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Існує розмаїття визначень «режисури» як 
предмета вивчення. Приміром, 
енциклопедичний словник визначає режисуру 
як «область професійної і творчої діяльності, 
спрямованої на естетичну і смислову 
організацію фільму як образного цілого» [15]. 

У «Короткому словнику театральних 
термінів для студентів режисерської 
спеціалізації» С. Кутьміна режисура 
тлумачиться як «перетворення літературного 
матеріалу в життєвий процес, який відбувається 
саме цієї миті та образно виражається через гру 
акторів, а також завдяки виразним засобам 
театру» [9, с. 39]. А. Г. Буров констатує, що 
«режисура – це не тільки замисел, сценічна ідея, 
і навіть не просто взагалі побудова (організація) 
вистави, але й беззаперечне формування 
творчої особистості виконавця у самому 
процесі створення вистави» [2, с. 7].  

Цікавою є позиція М. О. Кнебель, яка 
зазначає, «що в основі режисури лежить 
здатність режисера до перенесення на себе 
усіх процесів акторської творчості» [8, с. 52]. 
У контексті вищезазначеного наведемо цитату 
К. Станіславського щодо сценічної режисури 
та безпосередньо функцій режисера. Автор 
зазначає, що «творча робота режисера повинна 
проходити спільно з роботою акторів, не 
випереджаючи і не обмежуючи її. Допомагати 
творчості акторів, контролювати та 
узгоджувати її, спостерігаючи за тим, щоб 
вона органічно виростала із єдиного 
художнього зерна драми, так як і все зовнішнє 
оформлення вистави – ось, на мою думку, 
завдання сучасного режисера» [13, с. 240]. 

Отже, у процесі режисерської творчості 
створюється новий твір нового мистецтва – 
театральна вистава. Зрозуміло, що 
відбувається це у союзі, співавторстві та 
співтворчості з мистецтвом драми, актора, 
художника, музиканта. Тому, режисура – це 

взаємозв'язки акторів на сцені, п’єси з 
акторами, сценічного матеріалу з реальним 
життям. І зв’язок цей завжди насичений 
інформацією не тільки про те, що міститься у 
тексті п’єси, а й про сучасне життя театру, 
публіку, про реальну дійсність світу за 
лаштунками театру тощо [11]. 

Значення кваліфікованої талановитої 
режисури набуває особливого значення саме у 
наш час, коли театр поступився своїм місцем 
філософсько-естетичного вихователя 
телебаченню та кіноіндустрії, які стали легко 
доступними кожній людині. Низькопробні 
фільми і серіали заполонили свідомість 
глядача. Після яскравих захопливих бойовиків 
і плаксивих мелодрам, з одночасним 
поглинанням попкорну, він не хоче йти до 
театру і думати про «високі матерії» буття. 
Тому театр починає діяти за принципом шоу-
бізнесу і заманювати до себе публіку. А це 
знижує якість репертуару, бо він стає, наче 
меню в дешевому фаст-фуді. І охочих піти до 
дешевого кафе стає дедалі більше, а тих, хто 
віддає перевагу вишуканому ресторану – 
дедалі менше. Влада не зацікавлена не тільки у 
відкритті нових театрів, а й у підтримці вже 
існуючих. Питання освіти і мистецького 
виховання своїх громадян за допомогою 
театру вона не вважає потрібною справою. 
Адже з меркантильних міркувань вигідніше 
відкрити ще один телеканал чи кінотеатр, де 
можна буде займатися рекламою [7].  

Суттєвим кроком щодо підтримки 
української режисури нині можна вважати 
фестивалі молодої театральної режисури. На 
сценах Київського Молодого театру, Київського 
академічного театру драми і комедії на Лівому 
березі Дніпра, на «Вільній сцені», а також у 
Національному центрі імені Леся Курбаса 
проходили вистави театрів зі Львова, Харкова, 
Вінниці, Макіївки, Одеси, Києва. Зауважимо, що 
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це різні – приватні і державні – театри, це нова 
режисерська генерація, в якій дівчат не менше, 
ніж хлопців, це постановники, в яких цілком 
протилежні естетичні і смакові орієнтири, які 
навчалися в різних театральних школах, і за 
Станіславським, і без нього. Але всі вони – одне 
покоління митців, тих, кому немає тридцяти 
п’яти, і тих, кому говорити із глядачем уже 
завтра. У них немає досвіду, фінансової 
підтримки, подеколи бракує виховання і смаку. 
Вони не завжди схоплюють кон’юнктуру, втім у 
них є «нюх» на час, а серед друзів – їхні 
однолітки, з якими вони прагнуть спілкуватися 
мовою театру, можливо – агресивного, а 
можливо – епатажного, однак саме театру. 

Другий всеукраїнський фестиваль молодої 
режисури імені Леся Курбаса став продовженням 
фестивалю молодої режисури, що у 2012 році з 
нагоди ювілею Л. Курбаса було організовано у 
Білій Церкві. На фестивалі було презентовано 13 
вистав, поставлених на сценічних майданчиках 
Білої Церкви, Вінниці, Києва, Луцька, 
Сімферополя та Харкова режисерами віком до 33 
років. Тоді зі сцени Київського академічного 
обласного музично-драматичного театру імені 
П. К. Саксаганського лунали урочисті обіцянки як 
від влади, так і від організаторів, що цей фестиваль 
стане постійним. Втім наступного року виникли 
певні фінансові та організаційні труднощі і 
фестиваль було перенесено до Києва [4]. 

Коментуючи підсумки Другого 
всеукраїнського фестивалю молодої режисури 
імені Леся Курбаса, у пресі зазначалося, що нове 
режисерське покоління виросло мов байстрюки: 
не так у театрах і школах, як на вулиці, бо чи не 
єдиним, хто не боявся давати настирливій 
молоді притулок, був і по сьогодні залишається 
Е. Митницький. Втім, під час проведення 
Фестивалю молодої української режисури ім. 
Леся Курбаса молоді режисерські обдаровання 
змогли сконцентруватися [3]. 

Загалом фестиваль показав, що помітним 
став рух молодих режисерів у напрямі 
синтетичного театру, який ґрунтується не 
лише на акторі, традиціях, а й на залученні 
різних засобів виразності. У кількох виставах 
дуже активно послуговувалися мовою 
пластики, хореографії. Втім, на думку 
сучасного театрознавця, критика В. Неволова, 
молоді режисери надмірно захоплюються 
постановочними ефектами.  

«Не так багато щирої сповіді в режисурі, – 
ділився щодо утруднень у акторів з голосовою 

передачею думок, роздумів героїв вистави своїми 
думками народний артист України, член-
кореспондент Академії мистецтв України 
Ф. Стригун. – Немає вистави з відкриттям, є 
спроби, експерименти, інколи навіть хороші» [14]. 

Втім, саме якісна режисура може протистояти 
заперечливим тенденціям сьогодення і вносити у 
життя завдяки театральному мистецтву авторську 
художню творчість. 

Доцільно сказати, що теоретик медіа-освіти 
Марк Маклюен до «гарячих» засобів мас-медіа 
відносить кіно, яке повністю опановує 
глядацьким сприйняттям і змушу глядача 
ідентифікуватися з героями фільму, а іноді й з 
самою кінокамерою [10, с. 128]. Зрозуміло, що 
кіно має вплив на людину, втім відповідальність 
за вибір контенту несе сама людина. Адже 
глядач сам обирає який фільм дивитися, що 
сприймати до уваги, а що відкидати.  

Німецький теоретик П. Вінтерхофф-Шпурк 
використовував свою оригінальну методику 
для подолання різних емоційних проблем. 
Вона полягала у перегляді спеціально 
відібраних художніх фільмів, де герої 
стикаються з проблемами, що існують у 
реальному житті. Подібним чином 
кінопродукцію можна використовувати в 
роботі з молодими людьми, що спрямована на 
надання допомоги в особистісному і 
професійному самовизначенні, супроводі 
вибору життєвого шляху [5, с. 79]. 

На думку генерального директора та 
художнього керівника Національного театру 
імені Лесі Українки М. Резніковича, «режисер – 
найбільш залежна професія. Він залежить від 
акторів, художника, композитора, 
звукорежисера, машиніста сцени. І це також 
режисери повинні розуміти. А плюс, як на мене, 
один. Колись про це сказав видатний Коте 
Марджанішвілі: «Режисура – це прагнення 
відобразити свій внутрішній світ чужій душі». 
Людина, яка йде в режисуру, повинна розуміти, 
що театр – це колективне мистецтво. І вона 
повинна пірнути в глибину цього колективного 
мистецтва, де без соратників, помічників, 
однодумців нічого не зробиш. Така ось 
особливість нашої професії» [12]. 

Так, у сучасному театрі режисер відповідає 
за все. І, в першу чергу, за те, що робить в 
спектаклі актор, за творчість виконавців. Тож, 
режисер не повинен душити своїм 
режисерським авторитетом індивідуальність 
актора, допомагати йому у його пошуках, 
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підтримувати його, привчати до самостійного 
мислення [6]. 

«Людський фактор у роботі з акторами дуже 
важливий», – вважає художній керівник 
Київського академічного Молодого театру А. 
Білоус. «Краще я втрачу художньо, ставлячи 
виставу, аніж якось некоректно поведу себе з 
колегами» – впевнений режисер. Він наголошує, 
що працюючи з акторами, завжди намагався 
вибудовувати дружні стосунки у межах тієї чи 
іншої роботи. «Під час репетиції – ми друзі, 
родичі, однодумці, словом, найближчі люди. 
Тільки в такій атмосфері може щось 
народитися. І аж ніяк не доводиться говорити 
про творчість, яка народжується крізь лють, 
сварки, нешанобливе ставлення один до одного. 
Стосунки поза репетицією – це інше, але в 
роботі потрібно вміти прощати, іти на 
компроміси, вгамовувати свої амбіції, аби 
створити родину» [14]. 

Тим часом, театральний критик, професор 
Василь Неволов вважає, що режисери нині 
забувають про тріаду, визначену В. 
Немировичем-Данченком: бути організатором, 
постановником і педагогом. Вони надмірно 
захоплюються постановочними ефектами, але 
не працюють з акторами [10]. 

«Сьогодні змінюється соціальне 
середовище, з’являються нові часи, змінюються 
кордони, вирують політичні пристрасті. І 
театрам треба встигнути за плинністю життя, 
його трагедіями, драмами, сміхом та слізьми, – 
вважає директор та художній керівник 
Львівського обласного музично-драматичного 
театру ім. Ю. Дрогобича М. Гнатенко. – 
Здається, що утворюється вакуум у 
театральному середовищі. Ми опиняємося на 
узбіччі цих подій. І постає питання – що робити? 
А відповідь має бути однозначною. Мистецтво, 
культура, театр не повинні стояти осторонь і 
безтурботно споглядати на події. Нині, як 
ніколи, митці повинні усвідомити свою роль та 
відповідальність за майбутнє нашої рідної 
країни й не зрадити ідеям майдану, світлій 
пам’яті героїв. Сьогодні ми рухаємося в 
культурний простір Євросоюзу. Зокрема, 
гастролюючи неодноразово у містах наших 
сусідів – поляків, ми зустрічалися з акторами, 
режисерами, керівниками театрів і бачили 
багато позитивного в організації роботи їхніх 
театральних колективів. Можна спробувати 
запозичити і їхній досвід… Ми не можемо 
зупинятись, бідкатись фінансовою скрутою. 

Рух уперед дає перспективу на реалізацію 
творчих планів, виконання фінансових 
показників… Гадаю, по-перше, треба, щоб була 
вироблена стратегія змін для великих і малих 
театрів, яка несе в собі національне начало. 
Більш активно впроваджувати театральні 
проекти, ініційовані Міністерством культури з 
їх фінансовою підтримкою. Час вимагає нових 
ідей, лідерів та героїв!» [15].  

Отже, в умовах сьогодення, роль 
театрального та кінорежисера підвищується, 
високою є його відповідальність за підбір 
актуального, співзвучного часу репертуару. 

Актуальною проблемою є підготовка 
молодих режисерів, адже перші десятиліття 
ХХІ століття засвідчили факт браку молодої 
режисури. Молодими стали називати режисерів 
віком 40-50-ти років, які дебютували у цей 
період свого життя. Це при тому, що за 
кількістю театрів і популярністю театрального 
мистецтва Європа у сьогодення б’є рекорди. 
Варто зауважити, що Європейські країни 
надають підтримку своїм державним театрам і 
адресують преференції для приватних закладів. 
Зрозуміло, театри популяризують діяльність 
своїх «спонсорів», пропонують їм не менш 
вигідні пільги. Лондон був названий «світовою 
театральною столицею» тому, що нараховував 
близько 400 театрів. У Берліні існує понад 150 
театрів, у Празі – 70, у Парижі – 60. 

Зрозуміло, що режисер має мати вроджений 
талант. Як зауважував К. Станіславський, 
навчитися діяльності постановника без 
природного обдарування неможливо. Втім, 
сучасна режисура набуває змін і для 
оволодіння цією професією тільки «іскри 
Божої» вже недостатньо.  

Знаний режисер сучасності М. Резнікович 
пригадує, що в його часи, коли він вступав до 
інституту, «конкурс на режисерський 
факультет був сто людей на місце, зараз – два з 
половиною абітурієнти. Ось у цій статистиці 
також відповідь на запитання про рівень нашої 
режисури» [13]. 

Викладаючи на кафедрі режисури та 
акторської майстерності Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв 
(НАКККіМ) (м. Київ), особисто я постійно 
задаюся питанням чи не складно сучасній 
молоді опанувати багатовекторну професію 
режисера? Чи всі освітні компоненти освітньої 
програми відповідають набуттю необхідних 
сучасному режисеру компетентностей? 
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У нашому навчальному закладі для 
майбутніх фахівців викладається цілий цикл 
цікавих і реально необхідних для режисера 
дисциплін, серед яких – режисура, методика 
викладання режисури та акторської 
майстерності, мистецтво режисури, цілісний 
аналіз драматургічних творів, творчі методи 
акторського мистецтва ХХ–ХХІ ст., робота 
режисера з артистом естради, історія 
українського театру, музично-сценічне 
мистецтво ХХ ст., методика проведення 
видовищ та масових свят, методика проведення 
спортивно-видовищних заходів, театральні 
системи та творчі методи режисерського 
мистецтва XX ст., психологія театральної 
діяльності, сучасна теорія і практика режисури 
естради, сучасні тенденції музичної драматургії, 
музика в аудіовізуальних жанрах, сучасна 
теорія і практика режисури естради, методика 
проведення обрядових свят, декоративно-
художнє оформлення видовищ, педагогіка 
вищої школи та педагогічна майстерність 
викладача, виробнича практика та багато інших 
освітніх компонентів освітньої програми 

«Режисура» першого (бакалаврського) та 
другого (магістерського) освітніх рівнів. 

Зрозуміло, що крім набутого багажу знань, 
режисери мають мати волю, сильний характер, 
володіти високою ерудицією, умінням 
працювати з людьми, займати активну життєву 
позицію і мати здатність образно думати, 
створювати метафоричні візуальні образи. 
Такими якостями має володіти режисер в ідеалі. 
Втім, режисура – авторське мистецтво. Чи всі 
молоді режисери сягатимуть високого рівня, 
покаже майбутня практика і стан режисерського 
мистецтва. Адже, якщо поглянути на 
сьогоднішній світ, то можна виявити стрімкий 
ріст і поширення нових інформаційних та 
телекомунікаційних технологій, тобто нову 
глобальну революцію, яка має вагомий вплив на 
різні сфери життя, економіку, науку, політику та 
культуру, у тому числі й режисуру.  

Отже, режисура як феномен, творча робота 
режисера, новітні технології в 
соціокультурному просторі ХХІ століття 
беруть під свій вплив сфери мистецтва, театру, 
кіно і спричинюють їх еволюцію.   
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