2012 року має звання «народний» і діє у 
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м. Рівному, за 10 років поставили 12 вистав за творами української та 

зарубіжної літератури. Засновником і керівником театру-студії до 2010 року 

був педагог М. Журавель. Він визначив, що головна ідея всіх постановок 

театру-студії – звернення до гуманізму, до людини та любові до неї, а в свою 

чергу митці-аматори намагаються продемонструвати публіці найкращі людські 

риси [152]. Режисером-постановником 7 вистав з репертуару «Соняха» у період 

з 2000 до 2004 року був М. Журавель, зокрема, це драма «Дарунки Артабана» 

(2000 р.), різдвяна казка «Снігова Королева» Г. Стрєлкової (2001 р.), 

психологічна драма «Це може статися й так» С. Турапова (2002 р.), притча про 

блудного сина й будівельників «Повернення» К. Корфа (2003 р.), історія одного 

дитинства «Діти підземелля» за твором В. Короленка (2003 р.), музична казка 

«Добрий Хортон» Ю. Чеповецького (2004 р.), драма «Чорне сонце» К. Корфа 

(2004 р.). У 2006 році свої роботи представили режисери-постановники 

П. Больбін (різдвяна пригода «Блакитний птах» за мотивами п’єси М. 

Метерлінка) та В. Кісарець (драматична поема «На полі крові» Лесі Українки), 

у 2007 рік у театрі-студії «Сонях» також працювали над 2 постановками – 

«Пригоди царя Соломона» Д. Мельничука (режисер-постановник Д. 

Мельничук) та інсценізація «Свора» К. Корфа за мотивами повісті К. Сергієнка 

«Прощавай, яр!» (режисер-постановник М. Журавель). Прем’єра комедії 

«Сніданок у Савої» за твором М. Мейо та М. Еннекена (режисер-постановник 

А. Кожушок) відбулася у м. Рівному в рамках театрального фестивалю 

«Молоко» у вересні 2008 року [258]. 

Цікавими є напрацювання Херсонського муніципального культурного 

центру ім. Вс. Мейєрхольда, який було створено у 2008 році групою 

однодумців, захоплених сучасним театром. Ім’я відомого режисера-новатора 

Всеволода Мейєрхольда опинилося у назві невипадково – саме у Херсоні у 

1902-1903 роках розпочалась його режисерська діяльність. Робота 

Херсонського муніципального культурного центру ім. Вс. Мейєрхольда 

спрямована на вивчення сучасного суспільства, пошук нових форм презентації 

отриманих результатів за допомогою методів театрального мистецтва і 
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створення каналів зворотного зв’язку з глядачами у ланцюгу «творець-

глядач-творець», а метою роботи – скорочення дистанції між життям 

театральним і звичайним життям. Серед його завдань можна виділити 

створення творчих лабораторій в галузі драматургії, режисури, акторської 

майстерності, сценографії і музики; вихід театру за межі замкнутого сценічного 

простору, «театральна ревіталізація» простору; розвиток міжгалузевих зв'язків з 

наукою (соціологія, соціальна антропологія, етнографія) та іншими видами 

мистецтва; підготовку драматургів, режисерів та артистів, що приходять на 

зміну відірваним від життя драматургам, акторам-виконавцям ролей, що 

дотримуються «штампів», і схематичним режисерам-постановникам; зміну 

ставлення до театру як форми проведення дозвілля, емоційне занурення глядача 

в досліджувану проблему; розвиток техніки вербатім (документальний театр в 

Україні); допомогу в реалізації планів творчим особистостям; увічнення імен 

діячів мистецтва, пов'язаних з Херсоном та Херсонщиною, зокрема 

Вс. Мейєрхольда і М. Куліша [288]. 

У грудні 2008 року вербатім «Я – хочу!» Херсонського муніципального 

культурного центру ім. Мейєрхольда відбувся в концертному залі 

Транспортного університету у м. Києві. Вербатім або документальний театр – 

це вид театральної вистави, що отримав певну популярність на рубежі XX-XXI 

століть за свій скептичний репертуар і погляд на життя, який пропагується зі 

сцени. Вербатіми повністю складаються з монологів або діалогів сучасних 

людей, а  їх сценарії створюються на основі реальних подій з життя, де актори 

чітко передають манеру розмови, емоційний стан персонажів, а також 

залучають глядачів до вистави. Серед монологів «Я – хочу!» були розповіді 

людей про те, як вони бачать розвиток демократії в Україні, її конституційний 

лад, реалізацію прав громадян в сучасній Україні, а також порушені питання 

невиліковної хвороби ВІЛ/Сніду [73].  У блозі театру розміщено такі результати 

діяльності сезону 2008-2009 років: кількість проектів – 9, кількість постановок 

– 25, кількість осіб, які безпосередньо брали участь у постановках – 52. 

Успішною була робота і у галузі драматургії: поставлено 6 вербатімів, написано 
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6 авторських мікроп’єс, з метою привернути увагу до постаті режисера 

Вс. Мейєрхольда знято фільм, а також написано ряд публіцистичних статей. 

Херсонський муніципальний культурний центр ім. Мейєрхольда брав участь у 

3-х фестивалях 2-х окремих виїзних постановках. Підсумував рік показ 

музично-поетичного триптиху (режисер Р. Красновид), бліц-вистави «Мати» за 

М. Равенхілом (режисер Н. Голуб) та вербатиму «Відьми» (режисери А. Май і 

Н. Голуб) [58]. 

Також влітку 2009 року «Відьми» були представлені на фестивалі 

«Трипільске коло» під Києвом (біля м. Ржищева). Херсонські актори, 

дослідивши сучасний міській фольклор (звичайні люди відповідали на їх 

запитання, що вони думають про відьом, чи доводилося їм стикатися з 

незрозумілими явищами, наскільки реальні персонажі М. Гоголя тощо), 

виявили, що практично у кожного опитаного є знайома відьма або свій 

персональний полтергейст, а пояснення того, що насправді відбувається, у 

людей часто настільки заплутане, що незрозуміло, яким чином їх релігійні 

погляди уживаються з астрологією, хіромантією та гороскопами. І в цьому 

плані театральний проект був дійсно культурологічним. Показ спектаклю 

«Відьми» проходив на відкритій сцені у лісі. Формою театрального дійства 

було обрано телевізійне ток-шоу, де на сцені діяли ведучі, експерти, учасники 

обговорення і навіть практикуючі відьми. За канонами вербатіма жоден діалог і 

монолог не був вигаданим, учасниками показаного вистави-шоу були наші 

сучасники і співвітчизники, в якості експертів виступали офіційні тексти. 

Почався спектакль з зачитування офіційного документа ООН про захист прав 

чаклунів і відьом, які нерідко стають жертвами обуреної юрби в країнах 

Африки та Азії. Основний конфлікт розгортався по темі місця і ролі жертви і 

відьми, або жертви і «відьми», або інших комбінацій. Сміх глядачів іноді 

змінювався тишею, адже у глядацькій аудиторії відбувався пошук власної 

ідентичності, зіставлялися власні життєві факти, йшов пошук відповідей. Це і є 

фірмовий стиль «нової драми», напряму в сучасному театрі в якому працює 

Херсонський муніципальний культурний центр ім. Мейєрхольда, де глядачі 
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також є повноцінними учасниками театрального дійства, навіть якщо вони 

безпосередньо не задіяні в інтерактивних сценах [177]. 

Інтерес до містичних тем, можливо, був спричинений відзначенням у 

2009 році 200-річного ювілею відомого драматурга М. Гоголя. Але невдовзі до 

його творчості звернулися не тільки херсонські митці-аматори. Оскільки молоді 

люди знаходяться у фазі активного розвитку своїх здібностей, в процесі 

формування ціннісних орієнтацій, визначенні власної ідентичності, пошуку 

свого призначення у житті, студентська молодь цікавиться сучасним 

аматорським театром. Житомирський театр-лабораторія «Бурсаки», 

організований у межах Дослідницько-художнього Центру «Драматургія», 

представив оригінальну виставу «Ніч проти Івана Купала» за мотивами твору 

М. Гоголя: українська легенда про чарівну папороть перетворилась на казкову 

дійсність, у якій відбувається зіткнення людських слабкостей і пристрастей з 

суворими законами та силами зла. Контакт із глядачами був ненав’язливим, без 

спроб долучення їх до дійства, із коментарями пригод та ефектах «відчуження» 

для створення сценічної ілюзії, що підтверджувало наслідування 

експериментальним театром традицій «епічного театру» В. Брехта [264]. 

Європейські гастролі житомирян проходили в рамках міжнародного проекту 

«Інтеграція та мир через театр» [87]. Долучитися до європейських культурних 

надбань, поспілкуватися з учасниками проекту з інших країн студентам 

дозволило знання іноземних мов, які вони вивчають в університеті. Тож поряд 

із проблемою збереження народної культури, духовного надбання минулих 

поколінь, завдяки українському аматорському театру вирішуються питання 

інтеграції на підвалинах загальнолюдських цінностей, які об’єднують нас в 

європейську та світову культурну спільноту [294, с. 236]. 

Щодо діяльності народних аматорських театральних колективів 

Житомирщини варто зазначити, що за даними Житомирського обласного 

центру народної творчості в області нараховується 19 народних театральних 

колективів [85]. Серед діючих колективів можна відмітити народний 

аматорський театр Новоград-Волинського міського палацу культури ім. Лесі 
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Українки, який було створено ще у 1949 році. В своєму репертуарі театр 

нараховує майже вісімдесят п’єс українських та зарубіжних авторів серед яких 

найбільш відомі опери «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, 

«Наталка-Полтавка» М. Лисенка, драматичні вистави «Назар Стодоля» 

Т. Шевченка, «Пізнє кохання» О. Островського та ряд інших. У 1959 році за 

успіхи досягнуті у розвитку аматорського театрального мистецтва 

драматичному колективу (одному з перших на Україні) було присвоєно почесне 

звання «народний аматорський театр», і своє творче життя народний театр 

продовжив постановкою драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня», яку 

аматори поставили до Декади української літератури і мистецтва в Москві. З 

1965 року колектив очолює заслужений працівник культури України, режисер 

П. Сурай, який запроваджує до репертуару театру більше п’ятидесяти вистав за 

творами М. Старицького, О. Кобилянської, Лесі Українки, О. Довженка, 

Л. Дмитренка, М. Гоголя та багатьох інших авторів. Особливо запам’ятались 

глядачам вистави «Потомки Запорожців» О. Довженка, «Навіки разом» 

Л. Дмитренка, «Піднята цілина» М. Шолохова, «Бояриня», «Касандра», «На 

полі крові» Лесі Українки, «Сподіваюсь» Ю. Щербака, «Мина Мазайло» 

М. Куліша. У 2008 році колектив театру в черговий раз стає лауреатом 

обласного конкурсу аматорського мистецтва, а режисер П. Сурай отримав 

спеціальну премію за краще режисерське вирішення вистави за твором Лесі 

Українки «На полі крові» [85]. 

Також варто відзначити народний аматорський театр Романівського 

районного будинку культури, який розпочав свою роботу у 1990 році. 

Організатором та його першим керівником став директор районного Будинку 

культури Ю. Кондратюк, нині заслужений працівник культури, директор 

Житомирського обласного центру народної творчості (2005 – 2017 рр.). У 

стислий термін він зумів зібрати і об’єднати в єдиний творчий колектив людей 

по-справжньому закоханих в театральне мистецтво. Тоді у репертуарі 

колективу з’являються нові цікаві вистави, зокрема «По модньому» 

М. Старицького, «Хто сміється, тому не минеться» І. Тендетникова, «На перші 
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гулі» С. Васильченка, «Доки сонце зійде, роса очі виїсть» М. 

Кропивницького, «Патріот» та «Морока» О. Олеся. У 1994 році аматорському 

театру присвоюється почесне звання «народний». Колектив народного театру 

неодноразово бере участь в обласних конкурсах театрального мистецтва і 

виборює перемогу. Нові вистави та інсценівки театру з захопленням 

переглядають не тільки глядачі Романова, але й багатьох сел району. Сьогодні 

колектив театру очолює здібний організатор та режисер І. Савчук, під 

керівництвом якої значно оновився та поповнився творчий склад учасників, а у 

репертуарній афіші театру з’явились нові яскраві вистави – «Аз і Ферт» 

П. Федорова, «Дворянські вибори» Г. Квітки-Основ’яненка», «По ярмарку» М. 

Янчука [85]. 

Народна творчість та фольклор були покладені у основу діяльності 

Ємільчинського народного аматорського театру місцевого факту 

Ємільчинського районного будинку культури, що виник у 50-ті роки ХХ 

століття, коли працівниками Будинку культури та бібліотекарями було 

створено невеличкий аматорський гурток. Сценарії складались колективно, 

кожен учасник вносив в майбутню театралізовану програму частку свого 

досвіду, таланту, що дозволяло поповнити майбутній виступ новими творчими 

знахідками. Основу майже кожної програми становили місцевий фольклор, 

народні звичаї та сцени з місцевого побуту. В репертуарі театру з’являються 

програми «Весілля», «Народини», «Ємільчинський ярмарок». Виступи аматорів 

були актуальними і при цьому простими та зрозумілі кожному глядачеві, адже 

на сцені відбувалося поєднання щирої української пісні, влучного слова та 

народного танцю. Колектив неодноразово виступав перед глядачами 

Олевського, Народицького, Новоград-Волинського районів, був запрошений зі 

своїми програмами на Всеукраїнське свято фольклору та етнографії в місто 

Київ. У 90-х роках з’являються нові програми «На Івана, на Купала», 

«Ємільчинське весілля», а колектив стає неодноразовим переможцем обласних 

конкурсів, приймає участь у районних та обласних святах. Паралельно із ним 

діє народний аматорський театр Ємільчинського районного будинку культури, 
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який було створено у 40-х роках ХХ століття, а відновлено у 1990 році 

місцевими ентузіастами театрального мистецтва на чолі з режисером 

Г. Терещук постановкою вистави за повістю І. Нечуя-Левицького «Кайдашева 

сім’я», яка з успіхом пройшла на сценах багатьох районних клубних закладів. 

Згодом в репертуарі аматорів з’являються нові п’єси та інсценізації, зокрема 

«Ніч перед Різдвом» М. Гоголя та «Назар Стодоля» Т. Шевченка. Поряд із ними 

у репертуарі з’являється багато театральних мініатюр, невеличких 

гумористичних сценок, інтермедій, а у 1995 році за високі творчі показники та 

популяризацію аматорського театрального мистецтва театру присвоюється 

звання народного аматорського [85]. 

До гумору у наповненні репертуару тяжіє народний аматорський театр 

місцевого факту Попільнянського районного будинку культури, в репертуарі 

якого провідне місце посідають жартівливі гумористичні сценки, мініатюри, 

театралізовані ігрові програми, серед яких «Ностальгія факт» О. Чернухи, 

«Інопланетяни на Попільнянщині» Н. Вишневської, «Говорить та показує ДАІ» 

В. Мерзляка. Аматорський театр був створений у 1985 році при 

Попільнянському районному Будинку культури, на даний час аматорським 

театром місцевого факту керує В. Мерзляк, який працює над оновленням 

репертуару колективу, акторською майстерністю та сценічною культурою 

виконавців. Саме під його керівництвом в 2008 році колективу за успіхи, 

досягнуті в розвитку аматорського театрального мистецтва, присвоєно почесне 

звання «народний аматорський театр місцевого факту». Також у 2008 році 

колектив взяв участь в обласному конкурсі народних аматорських театрів 

сільських театральних колективів та театрів місцевого факту та виборов 

призове місце [85]. 

Створений у 1999 році заслуженим артистом Ураїни В. Берелетом та 

студентами різних факультетів народний аматорський студентський театр 

Державного агроекологічного університету м. Житомира сприяв естетичному 

вихованню студентів та залученню до художньої творчості студентської 

молоді. Першими у його репертуарі з’являються «Шельменко-денщик» за 
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Г. Квіткою-Основ’яненком, «Привіт, я – ваша тьотя» за Б. Томасом, «Без 

мене, мене женили» за Ф. Крьоцом, що свідчить про інтерес його учасників як 

до української, так і до світової культури. У 2000 році на Всеукраїнському 

фестивалі драматичних колективів серед студентської молоді в м. Вінниці 

студентський театр виборює 3-тє місце. У 2006 році репертуар театру 

поповнився виставою за п’єсою І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я», а нині 

колектив працює над постановкою вистави за твором «За двома зайцями» 

М. Старицького [85]. 

Чільне місце у репертуарі народних аматорських театрів Житомирщини 

ньому посідає українська класика, зокрема найчастіше аматори представляють 

на сцені вистави за творами І. Карпенка-Карого, Г. Квітки-Основ’яненка, М. 

Старицького, Т. Шевченка, М. Гоголя. Сільські аматори беруть в роботу твори 

за тематикою близькі і доступні мешканцям сел. Увагою глядачів користуються 

п’єси, де наявний одвічний конфлікт поколінь, зокрема «Кайдашева сім’я» І. 

Нечуй-Левицького, «На перші гулі» С. Васильченка, твори Лесі Українки також 

привертають увагу її земляків. Використання у репертуарі аматорських театрів 

Житомирщини творів української класики сприяє розвитку української 

культури [85]. 

На території Житомирщини співіснують представники багатьох 

національностей, тож на даній території існує взаємний вплив між культурами, 

зокрема культурою України та Польщі. Відновлений у 2008 році в м. Житомирі 

польський театр своїми витоками сягає ХІХ сторіччя. Тоді одним із ентузіастів 

та ініціаторів створення театру у Житомирі був саме польський письменник 

Ю.-І. Крашевський, який після побудови приміщення театру діяльно включився 

у формування театральної трупи, а після її створення брав найактивнішу участь 

у підборі репертуару. Він мешкав у Житомирі з 1853 до 1860 року, у цей період 

ним були створені комедії «Легше зіпсувати, ніж виправити», «Портрет», 

«Бувальщина», «Пан Ковальський». П’єси Ю.-І. Крашевського у Житомирі 

охоче дивилися і поляки, і українці, і росіяни, а згодом високу оцінку творчості 

польського письменника надав український драматург І. Франко [251, с. 10-11]. 



 157 

Із відновленням діяльності польського театру за 6 років до репертуару 

театру увійшло 9 вистав, серед яких романтична трагедія-казка Ю. Словацького 

«Балладина», з якою Житомирський польський театр імені Юзефа 

Крашевського вперше виступив в столиці [86]; вистава за п’єсою К. Войтили, 

одного з чотирьох творів для театру голови католицької церкви Папи Іоанна 

Павла ІІ, – «Перед лавкою ювеліра»; моновистави за творами російського 

драматурга В. Зуєва «Дитячий світ» та «Голуб миру». У виставах актори-

аматори виконують ролі трьома мовами – польською, українською та 

російською. Художній керівник театру М. Варфоломєєв за популяризацію 

польської культури і високі творчі досягнення вже має звання Заслуженого 

діяча культури і мистецтв Польщі. 

Однією з особливостей діяльності аматорських театрів у 2000-х роках 

стало те, що до використання елементів театралізації у своїй роботі почали 

звертатися працівники музеїв та бібліотек з різних міст України. Хороший 

досвід в цьому сенсі накопичено й у м. Житомирі. Для підсилення уваги до 

вивчення краєзнавства, в основі якого лежить любов до рідного краю, знання 

його історії, славних імен відомих земляків, що своїм життєвим прикладом і 

творчістю сприяють росту духовної культури юних житомирян, у 2000 році при 

Житомирській обласній бібліотеці для дітей було створено краєзнавчий театр 

книги «Аркадія». Краєзнавство стає пріоритетним у вихованні громадянина-

патріота та духовно зрілої особистості. Акценти тематичної цільової програми 

«Моя мала Батьківщина» зміщуються на дослідження процесів сучасного життя 

міста, підтримку і популяризацію творчості місцевих талантів. Театральні 

вечори, музичні зустрічі, літературні презентації звернені до світу почуттів, 

думок, душі і серця. Із задоволенням у театралізованих заходах беруть участь 

бібліотекарі, юні читачі й підлітки, а також письменники та митці. І дорослі, і 

діти завжди чекають зустрічей з «Аркадією» [137, с. 24]. 

Оскільки 2005-2015 роки ООН були оголошені Міжнародним 

десятиліттям дій «Вода для життя», у 2013 році Житомирська обласна 

бібліотека для дітей започаткувала акцію-естафету «Всесвітній день води». У 
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березні 2013 року тут було проведено ряд просвітницьких та творчих 

заходів, зокрема краєзнавчий театр книги «Аркадія» презентував читачам 

поетично-музичну версію «Води і музики Божественне звучання». Образ води 

як джерела духовного зростання у театралізованому заході використали 

студенти Житомирського національного агроекологічного універсітету і 

заслужений колектив польської культури, камерний ансамбль ім. І. Ф. 

Добжинського (І. Копоть – фортепіано, І. Покропивна – віолончель, А. Гиря – 

скрипка), у виконанні яких прозвучали твори П. Чайковського, Н. Гаде, К. Сен-

Санса та Ф. Мендельсона з презентацією пізнавального відеоролика про красу і 

властивості води. У ньому були представлені й фотографії мальовничих 

куточків Житомирської області. Також учні Житомирської ЗОШ № 33, ліцею № 

25, письменники і митці змогли поринути у чарівність поезій книги Ліни 

Костенко «Річка Геракліта». 

У травні 2015 року аматорський краєзнавчий театр книги «Аркадія» 

ознайомив читачів Житомирської обласної бібліотеки для дітей зі сторінками 

культурного життя міста у ХІХ столітті. Під час проведення заходу 

використовувалась мультимедійна презентація «Житомир крізь призму століть» 

учня 8-го класу ЗОШ №21 П. Безверхого. Також для зацікавлення 

підростаючого покоління читанням класичної літератури театром книги 

«Аркадія» були проілюстровані уривки з «Наталки Полтавки» 

І. Котляревського, «Кайдашевої сім’ї» І. Нечуя-Левицького, «За двома 

зайцями» М. Старицького, «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка, 

«Хлопчика Мотла» Шолом-Алейхема. А у березні 2016 року актори 

краєзнавчого театру книги «Аркадія» стали прикладом гуманності і милосердя, 

долучившись до заходу, спрямованого на порятунок важкохворої дитини, який 

проходив за ініціативи Благодійного фонду «Сім’я». Цей проект об’єднав 

багато творчих колективів та студій міста Житомира. Виступ «Аркадії» став 

справжнім сюрпризом для всіх учасників дійства. 

Тож обласна бібліотека для дітей Житомирської обласної ради виступає 

в сучасній культурній структурі як презентаційне середовище діяльності своїх 
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читачів, яким необхідна відкрита, пластична сфера, де є можливість 

самостійності, свободи і творчості. Синтез аматорського краєзнавчого театру 

книги та бібліотечних реалій породжує комфортне середовище, створене під 

впливом подій, які діти та підлітки сприймають та переживають в культурі, 

всупереч або в злагоді з дорослими [28, с. 34]. Отже, інновації у змісті навчання 

і виховання особистості, включеної у різноманітні види діяльності, зокрема у 

сферу аматорського театру, надають можливість для подальшої творчої 

реалізації дитини та дозволяють у результаті отримати креативну молоду 

людину з розвиненою уявою та фантазією, здатну швидко адаптуватись до 

постійних змін у сучасному світі. 

Маючи театральний досвід, напрацьований у галузі арт-терапії, зокрема, 

в організації чернігівського театру реабілітації «Дивосад», культуролог 

М. Каранда у 2014 році вирішила поставити різдвяну казку для дорослих, 

головним завданням якої мало бути ознайомлення молоді з традиціями народів 

світу, відкриття для неї іншої культури. Героїв і конфлікт «Снігової королеви» 

Г.-Х. Андерсена було максимально осучаснено, вистава була розрахована на 42 

актора. Після двох показів цієї дебютної вистави близько 20 учасників дійства 

звернулися до М. Каранди з бажанням продовжити театральну діяльність. 

Назвою театру було обрано латинський вислів «Ex Libris» – «із книжок». Його 

багатозначність відсилає і до колекціонування книг, і до жанру графічного 

мистецтва, адже такі відтиски робили раніше на першій книжковій сторінці. 

Тобто театр планувався як місце, де можна створити колекцію візуалізованих і 

оживлених улюблених книг. М. Каранда зазначає, що «Ex Libris» несе модерне 

уявлення про культуру, будучи одночасно і студентським, і аматорським 

(оскільки нікого з професійною театральною освітою у ньому немає), і за 

загальним змістом – соціальним. За своїми функціями «Ex Libris» – це 

соціальний театр, який одночасно став і мистецтвом, і арт-терапією, і 

просвітницьким культурним молодіжним клубом, і школою життя. Акторами, 

хореографами, реквізиторами театру є студенти і випускники університету, 

зокрема музичний режисер А. Новак. Окрім соціальних, нині у театрі ставлять 
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ліричні, фантастичні, біографічні вистави. Cтудентський соціальний театр 

«Ex Libris» активно бере участь у конкурсах і фестивалях театрального 

мистецтва. З виставою «Букініст», постановку якої консультувала актриса 

Молодіжного театру М. Витриховська, «Ex Libris» брав участь у Першому 

фестивалі аматорського театрального мистецтва «Санич» і здобув п’ять 

дипломів, один із яких було присуджено за кращу літературну адаптацію прози 

Цвейга, Булгакова та Бредбері для сцени. У вересні 2017 року з 

сюрреалістичним фарсом «Золота рибка» на Всеукраїнському фестивалі 

«Фортуна» у Черкасах театр отримав чотири дипломи і посів третє місце в 

номінації «Краща вистава». Також театр «Ex Libris» має великий досвід 

виступів перед дітьми з особливими потребами, зокрема було організовано 

експериментальну виставу-екскурсію «Легенди міста Че», адже діти на 

інвалідних візках маломобільні. Актори намагалися оживити для них історію 

рідного міста. Для вистави-екскурсії було необхідно, щоб діти мали початкову 

базу вражень, щоб такі слова, як «древній Вал» не викликали повного 

здивування, і такі імена, як князь Мстислав чи Іван Мазепа, Коцюбинський або 

Тичина отримали відгук у душах дітей через образну гру. Літературно-

драматургічною роботою в театрі займається його художній керівник М. 

Каранда, яка пише п’єси або адаптує тексти інших авторів для потреб театру. У 

2017 році вона видала збірку драматичних творів «Сучасна драматургія для 

дітей та молоді», яка викликала суспільний резонанс у Чернігові. Для молоді 

«Ex Libris» готує вистави, які викликають інтерес до певних історичних чи 

культурних харизматичних осіб, стаючи оживленою книжковою поличкою з 

драматизованими біографіями або роздумами про суть мистецтва, зокрема 

«Довженко: РRO ET CONTRA», «60 кавових зерен і 1 струна» – драма про 

Бетховена і Паганіні, «Етюд про театр», оновлені «Легенди міста Че». Для дітей 

ставляться вистави з інтеракцією, розробляються ігротеки, що формують любов 

до розумних розваг – «Маленький вертеп», «Нові пригоди Кота у чоботях», 

«Казка про Червону Шапочку та Музичного Вовка», «Рюкзак із сюрпризом», 

«Острів скарбів». Для інтелігенції, вчителів, батьків, шкільних психологів 



 161 

ставлять соціальні вистави – «3D або історія про дівчину, дисертацію і 

диво», «Букініст», «Золота рибка» [175]. 

Все це свідчить про те, що творчість аматорських театральних 

колективів є важливою частиною суспільних культурних процесів. Репертуар 

аматорських театрів відображає смаки і уподобання його глядачів та 

характеризує даний історичний період, як час підвищеного інтересу до 

національної культури. Можна стверджувати про те, що діяльність аматорських 

театрів позитивно впливає стан сфери культури регіону, адже створення 

оригінального репертуару, що включає й власні твори режисерів-авторів на 

основі місцевого матеріалу, сприяє популяризації театрального мистецтва, яке є 

важливою складовою української культури. 

Стилі вистав українських митців-аматорів – різноманітні, але 

формування репертуару відбувається не спонтанно, воно продумане художніми 

керівниками спільно з акторами-аматорами, адже репертуар має відображати 

оригінальність творчого колективу, коли кожен митець-аматор має 

доповнювати інших, забезпечуючи виконання єдиних творчих завдань. Тож, 

оскільки репертуар є візитівкою самодіяльного колективу для керівника 

кожного аматорського театру важливо віднайти твори, які пов’язані із 

життєвим досвідом як акторів-аматорів, так і глядачів, з їх власними 

переконаннями та вподобаннями. У процесі виконання творчих завдань і 

демонстрації п’єси публіці одночасно відбувається як розкриття здібностей 

митців, так і формування культури мислення глядача, шляхом створення 

засобами театру умов для виховання та самовиховання, діяльності та 

спілкування, що свідчить про процес безпосереднього творення культури і 

формування світогляду його учасників на сцені аматорського театру. 

Отже, будучи візитівкою театру, репертуар сучасних українських 

аматорських театрів базується на таких принципах, як художня якість твору, 

його актуальність, доступність для виконання театральним колективом, 

наявність духовного-емоційного відгуку у глядача. У контексті 

культуротворчої функції репертуар аматорського театру є засобом і 
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результатом не тільки художньо-творчого, а й виховного процесу, метою 

якого є засвоєння індивідом соціокультурних зразків, норм, цінностей 

суспільства. Репертуар виконує роль механізму формування самоідентифікації і 

соціокультурної ідентифікації особистості та стає інструментом її 

інкультурації. І хоча до репертуару українського аматорського театру входять 

твори зарубіжних драматургів, постановки публіцистичної драматургії «на 

злобу дня», у кінці ХХ – на початку ХХІ століття він характеризується 

підвищеним інтересом до національної культури і стає інструментом 

формування української ідентичності. 

 

3.4. Фестивалі та огляди аматорських театрів як засіб 

міжкультурного діалогу 

 

Активізація театрального фестивального руху в рамках вітчизняного 

культурного процесу у останні десятиріччя спонукає дослідити діяльність 

провідних міжнародних фестивалів аматорських театрів, які проводились в 

Україні у 1990-ті – 2000-і роки, як особливої структури, що привертає увагу 

громадськості до питань збереження і розвитку естетичних та гуманістичних 

цінностей наприкінці ХХ – початку ХХІ століття. У дослідженні становлення 

особистості митця у аматорському театрі, де у взаємодій різних культур 

відбувається її культурна ідентифікація та самовираження, важливе місце 

посідають фестивалі аматорського театрального мистецтва, особливо 

міжнародні, оскільки вони сприяють виникненню творчих зв’язків між 

учасниками самодіяльних колективів та міжкультурній комунікації. Фестиваль 

як культурне явище надає аматорам можливість проявити свою оригінальність 

та унікальність, зацікавити світ своєю неповторністю, індивідуальністю. 

Розвиток особистості невід’ємний від інтеграційних процесів у 

сучасному суспільстві. Нині особливу увагу науковців привертає й духовний 

розвиток людини, що відбувається у царині культурних та моральних 

цінностей. Людські взаємовідносини стають запорукою різноманіття культур, 
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продуктивність якого базується на взаємному інтересі людей, прийнятті 

чужої культури, діалозі та духовному взаємозбагаченні [295, с. 7]. Фестивалі 

аматорських театрів через особливості подачі художнього матеріалу (за 

допомогою засобів театру) на певний час об’єднують учасників і глядачів та 

створюють спільну динамічну структуру, що привертає увагу громадськості до 

питань збереження і розвитку естетичних та гуманістичних цінностей культури. 

Єдиний культурний простір фестивалю аматорських театрів сприяє процесам 

комунікації між його учасниками – представниками різних областей України, а 

також представниками інших країн. Сучасні театральні фестивалі утворюють 

систему, здатну вплинути на формування ціннісних критеріїв у сфері культури 

та мистецтва. 

Серед робіт вітчизняних науковців, що протягом останніх років 

досліджували театральний фестиваль як феномен культури та шляхи 

модернізації театрального фестивального руху в Україні у різних аспектах, 

можна виділити статтю Г. Веселовської «У пошуках книги вчень» стосовно 

фестивалю і напрацювань українських ТЮГів зі Львова, Києва, Макіївки, 

Донецька, Запоріжжя, Севастополя та Харкова, що відбувся у 2009 р. в 

м. Макіївці [44], а також доповіді М. Захаревича («Національний театральний 

фестиваль як презентація вітчизняного театру світовій мистецькій спільноті») 

та О. Безгіна («Фестивалі театральних шкіл як крок до формування 

національного театрального фестивалю»), що обговорювались на науково-

практичній конференції «Шляхи модернізації театрального фестивального руху 

в Україні» у 2012 році [296]. У більшій мірі вони стосувались професійного 

театру, залишаючи поле для дослідження українських фестивалів аматорських 

театрів. Необхідність організації та проведення фестивалів аматорського 

театрального мистецтва, особливо міжнародних, очевидна, оскільки під час них 

виникають творчі зв’язки між самодіяльними колективами, відбувається обмін 

досвідом та ознайомлення з культурою інших країн, здійснюється 

міжкультурна комунікація. Отже, у цій частині дослідження у сучасному 

культурному просторі буде здійснено спробу визначення місця і ролі 
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фестивалів аматорських театрів в Україні у мистецькій комунікації, яка у 

свою чергу сприяє визначенню соціокультурної орієнтації особистості у 

суспільстві. 

Все своє життя людина перебуває у суспільстві, контактуючи з іншими 

людьми, тому особливого значення набувала її соціальна інтегрованість. Вчасне 

засвоєння нею соціальних ролей, прав та обов’язків є умовою для вдалого 

входження її у суспільство. На думку сучасних науковців, необхідною умовою 

формування власне особистості, розуміння свого місця у суспільстві виступає 

комунікативна практика як взаємодія і обмін інформацією індивіда з іншими 

людьми у якості смислового та змістовного аспекту людської життєдіяльності. 

Своєю чергою, мистецька комунікація вважається специфічною естетичною 

діяльністю та засобом спілкування, в результаті якої за допомогою мистецтва 

через розуміння сенсу художнього твору відбувається усвідомлення художніх і 

культурних цінностей, формуються естетичні потреби, здатність до естетичної 

діяльності та естетичні ідеали. Особливістю мистецької комунікації є те, що це 

процес зі зворотнім зв’язком: з одного боку індивід формує своє мислення, 

естетичний смак, засвоюючи певний набір художніх цінностей, переданих йому 

суспільством, а з іншого – кожен член соціального колективу впливає своєю 

діяльністю на усіх індивідів і через них на суспільство у цілому. В процесі 

розвитку та практичної діяльності, під час коригування сприйняття художніх 

цінностей у зіткненні з дійсністю, складається ціннісна орієнтація особистості 

[8, с. 9]. 

У випадку із художнім текстом, який може слугувати основою для 

драматургії аматорського театру, його сутність завжди отримує розвиток на 

межі двох свідомостей двох суб’єктів [21, с. 284] – автора та читача, драматурга 

і режисера-постановника. Надалі, якщо врахувати й митців-аматорів, що 

працюють над постановкою твору, і глядачів, які переглянуть їх роботу на 

фестивалі, можна стверджувати, що інтерпретація фестивального твору 

відбуватиметься у культурному просторі в процесі мистецької комунікації, де 

виникне полілог особистостей, розгорнутий у часі. Як правило, театральний 
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фестиваль, що проводиться серед аматорських колективів, відбувається з 

метою підтримки та розвитку зв’язків між театральними колективами, 

формування спільних гуманістичних поглядів у сфері театрального мистецтва і 

обміну думками та досвідом, а також об’єднання творчих людей, різних за 

віком, професією, національністю тощо. Окрім виявлення талановитих митців-

початківців і кращих колективів та підвищення рівня професійної майстерності 

виконавців, одними із основних завдань фестивалю аматорських театрів є 

формування у його відвідувачів ціннісних орієнтацій та знайомство із іншими 

культурами, адже на міжнародних фестивалях можна побачити виступи 

представників різних країн і театральних шкіл. Під час проведення фестивалів 

діалектично відбувається як взаємодія між різними культурами, так і між 

морально-етичними цінностями, виражених засобами театрального мистецтва. 

Однією з характеристик культурних процесів у міжнародному просторі 

стала діяльність громадських організацій. До деяких визнаних в світі 

Міжнародних громадських організацій Україна долучилась тільки після 

отримання незалежності: протягом 1994 – 1995 років держава стає членом 

КІОФФ (Міжнародна Рада з організації фольклорних фестивалів), ЄХМА 

(Європейська хартія музикантів-аматорів) та АІТА (Міжнародна асоціація 

аматорських театрів). Міжнародне театральне аматорство впродовж багатьох 

років було об’єднане в Міжнародну асоціацію, яка відкривала театральним 

колективам можливість спілкування, знайомства з театральними доробками 

світу, організовуючи міжнародні наукові симпозіуми, практичні лабораторії, 

фестивалі, конкурси театрів тощо. Міжнародний театральний аматорський рух 

створив для національних культур реальну інтернаціональну аудиторію, здатну 

до сприйняття цінностей того чи іншого народу. Своєю чергою, розширення і 

збагачення національного художнього досвіду, національного театру, 

призводить до того, що в ньому визрівають не тільки готовність до засвоєння 

інтернаціонального змісту та різноманітних форм культури, але й можливість 

надати світові свій багатий театральний аматорський досвід, що забезпечує 

йому стійкість та життєздатність у надрах національної культури [147]. Тобто з 
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середини 1990-х український аматорський театр влився у всесвітній 

аматорський рух, і наші митці-аматори отримали можливість презентувати своє 

мистецтво за кордоном та встановлювати зв’язки з колегами із інших країн, 

інтегруючись у світову культуру. 

Фестиваль – це масове свято, на якому демонструють досягнення 

певного виду мистецтва [41, с. 1319]. Примітно, що фестивалі аматорських 

театрів мають поліфункціональний характер, виконуючи соціокультурну, 

інформаційно-комунікативну, когнітивну, освітню, репрезентативну, 

рекреаційну та економічну функції. Всі ці поліаспектні функції реалізуються у 

різноманітних поєднаннях, забезпечуючи задоволення соціально-культурних 

потреб суспільства. Фестивалі – невід’ємна складова українського культурно-

мистецького простору [289, с.157-158]. З метою упорядкування організації і 

проведення в Україні культурно-мистецьких заходів аматорського мистецтва та 

підвищення їх художнього рівня Наказом Міністерства культури України №82 

від 05.12.2011 року затверджено порядок організації і проведення 

всеукраїнських фестивалів аматорського мистецтва. Цей Порядок 

застосовується для збереження та популяризації української культури, розвитку 

аматорського мистецтва та збереження фольклорної спадщини, розширення 

культурних зв'язків, виявлення та підтримки обдарованої творчої молоді [192]. 

Стосовно міжнародних фестивалів аматорських театрів в Україні варто 

зазначити, що у жовтні 1990-го року на Тернопільщині вперше відбувся 

міжнародний фестиваль «Тернопільські театральні вечори», і у 

Копичинецькому народному театрі ім. Богдана Лепкого його учасники 

отримали можливість спілкування з зарубіжними колегами. Делегації 

аматорських театрів із Мінська (Білорусь), Кемерово (Росія), Інцінга (Австрія), 

Мангайма (Німеччина), Геельо (Угорщина), а також спостерігачі з 

Великобританії та Чехословаччини приїхали у Копичинці, де побачили виставу 

копичинчан за твором «Невольник» Т. Шевченка. Зарубіжні учасники і гості 

фестивалю були у захваті від вистави та від спілкування з копичинецькими 

аматорами. Високу оцінку побаченому дали К. Віллярд з Великобританії та 
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Я. Кепртова з Чехословаччини. Зокрема, представник театральної трупи 

Зурінг із Австрії К. Дрексель, відвідавши музей театрального мистецтва, 

залишив у книзі відгуків такий запис: «Ми були вражені різнобічністю 

діяльності, притаманної вашому театрові, а також тим, що тут ставлять, 

наприклад, Шіллера. Особливо цікавим для нас є те, що ви поєдуєте “народне 

мистецтво” з “високим” (класичним) театром». Над надзвичайно оригінальною 

виставою «Невольник», яка вражала своєю сценографією, режисер 

аматорського театру О. Савка працював разом із київським художником 

І. Білецьким. Продуманою була кожна мізансцена, кожен штрих, що міг би 

підсилити дію чи доповнити образ. Ці образні і витончені мізансцени режисер 

Павлоградського народного театру, учень Ю. Любімова, колишній актор Театру 

на Таганці А. Рева назвав сучасною європейською хореографією. Глядачів 

вражали масові сцени, і перша постановка «Невольника» завершилась 

виконанням духовного гімну «Боже великий, єдиний», під час якого люди у 

залі піднялись і багато у кого на очах з’явились сльози [18, с. 151-152]. Тож 

можна стверджувати, що театральне аматорство мало вплив на становлення 

української державності і формування національної свідомості.  

У 1993 році з ініціативи Дніпропетровської обласної молодіжної 

організації «Дніпровська спілка молоді» було започатковано щорічний 

міжнародний фестиваль молодіжних театрів «РАМПА» у м. Дніпрі (тоді –

Дніпропетровську). Відтоді «Рампа» проводилась щороку протягом тижня у 

квітні в приміщенні Дніпровського обласного театру. Окрім «Дніпровської 

спілки молоді», організацією фестивалю опікувались Дніпропетровська обласна 

державна адміністрація та Дніпровський академічний театр драми і комедії 

(тоді – Дніпропетровський академічний театр російської драми ім. Горького). 

Протягом 1990-х-2000-х років у фестивалі брали участь молодіжні аматорські 

театри України, Білорусі та Росії, а також колективи з Грузії, Молдови, Литви і 

Великобританії. Ідея фестивалю належить його першому директору, на той час 

заступнику секретаря «Спілки» О. Росю та його першому режисеру, 

заслуженому працівнику культури України, режисеру театру «Маски» 



 168 

І. Трахту. «Рампа» мала на меті відродження та підтримку розвитку 

молодіжних аматорських театрів України, зміцнення культурних зв’язків між 

Україною та іншими країнами, пошук та відкриття молодих театральних 

талантів, створення умов для самореалізації української творчої молоді та 

плідного спілкування самодіяльних театрів України, сприяння естетичному й 

моральному вихованню молоді. Фестиваль демонструє суміш жанрів: в основі 

багатьох виступів лежить ідея студентського театру естрадних мініатюр, але є 

місце для драми, трагікомедії, пантоміми та інших жанрів. Тому для учасників 

фестивалю передбачалась велика кількість номінацій, зокрема Гран-прі, «За 

найкращу режисуру», «За найкращий авторський твір», «За найкраще музичне 

оформлення», «За найкращу сценографію», «За найкращу жіночу роль», «За 

найкращу чоловічу роль», «За найкращу жіночу роль другого плану», «За 

найкращу чоловічу роль другого плану», «Королева епізоду», «Король епізоду» 

та приз глядацьких симпатій, а також дипломи лауреатів фестивалю, дипломи 

лауреатів за акторську роботу та спеціальний приз преси [178]. Заохочення і 

можливість показати публіці свої напрацювання ставали стимулом для 

подальшої творчої роботи аматорських театральних колективів. 

Славні мистецькі традиції зберігаються та збагачуються на 

Чернігівщині, де діють п’ять колективів народної естради та десять театральних 

колективів різного підпорядкування мають звання «народний аматорський» та 

один «зразковий аматорський». Поряд з досвідченими корифеями аматорської 

сцени з’являється ініціативна талановита молодь, яка створює і очолює нові 

театри. Працюють театри і при громадських організаціях, що засобами 

мистецтва вирішують соціальні проблеми. Це екологічні театри, студентські 

театри, театри для молоді з обмеженими фізичними можливостями та інші. 

Виступи та творчі акції милосдердя для соціально незахищених верств 

населення вже стали доброю традицією аматорських театрів Чернігівщини. В 

області відбуваються районні огляди з театрального жанру та фестивалі. 

Традиційним став фестиваль в Прилуках, заснований у 2002 році під назвою 

«Театральна осінь», а з 2009 року це – Всеукраїнський відкритий фестиваль 
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театрального мистецтва «Театральне коло», який має проводитись щорічно 

в травні у рамках Всеукраїнського «Миколиного ярмарку». За ініціативою 

Прилуцького земляцтва в місті декілька років поспіль проводився відбірковий 

тур Всеукраїнського фестивалю акторської майстерності імені видатного 

земляка – актора М. Яковченка. З 2009 року в Чернігові відбувається щорічний 

Міжнародний Молодіжний Театральний Фестиваль «ПРОСТІР», заснований 

Чернігівським національним педагогічним університетом імені Т. Г. Шевченка. 

Він проводиться щорічно за сприяння університету і Чернігівського обласного 

осередку Всеукраїнської громадської організації «Студентська республіка» 

серед непрофесійних театральних колективів з України та з-за кордону. Гасло 

фестивалю «Відкрий світу простір своєї уяви!» [9]. 

У 2008 році в Білій Церкві вперше відбувся Всеукраїнський фестиваль 

дитячих та молодіжних театрів моди, організаторами якого були Міністерство 

освіти і науки України, Український державний центр позашкільної освіти, 

Головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, 

Центр творчості дітей та юнацтва Київщини. В очному та заочному турах 

заходу взяли участь 13 областей України, зокрема Вінницька, 

Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, 

Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Херсонська, Хмельницька 

області та місто Київ. На фестивалі колективами були представлені цікаві 

колекції з музичним оформленням і професійним показом. Гран-прі отримав 

народний театр костюму «Мельпомена» Донецького обласного палацу дитячої 

та юнацької творчості [180]. Також того року у Дніпродзержинську (нині – 

Кам’янському) стартував перший регіональний культурологічний фестиваль 

«Мамай Fest». Упродовж двох тижнів у місті тривали мистецькі акції, 

присвячені легендарному козакові: виступи фольклорних колективів, виставки, 

дискусії. На народних картинах Мамая зазвичай зображають у оксамитному 

жупані, сап’янових чоботях та синіх шароварах, із закрученою чуприною він 

сидить під деревом зі схрещеними по-східному ногами, в руках – бандура, 

обабіч – кінь. У цих образах дослідники вбачають уособлення кращих рис 
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людини – співучої душі та волелюбності. Але щодо того, ким був насправді 

один із найпопулярніших в Україні фольклорних героїв, науковці не 

одностайні. Одні вважають його запорозьким козаком, інші в медитаційній позі 

та рисах обличчя вбачають щось монголо-татарське. Та меті організаторів 

культурологічного «Мамай Fest» було у різний спосіб привернути увагу 

широких кіл громадськості до національних традицій, з’ясувати роль 

українського прагероя у сучасному світі За свідченням директора місцевого 

музею історії Н. Буланової, митці часто звертаються до цього образу, щоб 

розкрити українську ментальність [273]. 

Також у 2009 році в Херсоні пройшов Перший Локальний театральний 

фестиваль «Лютий/Февраль», присвячений 135-річчю з дня народження 

всесвітньо відомого режисера-новатора Вс. Мейєрхольда. Організатором 

дійства виступив Херсонський МОНОципальний центр імені Вс. Мейєрхольда. 

На фестивалі було представлено сім авторських вистав, у яких режисерами 

стали колишні актори центру. На сцені (танцполі в нічному клубі «Его») грали 

аматори. За декорації їм слугували стіни, мотузки, побутові речі тощо. Єдиним 

освітленням була клубна світломузика. Хоча виступи митців-аматорів 

проходили на незвичній для херсонців театральній сцені, та креативне рішення 

припало до душі глядачам, яких зібралося чимало: дехто протягом майже трьох 

годин дивився на гру акторів стоячи. Постановки були різні як за змістом, так і 

за жанрами. Сім аматорських театрів – «ИМХО» (драматург О. Астасьєва, 

режисер Н. Голуб), «Лаборатория симулятивной урбанистики» (режисер 

М. Афанасьєв), «Чрево» (режисер О. Семенюта), «Чердачёк» (режисер 

В. Казаков), «Ведмідь-квітка» (режисер О. Пантюхова), театр декларативного 

ексгибиционизма (автор і режисер Н. Блок), «Мило» (автор і режисер 

Р. Красновид), – продемонстрували авторські вистави на гостросоціальні теми 

Цей фестиваль став своєрідним символом початку режисерської кар’єри, адже 

саме так у 1902 році реформатор театру ХХ століття Вс. Мейєрхольд розпочав 

свою режисерську діяльність після повернення з Москви до Херсона. Активісти 

Херсонського МОНОципального центру імені Вс. Мейєрхольда шанують 
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пам’ять свого вчителя: в рамках фестивалю була встановлена меморіальна 

дошка на стіні будинку, де жив режисер. Для всіх бажаючих заслужений діяч 

культури України В. Гребенюк прочитав лекцію на тему: «Мейєрхольд у 

Херсоні». Також у рамках фестивалю було показано короткометражний фільм 

М. Афанасьєва «Мейєрхольд. 4:48». Організатори театрального фестивалю 

недержавних театрів зазначили, що він матиме продовження, адже теми вистав 

відображають нашу дійсність, вони сучасні та зрозумілі для городян [140]. У 

2010 році Другий театральний фестиваль «Лютий/Февраль» також пройшов 

успішно, незважаючи на примхи зимової погоди. Фестиваль був присвячений 

сімдесятій річниці з дня загибелі Вс. Мейєрхольда. В основі ідеологічної 

концепції фестивалю була документальність: були творчо осмислені та 

театрально втілені реальні джерела, що слугували робочим матеріалом для 

аматорів. Дійство почалося з перформансу, в ході якого вікна знаменитого 

будинку, де мешкав режисер, прикрасились написом: «В цьому будинку жив 

Вс. Мейєрхольд». Літери шрифту, віддруковані на папері формату А-3, були 

спеціально оформлені у класичному стилі двадцятих років минулого століття 

дизайнером Д. Симковським. У перший день фестивалю глядачі отримали 

можливість подивитись унікальний художній фільму «Білий орел» – єдиного 

фільму, в якому зіграв Вс. Мейєрхольд. Наступна подія відбулась у міському 

планетарії імені Ю. Гагаріна, де голова Херсонського МОНОципального центру 

імені Вс. Мейєрхольда А. Май запропонував увазі присутніх інтерактивний 

«неспектакль» «Демократія.uа», в ході якого за допомогою ведучих глядачі 

самостійно з’ясували чим характеризується актуальний стан демократії по-

українськи. Скористатися плодами демократії, на їх думку, українцям заважає 

відсутність «фіксації», тобто зосередженості зусиль у досягненні конкретних 

результатів. Завершила перший день фестивалю вистава «Кисень» від 

харківського авторського театру «Котелок». Другий день фестиваль пройшов у 

планетарії, де публіка почула і побачила читку вербатім-п’єси «Херсон – це...» 

(режисер – Є. Марковський). П'єса у вигляді бліц-вистави вже була показана 

восени у рамках фестивалю «Терра-Футура». Та нині відгуки аудиторії були ще 
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більш позитивними: з’ясувалося, що формат звичайного читання набагато 

вигідніше підкреслює особливості текстів, зібраних у результаті інтерв’ю з 

трьома десятками херсонців. Театральну програму урізноманітнив 

кінематографічний проект Центру молодіжних ініціатив «Тотем» та творчого 

об’єднання «Коаліція зла». Перформанс «Події» (автор концепції М. 

Афанасьєв) включав в себе три «псевдодокументальних» ролика: репортаж про 

перебування над Херсоном невпізнаного літаючого об’єкта, кіносагу про 

підкорення «найвищої вершини Херсона» загоном відважних альпіністів 

(реалізатор ідеї У. Данчук) та відеозвіт про дуелі «двох жінок на сьомому місяці 

вагітності», де перемогла дружба і пренатальна медицина (під час зйомок ніхто 

не постраждав). Харків’яни представили гостросоціальну драму «Хмара щастя» 

(драматург Я. Пулинович), присвячену нелегкій долі наркоманів та їх близьких, 

яка цілком прогнозовано викликала бурхливий диспут по закінченні читання. 

Схвальних відгуків удостоїлась постановка «Десь і біля» (автор Г. Яблонська, 

режисер Є. Марковський), що поєднала в собі елементи традиційної вистави, 

бліц-вистави і текстової читки. Авторський театр «Котелок» завершив другий 

день фестивалю виставою «Липень» за твором І. Вирипаєва (режисер 

В. Гориславець). Третій день «Лютого/Февраля» проходив в обласному театрі 

ляльок, у програмі було дві вистави. Гості зі Львова, національний «Театр у 

кошику», запропонували увазі публіки містичну моновиставу «Білі мотилі, 

плетені ланцюги» (режисер І. Волицька, актриса Л. Данильчук), поставлену за 

мотивами листів та новел В. Стефаника, яка має багату історію та вже знана у 

світі. Центральною подією усього фестивалю стала вистава «Гойдалка» від 

Херсонського центру імені Вс. Мейєрхольда (режисер А. Май). Вербатім (від 

латинського «дослівно») – творчий метод, завдяки якому було отримано та 

опрацьовано текстовий матеріал, який склав контент п’єси, нині визнається 

одним з найбільш перспективних в новій документальній драмі. Вербатім, 

поставлений за спогадами учасників Другої Світової війни, на той момент був 

єдиним експериментом подібного роду в українському театральному просторі. 

Постановка стала можливою у результаті тривалої роботи його учасників – 
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активістів проекту «Діалог поколінь» (куратор – О. Юдін), що реалізується 

за підтримки німецького фонду «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє», 

директора Херсонського центру ім. Вс. Мейєрхольда, головного організатора 

фестивалю і редактора тексту М. Гоманюка, респонденток – мешканок 

Херсона, які або брали участь у бойових діях, або служили в госпіталях, або 

були примусово вивезені до Німеччини на роботу і в концтабори, актрис студії 

Херсонського центру імені Вс. Мейєрхольда (для деяких із них вербатім став 

дебютом на сцені), всіх, хто брав участь в інтерв’юванні та глядачів, які 

протягом усього спектаклю напружено «проживали» у залі абсолютно 

унікальні тексти п’єси, які нікого не залишили байдужим [141]. 

Серед низки театральних фестивалів цікавим феноменом є міжнародний 

фестиваль сучасних, альтернативних, експериментальних і незалежних театрів 

України та Європи «Драбина», що відбувається з 2004 року у м. Львові. Цей 

проект ґрунтується на принципах вільного творчого пошуку нових мистецьких 

форм на основі діалогу між низкою мистецьких напрямків, що об’єднані 

навколо театру, пропагуючи відмову від обмежень у мистецтві і створюючи 

простір для якнайповнішого втілення ідей під гаслом «Сучасне покоління. Час. 

Простір. Власна візія». Для розвитку нестандартного дитячого театру 

мистецька майстерня «Драбина» проводить дитячий фестиваль «Драбинка» [60, 

с. 73]. Адже залучення дитячих колективів до театральної діяльності є 

необхідною умовою розвитку театрального мистецтва. У Положенні про V 

Міжнародний молодіжний фестиваль аматорського театрального мистецтва 

«Молодіжне театральне збіговисько ДРАБИНА» зазначається, що у 2008 році 

фестиваль проводиться серед аматорських театральних колективів з України та 

з-за кордону, під час фестивалю відбудуться різноманітні акції для гостей та 

учасників фестивалю (майстер-класи, творчі зустрічі, презентації, круглі столи, 

лекції та екскурсії), в межах фестивалю відбуватимуться такі проекти: 

фотоконкурс «Фотоп’єса», кінопоказ «Кіно’театр», літературні читання 

«Пожежна драбина», фестиваль дитячого театру «Драбинка», конкурс 

драматичних творів «Драма на драбині». Умови участі у «Драбині» надають 
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можливість показу власної творчості аматорським театральним колективам 

чи окремим представникам молоді, немає жодних обмежень щодо жанру та 

режисури остановки, складу колективу та кількості учасників, а при перегляді 

композицій оцінюватиметься відповідність ідеї та гаслу фестивалю, її 

оригінальність, рівень режисерської роботи та акторської майстерності, 

музичне та сценічне оформлення, а також пластичне та хореографічне 

вирішення. Протягом чотирьох днів насиченого фестивального життя, що 

обертались навколо театральних постановок різних жанрів, ідейних напрямків 

та режисерських рішень, виступи аматорських театрів на ювілейній «Драбині» 

переплітались з майстер-класами, зустрічами й презентаціями, круглими 

столами та екскурсіями у різних локаціях. Учасниками «Драбини» у 2008 році 

були українські аматорські театри «Ми» (м. Львів,), «Ага-Т» (м. Луганськ), 

«Человеческий голос» (м. Одеса) та мім-дует «Next Step» (м. Рівне), російські 

театри «Сакраментум» і «TabulaDanza» (обидва з Москви), а також польська 

перформативна група «Тіло. Рух. Місто» (м. Рацібож). Серед друзів та гостей 

фестивалю були зазначені театри «Вар’яти на ровері» (м. Львів), «homo ludens» 

(м. Харків), МААТ та «Anna Planeta» (обидва з Любліна, Польща), а також 

спеціальний гість – театр «Nicoli» (м. Краків, Польща). Переможцем у номінації 

«Найкраща театральна композиція» став мім-дует «Next Step» з композицією 

«Глина. 30 хвилин мистецтва», у номінації «Найкраща режисерська робота» –

театр «Ага-Т» (режисер – Г. Шевченко), у номінації «Найкраща акторська 

робота» – Денис Дикий («Ага-Т») і Наталка Козел («Next Step»), приз 

глядацьких симпатій отримав театр «Человеческий голос» з роботою 

«Пенелопа». Організатори фестивалю зазначають, що аматорство «Драбини» – 

це передусім свобода, бажання бути самим собою на сцені й у глядацькій залі, 

можливість існувати поза нормами, але не поза мораллю. На їх думку, учасники 

«Драбини» практично не піддаються опису, варіюючись від жахаючих 

студентських спроб вилити всю філософію свого геніального «Я» на 

шокований чи нудьгуючий зал до цілком зрілих цілісних постановок, які 

дихають майстерністю, вміють передавати настрої й впливати на свідомість. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
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Позиціонуючи фестиваль як «збіговисько поглядів, думок, ідей та 

інтерпретацій, місцем вираження яких є сцена» Львівська міська молодіжна 

громадська організація «Мистецька драбина» однаково цінує традицію і 

експеримент, проте прагне показати сучасне покоління з його власним 

баченням часу і простору [196]. За версією інтернет-порталу zaxid.net V 

Міжнародний молодіжний фестиваль аматорського театрального мистецтва 

«Драбина – 2008» ввійшов в ТОП-7 культурних подій м. Львова у 2008 році, а 

наступного року фестиваль став переможцем Конкурсу на найкращі проекти 

польсько-української співпраці у гуманітарній сфері й отримав диплом від 

Посольства Республіки Польща в Україні [266]. 

Також один із фестивалів аматорських театрів, започаткованих у Львові 

молодіжною громадською організацією «Мистецька майстерня «Драбина» у 

2010 році, перетворився на фестиваль сучасної драматургії «Драма.UA». 

Фестиваль являє собою експериментальне творче дійство, що має на меті 

створення сприятливого середовища постійної дії для розвитку сучасної 

української драматургії. У 2010 році фестиваль відбувався на декількох 

площадках. Простором втілення першої частини фестивалю для його учасників 

з різних регіонів України, а також з Польщі, Чехії та Швеції стала споруда 

колишньої консервної фабрики, історія якої сягає ХVI століття.  Під час другої 

частини дії розгортались на українсько-польському прикордонні у театрально-

драматургічному наметовому містечку, де відбувались перформанси, майстер-

класи та відкриті обговорення драматургічний ідей. Згодом фестиваль сучасної 

драматургії набув особливого значення для української культури, про що 

свідчить мистецтвознавиця Г. Веселовська: «ІV Фестиваль сучасної  

драматургії ДРАМА.UA, який тільки-но закінчився у Львові, незаперечно 

можна назвати однією з головних театральних подій  року в Україні. Вирісши із 

скромного фестивалю аматорських театрів, зараз, він став потужним двигуном 

неофіційного театрального руху, спрямованого на те, аби сучасному глядачеві 

було не нудно в сучасному театрі, аби вітчизняний театр якомога швидше 

перетворився із середовища церемоніально-розважального на справжній 
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інтелектуально-мистецький ресурс. Оскільки від більшості інших 

фестивалів України ДРАМА.UA принципово відрізняється бажанням 

орієнтуватися і створювати професійне театральне-мистецьке середовище, 

Львів на ці три дні перетворився на місце безпосереднього і неупередженого 

фахового спілкування, обміну досвідом. Чотири паралельно працюючі 

майстерні, якими керували митці з Німеччини, Польщі, Чехії, Великобританії, 

Чехії, читки п’єс і покази вистав різних країн – все це ледь уміщалося в 

робочий фестивальний день, який буквально розбухав від подій. І при цьому 

всьому ДРАМА.UA, мала дивовижно перфектну організацію, вичерпний 

інформаційний супровід, адресну рекламу та була позбавлена будь-якого 

гламуру й зайвої фестивальної метушні. «Більше драми!» – таке, почасти 

лукаве, гасло колись для себе, а тепер – для всіх учасників вигадали 

організатори ДРАМА.UA, маючи на меті, мабуть, просте кількісне збільшення 

хороших драматичних текстів. Сьогодні ж це гасло на «дорослому» фестивалі 

працює вже дещо по-іншому: більше драми саме в театрі стає своєрідним 

застереженням-страхуванням від збільшення кількості невирішуваних 

життєвих драм» [82]. 

Творча лабораторія драматургії також існує на Харківському фестивалі 

недержавних театрів «КУРБАЛЕСІЯ». У жовтні 2009 року в Харківському 

Будинку актора пройшов VII-й фестиваль. Задуманий В. Гориславцем 

(авторський театр «Котелок») проект зацікавив як визнаних метрів, так і 

досвідчених, але поки невідомих широкій публіці фахівців, яких приваблює 

область театрального експерименту, зокрема драматургів М. Дурненкова (п’єса 

«Синій слюсар»), П. Пряжко (п’єси «Поле» і «Легке дихання»), режисера 

московського Театра.doc М. Угарова (п’єса «ОБЛОМОFF»), драматургів 

В. Снегурченко (вистави «Північне сяйво» і «Трюча») та Г. Яблонської (п'єса 

«Лодочник»). У рамках фестивалю відбулись дискусії та колективні 

постановки, ідея яких полягає у тому, що п’єса розігрується жеребом і 

ставиться за декілька днів режисерами та акторами з різних театрів із різних 

міст. Наприклад, бліц-вистава «Легке дихання» Херсонського центру імені 
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Вс. Мейєрхольда (режисер Н. Гоманюк) була поставлена у Харкові із 

залученням харківських акторів. Складна за структурою п’єса (обсяг, масивні 

ремарки, неоднозначні діалоги) обговорювалася до глибокої ночі. Тож 

готовність сучасного режисера до роботи з нестандартним матеріалом стала 

однією із тем фестивальних шукань. Оскільки завдання «КУРБАЛЕСІЇ» не 

епатаж публіки, а дослідження в галузі сучасної драматургії мови сучасного 

театру і способів його вираження, то драматурги, режисери й актори з одного 

боку і критики, глядачі та вчені – з іншого, стали партнерами, а не 

протиборчими сторонами. Зокрема, херсонські актори-аматори спочатку 

відпрацювали на сцені як артисти, а потім в залі взяли участь у диспутах [129]. 

У 2006 році в Харкові в Центрі боротьби та профілактики СНІДу 

майбутній президент фестивалю-лабораторії «Живи!» В. Какурін зібрав 

керівників харківських недержавних театрів і запропонував заснувати 

театральний фестиваль. На його пропозицію відгукнулись керівники 

театральних колективів м. Харкова С. Аксьонов (театр «Може бути»), 

Е. Антонова (музичний театр «Менестрелі»), А. Аскерова (дитячий музичний 

театр «Веселка»), С. Бережко (театр «СТЕЛ»), О. Богатирьова та І. Сокіл 

(дитячий театр «БЛЭСС»), О. Вартанян (театр «Сорванцы»), О. Гук (театр 

музичного світло живопису), О. Калінін (театр «Амадей»), В. Кравченко 

(навчальний центр «UBC Group»), І. Міщенко (театр «Каламбур»), 

О. Настаченко (театр «Мадригал»), М. Осипов (театр «Нова сцена»), О. Саєнко 

(ТО «Театр 19»), В. Сидін (дитячий театр «Тимур»), Н. Щупляк (дитячий театр 

«Апельсин»), О. Худинова (дитячий музичний театр «Веселка»), які поставили 

свої підписи під неполітичним універсалом «Нехай наші діти будуть здорові!». 

Невдовзі у Криму вони провели форум театральних діячів України, на якому 

зустрілися митці-аматори та професіонали з Харкова, Миколаєва, Луганська, 

Києва, Сімферополя, Лисичанська, Полтави та інших міст України. Необхідно 

навести також фрагменти з адресного листа, який зберігся після їх зустрічі у 

вересні 2006 року: «Ми, учасники форуму театральних діячів, який проходив з 

18 по 22 вересня в Криму в пансіонаті «Сонячна долина» (с. Оленівка, 
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Чорноморського району), склали цей адресний лист для себе, щоб 

обмінятися адресами. Але потім зрозуміли, що адресувати його потрібно всім. І 

тим, хто візьме участь у фестивалі в Харкові з 10 по 15 травня 2007 року, і тим, 

хто до театру не має ніякого відношення. Вперше разом зібралися керівники 

недержавних театрів України – і дитячих, і професійних. Вперше відкрито і 

відверто говорили про СНІД, про те, що це стало поведінкової хворобою. І 

зрозуміли, що немає різниці між дитячими та професійними театрами, якщо 

вони кажуть про те, що суспільство хворе. Їм від цього боляче. Ми хочемо 

провести фестиваль тематичний. Його тема – мотивація здорового способу 

життя. У 2007 році виповнилося 20 років першого зареєстрованого випадку 

ВІЛ-інфекції в Україні. За цей час виросло нове покоління. Це покоління наших 

глядачів і учасників. Це їх світ. Це їхня країна. Це їм жити в цьому світі. Ми не 

можемо перемогти СНІД. Ми можемо змінити себе. Запрошуємо всі недержавні 

театри прийняти участь у цьому соціальному проекті». Були в листі й дописи 

деяких учасників форуму: «Іноді ми не усвідомлюємо, наскільки серйозні 

проблеми, що стоять перед людством. Подібні акції допомагають глибше 

перейнятися цим болем, і кожен з нас просто зобов'язаний в силу своїх 

можливостей протистояти злу на Землі» (Л. Головинська), «Без жалю про 

минуле, з надією на майбутнє. Ми свідомі і сильні – вперед! Життя прекрасне, 

воно варто любові» (М. Заїченко), «У нашої планети світле майбутнє, тому що 

у неї є ми» (В. Корнійкова), «Ми разом. Фестиваль має об’єднати всіх і стати не 

просто трибуною, а стати трибуною, з якою говорять про душу» 

(Н. Литвиненко), «Хай живе театротерапия!» (В. Романчук)» [279].  

Якщо у 2007 році на першому фестивалі «Живи!» його ініціатор 

Благодійний фонд «Червона стрічка» зробив боротьбу зі СНІДом лейтмотивом 

усіх вистав, то у 2008 році підзаголовком усього дійства стала «Лабораторія 

оптимізму». Багато дитячих колективів цього разу взяли участь у фестивалі-

лабораторії «Живи!». Зокрема, театр «Сорванцы» (м. Харків) привіз виставу 

«Крила» – колаж з пісень і віршів. Поєднання поезії та музики, посилена 

танцем у виконанні 10-13-річних дітей виявилася дуже серйозним, цілісним 
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твором. Діти запитали у дорослих: «Чому ви робите дурниці? Чому ви 

любите дурниці? Чому ви не хочете визнати свої дурниці?», і були 

винагороджені заслуженою овацією. Фестиваль-лабораторія «Живи!» стала не 

просто боротьбою проти СНІДу, а боротьбою за життя і свідомість людей, 

назва фестивалю перетворилась заклик один до одного. Дівчата-підлітки з 

Лисичанської дитячої театральної студії «Арлекін» у виставі «На Зараз треба 

дивитися з Потім» спробували зіграти доросле життя. П’єса розповідає про 

двох дівчат, які будучи дуже юними приймають доленосні рішення і тільки 

через багато років їм випадає шанс виправити свої помилки. В результаті все 

закінчується щасливо, у кращих традиціях вітчизняної мелодрами. 

Херсонський театр «Студі-арт», створений з студентів ХДУ, підійшов до 

проблеми доленосного вибору дещо інакше. У п'єсі Л. Корсунського «Клітка» 

дійові особи – звірі зоосаду, мирне життя яких порушує новенький – Сірий. Він 

розповідає звірям у клітці про волю, про життя поза гратами і руйнує звичну 

тваринам систему світобудови. Жити з усвідомленням того, що твоє життя не 

істинне, стає неможливо, і звірі роблять свій вибір. Харківські студенти 

юридичної академії привезли моновиставу «Монолог ангела или Е. Ж.» – 

розповідь людини, життя якої було зруйновано. Спогади головного героя – 

суцільні алегорії й іносказання, це міська поезія нашого століття. З самого 

початку зрозуміло, що свідомість і звична нам система мислення зникли у цієї 

людини в той момент, коли Їжака залишила Кішка. Їжак живе скоріше в 

божевільні, ніж у лікарні. Їжак швидше молодий, ніж старий. Він скоріше 

помер, ніж залишився жити. Висновки можна робити різні, і уявляти собі 

матеріальне життя людини, яка називає себе Ангел або Їжак, по-різному, з 

різним фіналом і висновками. Та процес пізнання головним героєм істин через 

досвід та спогади був цікавим для глядачів. Харківський Театр дітей «Тимур» 

привіз в «Сонячну долину» свій «Зелений прапор надії». П'єса режисера 

В. Сидіна на твір О. Калмикової стосувалась історії життя польського педагога 

Я. Корчака. У виставі не було ні пострілів, ні крові, ні клубів диму з печі в 

таборі смерті – тільки схематичні декорації та діти на сцені. Координатор 
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фестивалю В. Какурін назвав «Зелений прапор надії» кращим спектаклем 

минулого сезону в Україні. Формат фестивалю передбачав також спільну 

творчість театралів і дизайнерів. Їх роботи були представлені на виставці 

плакатів після дизайн-паті «Голими руками» [1].  

У вересні 2009 року в Криму знову відбувся п’ятиденний ІІІ 

театральний фестиваль «Живи!», який було засновано як форум для 

недержавних театрів, що у процесі розвитку став фестивалем непрофесійних, 

живих театрів як для дорослих, так і для дітей. На його відкритті Харківський 

театр «На Жуках» представив міжнародну бліц-виставу «Над містом». 

Професіоналів серед учасників артпроекту, окрім режисера О. Тернової, не 

було, а акторами стали волонтери з п’яти країн світу. Обрана тема дійсно 

інтернаціональна, це тема самотності. Бродяга, що живе на вулиці, музикант, 

двірник, прибиральниця – всі герої вистави прагнуть турботи, любові, але 

почуваються самотніми, кожен  по-своєму. На думку акторки-аматорки, 

майбутнього педагога Й. Нільсон зі Швеції проблема самотності не має 

кордонів, і, незалежно від рівня життя будь-якої країни, такі люди потребують 

допомоги від держави й громадських організацій. До втілення соціальної 

міжнародної атракції взялися Молодіжний центр європейської співпраці в місті 

Харкові «Планета ХХІ» і «Театр на Жуках». Виставу готували протягом шести 

днів волонтери з Польщі, Німеччини, Швеції, Японії та України. Автор 

сценарію та виконавець головної ролі бродяги, журналіст Д. Терновий розповів, 

що даний проект був екстремальним, адже у ньому брали участь люди з різним 

менталітетом, які не мали сценічного досвіду, і на підготовку бліц-вистави було 

відведено всього шість днів. Особливістю бліц-вистави було те, що кожен 

учасник багатонаціональної трупи на сцені розмовляв рідною мовою [157]. 

Міжнародний арт-експеримент також є яскравим прикладом того, що 

аматорський театр в Україні наприкінці 2000-х років стає місцем взаємодії 

різних культур, зокрема Сходу і Заходу, виявлення спільних проблем у 

глобальному масштабі та пошуку шляхів їх вирішення. 
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Окрім ведення здорового способу життя надзвичайно актуальною 

темою нині є люди з особливими потребами. У певній мірі привернути увагу 

громадськості до них вдається завдяки проведенню фестивалів аматорських 

театрів. Для підтримки та популяризації самобутньої творчості людей з 

особливостями психофізичного та інтелектуального розвитку, зрівняння 

можливостей людей з вадами здоров’я у суспільстві та одночасної їх активізації 

та інтеграції у суспільство з 2002 року у Києві відбувається Міжнародний 

Інтеграційний Театральний Фестиваль «Сонячна хвиля». У 2008 році на ньому 

були представлені вистави 18-ти театральних колективів з Білорусі, Литви, 

Польщі, Росії, Узбекистану та України. Також під час проведення фестивалю 

відбулись низка майстер-класів та було організовано міжнародну конференцію 

на тему «“Особливий театр” як форма реабілітації та соціальної адаптації 

людей з особливими потребами у сферах культури, освіти, медицини та 

соціальної роботи» [2]. Подібний фестиваль маємо і у Львові: вже шістнадцять 

років Мистецько-терапевтичний центр «Непротоптана стежина» за підтримки 

управління культури та управління освіти Львівської міської ради та 

громадських організацій організовує різноманітні мистецькі акції за участі 

людей з особливими потребами, їх батьків, інструкторів котрі працюють з 

ними, проводить навчання, майстер-класи та великий міжнародний фестиваль, 

що є частиною міжнародної співпраці у рамках України, Польщі та Білорусі. 

Саме тут діти та молодь з вадами здоров’я мають можливість представити 

вистави, над якими працюють протягом року, познайомитися з новими людьми, 

зустрітися з давніми знайомими, отримати кваліфіковану критику професійних 

акторів, режисерів, театрознавців та поради щодо розвитку свого театру. У 2016 

році фестиваль отримав свою офіційну назву – ХІ Міжнародний фестиваль 

особливих театрів «Шлях». Отже мистецькі акції «Непротоптаної стежини» 

поступово перетворились на фестиваль «Шлях», яким тепер простують 

талановиті актори з особливими потребами та їх друзі [277]. 

Таким чином, фестиваль аматорських театрів, пронизаний духом часу, 

стає потужним каталізатором творчих процесів, підвищує престиж українських 
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міст і країни у цілому, залучає митців-аматорів до створення нових спільних 

мистецьких проектів, спонукає до обміну досвідом, надає можливість 

продемонструвати творчі досягнення і заявити про себе. Проведений аналіз 

роботи фестивалів аматорського театрального мистецтва дозволяє 

стверджувати, що географія проведення їх досить широка. Окрім Києва та 

Київщини потужними фестивальними осередками для аматорських театрів у 

1990-ті – 2000-ні роки стають Львів, Тернопіль, Дніпро, Херсон, Харків, 

Чернігів і Крим. У сучасному культурному просторі фестиваль, під час якого 

поєднуються мистецькі традиції та новації, можна вважати ознакою 

культурного центру для міста, де відбувається його проведення. 

У контексті глобалізаційних процесів, коли світ набуває принципово 

нових рис, вивчення фестивального руху аматорських театральних колективів 

може вплинути на становлення адекватної соціокультурної орієнтації 

особистості, яка спроможна вийти на новий рівень комунікації, що одночасно 

поєднуватиме гнучкість поглядів на культури інших народів світу з 

усвідомленням значимості української культури. Завдяки фестивалям, що 

важливі для їх учасників та відвідувачів не тільки у естетичному значенні 

проведення дозвілля, а й у формуванні ціннісних орієнтацій, використовуючи 

вплив театрального мистецтва можна привернути увагу людей до проблем 

соціуму та варіантів їх вирішення. Під час проведення фестивалів аматорських 

театрів у пошуку нових форм в діалозі між низкою супутніх мистецьких 

напрямків (образотворче мистецтво, література, кіно тощо) виникають зв’язки 

між дитячим аматорським театральним мистецтвом, молодіжними 

аматорськими колективами та професійними театрами, відтворюється проекція 

сучасності українського суспільства на театральне мистецтво, формуються 

спільні гуманістичні погляди. Проведення міжнародних фестивалів 

аматорських театрів сприяє як збагаченню української культури і визначенню 

подальших перспектив її розвитку, так й інтенсифікації міжкультурного 

спілкування. 
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Висновки до третього розділу  

 

Таким чином, підводячи підсумки розділу, необхідно відзначити, що: 

• сучасний аматорський театр, володіючи потенціалом створення 

культури суспільства у цілому, має безпосередній вплив на всебічний розвиток 

особистості, зокрема актора-аматора. У мистецьких колективах особливе місце 

відводиться режисерам, які, маючи професійну освіту і досвід роботи актора, за 

внутрішнім покликом працюють із акторами-аматорами, що, зазвичай, 

приходять до самодіяльного театру із різних сфер, без спеціальної підготовки. 

Важливим завданням для режисерів аматорських театрів в умовах сучасного 

світу та інформаційного суспільства, стає актуалізація усіх цінностей 

людського життя та духу, заклик глядачів до гуманізму і людяності та 

виховання актора-аматора як особистості з розвинутим аналітичним 

мисленням, що розумітиме наслідки власних вчинків і свою відповідальність у 

соціумі, особистості, яка буде здатна до самоусвідомлення та осмисленого 

життя, важливого для неї та інших. Воно виконується засобами театрального 

мистецтва з урахуванням як нових так і традиційних тенденцій через 

демонстрацію у виставах життєвих колізій крізь власний досвід режисера 

аматорського театру, що здатен, визнаючи різницю власної внутрішньої 

культури і культури, у якій ми перебуваємо, на глибокій емоційній основі 

вирішувати творчі завдання різної складності; 

• у кінці ХХ – на початку ХХІ століття тісно співіснують та діалектично 

розвиваються два напрями роботи з учасниками аматорських театрів: 

технологічна підготовка і розвиток індивідуальності актора, адже в кожній 

людині наявна творча індивідуальність, а природна обдарованість учасників 

аматорських театрів може бути скерована до активної діяльності, що й 

допоможе митцю-початківцю реалізуватися не тільки на сцені, а й у житті 

завдяки отриманню додаткових знань та навичок. Режисери українського 

аматорського театру, поєднуючи соціально-культурну та творчу діяльність, 

приділяють неабияку увагу внутрішньому світу та психології сучасної людини, 
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надаючи можливість глядачам подивитись на створене засобами театру 

власне віддзеркалення, а акторам, що перебувають у процесі вирішення 

творчих задач в контексті естетичних потреб суспільства, – проявити 

винахідливість та креативність. У співпраці режисера й акторів-аматорів 

вивільняється творча природа людини, тож митець-аматор, зрозумівши сутність 

театрального мистецтва, може проаналізувати та засвоїти знання з історії 

розвитку культури, філософії, психології, осягнути причинно-наслідкові зв’язки 

подій у житті як своїх сучасників, так і тих, хто залишив нам багату культурну 

спадщину, ознайомитись із культурою інших народів світу; 

• українське аматорське театральне мистецтво сприяє засвоєнню 

людиною соціальних ідей, моральних норм та цінностей, формуючи не тільки 

особистий досвід митця-аматора, а й суспільно-естетичний ідеал, стає засобом 

інтеграції представників різних культур, оскільки являє собою процес пізнання 

інших людей, їх почуттів та прагнень, викликає інтерес до духовного життя тієї 

чи іншої країни, а також, використовуючи найкращі зразки вітчизняної 

драматургії, сприяє збереженню національної культурної ідентичності на фоні 

глобалізаційних процесів. Своєю чергою, режисери аматорських театрів, маючи 

безпосередній вплив на формування гармонійно розвиненої особистості актора-

аматора, займаючи власні життєві позиції і перебуваючи у пошуку нових ідей, 

дотримуються високої духовної культури і реагують на проблеми суспільства, а 

долучення до культур інших народів сприяє розвитку творчої особистості як 

режисера, так і акторів. Адже людина, задіяна у аматорському театрі, завдяки 

змінам у світобаченні та світосприйнятті, починає по-особливому аналізувати, 

сприймати і переживати ситуації життя, усвідомлюючи важливість 

саморозвитку та реалізації творчого потенціалу у сучасних реаліях; 

• культуротворча функція аматорського театру у вихованні 

підростаючого покоління реалізується через введення дітей і підлітків до 

вітчизняної та світової культури. Завдяки аматорському театру формується 

культура особистості, здатної до креативної та творчої роботи у майбутньому, її 

ціннісні орієнтаціі, особистість гармонізується із врахуванням стану здоров’я 
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сучасних дітей. Поява методик терапії театром у кінці ХХ – на початку ХХІ 

століття свідчить про наявність складних проблем стосовно способу життя 

учнівської та студентської молоді. Фізичному і духовному вдосконаленню дітей 

та підлітків має сприяти аматорський театр, в якому у синтезі виховання, гри і 

терапевтичного впливу театрального мистецтва відбувається набуття технічних 

акторських навичок, розширення світогляду його учасників та гармонізація 

особистості юних акторів, адже театральний педагог має зрозуміти складний 

внутрішній світ сучасної дитини і, не вдаючись до спрощення, зробити цей світ 

більш стійким та гармонійним [154]. Особливого значення набуває 

спостереження за формуванням особистості обдарованої дитини з обмеженими 

можливостями, адже важливість культурної творчості у роботі з дітьми, що 

мають вади здоров’я, незаперечна. Використані у аматорському театрі 

різноманітні театральні прийоми, зокрема, використання ляльок, допомагають 

дітям з обмеженими можливостями адаптуватись до оточуючого світу, 

розкрити потенціал особистості. Аматорський театр через вільну ігрову дитячу 

природу сприяє самовираженню дитини, підвищує її інтерес до оточуючої 

дійсності, допомагає пізнати життя, утворюючи особливе середовище, в якому 

підкреслюється важливість індивідуальності кожного учасника, тож дітям з 

обмеженими можливостями, які задіяні в аматорському театрі, легше 

інтегруватися у соціум. Результатом спільної творчості в доброзичливій 

атмосфері аматорського театру стає поєднання процесів навчання і виховання з 

процесом соціалізації дітей з вадами здоров’я. В аматорському театрі у 

зрозумілій і доступній формі дітям та підліткам прищеплюються 

загальнолюдські цінності, він стає тим місцем, де діти знайомляться із 

здобутками світової театральної культури, долучаються до творчості, яка є 

однією з необхідних умов для становлення особистості, розкриття власних 

талантів, розвитку творчого мислення та естетичного сприйняття дійсності, 

формування культури як кожної окремої обдарованої дитини, так і нації в 

цілому; 
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• висновки щодо репертуару українських аматорських театрів як 

важливого елементу ідентифікації особистості у проекції культурних моделей 

суспільства, а також творчих пошуків власного стилю і особливостей 

формування та експлуатації репертуару аматорських театрів свідчать про те, що 

творчість аматорських театральних колективів є важливою частиною 

суспільних культурних процесів. Репертуар аматорських театрів наочно 

демонструє як, не втрачаючи індивідуального, зберегти загальне, і як 

дотримуючись загального, не втратити індивідуальності, адже до нього входять 

твори як української, так і зарубіжної драматургії. Репертуар є візитною 

карткою самодіяльного колективу, тож для керівника кожного аматорського 

театру важливо віднайти твори, що зацікавлять його учасників і привернуть 

увагу публіки, п’єси, які пов’язані із життєвим досвідом як акторів-аматорів, 

так і глядачів, з їх власними переконаннями та вподобаннями. Тоді у процесі 

виконання творчих завдань і демонстрації п’єси публіці одночасно 

відбуватиметься розкриття здібностей митців і формування культури мислення 

глядача, шляхом створення засобами театру умов для виховання та 

самовиховання, діяльності та спілкування, що свідчить про процес 

безпосереднього творення культури і формування світогляду його учасників на 

сцені аматорського театру. Адже людина потребує визначення власного місця у 

соціокультурному просторі, ототожнення себе у межах культурних моделей 

суспільства, і під час дійства і актори, і глядачі знаходяться у пошуку 

відповідей на одвічні питання, зіставляючи життєві факти з діями на сцені; 

• доведено, що фестивалі аматорських театрів пронизані духом часу, 

прискорюють творчі процеси у середовищі митців-аматорів, оскільки 

залучають їх до створення нових спільних мистецьких проектів, спонукають до 

обміну досвідом та надають можливість продемонструвати творчі досягнення і 

заявити про себе, підвищують престиж українських міст, де проходять, та 

країни у цілому. У сучасному культурному просторі фестиваль, під час якого 

поєднуються мистецькі традиції та інновації, можна вважати ознакою 

культурного центру для місця його проведення. Дослідження фестивального 
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руху аматорських театральних колективів у контексті глобалізаційних 

процесів може вплинути на становлення адекватної соціокультурної орієнтації 

особистості, яка спроможна вийти на новий рівень комунікації, що одночасно 

поєднуватиме гнучкість поглядів на культури інших народів світу із 

усвідомленням значимості власної української культури. Фестивалі важливі для 

їх учасників та відвідувачів не тільки у естетичному значенні проведення 

дозвілля, а й у формуванні ціннісних орієнтацій, адже використовуючи вплив 

театрального мистецтва можна привернути увагу людей до проблем соціуму та 

варіантів їх вирішення. Своєю чергою, безпосередня участь як молодшого, так і 

старшого покоління у театральних постановках та фестивалях дає можливість 

виразити себе, удосконалити свою майстерність, поспілкуватися з колегами: під 

час проведення фестивалів аматорських театрів у пошуку нових форм в діалозі 

між низкою супутніх мистецьких напрямків (образотворче мистецтво, 

література, кіно тощо) виникають зв’язки між дитячим аматорським 

театральним мистецтвом, молодіжними аматорськими колективами та 

професійними театрами. Також під час фестивалів аматорських театрів 

відтворюється проекція сучасності українського суспільства на театральне 

мистецтво та формуються спільні гуманістичні погляди у їх учасників. 

Важливими для потужних українських культурних центрів (Київ, Львів, Дніпро 

ті інші) стають організація і проведення міжнародних фестивалів аматорських 

театрів, які водночас сприяють збагаченню української культури, визначенню 

подальших перспектив її розвитку та інтенсифікації міжкультурного 

спілкування в атмосфері спільної творчості. 

Все вищевикладене доволяє стверджувати, що сучасний український 

аматорський театр є особливим середовищем, що проектує зразки моделей 

поведінки та сприяє культурній ідентифікації особистості, яка відбувається 

шляхом актуалізації ігрової природи людини під час долучення її до 

культурних цінностей. Тож у третьому розділі проаналізовано здатність 

аматорського театру бути модератором формування індивідуальної 

ідентичності завдяки його культуротворчій функції. 
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ВИСНОВКИ 

 

Український аматорський театр як культурний феномен у кінці ХХ – на 

початку ХХІ століття у культурологічному дискурсі і його культуротворча 

функція досліджуються вперше. Відповідно до поставленої мети, завдань, 

основних положень і результатів дослідження сформульовані такі висновки: 

1. Визначено стратегію дослідження українського аматорського театру в 

аспекті його культуротворчої функції, що ґрунтується на основних принципах 

аналізу культури як системи культурних феноменів. Здійснено теоретичне 

узагальнення і нове вирішення наукової проблеми щодо культуротворчої 

функції українського аматорського театру кінця XX – початку XXI століття в 

контексті формування української ідентичності та оптимізації процесу 

інкультурації й самоідентифікації індивіда.  

2. Представлено авторську дефініцію поняття «аматорський театр» як 

неінституціональної форми театру, що поєднує непрофесійних виконавців, які 

діють на громадських засадах. Аматорський театр вивчено у кореляції з 

професійним театром. Доведено, що, будучи автономною складовою художньої 

культури з притаманною йому іманентною специфікою та виконанням окремих 

функцій у соціокультурній практиці, аматорський театр несе у собі загальні 

особливості певної культури, її цінності та патерни поведінки, у яких 

проявляється унікальність нації. 

3. Розкрито культуротворчу функцію аматорського театру у формуванні 

українського культурного простору, міжкультурній комунікації, 

самоідентифікації творчого індивіда, введенні дітей та підлітків до вітчизняної 

та світової культури. Розроблено концепт щодо феномена аматорського театру 

як модератора української ідентичності. У межах концепту запропоновано і 

верифіковано періодизацію розвитку українського аматорського театру 

радянської-пострадянської доби, в основі якої лежить парадигма щодо зв’язку 

змісту, форм та функцій театру з соціокультурними реаліями. 
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4. Створено модель українського аматорського театру кінця ХХ – 

початку ХХІ століття, що інтерпретується як відкрита динамічна система, яка 

орієнтована на діалог із зовнішнім середовищем. Показано, що, якщо в епоху 

соцреалізму театр був інструментом для формування образу певного 

інтегрованого феномену – «радянського народу», то у пострадянський період 

акцент переноситься на викристалізування української ідентичності. 

5. Здійснено типологію українського аматорського театру за наступними 

критеріями – видовим принципом, формою виконання сценічного твору, віком 

учасників, характером підпорядкування тощо. Визначено інноваційні форми 

аматорського театру (вербатім, постмодерністський театр, метафоричний театр, 

театр книги, театр-музей тощо). 

6. Обґрунтовано, що у ХХІ столітті межа бінарної опозиції аматорський-

професійний театр стає більш прозорою, взаємопроникаючою, що проявляється 

у виборі репертуару, професійному рівні режисера-керівника та творчій 

майстерності виконавців. У системі сучасного аматорського театру   

перетинаються її культуротворча складова, менеджмент та економіка. 

Впроваджуючи інноваційні підходи до проектів, митці-аматори створюють 

передумови для перетворення аматорського колективу у професійний. 

7. Проаналізовано механізми впливу аматорського театру на процес 

інкультурації та самоідентифікації особистості. Базуючись на парадигмі щодо 

соціалізації та інкультурації як двох аспектів єдиного процесу входження 

індивіда у соціокультурну систему, визначено роль сучасного українського 

аматорського театру як засобу цілеспрямованого конструювання внутрішнього 

простору творчої особистості, засвоєння та активного відтворення нею 

соціокультурного досвіду суспільства (соціальних норм, цінностей, зразків 

поведінки, звичаїв, культурних традицій), акумульованого у театральних 

формах. Акцентована увага на ролі аматорського театру у реабілітації та 

релаксації дітей з особливими потребами, у тому числі дітей війни.  

Отже, узагальнюючи вищевикладене, можна стверджувати, що 

український аматорський театр кінця ХХ – початку ХХІ століття, звертаючись 
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до людських емоцій та гармонізуючи відносини між людиною і світом, 

здатен поєднати соціальний та індивідуальний виміри людського буття. Своєю 

діяльністю він доводить, що сучасна людина одночасно має бути втіленням 

чуттєвого і раціонального. Оскільки культура має творчий характер, вона 

спонукає людину до засвоєння нової інформації, яка найкраще усвідомлюється 

нею у процесі гри, зокрема, завдяки участі в роботі аматорського театру. В 

сучасному аматорському театрі при описі або реконструкції картини світу у 

якості системи інтуїтивних уявлень про реальність використовується наратив 

як суб’єктивна розповідь особистості, яка може самостійно оцінювати подію та 

намагається не тільки донести інформацію глядачу, а й залучити, зацікавити 

його, викликавши певну емоційну реакцію. Тож культуротворча функція 

аматорського театру полягає у засвоєнні людиною духовних цінностей в 

процесі виконання своїх соціальних функцій. Тенденція взаємозближення 

аматорського та професійного театрів особливо чітко спостерігається на 

початку ХХІ століття, коли межа бінарної опозиції аматорський–професійний 

театр стає більш прозорою і взаємопроникаючою. Та аматорський театр 

залишається неінституціональною формою театру, що поєднує непрофесійних 

виконавців, які діють на громадських засадах. Окреслене поле досліджень 

українського аматорського театру кінця ХХ – початку ХХІ століття не є 

вичерпаним. З метою поглиблення уявлення про культуротворчу функцію 

феномену рекомендується використання одержаних результатів дослідження 

для диференційного вивчення інноваційних форм аматорської театральної 

практики означеного періоду. 
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