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НОВИНИ З ЖИТТЯ АКАДЕМІЇ

Святковий концерт до 10-річчя факультету 
ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

за участю театру народного танцю "ЗАПОВІТ"
12 квітня 2013 року о 18:00 у великій залі Харків-

ського національного академічного театру опери та 
балету ім. М.В.Лисенка відбудеться святковий концерт, 
присвячений 10-річчу факультету хореографічного 
мистецтва Харківської державної академії культу-
ри. Концерт відбудеться за участю володаря Гран-прі 
Всеукраїнського конкурсу народної хореографії імені 
П. Вірського ТЕАТРУ НАРОДНОГО ТАНЦЮ "ЗАПО-
ВІТ", директором і хореографом якого є народний артист 
України, лауреат 17 міжнародних конкурсів, професор, 
академік, кавалер орденів «За заслуги», «Патріот Ві-
тчизни», За розбудову України», «Слобожанська слава», 
«Князя Володимира Великого», «Георгія Победоносця», 
декан факультету хореографічного мистецтва ХДАК, 
Почесний громадянин Харківської області Борис Мико-
лайович КОЛНОГУЗЕНКО.

Треба зазначити, що нещодавно, 22 березня, в 
Національній музичній академії України імені П. І. Чай-
ковського уже відбувся святковий сольний концерт 
«Заповіта» на честь 100-річчя цієї уславленої академії та 
10-ї річниці факультету хореографічного мистецтва Хар-
ківської державної академії культури. А представляв свій 
кращий колектив київським глядачам та численним пред-
ставникам міністерств та творчих закладів ректор ХДАК, 
заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент 
Національної академії мистецтв України, дійсний член 

Української академії наук, доктор історичних наук, професор 
Василь Миколайович ШЕЙКО.

Усі хореографічні композиції та народно-сценічні танці 
півторагодинного концерту «Заповіта» сприймалися гляда-
чами радісно та з захопленням. Щирі оплески, крики «браво» 
та «молодці» лунали в концертній залі майже після кожного 
номеру. Виконавський склад студентського театру був тако-
го рівня підготовки та виконавської майстерності, що багато 

хто після концерту згадував про те, що цілком за-
служено театр танцю в 2011 році отримав Гран-прі 
Всеукраїнського конкурсу народної хореографії іме-
ні Павла Вірського.

Своєрідною кульмінацією цього святкового кон-
церту було вручення колективу «Заповіта» вищої 
Почесної відзнаки нашої країни в галузі хореогра-
фічного мистецтва – «Медаль Павла Вірського».

Вручав цю нагороду Герой України, народний ар-
тист України і Росії, лауреат державної премії імені 
Т. Г. Шевченка, академік, професор, генеральний 
директор і художній керівник Національного за-
служеного академічного ансамблю танцю України 
ім. П. П. Вірського Мирослав Михайлович Вантух. 
У своїй вітальній промові він відзначив, що хар-
ківський «Заповіт» уже 20 років є одним із кращих 
колективів не лише серед студентських, а й серед 
професійних ансамблів країни.
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Шляхи розвитку і становлення
факультету хореографічного мистецтва

У 2013 році виповнюється 10 ро-
ків, як в Академії культури було 
сформовано окремий факультет 
хореографічного мистецтва. До 
цього існував режисерсько-хорео-
графічний факультет, який також 
очолював Борис Миколайович 
Колногузенко.

Із самого першого дня існування 
факультету до його складу ввійшло 
4 кафедри: народної (базова), сучас-
ної, бальної хореографії та фізичної 
культури і здоров’я. 

За ці 10 років розвиток усіх на-
прямів, пов’язаних із підготовкою 
майбутніх фахівців із хореографії, 
дуже активно і цікаво відбувається 
на кафедрі народної хореографії, 
яка була створена 1989 року і яка 
наступного року святкуватиме своє 
25-річчя. Створював і очолював цю 
кафедру Борис Миколайович Кол-
ногузенко, але останні 2 роки нею 
керує Островська Карина Воло-
димирівна. З упевненістю можна 
сказати, що це одна з кращих ви-
пускниць кафедри за 22 роки її 
існування. Вона талановита, розум-
на, працьовита, порядна, культурна, 
вихована людина. Сьогодні Карина 
Володимирівна – заслужений пра-
цівник культури України, доцент, 
лауреат міжнародних фестивалів 
та конкурсу, володар премії Харків-
ської Облдержадміністрації імені 
О.С.  Масельського, володар хоре-
ографічної премії міста Харкова, 
переможець конкурсу Молода лю-
дина року. 

Серед тих викладачів, які працю-
ють на кафедрі майже з першого дня 
її створення, варто назвати Шилову 
Людмилу Миколаївну – старшо-
го викладача, двічі нагородженого 
почесною грамотою Міністерства 
культури України. Людмила Ми-
колаївна є методично грамотним, 
вимогливим викладачем, вона 
– справжній фахівець у галузі хо-
реографічного мистецтва. На 
кафедрі працює також Марков 
Леонід Володимирович – стар-
ший викладач, заслужений артист 
України з величезним професійним 
досвідом роботи. Усі ж інші члени 
педагогічного колективу – це вже 

вихованці кафедри народної хоре-
ографії: Дегтяр Лариса Павлівна, 
Курдубова Олена Миколаївна, 
Розіна Олена Феліксівна, Кар-
пєна Анастасія Володимирівна. 
Отже, практично весь педагогіч-
ний склад факультету – це його 
випускники, грамотні, працьовиті, 
досвідчені люди, «яким, – за сло-
вами Б. М. Колногузенка, – дійсно 
можна довірити підготовку май-
бутніх фахівців із непростої, але 
такої цікавої професії».

Хороший розвиток також від-
бувається на кафедрі сучасної 
хореографії і в навчальному про-
цесі, і в створенні та розвитку 
творчого колективу – ансамблю 
сучасного танцю «Естет». Остан-

ні роки ансамбль очолює Євгенія 
Янина-Ледовська – людина з хоро-
шим творчим потенціалом, активна 
у своїй педагогічній позиції. Своїм 
приходом в ансамбль, вона активі-
зувала його діяльність. Так, якщо 
взяти останні декілька років, то за 
цей період «Естет» неодноразово 
посідав перші місця в міжнарод-
них та всеукраїнських конкурсах 
сучасної хореографії. Нещодавно 
колектив повернувся з нагородами 
з Дніпропетровська, де брав участь 
у великому конкурсі професійних 
та аматорських колективів із су-
часної хореографії. Варто також 
зазначити, що серед викладачів 
кафедри сучасної хореографії чима-
ло випускників кафедри народної 
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хореографії – Семенова Наталія 
Миколаївна, Хендрик Ольга Юрі-
ївна, Макарова Ірина Іванівна… 
Тож не дивно, що третина всіх ви-
кладачів кафедри навчається на 
сьогодні в аспірантурі, готується до 
захисту кандидатських дисертацій. 

Кафедра фізичної культури та 
здоров’я всі роки ефективно пра-
цює, викладачі самі беруть участь 
у різних змаганнях, спартакіадах, 
показують дуже гарні результати на 
всіх рівнях – по місту, області, Укра-
їні. Так, наприклад, на цій кафедрі 
працює викладач, який є чемпіоном 
України та чемпіоном Європи з арм-
спорту, – Вадим Петрович Красов.

Що ж стосується кафедри баль-
ної хореографії, то вона на сьогодні 
переживає необхідну суттєву рекон-
струкцію. Там нове керівництво, 
половина нового педагогічного 
складу, фахівців у галузі хореогра-
фічного мистецтва, які вибудовують 
все так, як воно повинно бути на 
творчій навчальній кафедрі.

Не можна не сказати хоч декілька 
слів і про концертмейстерську групу 
факультету хореографічного мисте-
цтва. Серед тих, хто працює тут із 
першого дня створення факульте-
ту, – провідний концертмейстер і 
музичний керівник театру народно-
го танцю «Заповіт» Лісневський 
Володимир Пилипович, – лауреат 
декількох всеукраїнських конкурсів, 
міжнародних фестивалів, фахівець 
із величезним досвідом роботи, з 
багатою фонотекою… Серед досвід-
чених концертмейстерів-піаністів, 
варто назвати також Тетяну Бороді-
ну, Ткаченко Інну Василівну. 

До того ж на факультеті є тех-

нічний склад на чолі з Анною 
Вікторівною Тимошенко, яка, за 
словами Б.М. Колногузенка, є ще од-
ним заступником декана, головним 
помічником та людиною, яка завжди 
хвилюється за студентів, слідкує за 
процесом їхнього навчання.

У контексті 10-річного ювілею 
факультету не можна не сказати 
окремо про театр народного танцю 
«Заповіт» – колектив, який почав 
створюватися ще 1990-го року і на 
сьогодні є одним із кращих не тіль-
ки в академії та Харкові, а є одним із 
кращих колективів 

України. За 22 роки свого існу-
вання «Заповіт» змагався у всіх 
найпотужніших конкурсах Украї-
ни, Росії, Білорусії, бував у Франції, 
Іспанії… І практично не було ще 
випадку, щоб колектив не посідав 
призових місць. Прикметно, що у 
фіналі ІІІ Всеукраїнського конкурсу 
народної хореографії імені П. Вір-

ського, який відбувся 2011 року в 
Києві і в якому за перемогу змага-
лося 92 колективи, а взяло участь 
взагалі понад 1000 ансамблів, «За-
повіт» отримав «Гран-прі» і був 
названий кращим колективом за 
2011 рік. 

Нещодавно відбувся сольний кон-
церт театру «Заповіт» у концертній 
залі Національної музичної акаде-
мії України в Києві. Цей творчий 
виїзд, презентацію нашої академії і 
факультету зокрема здійснив рек-
тор Василь Миколайович Шейко 
та перший проректор Микола Ми-
колайович Каністратенко. Концерт 
пройшов «на ура»! 

Серед творчих проектів, 
пов’язаних із 10-річчям факультету, 
варто назвати і вечір хореографічних 
мініатюр, який пройшов у Харків-
ській музкомедії. Уперше за всю 
історію театрального Харкова було 
організовано цілий концертний ве-
чір танцю з малих хореографічних 
жанрів. 

12 квітня у великій залі ХНАТОБу 
відбудеться гала-концерт факуль-
тету хореографічного мистетцва, 
де будуть брати участь театр на-
родного танцю «Заповіт», ансамбль 
сучасного танцю «Естет» та ан-
самбль бального танцю.

Отже, педагогічний колектив фа-
культету намагається урізнобарвити 
студентське життя, роки навчання 
запам’ятаються його вихованцям 
не тільки кропіткою наполегливою 
роботою, а й цікавими творчими 
подіями в нашому місті, країні та за 
кордоном. Хай вам щастить!

Редакційна колегія висловлює 
щиру подяку Б.М. Колногузенку за 
змістовну та цікаву розмову, яка 
лягла в основу даної статті!
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Процесс творения
Все началось с хаоса. Если поду-

мать, то любой процесс творения 
начинается с хаоса. Случай с новым 
факультетом не исключение.

Все шло своим чередом. Разме-
ренная жизнь студентов: занятия, 
модульная неделя, занятия, сессия, 
курсовые в последнюю ночь перед 
сдачей… И грянул гром. Не так чтоб 
сильный, но слышимый.

Весть о том, что факультет 
ТКТИ разделился, вливаясь как-
то медленно и растянуто. Слухи, 
«проверенные» слухи и так далее. 
Все как обычно.

Разделение факультетов стало 
особенно заметно, когда студенты 
начали путать что именно писать в 
заявлении на разрешение поехать 
домой. «А какой факультет писать? 
ТКТИ или КТИ?» Этот вопрос 
был самым распространенным. 
Правильный ответ обычно узнавали 
в деканате, когда подписи ставили. 
Естественно, что заявление зачас-
тую приходилось переписывать.

Так прошло некоторое время. Не-
известно сколько точно, поскольку 
вопросы прекратились медленно и 
незаметно. С контрольными рабо-
тами была та же история, но тоже 
вопрос постепенно отпал. Поэтому 

переход от одного факультета к 
двум прошел как-то незаметно.

Процесс обучения шел своим 
чередом, как и раньше. Но самое 
главное было впереди. Это было 
похоже на рождение ребенка. За-
кончился процесс выбора имени.

Первая улыбка
Учеба двигалась, студенты жили, 

факультет наблюдал за миром и 
учился.

Пришло время академичес-
кой спартакиады. Некоторые 
из студентов были в шоке. Ко-
манду для достойного участия в 
спартакиаде собрать среди студен-
тов, привыкших к борьбе плечом 
к плечу двух факультетов (теперь 
уже двух), было непросто. Первый 
блин оказался немножко комом, и 
приняли решение пока выступать 
объединенной командой двух фа-
культетов. Так и сделали.

Учимся опытным путем
Жизнь продолжалась. Факультет 

кино-, телеискусства учился жить 
своей жизнью. Появился студ-
совет факультета. Первые шаги 
замаячили на горизонте. Гото-
вился самостоятельный проект 
факультета, посвященный 
Хэллоуину. Задумывалось все 

феноменально. Музыка, игры, пред-
ставления, фильмы. Студсовет 
готовился к празднику весело. Все 
понимали, что праздник просто об-
язан быть лучшим. И он им стал. 
Как первый шаг. Немного неуклю-
жий, но лучший и неповторимый по 
своей природе.

В день проведения мероприятия 
организаторы надели маскарадные 
костюмы. Холл заполнила 
хэллоуинская музыка. Студсовет 
был в волнении.

В назначенное время дверь 24 
аудитории открылась для гостей 
праздника. Тыквы с горящими  гла-
зами, напитки, для поддержания 
жизни местной нечистой силы и, 
конечно же, фильмы-ужастики.

На входе проверяли дресс-код. 
Условием было прийти в костюме, 
который бы отражал атмосферу 
праздника. Студенты новорожден-
ного факультета приняли эту идею 
с восторгом и костюмированный 
вечер начался.

Прошло все успешно. 
Организаторы гордились своим 
первым шагом и теперь строили 
амбициозные планы на будущее.

Учимся говорить с миром
Так как мы все сейчас живем в 

мире, тесно связанным с миром 
медиа, то следующим шагом стало 
создание сайта факультета. Пока пи-
сали сайт, проходило голосование 
на лучшую эмблему для факультета. 
Перебрали множество вариантов, 
рождались новые идеи, и студенты 
активно включались в этот процесс. 
Что и говорить, создание чего-то 
нового, до сих пор не существовав-
шего — действо увлекательное и 
затягивающее. Это как наркотик. 
Один раз попробуешь и уже не 
сможешь остановиться. Студенты 
попробовали процесс творения.

Сайт создали. Теперь его нужно 
было наполнять. В дело вступили 
начинающие мастера своего дела — 
телерепортеры и операторы. 
События описывали журналисты, 
операторы позволяли увидеть 
все это не только в своей фанта-
зии, но и буквально в живую, на 
фотографиях.

 Так мы научились говорить с ми-
ром. Но чтобы говорить грамотно,

ФАКУЛЬТЕТУ КИНО-, ТЕЛЕИСКУССТВА 
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понадобилось время. Немного. 
Новые события, новые факты.

На сайте освещались последние 
новости. Да что там освещались, 
до сих пор новостная лента об-
новляется, отражая насыщенную и 
интересную студенческую жизнь.

Тренинги, проекты, благотвори-
тельность... Все как у «взрослой» 
газеты! Стремились к лучшим и ста-
новились лучшими.

Смотрим и видим
В один прекрасный день в голо-

ве Евгения Степановича Бойцова, 
преподавателя факультета КТИ, ро-
дилась просто замечательная идея. 
И факультет показал, что «Здесь 
есть кино!»

Проект стартовал 5 марта 2010 
года. И факультет погрузился в ат-
мосферу немого кино.

Первый показ прошел со-
ответственно духу времени — в 
сопровождении тапера. Этот про-
ект привел в 24 аудиторию третьего 
корпуса академии не только студен-
тов, но и других людей, желающих 
приобщиться к загадочному миру 
кино.

Бесплатный чай, добровольные 
пожертвования на развитие про-
екта, все по-настоящему. На одном 
из показов великий Чарли Чаплин, 
можно сказать, сошел с экрана. 
Правда в исполнении одного из 
студентов факультета и участника 
группы организаторов.

Замечательная идея прижилась, 
но показы стали не столь частыми. 
Студентам нужно еще и учиться. На 
подготовку показа и отбор фильмов 
уходит много сил, и приняли реше-
ние проводить показы с большим 
интервалом, чем предполагалось в 
начале.

Учимся у мастеров
Как известно, все мы учимся по 

принципу подражания. С момен-
та рождения мы учимся у своих 

родителей, потом сверстников, од-
ноклассников, одногруппников и 
далее по списку.

Но подражали мы только в самом 
начале пути. Затем уже учились на 
примерах мастеров.

Для студентов факультета на-
чали проводить мастер-классы. 
Продюсеры, главные редакторы и 
журналисты благодаря усилиям ра-
ботников факультета передавали 
свой опыт новому поколению.

Все проходило в простых учебных 
аудиториях. Мест не хватало, и 
всегда заимствовали стулья в со-
седних кабинетах. Подобно губкам 
студенты готовы были впитывать 
в себя новую информацию. То, что 
не всегда расскажут на учебных 
занятиях и то, с чем придется 
столкнуться в реальной жизни 
журналиста.

Так и учились. Так и становились 
лучше. Знания было где применить.

Практикум проверял на деле, 
чему научились студенты не только 
на лекциях, но и на мастер-классах. 
Этот предмет жестоко показывает 
ошибки и неумение работать в ко-
манде, но быстро воспитывает без 
особых потерь. Ведь если допустить 
подобные ошибки в настоящей рабо-
те, то карьере может прийти конец. 
Так факультет проходил очередной 
тест на готовность к взрослой на-
стоящей жизни. Играючи, студенты 
учатся быть профессионалами и 
решать настоящие проблемы. Нич-
то не идеально в этом мире, но не 
забываем, что процесс творения 
достаточно медленный. И именно в 
этом вся его красота.

Смог сам — помоги другому
Анна Куринная, заместитель 

декана факультета КТИ, начала про-
ект «Территория надежды». Это был 
следующий тест на «взрослость». 
Дети часто эгоистичны и при-
шло время проверить, выросли ли 
студенты.

Есть темы, которые не будешь 
обсуждать с друзьями или род-
ственниками. Не на все темы можно 
поговорить даже с самым близким 
человеком — страшно. А знать хо-
чется. Именно знание давал этот  
проект. Причины и последствия 
губительных привычек, незаметная 
жестокость общества, несправедли-
вость, принимаемая как данность. 
Эти проблемы волнуют всех и, по-
рой, даже самому себе не хочется 
признаваться в существовании все-
го этого.

В рамках этого проекта факультет 
посещали разные люди, чтобы рас-
сказать о правде жизни. О том, как 
много в ней соблазнов и как высока, 
порой, цена за исполнение желаний.

Началось все с простого на-
блюдения за жизнью. Студенты 
посещали детские дома с 
поздравлениями. Многие ограничи-
ваются стандартными посещениями 
на праздники подшефных интер-
натов и детских домов. Студенты 
факультета кино-, телеискусства ре-
шили открыть двери своего сердца 
всем.

Примечательным оказалось 
посещение приюта для несовер-
шеннолетних на день защиты детей. 
Студенты принесли в приют не 
только игрушки и сладости. Акцент 
сделали на самом необходимом и 
элементарном: моющие средства, 
порошки, средства гигиены. Когда 
студенты пришли на праздничный 
концерт, то увидели множество 
игрушек и сладостей, которые 
подарили детям сотрудники шеф-
ствующего управления. Но глаза 
директора приюта… Эта женщина 
подсказала студентам, в чем имен-
но нуждаются дети. Еще когда ей 
звонили и рассказывали, что хо-
тят помочь. Несмотря на все свои 
заботы, связанные с праздником, 
директор искренне поблагодарила 
за незаметную, но столь дорогую 
помощь.

Теперь наши студенты научились, 
что помочь по-настоящему можно 
даже простой мелочью, улыбкой и 
незначительными, незаметными 
вещами.

Пора познавать мир
Студентов факультета кино-, те-

леискусства научились помогать и 
видеть окружающий мир. Теперь 
пришла пора заглянуть в себя и 
учиться дальше.

В нашей академии учатся не толь-
ко украинские студенты. Порой 
даже сложно представить, сколько 
культур объединили эти стены. Так 
появился проект «Культуры мира».

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМУЄ
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Первое знакомство было с куль-
турой Китая. И тут, как говорится, 
понеслось. Китайские студенты 
угощали гостей чаем, привезенным 
со своей родины, все получили па-
мятные подарки и прикоснулись 
к новой культуре через мир медиа. 
Никто не остался недовольным. 

Также проходило знакомство с 
культурой Индии. Студенты даже 
учились танцевать национальные 
танцы и изучали символику каждо-
го движения. Во время знакомства 
получился и небольшой флеш-моб. 
Желающие принять в нем участие 
просто выходили перед всей ау-
диторией и пытались повторить 
движения танца вслед за гостьей, 
олицетворявшей старую танцеваль-
ную культуру.

Другой приглашенный гость 
показывал современные танцы 
Индии. Именно на этом моменте 
студенты увидели, что нет особой 
разницы между современными на-
родами. Танец объединил их.

Дальше было знакомство с куль-
турой Азербайджана, и после этого 
начали знакомиться со своей куль-
турой — культурой Украины. И 
кукол плели, и праздники отмечали 
и все, все, все.

Так еще маленький КТИ учил-
ся познавать мир и себя, учился 
помогать и дружить, прощать и 
общаться.

День рождения
Праздники любят все. Этого ник-

то не скроет. И свой день рождения 
каждый из нас ждет с нетерпением, 
чтобы собрать вокруг своих друзей 
и семью. Чтобы вместе с ними про-
должать взрослеть и радоваться 
жизни.

Первый свой день рождения 
КТИ отмечал с размахом. Не было 
праздничных колпачков и клоунов. 
Факультет хотел быть взрослым. 
Именно поэтому праздник про-
ходил в стиле вручения Оскара. 
Звезды кино, музыкальная группа, 
одиночные музыканты и мим. Всех 
их пригласил на свой первый день 
рождения факультет. Студенты уви-
дели себя в новом свете и раскрыли 
свои таланты на полную.

Все проходило в 24 аудитории 
третьего корпуса Харьковской го-
сударственной академии культуры. 
Но факультету было тесно. Хоте-
лось большего. Юношеская кровь 
бурлила от жажды новых достиже-
ний, и следующий день рождения 
отмечали в настоящем кинотеа-
тре. Это было неожиданно, ведь до 
сих пор маленький факультет не 
выходил за пределы своего корпуса. 
Теперь он стал настолько взрослым, 

что можно выходить гулять во двор. 
Кинотеатр «Боммер» радостно при-
нял факультет. До сих пор студенты 
КТИ посещали его только на кино-
показах, фестивалях, приходили 
смотреть кино, которое учились 
создавать.

Вот так мы вступили во внешний 
мир.

Как взрослеть дальше
Проходят веселые годы детства и 

пора факультету КТИ становиться 
взрослым. Прошло время разбитых 
коленок, носов, детских ссор и обид. 
Хоть факультет и получает роди-
тельскую поддержку Зои Ивановны 
Алферовой и всех остальных пре-
подавателей, но пора учиться жить 
самому. Родители еще долго будут 
учить нас взрослой жизни, и обе-
регать от неприятностей. Честно, 
иногда мы и не знаем, каких сил 
это стоит: оберегать нас, таких 
несмышленых, делающих первые 
шаги и познающих мир.

Планы дальнейшего развития 
огромны и разнообразны. Учить-
ся на факультет приходят новые 
студенты, их нужно принять в 
большую семью и показать такую 
разнообразную жизнь. Сделать это 
так, как нас учили в самом начале.

Рано или поздно, но мы все за-
кончим учебу здесь. Мы пойдем 
взрослеть дальше, воспитывать нас 
будут уже работодатели, а новым 
студентам еще предстоит сделать 
свой первый шаг и научиться гово-
рить с миром.

На правах рекламы
Ни один факультет не сможет 

выжить без студентов. Именно 
поэтому важно быть заметным и 
ярким.

Факультет КТИ посещает разные 
фестивали. Например, фестиваль 
«Дитятко». Именно здесь собира-

ются дети, желающие не только 
смотреть, но и делать телевидение. 
Преподаватели факультета вмес-
те с организаторами фестиваля 
помогают им в этом. Ведь может 
быть кто-нибудь из этих детей, ког-
да окончит школу, решит связать 
свою жизнь с кино и телевидением 
и придет учиться на взрослеющий 
факультет КТИ.

Фестиваль «Харьковская сирень» 
так же хорошо принимает студен-
тов и преподавателей факультета. 
На этом фестивале уже не мы помо-
гаем, а нам помогают. Мы учимся у 
метров кинематографа и имеем воз-
можность общаться с ними вживую. 
Здесь мы видим их настоящими, без 
масок, наложенных ролью в кино. 
Здесь мы продолжаем взрослеть.

И в заключение
Непросто заканчивать, когда 

процесс творения и становления 
продолжается. После нас придут 
другие студенты и будут учиться так 
же, как и мы. Но будут ли они лю-
бить этот факультет наравне с нами, 
теми, кто наблюдал за его рождени-
ем, первой улыбкой, первым шагом 
и первым словом? Кто знает? Сей-
час новые студенты строят жизнь 
факультета по-своему. Это замеча-
тельно, интересно и выпускникам 
иногда немного обидно из-за того, 
что мы не можем активно прини-
мать участие в процессе творения 
жизни. Но они уже взрослые. Те-
перь их черед строить новую жизнь 
и делать факультет лучше прежнего.

Факультет повзрослел. Скоро он 
станет совсем взрослым. И мы все 
будем вспоминать время, которое 
провели здесь.

Юлия Юрченко, магистр 
ф-та кино-, телеискусства 
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ВІДЛУННЯ ТЕАТРАЛЬНИХ СПОГАДІВ

На фестивалі 
«Театральний дебют»

у Москві

Студентський естрадний театр 
«Академія» Харківської держав-
ної академії культури побував на 
фестивалі «Театральний дебют» 
у златоглавій Москві. У програмі 
фестивалю було представлено пси-
хологічну п’єсу «Фатальна помилка» 
за мотивами однойменної повісті 
Михайла Рощина.

Завдяки натхненній праці сту-
дентів та, звісно ж, майстерності 
педагогів, вистава вийшла на славу 
і була гідно оцінена мешканцями 
Москви. Глядач прожив разом із 
героями драматичну і повчальну іс-
торію, яку талановито розповіли зі 
сцени майбутні випускники режи-
серської майстерні професора Сергія 
Івановича Гордєєва. «Фатальна по-
милка» – це вистава про міських, 
важких дівчат-підлітків, які недоо-
тримали любові батьків і відплачують 
за це грубістю та злістю. Головну 
героїню п’єси народила одна мати, 
а виховувала інша, відповідна бо-
ротьба іде за те, щоб якимось чином 
обом матерям отримати дочку в до-
рослому віці. Дочка ж у свою чергу 
має зробити правильний вибір. 

У фіналі вистави повна зала 
глядачів рукоплескала юним ак-
торам. З вітальними словами та 
словами вдячності виступали ав-
торитетні члени журі, серед яких 
був професор Московського дер-

ТВОРЧІ БУДНІ ТА СВЯТА 
КАФЕДРИ РЕЖИСУРИ

жавного інституту театрального 
мистецтва, заслужений діяч мис-
тецтв Росії О. Бармак, а також були 
відомі режисери, актори театру та 
кіно, сценографи тощо. 

Вистава відбулася, вона схви-
лювала глядачів, які, виходячи з 
зали, плакали і раділи одочасно, 
осмислюючи таку актуальну і вічну 
проблему батьків та дітей.

Але і це ще не всі сюрпризи 
для мешканців Москви! На га-
ла-концерті театр показав один з 
естрадних номерів «Я на своє личко» 
та презентував організаторам не-
величкий подарунок – харківський 
торт! Студентський естрадний театр 
«Академія» Харківської державної 
академії культури було нагородже-
но дипломом лауреатів фестивалю, 

вдячністю та пам'ятною статуеткою.
Отже, якщо на міжнародному 

театральному фестивалі вистава 
отримує подібну високу оцінку, 
це ще раз підтверджує, що харків-
ська театральна школа існує, вона 
готує та випускає професійних 
майбутніх режисерів і продовжує 
традиції Станіславського, який 
акцентував увагу на тому, що по-
трібно виховувати режисера, який 
би вмів по-справжньому працю-
вати з актором, допомагати йому 
створювати сценічні образи у всій 
багатогранності психологічного 
плану. Тож випускники харківської 
режисерської майстерні є все-таки 
не акторами, а режисерами, які 
успішно опановують акторську 
майстерність! 

Окрім вдалого виступу на фес-
тивалі, актори театру «Академія» 
побачили всю красу Москви, орга-
нізувавши собі культурну програму: 
побували в Третьяковській галереї, 
на Червоній площі, а також відвідали 
студентську виставу Театрального 
інституту імені Б. Щукіна «Васса 
Железнов» за М. Горьким. Актор-
ська гра була надзвичайно сильною, 
тож вистава подарувала масу задово-
лення, емоцій та іще раз переконала 
всіх у тому, що щукінська театраль-
на школа – одна з найкращих у світі. 

Отже, ім’я Харківської держав-
ної академії культури пролунало в 
Росії з новою силою завдяки керів-
нику театру – завідувачу кафедри
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режисури, лауреату міжна-
родних фестивалів і творчих 
премій, заслуженому діячеві мис-
тецтв України, професору Сергію 
Івановичу ГОРДЄЄВУ та виклада-
чам кафедри режисури ХДАК Олені 
Олександрівні Бувалець і Вікторії 
Олександрівні Бугайовій. 

Творчі заходи в контексті 
подорожі до Москви 

і не тільки…

Сергій Іванович ГОРДЄЄВ:
– Під час перебування на фес-

тивалі «Театральний дебют» у 
Москві мені вдалося домовитися 
про дружнє творче співробітництво 
Харківської державної академії 
культури з Московським державним 
інститутом театрального мистецтва 
та Театральним інститутом імені 
Б. Щукіна. 

Паралельно з фестивалем я 
був запрошений на міжнародну 
конференцію з проблем пластич-
ного виховання актора, де мав 
можливість поспілкуватися з 
всесвітньовідомими педагогами з 
пластики та обговорити важливі 
питання, пов’язані з проблемами 
викладання сценічного руху. Тема 
моєї доповіді («Пластичне вихован-
ня актора у театральній школі Леся 
Курбаса») викликала надзвичайно 
велику зацікавленість у колег, які 
не відпускали мене з дискусійного 
поля протягом 30 хвилин. 

Після московської конференції 
я як випускник Ярославсько-
го театрального училища із 
задоволенням взяв участь в уро-
чистому святкуванні 50-річчя цієї 
театральної школи, з якою, до речі, 
наша академія свого часу підписала 
угоду про творчу співпрацю.

У дні перебування в Москві мені 
також вдалося бути присутнім 
на ювілеї режисерського фа-
культету Державного інституту 
театрального мистецтва, якому ви-
повнилося 90 років. Я побував на 

майстер-класах багатьох відомих 
викладачів-режисерів, на науково-
практичній конференції, що були 
присвячені історії факультету, та 
незабутньому театралізованому 
вечорі, «капуснику».

А закінчилася насичена твор-
ча подорож до Москви участю 
в ХІІІ Всеросійському семінарі-
практикумі театрального мистецтва, 
що був присвяченний 40-річчю ка-
федри режисури Московського 
державного університету культури 
та мистецтв. Я взяв участь в одному 
із засідань круглого столу, де відомі 
майстри режисури, масових 
театралізованих дійств Росії та 
зарубіжжя ділилися власним 
професійним досвідом підготовки 
майбутніх режисерів.

Яскраве новорічне свято 
в парку імені Горького

Після повернення з Москви за 
дорученнням ректора Сергій Іва-
нович Гордєєв очолив постановчу 
групу щодо новорічного дійства в 
міському центральному парку імені 
Горького, яке відбулося напередодні 

2013 року і де були за-
діяні студенти 2, 4 та 
5 курсів та викладачі 
кафедри режисури – 
Олена Олександрівна 
Бувалець, Марина Ва-
силівна Островська, 
Володимир Микитович 
Гориславець. Деталь-
ніше про те, як же 
пройшов загальномісь-
кий захід, розповідає 
студентка 2 курсу фа-
культету театрального 
мистецтва (група 1 М) 
Діана Сокіл: 

– На ценральній площі Харьків-
ського діснейленду, під найбільшим 
колесом огляду в Європі напередод-
ні 2013 року розгорталося вуличне 
гуляння, що зачарувало своїм розма-
хом усіх глядачів. Коли прозвучали 
перші позивні, на сцені з’явилися 
яскраві театральні персонажі – 
справжні «конфетті» із різдвяної 
хлопушки, які завертілися в ритм 
музиці разом із танцювальним ко-
лективом «Оксід». А після цього 
позитив і хороший настрій глядачам 
дарували новомодні ЕмСі – Олек-
сій та Максим. Разом із натовпом 
та «конфетті» ведучі грали в цікаві 
ігри, роздавали новорічні призи та 
вивчали справжній різдвяний за-
пальний танцювальний флеш-моб.

Святковий настрій, відчуття свя-
та глядачам дарували студентські 
колективи кафедр естрадного та 
народного співу ф-ту музичного 
мистецтва ХДАК – театр естрадної 
пісні «СТЕП», фольклорні колек-
тиви «Фарби» та «Лада». Студенти 
разом зі своїми викладачами так 
весело та енергійно співали та при-
танцьовували, що сподобалося всім 
глядачам.

Гуляли та веселилися всі на сла-
ву! Та які ж веселощі без головних 
чарівників зимових святок?! Дід 
Мороз та Снігуронька приїхали до 
глядачів не на бричці, а спустили-
ся з колеса огляду! І дорослі, і малі 
піднімали обличчя догори, роз-
шукували кабінку з Дідом та його 
онукою, махали руками та фото-
графували тих, кого найбільше 
очікували! А коли чарівники спус-
тилися на театралізовану сцену, то 
глядачі вже чекали від Діда пода-
рунків, адже знали, що він ніколи 
не приходить із порожнім мішком! 
І Дід Мороз справдив їхнє очіку-
вання! Подарунок був незвичайний,
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чарівний – на площі перед сценою 
виступав театр вогню «Істфаєр» 
(художній керівник театру – ви-
пускниця ХДАК Ольга Лачко)! А 
що ж було далі? А далі Дід Мороз зі 
Снігуронькою завели великий хо-
ровод навколо ялинки! Коло було 
настільки великим, що обійняли 
всю центральну площу!

Ось таке чудове свято подарува-
ли студенти та викладачі Академії 
культури всім глядачам Централь-
ного парку імені Горького нашого 
міста!

 «Битва факультетів» 
як загальноакадемічний 

конкурс

Наступним творчим проектом 
завідувача кафедри режисури Сер-
гія Івановича Гордєєва та викладача 
кафедри Олени Олександрівни Бу-
валець безпосередньо був конкурс 
під назвою «Битва факультетів», 
на якому кожен факультет нашої 
академії у великій актовій залі про-
демонстрував студентам та гостям 
заходу свої інтелектуально-творчі 
вміння та подарував лавиноподіб-
ний заряд позитиву.

Детальніше про конкурс 
розповідає студент 2 курсу ф-ту бі-
бліотекознавства Дмитро Ічетовкін:

– Усіх глядачів із перших хви-
лин захопила атмосфера свята: 
костюми, техніка виконання, 
вокал, чудова хореографія, а та-
кож усмішки учасників нікого не 
залишили байдужими (а особли-
во – вболівальників!). Місця журі 
посіли відомі медіа-діячі Харкова, 

які й оцінювали нашу акторську 
майстерність, інтелект та, звичайно, 
віру у свої сили!

Зазначу, що підготовкою даного 
конкурсу займалася кафедра режи-
сури театрального факультету, за 
що можна віддати їй належне, адже 
вона зібрали на одній сцені пред-
ставників усіх факультетів, чим 
довела тезу про те, що наша ака-
демія – це одна велика і дружна 
родина! 

Підготовка до «битви» була дов-
гою та кропіткою, адже оцінював 
наш режисерський талант Гордєєв 
Сергій Іванович – художній керів-
ник театру «Академія». Підготовка 
була майже «марафонською», прово-
дилася вона за допомогою творчого 
колективу «Академії», який повер-
нувся з Москви, де був на фестивалі 
«Театральний дебют».

Для нашого бібліотечного фа-
культету конкурс видався жарким і 
в прямому, і в переносному сенсах. 
Пристрасті постійно вирували не 
тільки на сцені, але і в серцях учас-
ників. І нехай ми посіли не найвищі 
місця у кінцевому заліку, все ж сво-
єю участю у конкурсі склали цей 
залік на «відмінно», та принесли 
своїй команді необхідні бали для за-
гальної перемоги. 

За підсумками змагань командам 
були вручені заохочувальні наго-
роди та дипломи, а ось головним 
призом – кубком –  нагороджена ко-
манда театрального факультету, якій 
пощастило піднятися на сходинки 
почесного п'єдесталу. Впевнений, їх 
радості не було меж, адже їхня пере-
мога була заслуженою!

4 лютого відсвяткував свій 65-річний ювілей Сергій Іванович 
ГОРДЄЄВ, завідувач кафедри режисури Харківської державної 
академії культури, кандидат мистецтвознавства, професор, худож-
ній керівник театру «Академія» ХДАК, заслужений діяч мистецтв 
України, лауреат багатьох міжнародних театральних фестивалів і 
творчих премій.

З нагоди поважного ювілею Сергій Іванович за сумлінну плідну 
діяльність, високий рівень майстерності, креативність та активну 
участь у культурному житті Дзержинського району та міста Хар-
кова був нагороджений почесною грамотою. 

До того ж за значний особистий внесок у розвиток театрального 
мистецтва Харківщини та підготовку висококваліфікованих кадрів, 
відродження національної української культури, багаторічну плід-
ну працю, високий професіоналізм, відданість справі та з нагоди 
65-річчя з дня народження шановний ювіляр був нагороджений 
Почесною відзнакою Харківської обласної ради «СЛОБОЖАН-
СЬКА СЛАВА».

Редакція газета сердечно вітає Сергія Івановича Гордєєва, інте-
лігентного, висококультурного Педагога, Науковця, Режисера та 
бажає подальших творчих злетів! 

ВІТАЄМО!
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ПРАЗДНИК НАУКИ – ПРАЗДНИК АКАДЕМИИ!
В Харьковской государственной академии культуры состоялась Пятая юбилейная международная конференция 

«Культурология и социальные коммуникации: инновационные стратегии развития». Конференция состоялась 
под патронатом ректора ХГАК, д-ра истор. наук, проф., члена-корреспондента Академии искусств Украины, 
заслуж. деятеля искусств Украины, действительного члена Международной академии информатизации при ООН 
Василия Николаевича Шейко совместно с Институтом культурологии Национальной академии искусств Украины, 
Управлением культуры и туризма Харьковской областной государственной администрации.

С самого утра в академии ца-
рит торжественная атмосфера. 
Приехавшие рано утром иногородние 
участники конференции спешат заре-
гистрироваться и получить материалы 
конференции. Студенты с удоволь-
ствием устанавливают стенды с 
презентациями факультетов (удач-
ное нововведение конференции этого 
года). Первым начинает факультет 
библиотековедения и информатики. 
Ведется фото- и видеосъемка. У д-ра 
пед. наук, проф., действительного 
члена Международной академии ин-
форматизации при ООН, проректора 
по научной работе ХГАК, зам. главы 
оргкомитета конференции Натальи 
Николаевны Кушнаренко и канд. пед. 
наук, главы совета молодых ученых 
Юлии Викторовны Клочан берут интер-
вью. Участники и гости конференции 
смотрят и приобретают книги про-
фессорско-преподавательского состава 
академии, знакомятся с коллегами.

К началу пленарного заседания зал 
уже заполнен. Тепло приветствовав 
участников, открыла конференцию 
проф. Н. Н. Кушнаренко. Обратившись 
к присутствующим, проф. сообщила 
о том, что в работе конференции при-
няли участие доценты, профессора, 
преподаватели, докторанты, аспиранты, 
соискатели вузов Харькова и других го-
родов Украины, а также зарубежных 
стран  – России, Белоруссии, Дании, 
Германии, Латвии, Молдовы, Нидер-
ландов. Всего к участию в юбилейной 
конференции был подан 281 тезис.

С приветственным словом выступил 
ректор ХГАК, профессор В. Н. Шейко. 
Основное внимание в своем докладе 
Василий Николаевич уделил обществен-
ной значимости академии как ведущего 
научно-учебного центра страны, в 
частности воплощенному в жизнь ин-
новационному проекту по введению 
в Украине двух новых научных отрас-
лей  – «культурология» и «социальные 
коммуникации», высокому научному 
цензу научно-педагогического состава 
академии. 

На пленарном заседании с докладами 
выступило 7 участников. Преданные 
науке ученые с увлечением делились 
своими научными концепциями с ау-
диторией, которая сторицей отвечала 
им вниманием и живым интересом. 
Об этом свидетельствовали конспекты 
в руках у слушателей, их активные 
дискуссии по окончанию пленарного 
заседания. 

На заседании были подняты 
вопросы дальнейших перспек-
тив российско-украинских 

культурных связей; формирования 
и реализации государственной ин-
формационной политики в Украине; 
музыкальной культуры Украины XIX – 
начала XX  ст. в межнациональных 
связях; проблемы телесности в условиях 
виртуальной реальности. Наибольший 
интерес у научного сообщества вызвали 
три доклада: Г. Д. Панкова (д-ра филос. 
наук, проф. ХГАК), Е.  Ю.  Насоновой 
(канд. культурол., ст. преп. ХГАК) и 
Н. Н.  Чурсина (д-ра пед. наук, проф. 
Восточноукр. нац. ун-та им.  В.Даля). 
Темы докладов этих ученых были 
близки каждому. Лучшему раскрытию 
тем способствовали и наглядные 
мультимедийные презентации. 

Исследование проф. Г. Д.  Панко-
ва «Христианский эсхатологический 
миф как механизм социокультурно-
го регулирования» было посвящено 
рассмотрению категорий ада и рая в 
религиоведении, философии и культу-
рологии. Профессор пришел к выводу, 
что для науки эти проблемы стоят не 
так остро, как для отдельного чело-
века. Для личности эти ценностные 
величины востребованы в качестве 
культурных регуляторов. Употребле-
ние категория ада и рая в христианской 
морали напоминают людям о необхо-
димости помнить о небесном благе и 
огненной геенне, ценить отведенное 
нам время и проводить его без вреда 
для других людей. Докладчик цитирует 
И. Златоуста: «… таким образом будем 
побуждать себя к исполнению того, что 
должны исполнить… Когда овладеет 
тобой плотская похоть, подумай об 
огне». 

В своем докладе «Мультипликация 
как средство социализации: аксио-
логический аспект» Е. Ю. Насонова 
освещает 3 механизма воздействия 
мультипликационных фильмов: за-
ражение, внушение и подражание. 
В современных американских муль-
тфильмах докладчик видит такие 
проблемы: низкий уровень речевой 
культуры (употребление персонажами 
вульгарных выражений и ругательств), 
искажение роли матери (противо-
поставление матери как удрученной 
пожилой женщины и молодой краси-
вой девушки, ведущей свободный образ 
жизни), откровенная эротика (лицо ге-
роини становится не зеркалом души, а 
функциональной частью тела), агрессия 
и садизм. Все эти факторы оказывают 
негативное влияние на формирование 
личности ребенка. Главные персо-
нажи мультфильмов также не могут 
быть героями для детей, т. к. наделены 
широким спектром негативных черт 
характера (хамством, бездельем, само-
влюбленностью, глупостью). 

«Понятие тезауруса в современной 
науке»  – доклад проф. Н.  Н.  Чурси-
на, также вызвал сильный научный 
интерес у коллег. В нем профессор 
обосновывает необходимость разде-
ления понятий «знание» (объект) и 
«информация» (процесс), сравнивая 
ход познания с распространение света. 
Само движение световой волны не по-
ддается фиксации в отличие от этапа 
соприкосновения ее с материей. От 
уровня владения реципиентом тем или 
иным тезаурусом зависит степень его 
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ВІДЛУННЯ НАУКОВИХ СПОГАДІВ
понимания коммуникационного сооб-
щения. Разные степени этого познания 
и исследует Н.Н.Чурсин, оперируя 
широким терминологическим, графи-
ческим и математическим аппаратом 
научных методов.

В перерыве между пленарным и 
секционным заседаниями участники 
конференции с интересом знакомятся 
с особенностями каждого факультета 
академии на специальных презентаци-
ях. Награды и книги преподавателей, 
поделки студентов из бисера, стенгазеты 
и фотоколлажи, мультимедийные 
презентации факультетов  – все это 
отображено на выставках. Студенты 
от всего сердца отстаивают приоритет 
выбранной профессии:

- Этого льва  – графин для вина  – 
мы привезли из нашей ежегодной 
практики в пгт.  Опошня Полтавской 
области,  – говорит студентка 5 курcа 
ф-та культурологии Юлия Бойко. – 
Это подарок нашему факультету от 
В. О. Омеляненко, представителя древ-
него гончарного рода .

Интересуюсь какие артефакты 
девочки извлекали из земли 
собственноручно.

- В Керчи (на территории бывшей 
Тиритаки) мы находили пифосы  – 
большие древнегреческие сосуды 
для зерна, фрагменты византийского 
стекла. Немаловажными для исследова-
телей были и находки времен Великой 
Отечественной войны  – пули, осколки 
черепов. 

Демонстрируя большой 
разукрашенный глобус, сделанный 
студентами самостоятельно, предста-
витель факультета менеджмента, 
специальности «Менеджер туриз-
ма» первокурсник Сергей Катасонов 
говорит:

- Наш факультет находится на 
вершине Земли – он открывает нам воз-
можности съездить во многие страны, 
обучает мастерству организации и про-
ведения экскурсий. Вот, например, на 
стенгазете мы отобразили фотографии 
нашей поездки в Старый Салтов на изу-
чение туристического объекта Большой 
Некрополь.

Наибольшее внимание научного 
сообщества привлекла презентация 
театрального факультета. Студенты в 
масках и золотых костюмах не пере-
ставали радовать глаз участникам этого 
праздника науки. 

- Наши студенты символизируют 
золотую эпоху расцвета театрального 
факультета, – комментирует заведующая 
художественно-постановочной час-
тью кафедры режиссуры И. С. Шульга. 
– Сейчас наш факультет переживает 
настоящий подъем современного ис-
кусства. На стенде вы можете увидеть 
фотографии нововведения нашего 
факультета  – «блиц-спектакля», осно-
ванного на импровизации. Наше 
изобретение быстро подхватила Россия 
и дальнее зарубежье. Теперь такие спек-
такли демонстрируют и там. В Лондоне 
его назвали «Харьковским чудом».

В перерыве между заседаниями со-
стоялся и кофе-брейк. Радушный 

прием участников конференции в не-
формальной обстановке позволил 
гостям не только отдохнуть за чашеч-
кой кофе или чая, но и закрепить новые 
профессиональные связи, обменяться 
научным опытом.

Всего на конференции проводились 
заседания 13 секций, посвященных 
методологическим и теоретичес-
ким проблемам культурологии и 
социальных коммуникаций; украин-
ской культуре в системе межэтнических 
коммуникаций; языку и литературе в 
контексте геокультурных изменений; мо-
делям межкультурной коммуникации; 
философским и социально-политичес-
ким измерениям современной культуры; 
социально-педагогическим ас-
пектам формирования культуры 
личности; гуманитарного образования; 
социально-коммуникационным изме-
рениям бытия современного искусства; 
документально-коммуникационным 
системам общества; 
социально-коммуникационным техно-
логиям; теоретическим и прикладным 
проблемам развития масс-медийных 
коммуникаций; современным стра-
тегиям и моделям социокультурной 
деятельности; стратегиям развития 
менеджмента и администрирования 
в социокультурной сфере; прошлому 
и современному состоянию развитию 
музыкального искусства. 

Бурные научные дискуссии велись на 
секции «Теоретические и прикладные 
проблемы развития масс-медийных 
коммуникаций», на которую было по-
дано 28 тезисов, заслушано 8 докладов. 
Среди докладчиков  – гости из ХНУ 
им.  В.  Н.  Каразина, Классического 
частного университета (Запорожье), 
Национального университета «Острож-
ская академия» (Ровненская область). 
Оперируя широким методологическим 
аппаратом, секцию мастерски провела 
д-р искусствов., доц., декан факультета 
кино-, телеискусства З.  И.  Алферова. 
Вопросы и уточнения главы секции, 
по мнению участников, во многом со-
действовали продвижению работы 
над кандидатскими и докторскими 
диссертациями.

- Я понял, в чем «изюминка» этой 
конференции  – с улыбкой призна-
ется докладчик секции аспирант 
Классического частного университета 
В. М. Пузанов – в том, чтобы записывать 
названия неизученных ранее научных 
источников.

Среди тем, обсуждаемых на сек-
ции, вопросы редактирования 
переводных сообщений в украинских 
СМИ, натурализма в современной 
анимации, места компьютерных игр 
в системе экранных искусств, 
репрезентации экспериментальной мо-
дели советского кинематографа в эпоху 
централизованного руководства ки-
нопроцессов, роли правовой культуры 
тележурналистов в развитии демокра-
тического процесса в Украине, а также 
проблемы массовой коммуникации че-
рез призму взглядов Норберта Больца. 
Одной из тем, заинтересовавших участ-
ников, была тема компьютерных игр. 

В ходе обсуждения был поднят во-
прос о влиянии изменения графики 
компьютерных игр на их продаваемость 
(проблема ребрендинга). Так, например 
игры Heroes of Might and Magic, Prince of 
Persia, Rune имели наибольший уровень 
востребованности среди пользователей 
в первых версиях. Улучшение их графи-
ки только уменьшило спрос на них. В 
спортивных симуляторах Pro Evolution 
Soccer, FIFA, NBA улучшение графики и 
игровых моделей наоборот стимулиро-
вало рост их продаж. Это противоречие 
до сих пор мало изучено и открыто 
для научных исследований. В целом 
на секции было затронуто множество 
актуальных вопросов и участники 
конференции долго не отпускали друг 
друга.

На второй день конференции со-
стоялось заключительное пленарное 
заседание, на котором были подведены 
итоги работы секций, продемонстриро-
ван видеофильм снятый специалистами 
факультета кино-, телеискусства, по-
зволивший участникам увидеть работу 
других секций. Лучшие доклады были 
награждены почетными грамотами.

Завершилась конференция феериче-
ским концертом «Виват, Академия!», 
посвященном Дню рождению ХГАК. 
В академии не осталось ни одного 
равнодушного к этому светлому празд-
нику. После каждого выступления 
переполненный зал взрывался громом 
оваций. Благодарные зрители не хоте-
ли отпускать выступающих со сцены, 
осыпая их цветами. На концерте вы-
ступили эстрадно-симфонический 
оркестр ХГАК, лауреаты междуна-
родных и национальных конкурсов и 
фестивалей традиционной песни   – 
фольклористическая группа «Фарби», 
лауреат международных и националь-
ных конкурсов театра народного танца 
«Заповіт», ансамбль «ЦимБанДо и Ко», 
фольклористическая группа «Лада», 
ансамбль современного танца «Эстет», 
академический хор ХГАК. Настоящим 
украшением вечера стал трогательный и 
проникновенный танец лауреатов меж-
дународных и всеукраинских конкурсов, 
лучший дуэт Украины  – победители 
конкурса им.  П.  Вирского, лауреаты 
Международного конкурса в Китае  – 
дуэт «Ми-парти» с композицией «Мы 
эхо».

Высказывается благодарность чле-
нам совета молодых ученых, а также 
всем, кто принял активное участие в 
организации и проведении конференции. 
Напоследок, хочется пожелать – пускай 
по жизни нас ведут эти прекрасные сло-
ва, открывшие праздничный концерт:

Навчання є супутником життя,
Крізь пізнання складаються всі вчення,

Відкритий шлях до самопізнання,
Все це у слові – АКАДЕМІЯ!!!»

О. А. Литвиненко, член совета 
молодых ученых, канд. наук по соц. 
коммуникациям, преп. кафедры те-
лерепортерского мастерства ХГАК

Фотографии Е.С. Бойцова (препод. 
каф. телевидения ХГАК)
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Театр - тайна життя
За період історичного існування театру відбулося багато 

подій у системі естетичних розваг. ХХІ століття принесло в 
гуманітарній сфері людської діяльності великий злет літе-
ратури, живопису, музики, розмаїття нових форм та видів 
видовищних мистецтв, серед яких і сучасний театр.

Театр (з грец.) – місце для видовища. Театр – це місце, 
в якому відбуваються дійства, різні за змістом та формою.

Коли ж виник театр і актор у театрі?
З появою перших мислячих людей ще в давні сто-

ліття з’явилися перші ритуальні дійства. Печерні люди 
поряд із виживанням у середовищі флори та фауни мали 
можливість проводити відповідний час у дійствах. Ці дій-
ства – найрізноманітніші поклонінням богам природи та 
середовища, які існували в той час. Винайшовши вогонь, 
людина зрозуміла, що це – оберіг, який може бути і руй-
нівником, і творцем. Відповідно, такі ж усвідомлення 
людей відбувалися стосовно блискавки, дощу, граду, снігу 
й інших природних явищ. Ці поклоніння називалися язи-
чеством, поганським заняттям. Щоб задовольнити явища 
природи, людина почала поклонятися їм і створювати ри-
туали поклоніння середовища, оточення. Друга сторона, 
якій почали поклонятися, – це живі істоти, які оточували 
людей. Серед птахів, звірів, риб виділялися ті, що допо-
магали людям, і ті, що ворогували з ними. Первісні люди 
також поклонялись вищезазначеним істотам.

Племена людей у вільний час між сном, добуванням 
харчів, обживанням житла паралельно створювали певні 
часові відрізки протягом дня, тижня, місяця, року, в яких 
відбувалися елементи життя поза побутом і виживанням. 
Ці відрізки були надзвичайно цікавими. Час, який вони 
присвячували духовному спілкуванню між собою і явища-
ми природи став першим ритуалом театру.

Люди, які брали участь у цих ритуалах, були першими 
акторами, оскільки вони були носіями духовного спілку-
вання між власним «Я» і «Я» як частиною природи. Вони 
були носіями тайни.

Людина-актор є одночасно носієм як існуючої інфор-
мації у просторі та часі, так і неповторності, створеної 
природою істоти під назвою «людина». Інформація в про-
сторі та часі – це комплекс набутих актором знань-джерел 
до появи актора-особистості в живому акті творчості. Ця 
інформація, по суті, вбирає в себе величезний зріз знань, 
який створила людина і природа. Здатність актора вбирати 
в себе цю інформацію – є природними даними його влас-
ного «Я».

Професія актора – це частина, дзеркало, збільшува-
не скло, відображення картини життя, в якій реальність 
розчиняється в природі вічної системи буття. Усвідомив-
ши себе як частину великого простору космосу, актор 
обирає шлях до своєї професії через постійно діючу за-
хисну систему власного існування в реальному житті. 
Реальне життя було, є і буде реальним, оскільки воно 
претендує на вічність, а насправді – це мить існування у 
великому всесвіті (Universe). Вічність – створення життя 
в паралельному існуванні існуючої реальності. Створи-
ти світ існування поза реальним світом – це професійна 

вимога до актора. Чи існує метод створення світу? Так. Найголо-
вніше в цьому методі – навчитися щоденно мислити категоріями 
створеного паралельного життя. Як мислити? Створювати сюжет 
і перебувати в цьому реальному світі. Реальне життя не підда-
ється впливу, змінам тільки за допомогою технології насильства. 
Актори за специфікою своєї професії мають завжди бути вищими 
за загальновідоме і загальнодоступне поняття, що реально існую-
че людське життя дійсно можна вдосконалити на нашій планеті. 
Усі намагання, історичні спроби змінити існуючу реальність були 
марними, людство змінювало і вдосконалювало тільки форми 
свого існування і взаємовідносин, проте зміст, тобто поняття лінії 
життя людини на землі як творця, а не руйнівника, на жаль, пере-
творювалися в засилля форми. Створюючи, вигадуючи постійні 
сюжети паралельному реальному житті, актор, його власне «Я», 
отримує насолоду і задоволення від самого процесу.

Відома танцівниця Айседора Дункан, перебуваючи в Америці, 
сказала Сергію Єсеніну фразу: «Різниця між тобою і мною полягає 
в тому, що ти кохаєш мене в існуючому реальному житті, моє ж 
кохання до тебе – це створений світ, у якому існує кохання». При-
стосуватися неможливо, потрібно повірити і навчитися щоденно 
знаходити шлях до паралельного світу існування. Цей шлях – пев-
ний метод, а значить система техніки і технології професії актора.

Відкриття професійного актора – це постійний пошук розумін-
ня високого існування людини, як у реальному, так і у створеному 
світі. Що ж очікує молодих митців на початку ХХІ століття? Є 
декілька шляхів – або митець-актор розчиниться в хаосі, суєті 
сильних світу цього, стане виконавцем їхньої волі, будь-яких фан-
тазій, рабом їхньої сили, створеного в реальному житті єдиного 
поняття – «насолода», або знайде в собі сили, мужність зберегти 
власне «Я» від посягань інших, довіриться сильним світу тільки 
тоді, коли вони  щиро віддадуть частину їхнього власного життя 
акторові-митцю. Що ж має приваблювати у ХХІ столітті людей до 
актора-митця? Актор – єдина у людській цивілізації істота, яка в 
живому плані може дати модель віддзеркалення носія інформації 
людини майбутнього, людини нового покоління. Нова людина – 
це людина, в якій, звичайно, зберігаються традиції, але вони не 
є музеєм консервації, а є дороговказом, що очікує кожного із нас 
у найближчому майбутньому. Актори акумулюють інформацію 
минулого, обробляють сучасністю і дають варіанти відповідей, 
що може статися в майбутньому. Люди завжди приходитимуть 
до акторів, оскільки їм завжди буде цікаво. Актор може з часом 
стати не тільки потрібним людям, а й середовищу, в якому вони 
перебувають.

Нова людина для актора-митця ХХІ століття – це щось інше, 
ніж просто спілкування методом постійного задоволення потреб 
подібних йому істот. Нова людина для актора-митця – людина 
з високими вимогами існування не в побуті, а  в розумінні ан-
типобуту. Актор повинен мати в собі певну таємницю, загадку, 
невидиму глядачам із залу.

У цьому і полягає місце та роль професії актора драматичного 
театру і кіно та таємниця театру ХХІ століття.

Заслужений діяч мистецтв України, 
декан ф-ту театрального мистецтва ХДАК 

І. О. БОРИС


