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МУЗИКА 

____________________________________________________ 

 

 

 

Науковий керівник: 

Калабська В. С. 

 

Волянська О. 

 

НАРОДНИЙ АМАТОРСЬКИЙ ОРКЕСТР НАРОДНИХ 

ІНСТРУМЕНТІВ ДЖУРИНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ 

 

У статті висвітлено створення та становлення народного 

аматорського оркестру народних інструментів Джуринської 

музичної школи Шаргородського району Вінницької області. 

Ключові слова: оркестр народних інструментів, ансамбль 

народних інструментів, народний аматорський колектив, 

П. Величко, Джуринська музична школа. 
 

В статье освещено создание и становление народного 

любительского оркестра народных инструментов Джуринской 

музыкальной школы Шаргородского района Винницкой области. 

Ключевые слова: оркестр народных инструментов, ансамбль 

народных инструментов, народный самодеятельный коллектив, 

П. Величко, Джурынская музыкальная школа. 

 

Народний аматорський оркестр народних інструментів 

Джуринської дитячої музичної школи офіційно був створений у 

березні 2005 р. як ансамбль народних інструментів, що виконував 

музичний супровід народному хору при Джуринському будинку 

культури. До складу ансамблю увійшли викладачі та випускники 

музичної школи. 

Паралельно з ансамблем викладачів в музичній школі діяв 

учнівський ансамбль народних інструментів під керівництвом 

П. Велічко
1
. За його ініціативи дитячий ансамбль та ансамбль 

                                                           
1
 Петро Величко (28.12.1968 р.) закінчив Тульчинське училище культури по спеціальності: 

«Клубний працівник, керівник самодіяльного оркестру народних інструментів». 



викладачів було об’єднано в один колектив – оркестр народних 

інструментів Джуринської музичної школи. 

 

 
 

Дебют новоствореного оркестру відбувся на виїзному 

обмінному концерті між районами Вінницької обл. Керівниками 

районів, учасниками та глядачами концерту було відмічено хороший 

професійний рівень та виконавську майстерність оркестру. Тоді 

начальник відділу культури Шаргородської РДА Т. Янчурська 

запропонувала підготувати колектив на подання почесного звання 

«народний». 

Перша спроба відбулась у 2009 р. яка виявилась невдалою. 

Після неї учасники оркестру наполегливіше віднеслись до репетиції, 

а керівник колективу кардинально змінив репертуар. На початку своєї 

діяльності до репертуару оркестру входили нескладні твори (обробки 

народних пісень, танців, твори для дітей), адже у колективі грали учні 

старших класів та випускники музичної школи. Тепер репертуар 

складають класичні твори, сучасні обробки пісень та танців. Було 

також пошито для всього оркестру сценічні костюми. І оркестр 

набрав гарного естетичного вигляду. 

 



 
 

В 2010 р. постановою колегії від 28.04.2010 р. № 27 під 

головуванням начальника управління культури Вінницької обл. 

М. Скрипник колективу було присвоєно звання – «Народного 

аматорського колективу». 

Нині у колективі беруть участь усі викладачі школи, 

старшокласники, випускники. Народний аматорський оркестр 

народних інструментів Джуринської музичної школи постійно бере 

участь у масових заходах, обласних та районних фестивалях. 

Збільшилась та розширилась кількість виступів оркестру: звіт школи 

та філіалу в с. Рахни лісові Шаргородського районну, концерти у 

Джуринському СБК присвяченні знаменним датам, участь у 

фестивалі «Від села до села», ювілейному концерті вокального 

чоловічого ансамблю «Джура» та ін. 

 



 
 

Колектив має багато нагород та дипломів, подяк які даровані 

районним відділом культури Шаргородського РДА, а також обласним 

центром народної творчості та управлінням культури Вінницької 

ОДА. 
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СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ МУЗИЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ 

 

У статті розглядається сутність та поняття музичної 

обдарованості з музично-теоретичної та педагогічної точок зору. 

Ключові слова: музична обдарованість, структура музичної 

обдарованості, компоненти структури музичної обдарованості. 
 

В статье рассматривается сущность и понятие музыкальной 

одаренности с музыкально-теоретической и педагогической точек 

зрения. 



Ключевые слова: музыкальная одаренность, структура 

музыкальной одаренности, компоненты структуры музыкальной 

одаренности. 

 

Ґрунтовні наукові дослідження музичної діяльності розпочалися 

тільки в середині XIX ст., а музичність же віднайшла своє 

осмислення у наукових працях на початку XX ст. Наукові інтереси 

дослідників охоплювали проблеми походження музичності, побудови 

її структури, вивчення природи музичних здібностей. Мета статті 

проаналізувати підходи до визначення природи музичної 

обдарованості та компоненти її структури. 

На перших етапах дослідження проблеми музичної діяльності 

значна кількість психологів під впливом ідей Ф. Гальтона про 

спадковість таланту розглядала музичні здібності як вроджені якості 

особистості, як властивість, успадковану від природи, обґрунтовуючи 

це даними експериментальних досліджень. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що 

дослідженню проблеми музичної обдарованості приділяється 

належна увага, зокрема таким її аспектам як визначення підходів до 

розуміння психологічних основ та структури обдарованості 

(Дж. Гілфорд, Ж. Піаже, В. Сієрвальд, К. Перлет, Б. Скіннер, 

К. Тейлор та інші). Різні аспекти проблеми професійної підготовки 

вчителя до організації музичної діяльності учнів висвітлені у роботах 

Л. Гончаренко, Н. Середи, М. Ткач та інших [2]. 

Музикантів характеризують такі властивості, як пластичність і 

активність сенсо- та психомоторики, що визначають особливості 

сприйняття простору і часу як об’єктивних характеристик, 

необхідних для предметного відображення дійсності. 

Якщо розглядати музику як вид мистецтва з позицій різних наук 

(психологія, психофізика, психофізіологія), то можна побачити, що 

саме єдність простору і часу відіграє провідну роль у феномені 

музичної обдарованості та різних видів музичної діяльності 

(слухацької, виконавської, композиторської) [1]. 

Для розуміння природи музичної обдарованості необхідно мати 

уявлення про її структуру. Б. Тєплов, який глибоко проаналізував 

природу та зміст музичних здібностей, вважав, що структура 

музичності охоплює цілий комплекс музичних здібностей, основною 

ознакою яких є здатність чути музику, переживати її, відчувати її 

виразність, емоційно відгукуватися на неї [3]. 



До складових музичних здібностей можна віднести: 

– мелодичний слух (здатність диференціювати висоту звуків, 

їх темброві особливості, сприймати мелодію як певну звуковисотну 

послідовність, упізнавати і відтворювати її, точно інтонувати, 

відчувати міру завершеності мелодії); 

– гармонічний слух (виявляється у сприйманні співзвучності, 

розрізненні консонантних і дисонантних інтервалів); 

–  слухове уявлення (здатність уявляти висотні і ритмічні 

співвідношення звуків, оперувати ними у думках, довільно 

відтворювати мелодії, підбирати їх по пам’яті на певному 

інструменті); 

– відчуття ритму (характеризується групуванням звуків і 

наявністю акцентів, здатністю точно відтворювати ритм) [3]. 

Отже, сучасні погляди на структуру музичності різноманітні, 

тільки в одному думки дослідників збігаються: одним із компонентів 

музичності вважають ритмічний слух. Головними складовими 

музичності є всі види слуху музичної обдарованості. 
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ЦІЛІСНИЙ АНАЛІЗ МУЗИЧНОГО ТВОРУ У ФОРМУВАННІ 

АНАЛІТИЧНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ (НА ПРИКЛАДІ 

КОНЦЕРТУ № 5 ДЛЯ СКРИПКИ З ОРКЕСТРОМ 

В. А. МОЦАРТА) 

 

Стаття висвітлює проблему особливості аналізу першої 

частини П’ятого скрипкового концерту В. А. Моцарта як показового 

прикладу для студентів музичних спеціальностей. 

Ключові слова: скрипковий концерт, творчість Моцарта, 

цілісний аналіз, аналітичні навички, інтерпретація. 
 

Статья рассматривает проблему особенностей анализа первой 

части Пятого скрипичного концерта В. А. Моцарта как 

показательного примера для студентов музыкальных 

специальностей. 

Ключевые слова: скрипичный концерт, творчество Моцарта, 

целостный анализ, аналитические навыки, интерпретация. 

 

Питання цілісного аналізу музичного твору в вищих навчальних 

мистецьких закладах є невід’ємною складовою професійного росту 

студентів, тому методика та приклади такого аналізу мають бути 

розповсюджені та доступні, щоб в учбовому процесі студенти 

набували аналітичних навичок, могли проаналізувати музичний твір 

як в нотному тексті, так і на слух, вміти визначити особливості 

композиції, висловлювати припущення щодо авторського задуму. 

Мета статті – на прикладі П’ятого скрипкового концерту 

В. А. Моцарта продемонструвати методи аналізу музичного твору в 

певній послідовності аналітичного процесу. 

Жанр концерту займає особливе місце в творчості 

В. А. Моцарта. Він чудово опанував жанр скрипкового концерту, 

написавши за один рік п’ять, це мало велике значення і доводило, що 

жанр скрипкового концерту в ті роки був дуже популярний серед 

музикантів. Вплив оперної арії і форми сонатного алегро помітно 

змінили структуру та внутрішню організацію концерту. 

За класифікацією Л. Мазеля композиторські задуми поділяються 

на два рівні, що особливо важливо для розуміння інструментальної не 



програмної музики. Вчений називає це темами (не музичні 

синтаксичні одиниці, а тематика твору, тобто задум). «Тема «першого 

роду» є висловлювання автора безпосередньо про явища дійсності, 

про життя. Тема «другого роду» — його висловлювання про мову, 

засоби, форми, «знаряддя» його мистецтва, про їх можливості (і 

тільки через це про явища дійсності)» [1, с. 4]. 

У першій частині концерту нема подвійної експозиції, де за 

канонами класичного концертного жанру в першому експонуванні 

переважають активні моторні жанри, а в другому – лірична образна 

сфера. Моцарт з’єднав це воєдино і запропонував комбіновану 

структуру, в якій є дві різнохарактерні теми вступу, а теми експозиції 

контрастують з темою в розробці, і, таким чином, стає зрозумілою 

поява другої теми вступу. 

Композиція першої частини концерту також має загальні риси з 

барочним скрипковим концертом (скрипкові концерти А. Вівальді, 

Й. С. Баха), для якого є характерним чергування tutti та сольних 

епізодів. Це спостереження можна віднести до «теми другого роду». 

Батько композитора в квітні 1775 р. пише синові в листі: «Ти 

сам не знаєш, як добре ти володієш скрипкою; якщо тільки граєш 

натхненно і з душею, граєш так, як ніби ти перший скрипаль в 

Європі». «Кожен раз, коли я повертаюся додому, мене охоплює легка 

меланхолія, і потім, коли я наближаюся до нашого будинку, я завжди 

думаю, як добре б почути тебе, коли ти граєш на скрипці, і на душі 

стає легко, усі турботи тієї ж миті пропадають» [4, с. 3]. 

Важливу роль в концертах грає оркестр; в цьому відношенні 

концерт займає проміжне положення між тільки-но створеними 

опусами та написаними в Мангеймі та Парижі. «Можна чітко 

простежити, що, створюючи концерти, Моцарт думав про паризьку 

публіку: блиск і граціозність складають його основний характер, 

велику роль грають зовнішні, особливо технічні ефекти» [2, с. 37]. 

В першій частині концерту № 5 незвична структура. Перше tutti, 

в якому оркестр і соліст дублюють тему, за характером і типом 

тематизму нагадує початок експозиції сонатного алегро. Проте поява 

повільного епізоду, де в партії соліста на тлі гармонічної підтримки 

проходить лірична тема, яка за типом тематизму належить до 

вступних розділів, перериває квазі-експозицію. У вступі композитор 

демонструє дві образні сфери, які супроводжуватимуть подальший 

розвиток не лише першої частини, але і концерту в цілому. 



Головна партія несе в собі риси декількох жанрів, що 

проявляються в двох її елементах. Перший – пісенно-кантиленний, 

другий, – суто концертний, віртуозний, моторний, створюється 

враження, що композитор нібито грає спектакль. 

Побічна партія неконтрастна, належить до образної сфери 

першої теми вступу. Грайлива, граціозна, вона нагадує легковажні 

жіночі персонажі комічних опер композитора та має повноцінний 

розвиток, варіюючись, створює великий тематичний розділ, в якому 

повтор музичних фраз і їх варіантність, проведення тематичних 

елементів в різних регістрах (що додає особливу виразність звучанню 

сольного інструменту) представляє побічну партію як самостійну і 

відрізняє моцартовський підхід до сонатної форми від гайдновського. 

За принципом внутрішнього розвитку побічна партія перевершує 

головну, що також відрізняє моцартовський тематизм від 

попередників. Надалі саме побічні партії набудуть особливого 

положення і значення в сонатних алегро Моцарта. Заключна партія 

коротка, це епізод tutti, що завершує експозицію. 

Говорячи про зіставлення танцювального і пісенно-ліричного 

елементів, слід зазначити, що і основні теми першої частини являють 

собою окрім моторно-танцювальних жанрів, також і пісенні. Як 

правило, вони складаються з декількох жанрових моментів, 

контрастних одне одному. Тому не можна однозначно стверджувати, 

що саме на тематичному рівні відбувається зіставлення 

танцювального і пісенно-ліричного елементів. 

У розробці з’являється нова тема, що цілком характерно для 

сонатних розробок композитора. Проте вноситься новий образний 

елемент, з’являється паралельний домінантовій тональності до-діез 

мінор. В першій частині п’ятого скрипкового концерту тема теж 

невелика і займає сторінку об’єму клавіру. Поява нової теми, лірико-

драматичний розвиток матеріалу виявляються цілком достатніми для 

втілення композиторського задуму, в якому, на нашу думку, 

розробковий розділ вносить в композицію першої частини новий 

тематичний елемент, що споріднений другій темі вступу. Цікавою є 

каденція першої частини, саме вона традиційно виконується в першій 

частині концерту, причому імпровізаційність, властива каденціям, тут 

не є провідним чинником, виконавці чітко наслідують виписаний 

нотний текст. 

Таким чином, особливістю розвитку п’ятого скрипкового 

концерту Моцарта є неоднорідність в розподілі розвиваючого 



потенціалу тематизму і акцент ставиться не на віртуозності та техніці, 

а на глибині і змістовності музичного висловлювання. 
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Стаття висвітлює проблему особливості оркестрової роботи 

як форми організації професійно-педагогічної діяльності студентів 

мистецького факультету. 
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Статья рассматривает проблему особенностей оркестровой 

работы как формы организации профессионально-педагогической 

деятельности студентов художественного факультета. 
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Сучасна соціокультурна освіта характеризується складними і 

суперечливими тенденціями, які вимагають переосмислення змісту 

підготовки фахівців, наближення навчальної і виховної діяльності до 

виявлення і розвитку сутнісних рис особистості. Система вищої 

освіти, в свою чергу, повинна формувати вчителя, який, поряд з 

художньо-творчою, повинен здійснювати організаторську, художньо-

освітню і навчально-виховну діяльність. Професійно-педагогічна 

діяльність вчителя музики передбачає використання переважно 

колективних форм організації навчально-виховного процесу як під 

час проведення музичних занять, так і в позанавчальній мистецькій 

роботі. Одним з перспективних напрямків підготовки до практичної 

педагогічної роботи є участь студентів у колективній творчій 

діяльності, що поєднує загальнопедагогічні й суто мистецькі творчі 

завдання. 

Мета статті – розкриття особливостей роботи в оркестрі 

народних інструментів як форми організації професійно-педагогічної 

діяльності студентів мистецького факультету. 

Значне місце у професійній підготовці майбутніх учителів 

музики займає оркестрова робота. Найбільш поширеними на 

мистецьких факультетах педагогічних вищих навчальних закладів є 

оркестри народних інструментів. Вони є виконавськими колективами, 

які, окрім навчальної діяльності, демонструють досягнуті результати 

в концертних виступах. Формуючи свій репертуар із скарбниці 

народної музичної спадщини, оркестри народних інструментів 

відтворюють колорит і своєрідність фольклору мовою національних 

музичних інструментів, завдяки чому досягається основна мета 

музичного виховання – формування музичної культури школярів. 

Важливою проблемою для керівників народних оркестрів є 

формування репертуару, доступного для виконання колективом і 

водночас цікавого як для виконавців, так і для аудиторії слухачів. Як 

засвідчує практика, такі колективи мають так званий «постійний 

репертуар» [4, с. 41]. Він складається з оригінальних творів для 

оркестру, перекладень партитур симфонічної і камерної музики, 

інструментовок фортепіанної, скрипкової літератури, творів для 

баяна, різних видів ансамблів тощо. Важливе місце в репертуарі 



оркестру повинна займати народна музика: інструментовки та 

обробки народних пісень і танців, варіації, фантазії на народні теми. 

В практичній педагогічній роботі з оркестром народних 

інструментів слід використовувати досвід керівників оркестрових 

колективів та науковців Д. Бабіч, Р. Бабіча, Б. Бриліна, Д. Благого, 

С. Воскресенського, Г. Гараняна, Б. Киянова, В. Кузнєцова, 

Н. Коваленко, М. Моісеєвої, Ю. Юцевича та ін. Спираючись на їх 

надбання, основними складовими методики роботи в студентському 

оркестровому колективі нами були визначені (за В. Зеленіним): 

– комунікативно-діяльнісний підхід на основі нетрадиційної 

технології навчання (глобальність та різноманітність подання 

матеріалу, засвоєння його в процесі колективного музикування, 

змістовність та поступове ускладнення навчального матеріалу, 

виконавських завдань, тісний зв’язок теорії і практики); 

– поступове скорочення інтервалу між засвоєнням нового 

музичного матеріалу та показом його в концертному виступі; 

– організація процесу навчання на основі вирішення проблемних 

ситуацій; 

– забезпечення психофізіологічного комфорту оркестрантів, 

акцентування на дружніх проявах у колективі, стимулювання 

естетичної позиції його учасників, обмін відчуттями, враженнями 

тощо [3, с. 53]. 

Творча діяльність колективу включає такі компоненти: 

стимулюючо-продуктивний, евристичний, креативний [1, с. 13]. 

Виходячи з позицій О. Рудницької [9, с. 37–38], робота ґрунтується на 

дидактичних принципах активності, наочності, доступності, 

систематичності, міцності засвоєння знань, єдності теорії та 

практики, індивідуального підходу до кожного учасника колективу. У 

зв’язку з цим потрібно використовувати інформаційно-репродуктивні 

методи (різнобічного впливу на свідомість, почуття і волю студентів) 

та проблемно-пошукові методи (організації та стимулювання 

самостійної діяльності студентів, розвитку їх творчої активності). 

Виходячи з цього, провідними завданнями навчально-виховного 

процесу в колективі є добір стилістично-різноманітного репертуару, 

створення інтерпретацій відомих творів та правильне розкриття їх 

змісту. Навчальний репертуар студентського музичного колективу 

повинен бути реальним, тобто відповідати виконавському рівню, 

бути цікавим для учасників і слухачів [5, с. 139–140]; варіативним, 

постійно оновлюватись, включати різножанрові зразки світових 



традицій, сучасної вітчизняної творчої практики у розмаїтті 

національних форм [9, с. 213–214]; викликати естетичне захоплення 

виконавців, бути технічно доступним, змістовним [7, с. 19]; 

збагачувати студентів, удосконалювати вже набуті уміння та навички 

спільного музикування, виявляти найцінніші риси індивідуальності 

кожного з учасників виконавської співдружності, не викликати 

внутрішнього несприйняття [10, с. 6–13]; виховувати творчу 

активність студентів шляхом заохочення до вибору репертуарних 

творів [2, с. 32]. 

Однією з форм практичної роботи з учасниками студентського 

оркестрового колективу є репетиційний процес, який передбачає 

вирішення багатьох виконавських і виховних завдань, спрямованих 

на музично-естетичний і творчий розвиток музикантів в процесі 

роботи над музичним твором. Особливість організації репетиційного 

процесу в студентських колективах полягає в тому, що робота над 

музичним твором підпорядковується виховним і навчальним 

завданням. В. Кузнєцов вважає, що для професійного музиканта 

результат діяльності – виконання – є засобом естетичного впливу на 

слухача; в роботі студентських колективів підготовка і виступ є 

засобом естетичного розвитку і формування самих учасників [6, 

с. 95]. Слід додати, що репетиційний процес і концертні виступи в 

студентському колективі є також засобом естетичного розвитку, вони 

формують уміння і навички для подальшої професійної діяльності. 

Взаємозв’язок і взаємозалежність індивідуального і 

колективного виконавства вимагають будувати заняття за двома 

зразками: колективні заняття, що сприяють розвитку 

індивідуальності, та індивідуальні заняття, які розвивають здібності 

до колективного музикування. У роботі з колективом слід 

використовувати три види занять: індивідуальні, групові та загальні 

(зведені). Індивідуальні заняття є важливою формою вдосконалення 

музично-виконавської майстерності і творчого зростання як на 

початковому етапі, так і у подальший період. Правильна організація 

індивідуальних занять є умовою, що забезпечує ефективність 

виховного процесу в колективі. Групові заняття використовуються як 

проміжна ланка між індивідуальними та оркестровими репетиціями. 

Загальна репетиція передбачає знайомство з новим музичним 

матеріалом, роботу над чистотою інтонування, злагодженим 

звучанням партій, динамікою, темпом. Це основна форма роботи в 

студентському оркестровому колективі. 



Основними етапами роботи над музичним твором є формування 

музичного образу твору, формування виконавських умінь та навичок, 

доведення спільного виконання до рівня кінцевої художньо-технічної 

досконалості. 

Важливим елементом та підсумком навчально-виховної роботи 

в студентському оркестровому колективі є публічний виступ – 

концертне виконавство як показник проведеної роботи, що коригує 

виконання, сповнює радості, переживання, розширює кругозір, 

формує суспільну активність та дозволяє побачити результат 

репетиційної роботи. Необхідно відзначити, що цільова установка 

репетиційного процесу саме на концертний виступ змінює характер 

музично-пізнавальної діяльності учасників студентського колективу, 

викликає позитивне ставлення до занять, пробуджує інтерес до 

подолання будь-яких труднощів на шляху вдосконалення 

виконавської майстерності. Концертний виступ – це якісний показник 

проведеної роботи, що коригує виконання, розширює кругозір, 

формує суспільну активність та дозволяє побачити результат 

репетиційної роботи. 

Таким чином, всі розглянуті форми роботи з студентським 

оркестровим колективом є засобами досягнення більш високого рівня 

професійної культури його учасників. 
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У статті автор висвітлив творчі здобутки музичних 

колективів Маловисківської дитячої музичної школи. Особливу увагу 

приділено оркестру народних інструментів. 



Ключові слова: Маловиськівська дитяча музична школа, 

оркестр народних інструментів, ансамбль народного та естрадного 

співу. 

 

В статье автор осветил творческие достижения музыкальных 

коллективов Маловисковской детской музыкальной школы. Особое 

внимание уделено оркестра народных инструментов. 

Ключевые слова: Маловисковская детская музыкальная школа, 

оркестр народных инструментов, ансамбль народного и эстрадного 

пения. 

«Жизнь коротка, искусство вечно». 

Оркестр народних музичних інструментів організований в 

1985 р. при Маловисківському будинку культури (Кіровоградська 

область). В цьому оркестрі грали викладачі з місцевої дитячої школи 

мистецтв. Перших учасників колективу нараховувалось 7 чоловік. 

Були задіяні такі музичні інструменти – бас, балалайка, домра, баян. З 

часом колектив розширився, з певних причин, які нам не відомі, 

колектив перейшов у стіни власне самої школи. Керівником 

колективу стала Людмила Ришардівна Тітова, до цього ж дня оркестр 

не змінював керуючого ні разу. Тепер кількість учасників складає 16 

чоловік. Збільшився і склад: 4 баяни, 3 балалайки, 3 домри, 2 

бандури, синтезатор, контрабас, ударна установка, бубінець. 
 

 



 

 
 

Учасники оркестру народних інструментів під час виступів 

 

За останні роки колектив веде активну концертну діяльність. 

Про цей колектив майже в кожному номері місцевої газети 

Маловисківські вісті є стаття про здобутки та перемоги. Ні один 

концерт в Малій Висці не проходить без оркестру народних музичних 

інструментів. Репертуар самий різний від романсів до творів місцевих 

композиторів, один з представників – директор нашої школи Петро 

Леонідович Лойтра. Перелічимо деякі твори з репертуару колективу:  

- В. Темнов. Веселая кадриль. 

- Д. Шостакович. Романс з кінофільму «Овод». 

- О. Кубарь. Кадриль. 

- Музика І. Шамо, слова Д. Луценка. «Осіннє золото». 

- С. Рахманінов. Італійська полька. Переклад для оркестру 

народних інструментів Ю. Чернова. 

- А. Даргомижський. Меланхолічний вальс. 

- А. Петров. Вальс із кінофільму «Берегись автомобиля». 

 



 
 

Участь в конкурсі «Молюсь за тебе Україно» (м. Кіровоград, 2013) ансамблю 

«Осанна». 

 

 



 
Виступ ансамблів народного та  естрадного співу. 

Оркестр, це не єдиний колектив у ДШМ, ще є багато колективів: 

«Осанна» – колектив духовного співу, працюють ансамблі народного 

та естрадного співу, ансамбль бандуристів, вокальне тріо. 

Учасники колективів Маловисківської дитячої музичної школи 

постійно відвідують конкурси, фестивалі. Наприклад, «Долинський 

листопад» (м. Долинка, 2013), у якому її представники забрали майже 

всі перші місця. 

 



 

 
 
Під час нагородження учасників конкурсу «Долинський листопад» (м. Долинка, 

2013) 

 

Таким чином, у стінах Маловисківської дитячої музичної школи 

професіоналами своєї справи – педагогами-музикантами ведеться 

активна пропаганда музичного мистецтва. 
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО МУЗИЧНИЙ РИТМ 

 

У статті розглядається сутність поняття музичного ритму з 

музично-теоретичної та педагогічної точок зору з метою 

визначення їх взаємозв’язків та взаємозалежності. 

Ключові слова: музичний ритм, метр. 
 



В статье рассматривается сущность понятия музыкального 

ритма с музыкально-теоретической и педагогической точек зрения с 

целью определения их взаимосвязей и взаимозависимости. 

Ключевые слова: музыкальный ритм, метр. 

 

Поняття ритму є загальновідомим та універсальним, має 

широкий спектр застосування і набуло широкого дискутування в 

науковій літературі. Воно давало поштовх для народження наукових 

концепцій, розпочинаючи від античних філософських теорій і 

закінчуючи сучасними науковими дослідженнями в галузі психології, 

фізіології, медицини, педагогіки, спорту, мистецького циклу – музиці, 

літературі, живописі, театральному мистецтві та ін. 

Мета статті – довести, що музичний ритм є основним 

музично-теоретичним поняттям, проблемою багатьох музично-

теоретичних досліджень, на основі яких вибудовуються цілісні 

музично-педагогічні системи. 

У музиці головним багатофункціональним, емоційно-

виражальним елементом є ритм. Розуміння поняття музичного ритму 

музикознавцями, науковцями, педагогами веде до глобального 

розгляду його з огляду теоретичного осмислення та різнопланової 

музичної діяльності. 

Дослідження музичного ритму знайшло своє відображення в 

працях видатних психологів – Б. Тєплова, В. Петрушина, 

Є. Назайкінського; музикознавців та науковців – Ф. Колесси, 

П. Сокальського, К. Квітки, М. Гауптмана; науковців-теоретиків – 

Б. Асаф’єва, Л. Мазеля, В. Цукермана, Ю. Тюліна, Н. Привано, 

Г. Конюса, В. Холопової, А. Островського, Н. Гарбузова та ін. 

У музично-теоретичній літературі поняття «музичний ритм» 

визначається в широкому та вузькому значеннях. Критерієм 

віднесення ритму до того чи іншого значення є масштаб ритмічної 

одиниці. Ритм у вузькому значенні – це послідовність та 

співвідношення довжин музичних звуків; у широкому – особливості 

ритмічного групування музичного тексту у фразах, реченнях, 

побудовах, розділах, частинах форми [1; 3]. 

Іншим критерієм поділу ритму на вузьке та широке значення є 

включення або виключення з поняття «ритму» поняття «метр». Так, 

визначення Г. Рімана поняття ритму В. Холопова відносить до 

вузького розуміння ритму. Широкого розуміння ритму дотримуються 

М. Люсі та Х. Кушнарьов. Особливо широко трактує термін «ритм» 



Е. Лоу у праці «Що таке ритм?», де автор включає до поняття «ритм» 

не тільки метр, а й усі часові співвідношення [2]. 

Дослідження історичних етапів формування музичного ритму на 

основі українських народних пісень показують, що в найдавнішій 

фазі розвитку ритм був тісно пов’язаний з метром, який в свою чергу 

підпорядковувався метриці поетичного слова. Тому тріада «слово-

метр-ритм» стає першоосновою формування музичного ритму як 

такого. З появою тактової системи нотації музичний ритм отримує 

самостійне значення, стає незалежним від поетичного слова, спів 

вимірюється з музичним метром. 

Отже, музична педагогіка акумулює в собі музично-теоретичні 

дослідження, вирішуючи питання розвитку чуття ритму. Більшість 

систем музичного розвитку використовують поєднання слова і ритму, 

що доводить правомірність досліджень музикантів-фольклористів 

про підпорядкованість поетичного слова метро-ритму. Водночас 

педагоги-музиканти використовують у практиці розвитку даного 

феномену одночасно розвиток чуття метру, темпу та рухо-моторних 

відчуттів, підтверджуючи широке розуміння поняття ритму 

музикантами-теоретиками. 
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У статті висвітлюється питання активізації музичного 

сприймання у процесі розвитку музичних здібностей молодших 

школярів. 
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В статье освещается вопрос активизации музыкального 

восприятия в процессе развития музыкальных способностей 

младших школьников. 

Ключевые слова: музыкальное восприятие, музыкальные 

способности, процесс развития музыкальных способностей, младшие 

школьники. 

 

На сучасному етапі музичне сприймання розглядається як 

регулюючий естетичний процес, який об’єднує всі види музичної 

діяльності та її результати відповідно до потреб дійсності. Проблема 

розвитку навичок музичного сприймання є складною, багатогранною, 

безпосередньо пов’язаною з багатьма науками. 

Музичне сприймання досліджується у фізіології, соціології, 

психології, педагогіці, мистецтвознавстві, музикознавстві тощо. 

Важливе завдання педагогіки полягає в тому, щоб знайти найбільш 

ефективні засоби свідомого впливу на емоційно-чуттєву сферу 

школярів з метою розвитку музичного сприймання. 

Мета статті у теоретичному обґрунтуванні активізації 

музичного сприймання молодших школярів у процесі розвитку 

музичних здібностей. 

Адекватність музичного сприймання, глибина емоційного 

переживання музики дітьми на основі розвитку та реалізації 

музичних здібностей – це шлях підвищення ефективності музичного 

виховання особистості, фактор її духовного становлення. У процесі 

розвитку музичності поглиблюється та диференціюється інтерес до 

творів музичного мистецтва, який виявляється в художній музичній 

діяльності, в процесі якої удосконалюються музичні здібності, 

розширюються можливості музичного сприймання [1, с. 140]. 

Відомо, що співвідношення стійких і нестійких тонів, певний 

зв’язок між ними організовано в системах, що називаються ладами. 

«Саме поняття лад (порядок, узгодження) означає таку систему 

організації зв’язків, у якій вони пов’язані одним взаємним тяжінням і 

ґрунтуються навколо тоніки – одного опорного звука, так званого 

ладового центру» [1, с. 142]. 

Відзначимо, що чуття ладу є основою мелодійного слуху і 

розглядається як чуття взаємотяжіння між звуками з метою глибокого 

переживання настрою, образу. Деякі наукові дослідники (Ю. Тюлін) 



вказують, що лад «являє собою логічну диференційовану систему 

взаємовідносин тонів, яка визначається зверхністю основного – 

опорного тону і залежністю від нього усіх інших тонів» [3, с. 55]. 

Розвиток чуття ладу полягає у тому, що школярі поступово 

засвоюють інтонаційне місце кожного звука ладу, відчуваючи стійкий 

і нестійкий характер звуків, тяжіння останніх до більш стійких, до 

тоніки як найбільш стійкого звуку ладу. Якщо ці відчуття не 

усвідомлені, то вони, як правило, не досягають високих рівнів 

точності і стабільності. Засобом подальшого розвитку чуття ладу є 

виділення елементів ладу з музичного контексту, їхнє відтворення, 

теоретичне осмислення, встановлення інтонаційних зв’язків між ними 

і свідоме засвоєння кожного елементу окремо. С. Науменко 

підкреслює, що ладове сприймання мелодії можливе лише на основі 

відчуття музичної висоти, яке пов’язане з переживанням відношень 

поміж звуками. Саме відчуття музичної висоти виникає не інакше, як 

у процесі сприймання ряду звуків, які перебувають у певних ладових 

відношеннях [2, с. 87]. 

Отже, активізація музичного сприймання є важливою умовою 

для розвитку музичних здібностей, естетичного та духовного 

становлення молодших школярів. 
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В історії винаходів можна знайти багато прикладів, коли давно 

відомі речі, поєднані між собою, набували зовсім нової якості. Майже 

п’ять тисяч років відомий принцип звукоутворення, який виникає при 

коливанні тонкої металевої платівки під напругою повітря. Цей 

принцип використаний ще в стародавньому китайському духовому 

музичному інструменті. Міхи також відомі давно: спочатку 

ковальські, потім органні. Клавіатура зустрічається в інструментах з 

давніх часів. А інструмент, який поєднав в собі всі ці властивості, був 

винайдений трохи більше ста вісімдесяти років назад. 

Це була ручна гармоніка, винахідником якої був німецький 

майстер Фрідріх Бушман Він працював настроювачем органів і 

фортепіано в Берліні на початку XIX ст. Для того, щоб полегшити для 

себе настройку труб в органі, він зробив спеціальний прилад: 

маленьку коробочку, в яку був вправлений металевий язичок. Коли 

майстер вдував ротом повітря в коробочку, язичок видавав певний 

тон, за яким і проводилось настроювання органної труби. Пізніше він 

почав використовувати декілька коробочок із звуками різної висоти, 

які спрощували настроювання. Але працювати йому доводилось 

тільки однією рукою, бо друга була зайнята цим пристроєм. Тому 

майстер вставив багато металевих язичків з рамками у міх, а щоб 

звучав тільки один тон, винайшов клапани, які закривали інші звуки 

від доступу повітря. Так, полегшуючи собі роботу, 17-річний майстер 

у 1822 р винайшов нову форму музичного інструмента. Його винахід 

поширився як дитяча музична іграшка. 

Одна з дитячих іграшок потрапила до віденського органного 

майстра Кирила Деміана. Він удосконалив її і 6 грудня 1829 р. подав 

заявку на інструмент, який назвав акордеоном. Інструмент мав п’ять 

кнопок на правій стороні і п’ять – на лівій, причому кожна кнопка 

лівої клавіатури звучання декількох звуків – акорду. Звідси і назва 

акордеон. Тому в західних країнах і кнопочний, і клавішний 

інструмент називаються акордеонами. 



В Росію ручна гармоніка потрапила як екзотичний музичний 

інструмент. У 1830 р тульський зброяр Іван Сизов придбав гармоніку, 

вивчив її і налагодив фабричний випуск цих інструментів. 

Виробництво поширювалось, причому в різних місцевостях 

множились різновиди гармонік. У кожному регіоні їх пристосовували 

до своїх наспівів. Так з’явились саратовська, лівенська, череповецька 

(«черепашка»), бологоєвська, в’ятська гармоніка та інші. Гармоніки 

були дуже недосконалими через відсутність хроматичних півтонів, 

внаслідок чого навіть нескладні твори народнопісенного або 

танцювального характеру виконувались із відступами від оригіналу. 

З часом назва «гармоніка» була змінена на «гармонь», 

«гармошка». Всі ці інструменти були діатонічними і недосконалими. 

Першу хроматичну гармоніку створив у 1870 р. російський 

музикант, майстер Микола Бєлобородов. Спочатку він застосував 

хроматичні півтони 2-рядній клавіатурі в правій руці, де було 25 

клавішів, у лівій – 10 клавішів, міх між двома частинами корпусу мав 

складок; Це досягнення вважають першим етапом в розвитку баяна. 

Досвід гри в ансамблях, оркестрах гармонік, які організував 

М. Бєлобородов, підказав йому доцільність створення трирядної 

хроматичної правої клавіатури і 3 рядів у лівій клавіатурі (бас, 

мажорні, мінорні акорди). 

Це – другий етап. Назва «баян» вперше з’явилась наприкінці 90-

х рр. XIX ст. Більш сучасний баян був сконструйований у 1907 р 

петербурзьким музикантом Яковом Орланським-Титаренко спільно з 

майстром Петром Стерліговим 

Третій етап розвитку баяна це період удосконалення лівої 

клавіатури: з’являється допоміжний ряд басів і ряд 

домінантсептакордів. Крім цього вводиться плечовий ремінь. До 

цього етапу відносять і появу трирядної виборної клавіатури в лівій 

руці. Збільшується діапазон у праній клавіатури. 
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Гармонія – приємна для слуху злагодженість звуків, 

милозвучність, закономірне поєднання тонів у одночасному звучанні. 

Суть музичної гармонії – проекція загально-естетичного поняття 

гармонії на область звукових явищ, що об’єднує найбільш специфічні 

для музичного мистецтва художні елементи і відносини: співзвуччя, 

ладові функції. Усвідомлення благозвучності гармонійно 

впорядкованих звуків стало найбільшим завоюванням художнього 

мислення [3]. 

При цьому сприйняття того чи іншого акорду як «гармонії» або 

як набору непов’язаних звуків залежить від музичного досвіду 

слухача. Так, непідготовленому слухачеві гармонія музики ХХ та 

ХХІ ст. може показатися хаотичним набором звуків, взятих в 

одночасності. 

Перші свідчення застосування терміну «гармонія» у 

спеціальному музично-теоретичному сенсі припадають на V–IV ст. 

до н. е., цим терміном позначалося поєднання двох контрастуючих 

елементів – двох нот, проте достеменно невідомо, чи практикувалося 

давніми греками одночасне їх звучання [1]. Ми говоримо про 

гармонію світобудови, маючи на увазі красу і досконалість світу. Ми 

вживаємо слово «гармонія» у зв’язку з особистістю людини як 

гармонійної натури, характеризуючи її духовну внутрішню цілісність. 

Також гармонійним ми називаємо художній твір – вірші, прозу, 



картини, кінофільми, якщо відчуваємо в них природність, 

органічність, стрункість.  

З глибокої давнини гармонію музики пов’язували з гармонією 

космосу, і, як зауважує філософ І. Герасимов, музика несла в собі і 

певний філософський зміст. Істинним музикантом міг вважатися 

тільки той, хто був співзвучний космічному тону через свою музику 

[1]. Незважаючи на те, що гармонія з технічної точки зору традиційно 

пов’язується в першу чергу з музикою, саме поняття набагато ширше. 

Музика являє собою особливий тип моделювання світу, де вона 

розглядається як досконала система. Музична гармонія є одним з 

найбільш струнко організованих явищ. Абстрактність звуку потребує 

сконцентрованої логіки – інакше музика нічого не говорила б людям.  

Звернемося до давньогрецької міфології. Гармонія була дочкою 

Ареса – бога війни і Афродіти – богині любові і краси [2]. Саме тому 

з’єднання підступної і руйнівної сили і всеосяжної сили вічної 

юності, життя і любові – така основа рівноваги і спокій, уособлюється 

Гармонією. І гармонія в музиці майже ніколи не постає у своєму 

закінченому вигляді, а навпаки, досягається у розвитку, боротьбі, 

становленні. 

Звук в музиці – первісний елемент, ядро, з якого народжується 

музичний твір. Але довільний порядок звуків не можна назвати 

витвором мистецтва, тобто наявність первинних елементів не є 

красою. Музика, справжня музика, починається лише тоді, коли її 

звуки організовуються за законами гармонії - природніми законами, 

якими неминуче підпорядковується музичний твір. Присутність 

гармонії відчутно в будь-якому творі. Це мистецтво важливо не 

тільки в музиці, але і в будь-який інший сфері.  

Таким чином, на одному цьому прикладі очевидно, наскільки 

різноманітна і істотна роль гармонії в музичному творі. З нашого 

короткого аналізу ясно, що в гармонії однаково важливі дві сторони 

що виникають - звукові поєднання і їх зв’язок між собою. По суті, 

гармонія в музичному творі висловлює прагнення і страждання, мрії і 

надії, тривоги і роздуми - все, чим повне людське життя. Корінна 

здатність музичної гармонії - у здатності передавати різні відтінки 

людських почуттів, часом прямо протилежні.  

Отже, світ людських почуттів, всього високого і низького, 

прекрасного і потворного, що є в людській душі, – все знайшло 

відображення в музичному мистецтві. Звернення саме до цієї, 

образної, сфери призвело до того, що музична гармонія відкрила в 



собі невичерпні художні багатства, різноманітність виражальних 

засобів і прийомів. Гармонія завжди виникає з протилежностей і 

протиріч там, де є любов. Адже гармонія – справжня душа мистецтва, 

його краса і правда. 
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Маріус Іванович Петіпа – російський театральний діяч і педагог 

французького походження, артист балету і балетмейстер. Його 

творчість є надзвичайно важливою для розвитку російського 

хореографічного мистецтва. 

Мета статті полягає у дослідженні життя та творчості Маріуса 

Петіпа. 

Актуальність теми зумовлена тим, що дане дослідження може 

стати у нагоді майбутнім вчителям хореографії для поглиблення 

знань щодо історії розвитку балетного мистецтва світу. 

Батьком Маріуса був відомий танцівник Жан-Антуан Петіпа 

(1787-1855), а мати – Вікторина Грассо, яка користувалася 

популярністю як виконавиця перших ролей в трагедіях. Сім’я Петіпа, 

як і більшість їй подібних, вела кочовий спосіб життя [2]. 

У 1822 р. Жан-Антуан Петіпа отримав запрошення в Брюссель, 

куди переїхав з усією своєю родиною. Загальну освіту Маріус 

отримав у Брюссельській гімназії, одночасно відвідуючи 

консерваторію Фетисів, де він вивчав сольфеджіо і вчився грі на 

скрипці. 



З семи років Маріус і його старший брат Люсьєн почали 

навчатися хореографії у класі свого батька, який не хотів щоб діти 

грали на скрипці У дев’ять років Маріус вперше з’явився перед 

публікою в балеті «Танцеманія»; коли Маріусу виповнилося 16 років, 

він отримав перший самостійний ангажемент. Це здається 

неймовірним, але в 1838 р. дев’ятнадцятирічний Петіпа не тільки 

отримав амплуа першого танцівника в Нантськім театрі, а й став 

балетмейстером. Правда, балетна трупа була невелика, і юному 

балетмейстеру «доводилося тільки складати танці для опер, ставити 

одноактні балети свого твору і придумувати балетні номери для 

дивертисментів». 

Маріус склав і поставив три балети: «Права сеньйора», 

«Маленька циганка» і «Весілля в Нанті». Отримував артист небагато, 

але, тим не менш, залишився в Нанті на другий сезон. 

Талановитий балетмейстер, якому не було ще тридцяти років, 

покинув батьківщину не тільки тому, що в Росії йому запропонували 

вигідне місце. У Франції його ім’я стало відомим, і він міг зробити 

блискучу кар’єру не їдучи в чужу країну. Але ось ставлення до балету 

в Європі його не влаштовувало. Він вважав Росію єдиною країною, де 

це мистецтво процвітало і стояло на правильному шляху [1]. 

Діяльність Маріуса Петіпа взагалі є різноплановою: він працює 

викладачем в Петербурзькому театральному училищі, штатним 

балетмейстером балетної трупи Маріїнського театру. 

Основним полем його діяльності стала робота балетмейстера, в 

якій він був неперевершеним майстром. Протягом півстоліття він 

фактично був главою Маріїнського театру – одного з кращих 

балетних театрів світу. У результаті балетмейстер став законодавцем 

у світі балету не тільки для російської сцени, а й для світової. Певною 

перешкодою для балетмейстера стало його погане знання російської 

мови, яку він практично так і не опанував за довгі роки перебування в 

Росії. Правда, балетна термінологія в основному базується на 

французькій мові. Крім того, балетмейстер навіть у літньому віці 

вважав за краще не пояснювати, а показувати танцівникам, що саме 

їм потрібно робити, користуючись словами лише в мінімальному 

обсязі. 

Творчий шлях Петіпа в Росії продовжувався більше за 

півстоліття. За цей час він поставив понад 60 балетів, в процесі 

роботи над якими він спирався на традиції російського балету і 

майстерність російських акторів-виконавців. Маріусом Петіпа було 



створене зведення правил балетного академізму. Його постановки 

відрізнялися майстерністю композиції, стрункістю хореографічного 

ансамблю, віртуозною розробкою сольних партій. Істотну роль в його 

спектаклях грали форми дивертисментної сюїти, яка зазвичай вінчала 

танцювально-драматична дія в балетах з щасливим кінцем, а в 

балетах-трагедіях – передувала розв’язці. Всередині спектаклів 

Петіпа будував розгорнені хореографічні сцени, в яких зароджувався 

танцювальний симфонізм. Кращі балети Петіпа ставляться на сценах 

світу як видатні зразки спадщини 19 століття [3]. 

Отже, життя та творчість Маріуса Петіпа є дуже цікавими та 

багатогранними. Особливо його життя в Росії з 1847 р., де він 

створював прекрасні та різнохарактерні балети, які захоплюють 

глядачів і сьогодні. У процесі роботи над своїми постановками 

балетмейстер вніс значний внесок у розвиток танцювальної техніки, і 

в результаті їм був створений звід правил балетного академізму. 
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Г. Уланова народилася 8 січня 1910 р. в Петербурзі в родині 

артистів балету Маріїнського театру, де хореографічні традиції були 

фамільними. Батько Сергій Уланов згодом став балетним режисером; 

мати Марія Романова була педагогом хореографічного училища. З 

дитячих років майбутню балерину оточувала атмосфера театру. 

Рішення батьків віддати єдину дочку до балетної школи було 

обґрунтованим. Причина була зовсім не в бажанні продовжити 

традиції родини. Марія Федорівна та Сергій Миколайович не 

вважали, що дочка балетних акторів обов’язково повинна стати 

балериною. Але Галина була народжена для цього – дивовижно тонка 

сприйнятливість до прекрасного, вроджена музикальність, м’якість і 

граціозність рухів. 

У вересні 1919 р. Г. Уланова вступила до Державної 

хореографічної школи. Першим педагогом Галини стала її мате – 

Марія Федорівна. Галі було дев’ять років, вона була боязкою і 

сором’язливою дівчинкою, сильно переживала розлуку з рідною 

домівкою, тому щоранку, коли в клас входила М. Романова, кидалася 

до неї зі сльозами на очах. Вона зовсім не хотіла ставати балериною, 

всією душею ненавиділа заняття. «Ні, я не хотіла танцювати. 

Непросто полюбити те, що важко. А важко було завжди, це у всіх у 

нашій професії: то болить нога, то щось не виходить в танці... Зараз 

думаю, як взагалі живу дотепер, не знаю», – згадувала згодом 

Г. Уланова. 

Марія Федорівна, яка займалася з дочкою упродовж чотирьох 

років її навчання в училищі, часто сумнівалася в тому, чи правильним 

було її рішення зробити дочку балериною. Але одного разу, на 

випускному спектаклі училища, в якому були зайняті 

старшокласниці, серед танцюючих вона відразу виділила одну 

фігурку, яка була особливо пластичною, виразною і натхненною. 

Придивившись уважніше, вона зрозуміла, що це – її дочка. Більше 

Марія Федорівна вже не сумнівалася в тому, що вона вибрала для 

дочки правильний життєвий шлях. 

У 1928 р. Уланова закінчила Ленінградське хореографічне 

училище. Після випускної вистави 16 травня 1928 р. її прийняли в 

трупу Ленінградського театру опери та балету (пізніше 

Ленінградський державний театр опери та балету ім С. М. Кірова, 

нині Маріїнський театр). 
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Дебют Г. Уланової в якості професійної танцівниці відбувся 21 

жовтня 1928 р. Вона танцювала партію Флорини в «Сплячої красуні». 

Згодом сама балерина згадувала, наскільки важко їй було вийти на 

сцену, опинитися перед величезною аудиторією, яка тепер вже буде 

дивитися на неї не як на ученицю, а як на професійну балерину. 

Перші виступи Г. Уланової на сцені Маріїнського театру одразу ж 

привернули до неї увагу критиків. 1929 р. у віці 19 років Уланова 

станцювала свою першу провідну партію – Одетту-Оділлію в 

«Лебединому озері». 

Поступово балерина починала розуміти: щоб успішно втілити 

той чи інший образ на сцені, потрібно щиро і глибоко 

перевтілюватися, не тільки зовні, але і внутрішньо. Це усвідомлення 

прийшло до неї раптово, коли після однієї з репетицій «Жизель» вона, 

перебуваючи в повній розгубленості і відчаї від того, що не може 

зрозуміти свою роль, сіла в автобус і поїхала в Царське село. У 

повній самоті вона сиділа на лавці, розмірковуючи над образом 

«Жизель» і раптово відчула момент осяяння. Саме з цього моменту 

ланцюжок невдач була перерваний, поступово балерина починала 

розуміти: щоб успішно втілити той чи інший образ на сцені, потрібно 

щиро і глибоко перевтілюватися, не тільки зовні, але і внутрішньо.  

У Кіровському театрі Г.Уланова пропрацювала до 1944 р. У 

1944-1960 рр. Г. Уланова була провідною балериною Великого 

театру, де також блищала талантом у «Лебединому озері», «Ромео і 

Джульєтті» (1947), «Бахчисарайському фонтані» (1944) та інших 

балетах. Вершиною трагедійного танцю Г. Уланової стала роль 

Жизелі (особливо в сцені божевілля). 

Репертуар Г. Уланової дивно різноманітний. Юна, довірлива і 

вразлива Попелюшка – справжній, живий людський портрет, гімн 

беззавітного почуття; Параша – проста, скромна російська дівчина, 

віддана і щира у своєму почутті; поетична Тао Хоа – маленька 

героїня великого китайського народу, танець якої насичений 

справжнім драматизмом. Вона принесла на сцену зовсім особливу 

духовну атмосферу, зумівши досягти дивовижної гармонії зовнішньої 

і внутрішньої пластичності. Єдиній балерині, їй за життя були 

встановлені пам’ятники в Санкт-Петербурзі (1984, скульптор 

М. Анікушин) та  Стокгольмі (1984, скульптор О. Янсон-Манізер). У 

Голландії виведений сорт тюльпанів «Уланова». 

У 1960 р., в останній раз станцювавши «Шопеніану», вона 

закінчила кар’єру прими-балерини. Свою сценічну діяльність 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/1944
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1


балерина офіційно припинила в 1962 р. З 1960 р. і до кінця свого 

життя Г. Уланова працювала у Великому театрі балетмейстером-

репетитором. Серед її учнів – ціла плеяда зірок: К. Максимова, 

В. Васильєв, Н. Тимофєєва, Л. Семеняка, Н. Семизорова, 

А. Міхальченко, Н. Грачова. 

Г. Уланова тричі була одружена, і всі троє її обранців – люди 

мистецтва: режисер Ю. Завадський (вони були разом в 30-ті роки 

ХХ ст. і розлучилися після війни – спокійно, без скандалів. Вони були 

радше друзями, ніж чоловіком і дружиною), актор і режисер 

І. Берсенєв (роман з І. Берсенєвим струснув Г. Уланову. Іван 

Миколайович, тридцять п’ять років прожив з попередньою 

дружиною, сильно переживав через розрив з нею, але нічого вдіяти з 

собою не міг: він втратив розум через приму-балерину), художник 

В. Риндін (наприкінці 50-х років ХХ ст Г. Уланова зійшлася з 

художником Великого театру В. Риндіним. Як і попередні її 

супутники, він дуже любив Г. Уланову, але не зумів впоратися з 

однією своєю слабкістю – пив, з роками все більше і більше. Зрештою 

Галина Сергіївна вигнала його... і більше вже в своє серце нікого не 

пускала). 

За свою творчість Г. Уланова отримала багато нагород: 

– Сталінська премія першого ступеня (1941) за видатні 

досягнення в галузі балетного мистецтва; 

– Сталінська премія першого ступеня (1946) за виконання 

заголовної партія в балетному виставі «Попелюшка» С. Прокоф’єва; 

– Сталінська премія першого ступеня (1947) за виконання 

головної партії в балетному спектаклі «Ромео і Джульєтта» 

С. Прокоф’єва; 

– Сталінська премія другого ступеня (1950) за виконання партії 

Тао-Хоа в балетному виставі «Червоний мак» Р. Глієра; 

– Ленінська премія (1957); 

– Народна артистка СРСР (1951). 

Отже, Галина Сергіївна Уланова – не просто видатна, всесвітньо 

відома балерина, це ціла епоха в історії російського балету, його 

національна гордість, його золота сторінка. Геніальна, велика, 

неповторна Уланова, яку порівнюють з Венерою Боттічеллі і 

Мадонною Рафаеля. Зворушлива, прекрасна і трагічна Принцеса-

Лебідь – безсмертний образ, створений Г. Улановою, яскравий, 

неповторний, дивно живий, який неможливо забути. 
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ФІЛОСОФСЬКО–ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ТВОРЧОСТІ 

ХОРЕОГРАФІВ-МОДЕРНІСТІВ 

 

У статті висвітлено ретроспективу розвитку танцю-модерн у 

хореографічному мистецтві, а також особливості танцювального 

стилю його представників: А. Дункан, М. Бежара, Р. Поклітару. 

Ключові слова: танець модерн, А. Дункан, М. Бежар, 

Р. Поклітару. 
 

В статье освещена ретроспектива развития танца-модерн в 

хореографическом искусстве, а также особенности танцевального 

стиля его представителей: А. Дункан, М. Бежара, Р. Поклитару. 

Ключевые слова: танец модерн, А. Дункан, М. Бежар, 

Р. Поклитару. 

 

Хореографічне мистецтво, або ж мистецтво танцю, це така 

творчість людини, яка за допомогою рухів та емоцій передає певний 

процес чи явище під музичний супровід. В свою чергу воно потребує 

максимальної віддачі від виконавця та його гарної технічної 

підготовки. Одним з напрямів хореографії, який також є «вимогливим 

до виконавця», став танець модерн. 

Модерн – це один з напрямів хореографії, який став 

карколомним в уявленні про світову класичну хореографію. Він 
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зламав всі стереотипи і стрімко увірвався в хореографічне мистецтво 

ХІХ ст. Від початку існування модерну і до сьогодення з’явилось 

багато нових стилів хореографії, гілки яких відходять саме від 

модерн–танцю. 

Сучасне хореографічне мистецтво, зокрема танець модерн, 

відіграє важливу роль у світовій хореографії та у вихованні 

підростаючого покоління. 

Актуальність обраної теми полягає у тому, що дана проблема є 

мало досліджуваною на даному етапі розвитку модерну і може стати 

у нагоді майбутнім поколінням вчителів та іншим дослідникам 

хореографії для того, щоб поглибити свої знання з історії хореографії 

та детальніше вивчити і дослідити творчість видатних модерністів. 

Метою публікації є висвітлення теми філософсько-

психологічного аспекту творчості хореографів-модерністів. 

З моменту народження вільного танцю минуло понад століття, і 

ми вже смутно уявляємо, що стояло за цими словами для наших 

попередників. Перед очима виникають зображення то дівчат у 

грецьких туніках, то танцюючих на галявині дітей... Звідкись із 

глибини спливають напівзабуті, що належать іншій епосі слова – 

«босоніжки», «пластички», «дунканистки». Нарешті, виникає образ 

самої авторки вільного танцю, Айседори Дункан (1877–1927), – образ 

екзотичний і трагічний, пов’язаний з Росією дивними узами. 

А. Дункан мріяла про жінку майбутнього, що володіє «самим 

піднесеним розумом в самому вільному тілі». Вона й сама була такою 

вільною у танці, одязі, житті. Зламала умовності балету. Танцювала 

босоніж, без ліфа і трико, одягнена в одну тільки легку повітряну 

туніку. Ніколи не носила корсетів і цим зробила революцію в жіночій 

моді. Не укладала буржуазних шлюбів і виховувала не лише 

народжених нею, але і прийомних дітей, удочеривши своїх учениць. 

Протестуючи проти суворості своєї батьківщини – Нової Англії, – 

вона писала: «якщо моє мистецтво символічне, то цей символ – 

тільки один: свобода жінки і її емансипація від закостенілих 

умовностей, які лежать в основі пуританства». 

В той час, коли починала танцювати А. Дункан, для переважної 

більшості людей це було абсолютно неприйнятним. Згадаймо: жінки 

тоді не могли вийти з дому без корсета. В англійському 

пуританському суспільстві слово «ноги» вважалося непристойним, і 

замість цього говорили: «нижні кінцівки». В особливо суворих 

будинках на ніжки рояля одягали чохли, щоб не викликати 



непристойних асоціацій... Дівчаткам з хороших сімей забороняли 

виступати на публіці, грати на концерті в музичній школі – не кажучи 

вже про танцювальні номери. Щоб танцювати на публіці, нехай 

закутаною з голови до ніг, жінці з пристойного суспільства треба 

було бути божевільною. Але і ті, хто боявся закликів до звільнення 

тіла, не могли залишатися байдужими, бачачи танець Айседори. Її 

виступи стали одкровенням, залишили по собі глибокий слід. Так 

було в Європі, так було і в Росії [1]. 

Значний крок у розвитку модерну в ХХ ст. зробив Моріс Бежар. 

М. Бежар – хореограф французького походження зі світовою 

славою. Протягом другої половини ХХ ст. він певною мірою 

визначав танцювальну стилістику та провідні ідеї філософії танцю 

своєї доби, особливо у Європі. Бежар належить до наступної після 

Сержа Лифаря генерації хореографів, котрі бачили в балетному 

мистецтві можливості, що за впливом на глядача не поступаються 

сучасному драматичному театру, кінематографу, іншим видовищним 

мистецтвам. 

Усе, що робить М. Бежар у сфері хореографічних форм та 

пошуку пластики, володіє змістовністю, відбивається у 

постановочному стилі, який характеризує його як митця–філософа. 

Чутливість до найважливіших подій суспільного життя в М. Бежара 

завжди межувала з пророцтвом, передові ідеї він переносив на 

балетну сцену, збираючи навколо себе не тільки учнів та 

прихильників, а й широкі верстви людей, які не вважають себе 

любителями хореографії, проте підкоряються могутньому таланту, 

харизматичній особистості Бежара: «Cправжній митець створює 

балети мовою свого часу як засіб спілкування між людьми» – це 

кредо хореографа, яке легко прослідкувати в його подальшій творчій 

практиці. 

«Бежар, мабуть, прагне показати, – згадував один із свідків 

цього видовища, – що навіть перші, початкові рухи майбутнього 

танцю – не механічний процес, а певний художній початок, який 

потім втілиться в образах майбутнього балету».  

Процес втілення філософської концепції в хореографічний твір 

можна простежити на прикладі постановки «Болеро». Цей твір 

М. Равеля був першою постановкою М. Бежара в трупі під оновленою 

назвою «Балет ХХ століття» (1961). Унікальна особливість цього 

музичного твору в тому, що мелодія, гармонія, ритм та навіть темп в 

ньому не зазнають змін протягом всього виконання. Єдиний елемент, 



що вносить різноманітність та надзвичайне емоційне піднесення – 

динаміка оркестрового супроводу. Вона зростає від ледь чутного 

барабанного бою до екстатичного tutti всього оркестру. Мелодію 

Бежар відображає в сольному танці, ритм – у груповому, 

«акомпануючому», який повністю віддає чоловікам. 

Першою виконавицею сольної партії була Душка Сіфнуа, а 

згодом – у різні роки такі видатні артистки, як Клод Бессі, Сюзанн 

Фарелл, Карла Фраччі, Сільвія Гійом, Марі–Клод Петрагалла, Майя 

Плісецька. Чоловічий варіант ролі був створений для улюбленця 

Бежара – Хорхе Донна, пізніше соло виконували Патрік Дюпон та 

інші провідні виконавці трупи Бежара. 

В останню чверть минулого століття філософські та релігійні 

концепції ХХ ст. все частіше стають предметом перекладу мовою 

танцю у Бежара. Взагалі, філософія та релігія з ранніх років були 

керманичами в його творчому світі: «Кожна релігія – це особлива 

планета, яка вирізняється своєю атмосферою та особливим 

напрямком у небесних просторах, але освітлювана тим же сонцем, 

яке світить й іншим планетам» [2]. 

Вихід з будинку свідомості. Куди? У простір власних висновків. 

Навіщо? Щоб жити. Не захлинутися в чужих емоціях телевізійного 

«мила», уникнути «найбільших» вражень вихідного дня: «Ми вчора 

на футбол ходили. Понапивалися…». Без заперечень – багатьох 

етикетка «пересічний обиватель» цілком влаштовує. Дім, робота, суп, 

телевізор, розігріті котлети, галасливі діти. Чи навпаки: поспіх, 

засмиканість, питання без відповіді: «Хто придумав мобілку?» І два 

бажання – все встигнути й щоб це нарешті закінчилося. Нездійсненні. 

З ними треба навчитися жити, так буде або завжди, або так, як скаже 

видатний балетмейстер, режисер–постановник, хореограф Раду 

Поклітару. То куди веде вихід з будинку свідомості? На вистави Раду. 

В його баченні були хореографічні постановки «Поцілунок феї», 

«Весна священна» І. Стравінського, «Кармен» Ж. Бізе, «Лускунчик» 

П. Чайковського та ще багато того, з чим щоразу на сцену виходить 

«Київ Модерн Балет». Будемо відвертими – постановки Раду, крім 

прихильників, мають чимало критиків. Тих, хто не поміщається в 

межі стандартного визначення «мистецтво», в хореографії 

критикувати легко, одночасно з тим хвалити полотна 

абстракціоністів. Але є «Палата № 6» чи ж той «Лускунчик». Ні 

А. Чехов, ні П. Чайковський не перевернулися б у труні від 

побаченого. Радше б жалкували, бо свої думки намагалися втілити в 



слова, у музику, а Раду Поклітару навчив думки класиків говорити 

танцями. 

На запрошення відомого мецената Володимира Філіпова Раду 

Поклітару у 2005 р. приїхав в Україну з антрепризною виставою 

«Сили долі». Наприкінці осені 2008 р. Раду Поклітару представив 

прем’єру постановки Undergraund на сцені театру імені Івана Франка. 

Що ж саме надихає Раду на такі постановки? Натхненники 

можуть бути зовсім різні – музика, книги, побачена вистава, бесіда з 

кимсь: раптом розумієш, що вона розбудила у тобі якісь думки, 

надихнула і з того потім виходить вистава або мініатюра. 

Необхідність – теж дієва сила. 

У простоті – геніальність. Феномен Раду Поклітару у тому, що 

він знає, де вихід з обмежень свідомості. Критики часто називають 

його експериментатором. Неправда. Охочим стати глядачами його 

творчості, Раду пропонує відкинути лейбл «пересічний» і залишатися 

Особистостями. 

Кожна з робіт балетмейстера – сміливий експеримент і сміливий 

пошук, привертає несподіваним прочитанням всесвітньо відомих 

театральних сюжетів, оновленням і збагаченням форми і лексики 

сучасного танцю, завжди підлеглий музиці і глибоко розкриває 

складний внутрішній світ людини, – пишуть критики. Поклітару 

завжди відкритий експериментів «своєї душі» і не зупиняється на 

табу: його танці поєднують класику і модерн [3]. 

Отже, філософія відіграє значну роль у творчості модерністів. 

Наприклад, Айседора Дункан була першовідкривачкою модерну і 

йшла до того, як віднайти місце жінки у суспільстві і в світі взагалі, 

намагалася звільнитися від балетних канонів. Хотіла показати вільне 

тіло і розум жінки, і їй це вдалося. Бежар же хотів показати модерн у 

всій його красі, і вважав класичний танець першоосновою модерну. 

Говорив про еволюцію танцю, про те, що балет повинен 

осучаснюватись. А от Раду Поклітару вже більш глибше поринув у 

чарівний світ модерну і так захопився, що зрозумів – це все його 

життя. Він іде до мети звільнення своєї свідомості від «кайданів» 

скутості і показати душу людини у всій її справжній красі. 
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ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ТВОРЧОСТІ 

МОРІСА БЕЖАРА 

 

Хореографія – мистецтво постановки танцю як послідовності 

кроків, рухів, фігур для створення найкращого сценічного ефекту. 

Танець модерн є одним із стилів сучасного хореографічного 

мистецтва. Головними особливостями стилю модерн, який 

функціонує сьогодні є авторські танцювальні техніки та балетні 

нововведення – стиснення та розширення, підйоми та падіння, 

виразні рухи, спіральні та штопорні оберти; присутність у балеті 

глибоких психологічних хвилювань, показ технічних зусиль у 

танцювальній лексиці, поєднання драматичного (сюжетного) та 

абстрактного (безсюжетного) жанру у балеті, використання 

пересувних декорацій, орнаментації, жіночих суконь вільного 

фасону, із закритими рукавами та довгою спідницею (сонце-кльош), 

метаморфози із тканинами, абстрактні експериментації зі звуком і 

рухом. 

Одним з найяскравіших представників цього стилю був Моріс 

Бежар – балетмейстер-новатор, педагог, танцівник, послідовний 

наслідувач концепції універсального танцю, що має витоки у 

традиціях античних видовищ та масових дійств різних народів. 

Визначальна риса творчої манери М. Бежара – еклектичність, синтез 

прийомів з різних хореографічних систем. М. Бежар першим 

запропонував використовувати для хореографічних постановок 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C


простір спортивних арен, розміщуючи на великій площі оркестр і 

хор, розгортаючи дійство в одному секторі арени, іноді – у кількох 

одночасно, що дозволяло активізувати участь глядачів у спектаклі [4]. 

Метою статті є дослідження філософського аспекту в творчості 

Моріса Бежара.  

Постановки Моріса Бежара вражали. В них все існувало у формі 

нашарувань. Багатоповерховий будинок бежаровскіх спектаклів 

будувався на контрастах світла, декорацій, костюмів, гриму, самій 

хореографії. Всі засоби працювали на осягнення прихованого 

філософського сенсу, залишаючи, найчастіше, відкритими фінали. 

Свою творчість Бежар присвятив створенню власної унікальної 

танцювальної мови, вважавши, що «класика – основа всілякого 

пошуку, сучасність – гарантія життєвості майбутнього, традиційні 

танці різних народностей – хліб хореографічних вишукувань». Тому 

його мова на рідкість органічно поєднує в собі лексику класичного 

танцю, танцю модерн і традиції пластики Сходу. Він переконаний, 

що танець – явище релігійного порядку, це релігійний культ, танець-

ритуал, танець-священнодійство. Головне для танцю Бежара – 

концентрація енергії для досягнення екстатичного піднесення, стану 

афекту не тільки у танцівників, але й у публіки. Коло тем, обираних 

Бежаром для своїх вистав, надзвичайно широкий: роздуми про сенс 

життя і розплата за скоєне, пошуки Бога в світі і в собі, всемогутня 

сила любові і самотність, протиборство добра і зла, проблеми зв’язків 

і зближення Заходу і Сходу і багато інших. Морісу Бежару найбільш 

притаманний релігійний, міфологічний та філософський світогляди. 

У своїх постановках він не рідко використовував філософські вчення 

Ф. Ніцше – впливового німецького мислителя, філософа, психолога і 

класичного філолога. Філософські погляди Моріса Бежара дають нам 

зрозуміти, що життя може закінчитися у будь-який момент і до цього 

не можна буди готовими, але не потрібно боятися смерті, тому що 

ніхто не знає, що відбувається з людиною після смерті [1; 2]. 

Філософія відігравала дуже важливу роль у творчості Моріса 

Бежара. У зв’язку з цим творчість Моріса Бежара зазнавала критики. 

Багато людей не розуміли бежарівських постановок, але це ніколи не 

зупиняло видатного майстра, він завжди втілював всі задуми, які 

народжувалися за велінням його серця. Він переконаний, що танець – 

явище релігійного порядку, це релігійний культ, танець-ритуал, 

танець-священнодійство. Головне для танцю Бежара – концентрація 

енергії для досягнення естетичного піднесення, стану афекту не 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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тільки у танцівників, але й у публіки. Коло тем, обираних Бежаром 

для своїх вистав, надзвичайно широкий: роздуми про сенс життя і 

розплата за скоєне, пошуки Бога в світі і в собі, всемогутня сила 

любові і самотність, протиборство добра і зла, проблеми зв’язків і 

зближення Заходу і Сходу і багато інших. Майже всім балетам 

Моріса Бежара властива трагічність. Я вважаю, що це пов’язано із 

дитинством видатного митця, тому що він в ранньому віці стикнувся 

зі смертю. Філософські погляди Моріса Бежара дають нам зрозуміти, 

що життя може закінчитися у будь-який момент і до цього не можна 

буди готовими, але не потрібно боятися смерті, тому що ніхто не 

знає, що відбувається з людиною після смерті.  

Отже, до числа тих, хто перевернув традиційне уявлення про 

балет, відноситься видатний майстер, геніальний хореограф, що став 

культовою фігурою в області сучасного танцю, Моріс Бежар. Він, 

подібно казковому чарівникові, вирвав балет з академічного полону. 

Його успіх як постановника і педагога багато в чому обумовлений 

тим, що він починав як танцівник і сам пройшов той шлях, по якому 

потім направляв своїх учнів. Моріс Бежар хореограф-філософ, 

знавець класичної хореографії , культури Сходу і Африки, він 

створював на сцені світ об'ємний, різносторонній, несподіваний, 

філософський і еротичний. Висловлюючи в балетах своє відчуття 

життя, своє розуміння життя і смерті. Знаючи культуру і філософію 

різних країн, володіючи безмежної творчою фантазією, Бежар 

створював епоси, які здавалися картинами, вихопленими з космосу. З 

невідомих причин, Бежар не користувався великою популярністю в 

Америці, і рідко привозив до нас свій театр на гастролі. Але для 

решти країн, включаючи Росію і Японію, він був богом балетного 

світу [3]. 
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ІСТОРІЯ ВЕЛИКОГО ТЕАТРУ: ЗІРКИ БАЛЕТУ 

 

У статті досліджено історію Великого театру та висвітлено 

творчі здобутки його провідних солістів. 
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В статье исследована история Большого театра и освещены 

творческие достижения его ведущих солистов. 

Ключевые слова: Большой театр, российский балет, 

А. Мессерер, М. Плисецкая, Г. Уланова. 

 

Метою цієї публікації є дослідження історії Великого театру та 

ознайомленні з його видатними солістами. 

Створення Великого театру тісно пов’язане з розквітом 

російської національної культури в кінці ХVIII ст., з появою 

професійних акторів, із зародженням російської оперної музики. 

Великий театр зіграв велику роль в становленні російського музично-

театрального мистецтва, у формуванні національної музично-

сценічної виконавської школи. 

Становлення Великого театру і діяльність колективу в його 

перше тридцятиріччя були пов’язані з демократичними тенденціями 

всього суспільства. Театр одним із перших запровадив реалістичну 

манеру гри акторів. Це, безсумнівно, відповідало зародженню духу 

народності, національної самосвідомості. 

З 1806 р. театри Москви і Петербурга стали імператорськими. 

Це означало, що репертуар вибудовується в залежності від поглядів і 

смаків двору. Як відомо, на місці Великого спочатку був Петровський 

театр, який згорів у 1805 р. На театральній площі до 1824 р. 

залишались його обгорілі стіни. Коли Москву стали відбудовувати 

http://otherreferats.allbest.ru/culture/00102711_0.html


наново після пожежі 1812 р. з’явився новий Великий Петровський 

театр. 

Процвітання Великого театру тривало до 90-х років, а після − 

збори почали різко падати, трупа скоротилася, довгий час не було 

постійного керівника балету. 

Великі зміни настали зі зміною століття. На історичній арені 

з’являються революційні ідеї, формується нове поняття: пролетаріат. 

Російський балет вже на порозі ХІХ ст. справляв велике 

враження, він перебував у винятково сприятливих умовах. Виріс 

інтерес до хореографії та танцю в нових верствах населення, а також 

попит на вчителів танцю [1]. 

Великий театр двічі потерпав від пожеж. На місці Великого 

спочатку був Петровський театр, який згорів у 1805 р. – це була 

перша пожежа, але згодом його відбудували. Друга пожежа сталася 

1812 р., після чого будівлю відбудували наново і з’явився новий 

Великий Петровський театр. Після цих невдач, які пережив театр, 30-

ті роки були вершиною слави. Про що свідчать нові твори, опери, 

балети тощо. А от воєнні роки, виявилися найтяжчими та 

найсуворішими для Великого театру. Проте театр вже втретє знайшов 

в собі сили і залікував нанесені йому війною рани. 

Одними за найвідоміших зірок балету Великого театру були 

Г. Уланова, А. Мессерер та М. Плісецька. Як і багато інших артистів 

вони зробили вагомі внески у розвиток балету, збагативши його 

новими ролями та постановками.  

Відома на весь світ Г. Уланова була ведучою балериною 

Великого театру. Відзначилася вона на перших гастролях Великого 

театру в 1956 р. в Лондоні, де танцювала Жизель і Джульєтту, і мала 

тріумфальний успіх, рівного якому, за свідченням зарубіжних 

авторитетів, вони не бачили з часів Анни Павлової [2]. 

Великий балетний педагог Асаф Мессерер у Великому театрі вів 

клас та працював у його вечірній студії. Він умів розкрити повною 

мірою індивідуальність кожного свого учня, знайти в ньому ті грані 

таланту, які були притаманні лише цьому танцівнику. Сфера інтересів 

Мессерера–хореографа лежала в області експериментальних 

постановок. Мессерер ставив як цілі балетні вистави, так і танці в 

операх, а також окремі концертні номери, які часто виконував сам [3]. 

Велика балерина ХХ ст. М. Плісецька у Великому театрі 

виступала в якості балетмейстера. Прославилася власними балетами 

такі як: «Анна Кареніна», «Чайка», «Раймонда», «Дама з собачкою». 



М. Плісецька володіє рідкісним даром: ледь з’явившись на сцені і не 

зробивши жодного руху, вона владно приковує до себе увагу, 

зачаровуючи глядачів вже самою своєю присутністю, внутрішньої 

значущістю, магією особистості. Вона і надалі продовжує являти 

собою унікальний приклад творчого довголіття [4]. 

Отож, Великий театр – найбільший в Росії і один із самих 

значних у світі театрів опери та балету, який розташований у центрі 

Москви. Великий театр за всі свої роки існування переживав як злети, 

так і падіння. Проте завжди знаходив у собі сили для відновлення. 

Вагомими внесками збагатили Великий театр одні з найвідоміших 

зірок балету: Г. Уланова, А. Мессерер та М. Плісецька. Великий театр 

і по теперішні дні розвивається, оновлюється, збагачується, процвітає 

та продовжує дивувати глядачів чимось новим. 
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