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ЗВУКОЗАПИС В ЕСТРАДНОМУ МИСТЕЦТВІ: ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ 

МУЗИЧНО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЦІ 
 

В роботі зображується новочасний процес створення музичного продукту в площині естрадного мистецтва, за 

допомогою технологій звукозапису. Аналізуються та обґрунтовуються значення парадигм якості естрадної пісні у 

ефірах музичних телепрограм та шоу. Співставляються студійній композиції та твори, що виконані «наживо» під 

час концертного виступу артистами-вокалістами. Проводяться паралелі між естетичністю музичної продукту та 

ознак творчого рівня кваліфікованості та обізнаності естрадного виконавця, у власній мистецькій галузі. 
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Музична індустрія українського естрадного 

мистецтва вийшла на новий рівень відобра-
ження творчого продукту для слухачів. Сучасні 
популярні твори, зі значною швидкістю, ство-
рюються звукозаписуючими компаніями. Мис-
тецтво аудіовізуалізації знаходиться в постійно-
му русі компонування модернізованих звукоза-
писних технологій, що плавно моделюють 
естетику жанрової форми поп-пісні. Завдяки 
швидкому зростанню комп’ютерних-музичних 
програм, сучасні музично-розважальні шоу ак-
тивно практикують та демонструють модерні-
зовані проекти, що тісно пов’язані з появою 
нових артистів-вокалістів. Однак, постає проб-
лема, у точному порозумінні, кожного соліста-
виконавця, його обов’язків та значення кваліфі-
кованого рівня володіння голосом та музичною 
грамотою. Не замислюючись над основою 
створення пісні та її демонстрації в «прямих 
ефірах» телешоу, артист, не в повному обсязі, 
усвідомлює ознаки відображення композиції під 
час студійного звукозапису для слухачів та, у 
період виступу перед публікою. Таким чином, 
соліст привертає увагу до «чорного» піару 
багатьох журналістських газет та журналів, або 
ж – теле ефірів у музичних новинах.  

Важливо усвідомити, що якість музичного 
продукту повинна бути підкріплена не лише 
технологічними компонентами сучасного зву-
козапису, але й постійним тренуванням, прак-
тикуванням та репетиціями – на спеціально 
облаштованих базах, для довершеності якості 
співу. Певні стандарти даної проблематики 
були відображені в наукових положеннях не 
лише дослідників напряму естрадного мис-
тецтва, але з боку інших галузевих структур. 
Таким чином, в просторі аудіовізуального 
мистецтва, значення покращеності музичного 
твору торкнулися науковці: Ю. Катешев [7], П. 
Кирн [8], М. Поплавський [14] та ін., у галузі 

музичного мистецтва – І. Ісаєва [6], М. Мозго-
вий [10], В. Откидач [12] та ін., у процесах те-
атрального жанру – Л. Гринь [3], Л. Дмітрієв[5] 
та ін., в кінематографії – А. Денікін [4], В. 
Папченко [13], В. Шликов [19] та ін. Проте, всі 
вище зазначені кваліфіковані науковці, не скон-
центрувалися на одному завданні, що пильно 
позиціонує з початку ХХІ ст, а саме – поглиб-
лення вивчення вокальної техніки естрадного 
співу у розвитку сучасних музичних телепро-
грам та шоу. Роботи фахівців, здебільшого, 
звертають увагу на практику здобування пев-
них навичок в умовах або співацької музичної 
школи (академічний вокал), вищих навчальних 
закладів (уніфікація вокальних стилів), приват-
них занять (вчитель теорії музики) чи у період 
навчання співу з викладачем під час телевізій-
ного музичного проекту (наставники або судді).  

Мета статті – значення звукозапису 
естрадного мистецтва в процесі телевізійно-
виконавчої практики вокаліста.  

Українська музика в світовому суспільстві 
зайняла певну нішу серед індустрії масової 
культури. Насиченість гармонізацією, стилізаці-
єю, вокалізацією та діапазональністю – відкрило 
нові можливості для виконавців у розробці візу-
альних естрадних творів. Значна кількість компо-
зиторів та співаків України (Р. Квінта [16], О. По-
номарьов [1], А. Попова [15] та ін.) зосередилися 
на уніфікованому змішуванні стилів в творові, а 
саме: поп-музика із основами джазової школи, 
академічного жанру, реп, рок форми тощо. 
Завдяки таким експериментам, сучасні шоу-
програми (Голос країни [2], Х-Фактор [21], 
Фабрика Зірок [18], Національний відбір до 
Євробачення [17]) створили відмінні умови для 
неповторності та неординарності звучання ес-
традних музичних пісень. Дедалі частіше, гляда-
чам, слухачам та журі, важко визначити найкра-
щий вокально-інструментальний продукт, адже 
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кожна із пісень має свою ідентичність та непов-
торність. Проте, з кожним роком, ми вбачаємо 
проблематику порівняння виконання твору «на-
живо» солістом або колективом, від композиції, 
що записана у студійній корпорації. У 
музикознавців та фахівців поп-культури виникає 
безліч питань у досвідченості та порозумінні 
естрадними вокалістами, власне, естетизації їх 
творчості. Від так, В. Откидач означує певні 
похибки у виступі багатьох артистів початківців, 
з умовами психологічного навантаження. Автор 
наголошує на певних стереотипах, що оточують 
співака у концертному залі, тим самим створю-
ючи ефект хвилювання [12, с.247, 252]. Проте, 
спеціаліст з напряму естрадного мистецтва І. 
Ісаєва, навпаки, означує хвилювання кожного з 
виконавців, як метод, коли соліст не встиг цілком 
точно вивчити твір, за ознакою нестачі часу або 
недосвідченості в даній галузі. Тому, коли 
«зірка» з’являється на сцені, в період її виступу 
збільшується серцебиття і хвилювання, що 
охоплює певний ступінь емоційності, завдяки 
якому діафрагма грудної клітини та дихання 
збивається, уповільнюючи процеси 
декламаційного характеру [6, с.223-229].  

Яскравим представником такого явища, мо-
же слугувати солістка минулорічного націона-
льного відбору до Євробачення-2018 від Укра-
їни – Tayanna (Тетяна Решетняк). Композиція 
«I love you» повільна, вокальна лінія чітко ви-
будована композиторською мелодикою, проте 
водночас й насичена значним «широким» 
голосовим діапазоном. У виступі артистки, 
спостерігаємо певний рівень навантаженості у  
хвилюванні, а тому гортань її голосу є дещо 
напружена. Таким чином, артистка була не в 
змозі охопити повний ступінь оволодіння 
своїми емоціями, що призвело до «зривання» 
голосу під час завершення виступу. Однак, 
кожен музичний телеканал, потребує більшої 
ідеалізації естрадного продукту, й від тоді 
виникає потреба в «бек-виконавцях». Виступ 
співачки врятували досвідчені «бек-вокалісти», 
що спромоглися злитися своїми голосами з 
голосом «Tayannа» – воєдино [20].  

Іншою стороною медалі є трансляція бага-
тьох шоу-конкурсів, прикладом яких є – «Фаб-
рика Зірок» [18]. В останнє цей проект у ефірах 
національних телеканалів України транслю-
вався 9-ть років потому, але вже за той період, 
технології звукозапису були широко охоплені 
суспільством музичної індустрії. На разі, в 
оточенні критики даного проекту, є лише одна 
умова його непрофесійності – це використання 

«фонограми». Артисти, протягом тижня вив-
чали нові твори, але за незначний проміжок 
часу, не в змозі був надати доступності до 
спектру якісного виконання пісень «наживо». 
Таким чином, музичні продюсери винайшли 
окремий спосіб ротації концерту під час 
прямого ефіру: дуети з відомими виконавцями, 
спецефекти під час виступу, й головне, запис 
фонограми, попередньо, підлаштований у 
студії. Приховані недоліки, не вберегли кож-
ного з «фабрикантів» від уникнення даного 
явища, дедалі частіше виступи насичувалися 
піротехнічним надбанням, номерами цирко-
вого жанру, акробатикою тощо. Глядачі спосте-
рігали постійне гармонійне дисбалансування 
музики й голосу, особливо, під час різних акро-
батичних трюків. Яскравим прикладом може 
бути виступ «фабрикантів» Тетяни Воржевої та 
відомого артиста Максима Барских з піснею – 
«Агония» [9]. Їх елементи виступу проник-
нення через товщу стіни, щільно відкрили 
прозорість глядачеві, у використанні вже запи-
саного голосу (студійної фонограми) у 
композиції.  

Дедалі частіше музичні телеканали, створю-
ючи вокальні шоу, запобігають та маневрують 
досконалим вмінням виконанням пісень. Осно-
вою для їх популярності стають нестандартні 
особи (оповідь про сексуальну орієнтацію, 
неординарність вигляду, трансгендерність тощо). 
Проблематика даних телешоу в тому, що увага 
постійно загострена на житті виконавця, його 
відносинах між близькими та рідними, або ж 
певними конфліктними ситуаціями під час 
проекту. Фахівцям у галузі музичного мистецтва 
неодмінно треба втрутитися в дане положення, 
сконцентрувавши усі зусилля на створення ново-
го музичного продукту, що насичений поглибле-
ними елементами техніки співу (дихання, голосо-
ведіння, дикції, артикуляції, міміки тощо). Ваго-
мим значенням є поглиблення вивчення естетич-
ного виховання, окремо, кожного виконавця. Йо-
го поведінка, відчуття, емоції у голосі – повинні 
чітко усвідомлювати значення твору. Наразі, 
постає загальне завдання для музикознавців, 
виховати нову плеяду вокалістів ХХІ століття, 
котрі окреслять чіткий план виконання пісні, 
навчання досконалих методів вокалізації співу, 
стилізації твору за допомогою голосу, естетикою 
думки вираження тексту, й порозуміння 
технологічних процесів звукозапису як під час 
студійного моніторингу, так й у сполученні 
телевізійного або концертного виступу перед 
публікою. 
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Кочержук Д.В.  
ЗВУКОЗАПИСЬ В ЭСТРАДНОМ ИСКУССТВЕ: ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ В УКРАИНСКОЙ МУЗЫКЕ 
В работе описывается современный процесс создания музыкального продукта в сфере эстрадного искусства, при помощи 
технологий звукозаписи. Анализируются и обосновываются значения модели качества эстрадной песни в эфирах музыкальных 
телепрограмм и шоу. Сопоставляются студийные композиции и произведения, которые выполненные «вживую» во время 
концертного выступления артистами-вокалистами. Проводятся параллели между эстетичностью музыкального продукта и 
основами творческого уровня квалифицированности и понимания осведомленности эстрадного исполнителя, в собственной 
художественной отрасли. 
Ключевые слова: эстрадное пение, звукозапись, эстрадный исполнитель, концертное выступление, артист вокалист, студийная 
звукозапись.  

 
Kocherzuk D. 
SOUND RECORDING IN POP ART: SIGNIFICANCE AND THE ROLE OF MUSIC-VISITING SHOW IN UKRAINIAN MUSIC 
The work depicts an up-to-date process of creating a musical product in the branch of pop art with the help of sound recording technologies. 
Paradigms of the quality of pop songs in the broadcasts of musical TV programs and shows are analyzed and substantiated. The studio 
compositions and works performed «live» during concert performances by pop-singers are compared. There are parallel between the 
aesthetics of the musical product and the signs of the creative level of skill and awareness of the pop artist in his own art industry. 
Key words: pop singing, sound recording, pop performer, concert performance, actor-vocalist, studio sound recording. 
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