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КЗ «Академічний музично-драматичний  
театр ім. Лесі Українки м. Кам’янського»  КМР 

 
Творчий звіт за 2020 рік 

 

І. Вступ 
 

Комунальний заклад «Академічний музично-драматичний театр ім. Лесі 
Українки. м. Кам’янського»  Кам’янської міської ради (далі – Театр) заснований в 
1980 році. Його діяльність спрямована на створення, публічне виконання та 
публічний показ творів театрального мистецтва на власній сцені та на гастролях, 
організацію мистецьких фестивалів, конкурсів, оглядів, театрально-концертних 
програм, а також реалізацію квитків на зазначені заходи.  

Театр здійснює свою творчу, культурну, фінансово-господарську, гастрольну та 
економічну діяльність  на основі діючого законодавства України, зокрема 
Конституції України, Закону України «Про театри та театральну справу», Закону 
України «Про культуру», нормативних актів Міністерства культури України, рішень 
Кам`янської міської ради, розпоряджень Кам`янського міського голови та інших 
нормативно-правових актів. 

Свою основну діяльність Театр будує на підставі статуту, річного фінансового 
та репертуарного плану. 

Метою основної діяльності Театру є розвиток театрального мистецтва і 
театральної справи, формування та задоволення потреб населення в театральному 
мистецтві, залучення українського народу до надбань світової і національної 
культури.  

Основна діяльність Театру не має на меті одержання прибутку. 
Згідно Установчих документів Театр має статус неприбуткової організації  і 

внесений до реєстру неприбуткових організацій органами доходів і зборів в 
порядку, встановленому законодавством (ознака неприбутковості установи № 0004 
від 25.10.2013р та 16.11.2016). 

Фінансування закладу  з бюджету здійснюється в частині оплати праці  та сплати 
за  комунальні платежі. 
 

ІІ. Творча діяльність театру 
 

Одним із напрямків виробничої діяльності Театру є формування театрального 
репертуару. Саме репертуар найбільш повно розкриває ідейно-художнє спрямування 
театру та його взаємодію з глядачем. 

В  2020 році було проведено 206 вистав, театр  відвідало 37 700 глядачів.             
Зменшення показників обумовлено тим, що з 12 березня року на території 

України введені обмежувальні заходи через епідемію та карантин. (Постанова 
Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2», від 20.05.2020 р. № 392 «Про встановлення карантину 
з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення 
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протиепідемічних заходів» зі змінами та доповненнями, від 22.07.2020 р. № 641 
«Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 
заходів на території із значним поширення гострої респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» зі змінами та доповненнями). 

 
Протягом січня, лютого і першої половини березня 2020 року в Театрі 

щотижня  відбувалися покази  вистав поточного репертуару для дітей і дорослих,  а 
також концертних програм на основній і Новій сценах по четвергах, п’ятницях, 
суботах і неділях; проводилися репетиції вистав, що готуються до постановки; в 
плановому порядку в робочі дні проходили репетиції балету, оркестру, хору, 
вокалістів.  

На початку січня 2020 року для наймолодших глядачів пройшли  новорічний 
показ казки «Чарівна ніч, або Коли оживають іграшки», а також прем’єрні покази 
вистави «Легенда Нарнії» за повістю К. Льюїса «Лев, Чаклунка і платтяна шафа», в 
яких разом з артистами  Театру ім. Лесі Українки брали участь вихованці середньої 
групи театральної студії Творчої майстерні «Гармонія».   

Відбулися прем’єри театралізованих концертних програм до Різдва – «І 
сходять ангели з небес», Старого Нового року – «Сяйво зірок» ,  Дня закоханих - 
«Закохані за власним бажанням». Такі святкові шоу, а в них задіяні більшість 
артистів драми, артисти балету і оркестру, користуються великим успіхом у 
глядачів, завжди очікувані прихильниками театру.  

6-го березня в будівлі Нової сцени відбулося святкове відкриття Камерної 
сцени театру. Реконструйована і наново обладнана колишня лекційна зала на 3-му 
поверсі зустріла перших відвідувачів  концертною програмою «Весна в ритмі 
вальсу». Камерний склад оркестру театру під керівництвом заслуженого артиста 
України Олександра Володіна виконав найпопулярніші вальси різних часів і 
народів. Концерт пройшов з великим успіхом.  

Цього ж дня в Блакитній вітальні відбулося відкриття виставки живопису 
відомого українського художника Олега Щиголєва «Чарівний капелюх, або Вбрання 
метелика».  На виставці були представлені 40 живописних полотен митця, 
визнаного в Україні і зарубіжжі, члена Національної спілки художників України, 
учасника більше півсотні персональних і колективних виставок.  Спеціально для цієї 
виставки для відвідувачів був надрукований буклет. Виставка картин Олега 
Щиголєва експонувалася протягом трьох місяців.  

 
У другій половині березня  основна частина колективу отримала половину 

планової відпустки (14 днів).  
 
У квітні були за допомогою ZOOM-платформи дистанційно були організовані 

репетиції вистав «Жінки Джейка», «Лисиця, що впала з неба», «Ілюзіоністи», 
«Цілую. Леся». 

Спілкування з глядачами театр переніс в онлайн-режим. Пройшла серія 
трансляцій вистав театру минулих років на платформі YouTube з розміщенням  
посилань на офіційних сторінках театру в соцмережах і на сайті театру, були 
опубліковані відеоролики, де актори читають вірші Ліни Костенко (акція до 90-річчя 
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поетеси), у відео форматі пройшов концерт, присвячений 75-й річниці Великої 
Перемоги. 

В травні, коли умови карантину пом’якшилися, колектив театру приступив до 
безпосередніх  репетицій вистав і концертних програм.  

Розуміючи, що в умовах епідемії найбільш безпечним для глядачів є 
перебуванні на свіжому повітрі, Театр провів облаштування Театрального дворику 
біля будівлі Нової сцени, майданчик був огороджений парканом, там встановлена 
сцена, місця для глядачів, тощо.  

Це дало змогу у  другій половині червня розпочати  показ вистав і концертних 
програм  просто неба.  У приміщеннях вистави проходили із дотриманням 
карантинних обмежень.   

3-го липня капітально відновленою виставою «Любов-любов, або Як ми 
влетіли» 40-й театральний сезон був закритий.  

Під час загальної відпустки частина творчого колективу продовжувала 
працювати. Були створені тематичні концертні програми «Танцмайданчик в стилі 
ретро», «Джаз просто неба», «Один для всіх»,  які були показані у Театральному 
дворику Нової сцени. 

41-й театральний сезон театр розпочав раніше ніж зазвичай, 31-го липня 
прем’єрою вистави «Жінки Джейка».  Ця п’єса Ніла Саймона, одного з 
найпопулярніших комедіографів  Сполучених Штатів, широко представлена в 
репертуарі драматичних театрів світу, але ніколи не ставилася в Україні, отже наш 
театр здійснив перше втілення цієї талановитої драми.  

У серпні вистави і концерти  Театру відбувалися в приміщенні Основної сцени 
та у Театральному дворику Нової сцени.   

Завдяки благодійній допомозі колективу ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» та 
голови правління цього акціонерного товариства Завіновського І.С. були проведені 
роботи з покриття майданчика бетоном та оновлена система водовідведення. 
Дякуючи цьому, глядачі і відвідувачі Театрального дворика перебувають  наразі у 
більш комфортних умовах,  а Театр має можливість реалізувати ще більше творчих 
задумів і проектів на цьому майданчику. 

Разом з Департаментом охорони здоров’я та Департаментом з гуманітарних 
питань театр започаткував проект для молодших школярів – створення вистави, яка 
могла б на початку навчального року у веселій ігровій формі нагадали дітям головні 
правила гігієни, яких потрібно дотримуватися під час пандемії коронавірусу. За 
короткий час проект був здійснений: написана п’єса і поставлена казка «Корона, 
вірус і мильні бульбашки».  

У вересні відбулася серія показів  цієї казки для учнів молодших класів у 
Театральному дворику та на виїзних майданчиках.  

Готуючись до ювілею видатної письменниці, громадської та культурної діячки 
Лесі Українки, який відзначатиметься у 2021 році  на державному рівні (згідно з 
Постановою Верховної Ради України від 08.02.2018 № 2286-VIII «Про відзначення 
150-річчя з дня народження Лесі Українки») та на міжнародному рівні (у ході 40-ї 
сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО ухвалено рішення щодо включення 
відзначення  Лесі Українки до Календаря пам’ятних дат ЮНЕСКО на 2020-2021 
роки), наш театр, який носить ім’я Лесі Українки, долучився до відзначення ювілею 
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письменниці вже у 2020 році.  
Була створена вистава-подорож за листами і творами Лесі Українки «Цілую. 

Леся» за п’єсою і в постановці Маргарити Ненашевої. Унікальність постановки 
полягає в тому, що вистава повністю створена на базі театру – від народження 
задуму до сценічного втілення. Автори поставили за мету показати багатогранний 
образ Лесі Українки – доньки, сестри, дружини, письменниці, громадської діячки – 
не відірваної від дійсності, а близької, живої, зрозумілої.  

Вже у  вересні відбулося 5 показів цього спектаклю для учнів старших класів і 
педагогів, а на початку жовтня – вечірній прем’єрний показ. Глядачі високо оцінили 
художній рівень вистави.  

У жовтні, листопаді і грудні вистави поточного репертуару Театру регулярно 
проходили у вечірній і денний час по четвергах, п’ятницях, суботах і неділях на 
Основній, Новій, Камерній сценах театру. В цей період часу відбулися прем’єри 
комедії «Сімейний вікенд», концертної програми камерного складу оркестру 
«Музичні шедеври епохи бароко», сольного концерту Наталії  Штернер «В промінні 
сонячного жанру».   

В другій половині грудня Театр розпочав новорічну кампанію. На Основній 
сцені для юних глядачів відбулася серія показів капітально відновленої вистави 
«Лускунчик і Мишачий король» та прем’єра казки для наймолодших театралів 
«Їжачок без колючок», на Новій сцені пройшли прем’єрні покази  казки «Сонце 
серед ночі».   
  Таким чином у 2020  році  було випущено 15 прем'єр. 

 
Прем’єри 2020 року 

 
Вечірні вистави 
- Н. Саймон, «ЖІНКИ ДЖЕЙКА», психологія любові;  
Режисер-постановник  – з. д. м. України Сергій Чулков 
Художник – Алла Михальчук 
Прем’єра відбулася  3 липня  2020 року. 
Російською мовою 
 
- М. Ненашева, «ЦІЛУЮ. ЛЕСЯ», вистава-подорож за листами і творами Лесі 
Українки  
Художній керівник постановки  – з.д.м. України Сергій Чулков 
Режисер-постановник  – Маргарита Ненашева 
Художник – Алла Михальчук 
Прем’єра -  14 вересня  2020 року 
Українською мовою 
 
- Ж. Пуаре, «СІМЕЙНИЙ ВІКЕНД», іронічна комедія;  
Режисер-постановник і автор сценографії  – з. д. м. України Сергій Чулков 
Художник – Алла Михальчук 
Прем’єра відбулася  28 листопада 2020 року. 
Російською мовою 
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Вистави для дітей 
- Т. Поліщук, І. Азаров,  «КОРОНА, ВІРУС і МИЛЬНІ БУЛЬБАШКИ», казка 
Режисер-постановник  – Ігор Азаров  
Художник – Алла Михальчук 
Прем’єра відбулася  8 вересня  2020 року 
Українською мовою 
 
За мотивами творів В. Нестайка,  «СОНЦЕ СЕРЕД НОЧІ»,  казка 
Режисери-постановники  – з. а. України Марина Юрченко, Максим Монастирський 
Художник – Алла Михальчук 
Прем’єра відбулася  26 грудня 2020 року. 
Українською мовою 
 
А. Богачова,  «ЇЖАЧОК  БЕЗ  КОЛЮЧОК»,  казка 
Режисер-постановник  – І. Азаров 
Художник – Алла Михальчук 
Прем’єра відбулася  27 грудня 2020 року. 
Українською мовою 
 
Концертні програми 
-  «І СХОДЯТЬ  АНГЕЛИ З НЕБЕС», різдвяний концерт 
Режисер-постановник  – з. д .м. України Віктор Попов 
Художник – Алла Михальчук 
Прем’єра відбулася  8 січня  2020 року 
Українською мовою 
 
- «СЯЙВО ЗІРОК», святковий концерт 
Режисер-постановник  – з.д.м. України Олександр Варун 
Художник – Алла Михальчук 
Прем’єра відбулася  13 січня 2020 року 
Українською мовою 
 
- «ЗАКОХАНІ ЗА СВОЇМ БАЖАННЯМ», святковий концерт до Дня закоханих 
Режисер-постановник  – з.д.м. України Ірина Чваркова  
Художник – Алла Михальчук 
Прем’єра відбулася  14лютого  2020 року 
Українською мовою 
 
- «ВЕСНА В РИТМІ ВАЛЬСУ», концерт камерного складу оркестру на честь 
відкритті Камерної сцени;  
Режисер-постановник  – з.д.м. України Сергій Чулков 
Художник – Алла Михальчук 
Прем’єра відбулася  6 березня  2020 року. 
Російською мовою 
- «ТАНЦМАЙДАНЧИК В СТИЛІ РЕТРО», концерт духової групи оркестру 
театру 
Прем’єра відбулася  17 червня  2020 року 
Українською мовою 
 

- «ОДИН ДЛЯ ВСІХ», сольний концерт Євгена Босенка і оркестру театру 
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Прем’єра відбулася  23 червня  2020 року 
Українською мовою 
 
 

- «ДЖАЗ ПРОСТО НЕБА», концерт оркестру театру 
Прем’єра відбулася  25  червня  2020 року 
Українською мовою 
 

«МУЗИЧНІ ШЕДЕВРИ ЕПОХИ БАРОКО», концерт камерного складу оркестру 
на честь відкритті Камерної сцени;  
Режисер-постановник  – Ігор Азаров 
Прем’єра відбулася  28 листопада  2020 року. 
Російською мовою 
 

«В ПРОМІННІ СОНЯЧНОГО ЖАНРУ», сольний концерт лауреата міжнародних 
конкурсів оперети і мюзиклу Наталії Штернер і оркестру театру  
Режисер-постановник  – з. а. України Ірина Чваркова 
Художник – Алла Михальчук 
Прем’єра відбулася  25 грудня  2020 року. 
Російською мовою 
 
Капітально відновлені вистави: 
- М. Камолетті, «ЛЮБОВ-ЛЮБОВ, АБО ЯК МИ ВЛЕТІЛИ», ульотна комедія 
Режисер-постановник  – з.д.м. України Сергій Чулков 
Художник – Ірина Кохан 
Прем’єра відновленої вистави відбулася  31липня  2020 року. 
 
- Е.Т.А. Гофман,  «ЛУСКУНЧИК І МИШАЧИЙ КОРОЛЬ»,  казка 
Режисер-постановник  – з.д.м. України Сергій Чулков 
Художник – Алла Михальчук 
Прем’єра відновленої вистави відбулася  26 грудня 2020 року. 
 
   

Популяризація  української мови та культури 
 

Велика увага протягом 2020 року була приділена підготовці та проведенню 
різноманітних заходів в рамках постійно діючої  у Театрі Програми популяризації  
української мови та культури.  

Десять із п’ятнадцяти прем’єрних вистав і концертів були поставлені 
українською мовою. (Див. детальніше у розділі  «Прем’єри 2020 року»)  

В поточному репертуарі  були широко представлені вистави, що йдуть 
українською мовою, а саме: драма І. Франка «Украдене щастя», моновистава 
«Маруся Чурай» за поемою Л. Костенко, музична мелодрама «Наталка Полтавка» І. 
Котляревського, «Дракон» Є Шварца, музичні комедії «Сватання на Гончарівці» Г. 
Квітки-Основ’яненка, «За двома зайцями» М. Старицького, героїчна казка «Я – 
Котигорошко!» О. Варуна, казка за народними мотивами «Коза-дереза» Л. 
Кушкової, , казка «Тигренятко, що казало «Р» О. Костецького, вистава для дітей і 
дорослих «Рапунцель» за мотивами  казки бр. Грімм, казка О. Орлова «Золоте 
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курча», концертні програми «Музика рідного краю», «Пісні, які співає серце» та 
інші.  

В умовах карантину, коли відвідування спектаклів  глядачами було 
заборонене, Театр активно працював з глядацькою аудиторією через соціальні 
мережі – свої офіційні акаунти в Facebook, YouTube та Instagram 

Так, у лютому була проведена акція, присвячена Міжнародному дню рідної 
мови.   
 Шевченківським дням була присвячена серія відеороликів, де артисти 
театру читали вірші Великого Кобзаря, сім відео були викладені в соціальних 
мережах.   
 Театр готувався активно відзначити 90-річчя з дня народження великої 
української поетеси Ліни Костенко (19 березня 2020 р.). На жаль заходи з 
безпосередньою участю глядачів довелося відмінити, і обмежитися акцією в 
соцмережах – серією відеороликів, де артисти театру читають вірші Ліни 
Василівни Костенко. Загалом створено 10 таких відео, вони були викладені на 
офіційних сторінках театру у Facebook, YouTube та Instagram. 

Особливо має сенс відзначити  постановку у Театрі вистави-подорожі за 
листами і творами Лесі Українки «Цілую. Леся». Орієнтуючись на реальність, 
документалізм, актуальність, автентичність висловлення (в дусі естетики 
документального театру), автори і виконавці розкрили всім відомий 
«хрестоматійний» образ по-новому: об’ємно, достовірно, цікаво.  

Глядачі, які вже мали можливість побачити виставу, виявили зацікавленість 
постаттю Лесі Українки в даній мистецькій інтерпретації. Викладачі української 
літератури відзначають цінність твору для навчального процесу. Митці і громадські 
діячі переконані, що вистава сприяє вихованню національної самосвідомості та 
духовної культури українців. 

 
Дитяча творча майстерня «Гармонія» 

 
Театр вважає надзвичайно важливою роботу з виховання як майбутніх 

творчих працівників, так і майбутніх обізнаних та зацікавлених глядачів. Тому 
приділяє велику увагу Дитячій творчій майстерні «Гармонія», де основи акторської, 
вокальної, танцювальної майстерності опановують більше 300 юних кам’янчан від 6 
до 16 років. 

З січня по травень та з вересня по грудень продовжували працювати  такі 
студії Творчої майстерні:    

- Театральна студія (викладачі – засл. арт. України Марина Юрченко, Максим 
Монастирський, Валентина Галенко, Людмила Соляник); 

- Студія сучасного бального танцю (викладачі – Людмила і Віталій Жосан);  
- Студія класичної хореографії (викладач – Ілона Єрошенко);  
- Студія естрадного танцю (викладач – Микола Дрьомін);  
- Вокальна студія (викладач – Ірина Шульга). 

Діти, що навчаються в студіях, брали участь у багатьох концертних програмах 
Театру ім. Лесі Українки з окремими номерами,  у деяких виставах Театру. Вистави, 
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створені середньої групою театральної студії, «Сонце серед ночі» та «Легенда 
Нарнії»  були показані глядачам під час новорічних свят.  

28-30 серпня  вихованці середньої групи театральної студії під керівництвом 
М. П. Юрченко взяли участь у  ІІІ Всеукраїнському відкритому театральному  
фестивалі дитячих та юнацьких колективів «Казки України», який відбувався в 
онлайн-форматі. Представлена в конкурсній програмі вистава «Легенда Нарнії» 
отримала перемогу в 3-ох номінаціях.  

У грудні вистава «Легенда Нарнії» стала переможцем Всеукраїнського 
дистанційного фестивалю-конкурсу дитячого, юнацького та молодіжного 
мистецтва з міжнародною участю New Year's Splash Fest. 
 

Участь у фестивалях, нагороди, почесні звання 
 

Визнанням високого професійного рівня творчого складу театру стало 
присвоєння в лютому  2020-го року почесного звання «Заслужений артист 
України» артисту оркестру, скрипалю-віртуозу Олександру Володіну.  Таким 
чином, наразі в колективі працюють десятеро людей, які відзначені почесними 
званнями: три заслужених діяча мистецтв України і семеро заслужених артистів 
України.  

У червні засл. арт. України Марина Юрченко і режисер-постановник 
Маргарита Ненашева взяли участь у ХV Всеукраїнському конкурсі виконавців 
художнього слова імені Лесі Українки, де показали уривок з вистави-подорожі 
за листами і творами Лесі Українки «Цілую. Леся» та отримали Гран-прі 
конкурсу. 

У вересні відбувся ХХVІІІ Фестиваль-конкурс на здобуття вищої 
театральної нагороди  Придніпров’я «Січеславна-2020». Вистава нашого 
театру «Лев узимку» за п’єсою Дж. Голдмена у постановці головного режисера 
театру, заслуженого діяча мистецтв України Сергія Чулкова здобула Гран-Прі 
фестивалю.  

Директор-художній керівник Театру Маргарита Кудіна була нагороджена 
спеціальним диплом ХХVІІІ Фестивалю «Січеславна-2020» у номінації 
«Кращий директор». 

Міською премією в області літератури і мистецтва «Кам’янське 
мистецьке перевесло» в номінації «Театральне мистецтво» нагороджений 
артист драми Максим Монастирський за виконання ролі Ланцелота у виставі 
«Дракон» за п’єсою Є. Шварца.   
 

Гастролі 
 

В січні 2020 року відбулися гастролі Театру ім. Лесі Українки  в Одесі (вистави 
«Скільки років нареченій», «Тигренятко, що казало «Р», «Спляча красуня»). В  
лютому театр побував в Києві (вистава «Метод Гренхольма»),  Запоріжжі 
(«Тартюф»), Дніпрі («Летюча миша»), Енергодарі («Летюча миша»), Полтаві 
(вистава «Татусь у павутинні»), в жовтні у Харкові («Гра у кохання»), у листопаді – 
в Дніпрі («Тартюф»). 
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Експозиція, присвячена театральній історії Кам’янського 

 
Протягом звітного періоду була продовжена робота над експозицією, 

присвяченою театральній історії Кам’янського. Оформлене у ретро-стилі південне 
фойє другого поверху Основної сцени, де розмістилися  антикварні меблі та музичні 
інструменти, макет будівлі Народної аудиторії зразка 1900 року, історичні фото, 
було доповнене новими фотоматеріалами, створені інформаційні таблички. До 
початку вистави і в антракті глядачі можуть переглянути 10-хвилинний фільм, про 
історію будівлі театру та діяльність аматорських театральних гуртків в перші 
десятиріччя ХХ століття.  

Про створення і діяльність професійних  театрів у Камянському  розповідає і 
нова експозиція із 12 інформаційних стендів, розміщених у закулісній частині 
театру в коридорі 2-го поверху: 
- «Кам’янський Театр робітничої молоді – ТРОМ. Кінець 20-х – початок  30-х рр. 
ХХ століття»; 
- «Перший професійний театр Кам’янського. 1935 – 1949 рр.»; 
- «Театр в окупованому Кам’янському. 1941 – 1943 рр.»; 
- «Український пересувний драматичний театр. 1949 – 1963 рр.»; 
- «1980 р. – Народження  нового театру. Підготовка до відкриття. Перший сезон»; 
- «1981 – 1995 рр. – Період  становлення.  Пошуки, перемоги, поразки»; 
- «1997 – 2020 рр. Відродження  і розбудова театру. Оновлення трупи.  Акторські 
студії.  Нова сцена»; 
- «1997 – 2020 рр. – Знакові  вистави»; 
- «Театральний фестиваль «Класика сьогодні». Від регіонального до міжнародного» 
- «1980 – 2020 рр. У вихорі танцю»; 
- «1980 – 2020 рр. Зачаровані музикою»; 
- Стенд, присвячений колегам, які завершили свій земний шлях. «Пам’ятаємо». 

По цій експозиції, присвяченій театральній історії Кам’янського планується 
проводити екскурсії.   

 
 

 
Директор-художній керівник                                      заслужений діяч мистецтв України, 
                                                                                                              заслужена артистка Казахстану 
                                                                                                        М.А. Кудіна 
 
 
Керівник літературно-драматургічної частини                                 І.І. Федорова 
 

 

 

 


