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ОСОБЛИВОСТІ РЕПЕРТУАРУ ТАЇСІЇ ПОВАЛІЙ У КОНТЕКСТІ 

СУЧАСНОЇ СПІВОЧОЇ ПАРАДИГМИ 
 

У статті розглянуто особливості значення репертуару для успішної професійної діяльності естрадного виконавця. 

Визначені особливості сучасної співочої парадигми. На прикладі творчості Таїсії Повалій доведено, що репертуар 

вокального виконавця трансформується і удосконалюється відповідно до докорінних зрушень, що відбуваються у 

сучасному суспільстві. За роки професійного вдосконалення естрадний співак повинен знайти й створити 

індивідуальний «репертуарний фонд», в основі якого – твори не тільки сучасної, але й традиційної спрямованості. 

Ключові слова: репертуар; репертуарний артист; співоча парадигма; творче життя вокаліста.  
 

Постановка проблеми. Репертуарна 

проблема у творчому житті вокаліста – одна з 

найголовніших. Робота з добору репертуару 

постає навіть перед досвідченими вокальними 

виконавцями і триває протягом усієї творчої 

життєдіяльності артиста. Репертуар перебуває у 

безпосередньому зв’язку з комерційним успіхом 

професійної діяльності естрадного виконавця. 

Проблемі добору репертуару під час навчання та 

професійного зростання вокаліста присвячена 

значна кількість наукових розвідок педагогічного, 

музикознавчого та мистецтвознавчого спрямування. 

Разом із тим, значення репертуару для успішної 

діяльності естрадного виконавця, що вже 

сформувався як фахівець, не достатньо вивчено.  

Показовою у цьому сенсі є творчість 

народної артистки України, золотого голосу 

України Таїсії Миколаївни Повалій. Адже 

попри неординарний талант, її багатопланові 

виконавські можливості, справжнє визнання 

співачці приніс ретельно дібраний репертуар, а 

також можливість створювати і нарощувати 

якісний репертуар, що синхронізується із 

вимогами шоу-бізнесу та сучасними реаліями. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Нині розвиток наукових досліджень щодо 

музичного мистецтва і освіти, йде шляхом 

синтезу та тісної взаємодії з іншими галузями 

творчості і освіти: культурологією, філософією, 

мистецтвознавством, креативними індустріями 

та вбирає сформований у них досвід 

художнього пізнання навколишнього світу.  

Питання дослідження репертуару 

порушили М. Бердяєв, П. Богатирьов, І. Ільїн, 

Д. Ліхачов, М. Каган. У дослідженнях 

зазначених науковців розглянуто культурологічні 

аспекти професійного репертуару [4].  

Концептуальні парадигми музикознавства 

щодо природи музичного мистецтва та його 

особливостей у сучасній культурній реальності 

обґрунтовано Б. Асаф’євим, Г. Головинським, 

І. Земцовським, Д. Кабалевським, В. Медушевським, 

Є. Назайкінським, А. Сохором та ін. [1]. 

Проблематика важливості сучасного 

репертуару естрадного виконавця у контексті 

вокального мистецтва розглядалася у наукових 

працях М. Мозгового, О. Мозгової, В. Овсяннікова, 

Т. Рябухи, С. Садовенко та інших сучасних 

музикознавців [2]. 

У численних наукових розвідках акцентується 

увага на проблемних моментах у репертуарі 

сучасних музикантів. Особливе занепокоєння 

висловлювалося щодо виконавського рівня 

репертуару естрадних співаків. Отже, піднята в 

статті тема є реально актуальною і потребує 

свого наукового розгляду. 

Мета статті – актуалізувати проблему щодо 

дослідження значення репертуару для успішної 

професійної діяльності естрадного виконавця в 

контексті прискореної динаміки соціокультурної 

реальності ХХІ століття (на прикладі 

особливостей репертуару Таїсії Повалій).  

Основні результати дослідження. Термін 

музичний «репертуар» походить від фр. – 

repertoire. У загальному контексті, репертуар 
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вбирає твори різної жанрової та стильової 

спрямованості.  

В історико-культурному контексті побутує 

термін «сучасний репертуар» та автентичний 

репертуар. «Сучасний репертуар» являє собою 

специфічний музичний пласт, що охоплює 

період XX–XXI ст. У ньому в індивідуальній 

формі втілюються ознаки нашого часу, 

почуття та думки сучасної людини. Порівняно 

з «автентичним репертуаром», сучасний 

репертуар передбачає більш вільний творчий 

підхід до інтерпретації творчого контенту [3].  

Часто вживаним є термін «репертуарний 

артист». Цим терміном позначено професійно-

особистісний фонд музиканта. Вокальний 

репертуар має гендерну специфіку, диференці-

юється на жіночий і чоловічий. Також існує 

репертуар для конкретного голосу співака: 

сопрановий, теноровий, басовий тощо. Отже, 

діяльність естрадних виконавців можливо 

класифікувати як діяльність «репертуарних 

артистів». У зв’язку з цим, репертуар має 

принципове значення для естрадного виконав-

ця і виступає головним фактором його профе-

сійного зростання. Він повинен бути ретельно 

підібраним, тісно корелювати з індивідуальни-

ми якостями вокаліста, відповідати його імід-

жу, або допомагати створювати і розкривати 

останній [7; 8].  

Численні наукові розвідки, відзначають, що в 

сучасній музичній культурі складається нова 

співоча парадигма. Наріжною стає орієнтація на 

нові умови сучасної музичної та соціально-

культурної дійсності, професіоналізм в освоєнні, 

збереженні і передачі молоді автентичної 

співочої традиції і одночасно розширення її 

функцій, посиленні комерційного компоненту 

культурно-мистецького процесу.  

У сучасному музичному мистецтві існують 

різні виконавці, які відрізняються один від 

одного манерою співу, змістом діяльності і, 

головне, репертуаром. Як зауважує сучасний 

науковець Світлана Садовенко, «сьогодні 

особливо актуальним є формування 

привабливого персонального іміджу, який 

гармонійно має поєднувати особистісні якості, 

професійні вміння та привабливий зовнішній 

вигляд» [7, с. 49]. Саме таким є імідж народної 

артистки України, золотого голосу України 

Таїсії Повалій. Її творчість є прикладом 

гармонійного поєднання у виконавському 

репертуарі особистісних якостей і професійної 

майстерності.  

Маючи академічну освіту, творчу харизму, у 

процесі творчого становлення, яке припадає на 

90-ті роки ХХ століття співачка шукала себе у 

різних жанрах – джаз-рок, соул, працювала з 

різноманітними творчими групами. Краще за все 

їй вдавався драматичний та ліричний репертуар, 

зокрема, «Колискова» І. Дунаєвського, романс 

«Чи виправдана ти?» (музика Сергія Бондаренка, 

слова Ігоря Северяніна) та інші. До виконання 

під час гастрольних турів обов’язковими завжди 

залишаються класичні твори українського 

мистецтва, які Таїсія Повалій виконує з великою 

любов’ю і натхненням, популяризуючи 

українську пісню в сучасному світі. 

Таїсія Повалій знайшла своє покликання в 

естрадному співі. Серед найкращих репертуарних 

творів співачки – «Панно кохання», 

«Чортополох», «I love you», пізніше – «Солодкий 

гріх», «Білий птах», які є відображенням певного 

часу, і стали так званою «візитною карткою» 

знаної й улюбленої співачки.  

Своєю творчістю Таїсія Повалій довела, що 

українське естрадне мистецтво може бути 

суперуспішним. У 90-х роках співачка у перше 

репрезентувала українську музику на 

міжнародних фестивалях як цілком самостійне 

явище, вільне від ідеологічних настанов, що 

домінували у ті часи. Досягнувши найвищого 

рівня, накопичивши потенціал для подальшого 

зростання виконавської майстерності, Таїсія 

Миколаївна Повалій постійно знаходиться у 

творчому пошуку, знаходячи нові цікаві 

шляхи для творчої реалізації у більш 

сучасному репертуарі. Це робить творчість 

співачки несхожою на інших виконавців, які 

дотримуються єдиного стильового напрямку у 

професійній діяльності.  

Висновки та пропозиції. У цілому 

мистецькі досягнення Таїсії Повалій на зламі 

ХХ –ХХІ століть дають змогу говорити про те, 

що українська естрадна музика комунікує із 

світовою музичною культурою. Репертуарною 

концепцією Таїсії Повалій стала презентація 

української народної та естрадної музики у 

міжнародному контексті. Про це свідчить 

визнання діяльності співачки на престижних 

міжнародних конкурсах, форумах, майстер-

класах, фестивалях, концертах і висока оцінка 

її мистецтва у світі. 
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До репертуару Таїсії Повалій увійшли не 

тільки класичні твори, а й популярні народні 

хіти (українська народна пісня «Цвіте терен»), 

зразки музики «сьогоднішнього дня». Саме на 

цій основі успішний вокаліст може «тримати 

руку на пульсі» оточуючої його музичної 

дійсності, виявляється здатним до критичної 

оцінки подій, що відбуваються в ній, стає 

причетним до неперервності процесу розвитку 

музичного мистецтва. 

У майстерності дібрати потрібний і корисний 

репертуар виконавця великою мірою 

відображується талант продюсера. Репертуарний 

пошук має проводитись систематично. Продюсер 

постійно вивчає та аналізує сучасну культурно-

мистецьку парадигму, слідкує за новинами 

естрадного жанру, акумулює різні джерела, 

забезпечуючи високу відвідуваність майже всіх 

концертів, що має велике значення для 

комерційного успіху продюсерського проєкту і 

популярності виконавця.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕПЕРТУАРА ТАИСИИ ПОВАЛИЙ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ПЕВЧЕСКОЙ 

ПАРАДИГМЫ 

В статье рассмотрено значение репертуара для успешной профессиональной деятельности эстрадного 

исполнителя. Определены особенности современной певческой парадигмы. На примере творчества Таисии Повалий 

доказано, что репертуар вокального исполнителя трансформируется и совершенствуется в соответствии с 

изменениями, происходящими в современном обществе. Определено значение создания для вокалиста 

индивидуального «репертуарного фонда», в основе которого – произведения не только современной, но и 

традиционной направленности. 

Ключевые слова: репертуар; репертуарный артист; певческая парадигма; творческая жизнь вокалиста. 
 

PECULIARITIES OF THE TAYISIA POVALIY'S REPERTOIRE IN THE CONTEXT OF THE CONTEMPORARY 

SINGING PARADIGM 

The importance of the repertoire for the successful professional activity of the pop artist is investigated. The value of creating 

an individual repertoire for the musician is determined. The features of the modern singing paradigm are determined. On the 

example of creativity Tayisia Povaliy's, it was proved that the repertoire of the vocal artist is transformed and improved in 

accordance with the changes occurring in modern society. 

Keywords: repertoire; repertoire artist; singer paradigm; Creative life of vocalist. 

 

 

 


