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КЗ «Академічний музично-драматичний  

театр ім. Лесі Українки м. Кам’янського»  КМР 

 

Творчий звіт за 1 квартал 2021 року 
 

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 

 

Протягом звітного періоду театр презентував свої вистави на трьох 

майданчиках: Основна сцена, Нова сцена і Камерна сцена.  Це дозволило 

урізноманітнити жанрову палітру, розширити коло глядачів, популяризувати 

спектаклі і концертні програми поточного репертуару театру.  Завдяки високій 

майстерності акторів, режисерів, художників, музикантів, професійній і 

відповідальній роботі технічних працівників вистави театру користувалися 

незмінним успіхом у глядачів і здобули позитивні відгуки у засобах масової 

інформації та соціальних мережах.  

У січні, лютому і березні відбулися прем’єри наступних вистав і концертних 

програм: 

- «Штраус-карнавал», шоу-програма (українською мовою) 
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Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Сергій Чулков  

Музичний керівник і диригент – Євген Куров 

Балетмейстер – Наталія Клішина 

Художник – Алла Михальчук 

Прем’єра – 07.01.2021 

У святковій шоу-програмі у виконанні оркестру і солістів театру прозвучали  

найвідоміші та найулюбленіші вальси, польки, марші, арії з оперет Йоганна 

Штрауса. Атмосферу свята доповнювали  запальні хореографічні номери, 

невимушений дотепний конферанс, яскраві костюми і відеоінсталяції.  

 

- Б. Альфорс, «Ілюзіоністи», ілюзія комедії 
Режисер-постановник, автор музичного оформлення – заслужений діяч мистецтв України 

Віктор Попов 

Художник-постановник – Наталя Петен-Ступакова 

Прем’єра – 30.01.2021 

Ця вистава стала бенефісом до ювілею коріфею нашого театру, провідного 

майстра сцени заслуженого артиста України Анатолія Івановича Вертія. В центрі 

уваги спектаклю – складні  стосунки і взаємопроникнення мистецтва театру і 

життя.  Відомий талановитий актор Казимир Кант на сцені ще блискучий майстер, 

а от здоров’я вже не те. Він чекає на лікаря, а приходить починаюча драматургеса 

Шарлотта. Кант погоджується послухати її щойно написану п’єсу тільки тому, що 

там є роль для нього. І не якась там, а роль Бога! На менше він не згоден … 

Драма, комедія, мелодрама, водевіль і абсурд перемішуються в своєрідний 

театральний коктейль.  

 

- «Ця шалена штука любов», театралізована концертна програма, (українською 

мовою) 
Режисер-постановник – Ігор Азаров  

Музичний керівник і диригент – Євген Куров 

Балетмейстер – Наталія Клішина 

Художник – Алла Михальчук 

Прем’єра – 13.02.2021 

Про любов у всіх її проявах – серйозно і жартома – вели розмову з глядачами 

артисти театру у цій святковій концертній програмі, присвяченій Дню закоханих. 

Яскравий феєрверк улюблених естрадних пісень, нові хореографічні постановки, 

віртуозна гра оркестру подарували всім присутнім піднесений настрій та 

естетичну насолоду.  
 

«Хотіла б я піснею стати»,  театралізована концертна програма, (українською 

мовою) 
Режисер-постановник – Ігор Азаров  

Музичний керівник і диригент – Євген Куров 

Балетмейстер – Наталія Клішина 

Художник – Алла Михальчук 

Прем’єра – 24.02.2021 

До створення цього дійства театр спонукала багатогранна творчість Лесі 

Українки, 150-річчя від дня народження якої відзначає у 2021 році Україна і світ. 

В основі  постановки – пісні на вірші Лесі Українки у професійному виконанні 



3 
 

артистів театру. Знайомі, здавалося б, тексти звучать у різних, часто 

несподіваних, аранжуваннях. Романс, рок, поп, фольк, фанк – різноманітні стилі 

органічно передають думки, мрії, переживання Лесі Українки і роблять їх 

близькими до сьогодення.  Програма призначена для широкого кола глядачів, 

однак у першу чергу цікава у професійному та освітньому аспектах викладачам 

української мови та літератури, учням та студентам. 

 

Виконуючи Постанову Кабінету міністрів України від 09.12.2020 р. № 1236 

«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-

2» та Постанову Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 р. № 104 «Про 

внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» театр забезпечував 

протягом звітного періоду заповнюваність глядацьких зал на всіх сценічних 

майданчиках не більше 50% місць та суворо додержувався усіх санітарних норм.   

 

У січні, лютому і березні крім репетицій вищезазначених прем’єрних 

вистав, відбувалися репетиції наступних спектаклів і концертних програм: 

- «Дивна місіс Севідж» за п’єсою Джона Патріка, де головну роль виконає 

заслужений діяч мистецтв України, заслужена артистка Казахстану Маргарита 

Кудіна.  

Маргарита Андріївна Кудіна – директор-художній керівник Академічного 

музично-драматичного театру ім. Лесі Українки м. Кам’янського. Протягом 24 

років вона очолює театр та стала одним із найуспішніших театральних топ-

менеджерів України. Безперечно, одним із чинників успіху Маргарити Кудіної на 

цій керівній посаді став її акторський талант, багатий сценічний досвід, глибоке 

знання законів театрального життя. У березні колеги, глядачі, прихильники вітали 

Маргариту Андріївну з ювілеєм.  Прем’єра комедії стане своєрідним бенефісом 

актриси Маргарити Кудіної.   

Над постановкою цієї знаменитої п’єси Джона Патріка, сповненої 

екстравагантних сюжетних поворотів, дотепних діалогів, гротескно гострих 

характерів, працює заслужений діяч мистецтв України, головний режисер театру 

Сергій Чулков. Зворушлива, відверто смішна, по-доброму наївна, п’єса зачіпає 

вічні проблеми протистояння добра і зла, милосердя та співчуття, пошуків сенсу 

життя.  

- «Чао» за п’єсою Марка-Жильбера Соважона. Це лірична комедія, 

зворушлива історія кохання, про те як молодість та влада щирих почуттів здатна 

зламати здавалося б раз і назавжди затверджені правила. Над постановкою 

працює режисер Ігор Азаров.  

 - «Чоловік до свята» за п’єсою Надії Птушкіної «Поки вона вмирала», 

одним із найкращих та найпопулярніших творів сучасної драматургії. Сімейне 

життя і  самотність, взаємовідносини між матір'ю і дочкою, чоловіком і жінкою, 

покарання за вчинений проступок – ось теми, які піднімає автор. Над 

постановкою вистави працює заслужений діяч мистецтв України Віктор Попов.  

 - «Моцарт», концерт камерного складу оркестру театру під керівництвом 
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лауреата міжнародних музичних конкурсів, заслуженого артиста України 

Олександра Володіна. Нова програма продовжить цикл музичних вечорів для 

Камерної сцени, які користу.ться великою популярністю серед любителів музики.  

 

Популяризація  української мови та культури 

 Три із чотирьох прем’єрних вистав і концертів були поставлені 

українською мовою.  

В поточному репертуарі січня, лютого і березня були широко представлені 

вистави, що йдуть українською мовою, а саме: вистава-подорож за листами і 

творами Лесі Українки «Цілую. Леся», театралізована концертна програма 

«Хотіла б я піснею стати», моновистава «Маруся Чурай» за поемою Л. Костенко, 

музична мелодрама «Наталка Полтавка» І. Котляревського, казка для дорослих 

«Дракон» Є Шварца, музичні комедії «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-

Основ’яненка, «За двома зайцями» М. Старицького, героїчна 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 курча», казка А. Богачової «Їжачок без колючок» 

 

До ювілею Лесі Українки  

25 лютого, у день народження Лесі Українки, театр був запрошений 

показати виставу «Цілую. Леся» у Новоград-Волинському, на батьківщині 

видатної дочки українського народу, під час урочистих заходів, присвячених 

ювілею письменниці. На жаль, поїздка до Новоград-Волинського не відбулася 

через те, що Житомирська область у цей період увійшла до червоної зони 

карантинних обмежень. Наразі театр готується здійснити цю престижну і почесну 

гастрольну поїздку у червні.  

24-го, 25-го і 26-го лютого  відбулися покази театралізованої концертної 

програми «Хотіла б я піснею стати» для учнів старших класів шкіл міста. У 

програмі прозвучали сучасні і старовинні пісні, написані на вірші Лесі Українки, 

Ведучі в живому діалозі із залом поділилися цікавими фактами із життя 

письменниці.  

Було створене велике панно «Лесиними стежками», на якому наочно 

представлені маршрути численних подорожей Лесі Українки за все її життя.  

Панно демонструвалося на 1-му поверсі Південного фойє.  

До Українського культурного фонду в рамках конкурсної програми 

«Інноваційний культурний продукт» театр  був подав проект «Лесиними 

стежками. Гастрольний тур із виставою "Цілую. Леся"».  Проект передбачає 

показ вистави «Цілую. Леся» у містах, які пов’язані з життям та творчістю Лесі 

Українки: м. Полтава, м. Київ, м. Новоград-Волинський (Житомирська обл.), м. 

Львів, м. Луцьк (Волинська обл.), м. Біла Церква (Київська обл.). Для 

забезпечення загальнодоступності театрального мистецтва, розширення аудиторії 

та з навчально-виховною метою при формуванні глядацької аудиторії проектом 

планується надавати пріоритет учням та студентам (денні вистави) та тимчасово 

переміщеним особам і ветеранам АТО, малозабезпеченим верствам населення, 

покази вистави будуть безкоштовними для глядачів.  
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Анкетування 

18 лютого виповнилося 40 років відтоді, як вперше підняв завісу 

Академічний музично-драматичний театр ім. Лесі Українки м. Кам’янського. 

Кругла дата – це не тільки привід для святкування, але й необхідність осмислити 

пройдений шлях,  прогнозувати майбутнє, вдосконалювати ефективність роботи, 

підвищувати професіоналізм роботи всіх служб.  З цією метою протягом березня  

було проведене анкетування глядачів. На матеріалі майже трьохсот заповнених 

анкет творче і адміністративне керівництво театру зробило аналіз та визначило 

найперспективніші напрями сучасних шляхів популяризації театрального 

мистецтва.  

 

Участь у фестивалях 

У березні відбувся ХХVІХ Фестиваль-конкурс на здобуття вищої 

театральної нагороди  Придніпров’я «Січеславна-2021», в якому театр взяв 

участь з виставою  «Цілую. Леся» за п’єсою і у постановці Маргарити 

Ненашевої.  

Дипломами лауреатів відзначені Марина Юрченко в номінації «Краща 

жіноча роль» за роль Лесі і Маргарита Ненашева в номінації  «Краща 

режисерська робота- Надія Січеславни».   

 

Гастролі 

У березні 2021 року відбулися гастролі Театру ім. Лесі Українки  у Дніпрі з 

виставою «Лев узимку», лауреатом Гран-Прі «Січеславни-2020».   

  

Дитяча творча майстерня «Гармонія» 

Протягом звітного періоду 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 (викладачі – Микола Дрьомін, Євген Дудка);  

- 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, створені середньої групою театральної студії, «Сонце серед 

ночі» та «Легенда Нарнії»  були показані глядачам під час новорічних свят.  

 

Екскурсії експозицією, присвяченою театральній історії Кам’янського 

У минулому році в театрі було завершено оформлення експозиції, 

присвяченої театральній історії Кам’янського.  

Про історію будівлі театру та діяльність аматорських театральних гуртків у 

перші десятиріччя ХХ століття розповідають демонстраційні матеріали у 

південному фойє другого поверху. Там розмістилися  антикварні меблі та музичні 

інструменти, макет будівлі Народної аудиторії зразка 1900 року, історичні фото.  
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Дванадцять інформаційних стендів, розміщених у закулісній частині театру, 

висвітлюють діяльність професійних  театрів Кам’янського: Театру російської 

драми ім. Т.Г. Шевченка (1935 – 1949 рр.), Українського драматичного театру 

(1941 – 1943 рр.),  Дніпродзержинського українського драматичного  пересувного 

театру ім. Лесі Українки (1949 – 1963 рр.), а також – народження, становлення і 

творчі досягнення нині діючого Академічного музично-драматичного театру ім. 

Лесі Українки, заснованого у 1980 році.     

З метою знайомства юних кам’янчан з історією театрів рідного міста, 

розширення їхнього  кругозору, виховання шанобливого ставлення до минулого 

своєї малої батьківщини, театр організував у березні нараду заступників 

директорів шкіл Кам’янського з навчально-виховної роботи та провів для них 

ознайомчу екскурсію.  

Наразі від шкіл почали поступати заявки на проведення екскурсії.  

 

27 березня, у Міжнародний день театру до початку і в антракті вистави 

«Ілюзіоністи» був проведений театральний міні-квест для глядачів, в ході 

якого вони здобули додаткові знання про історію театру Кам’янського.  

 

 

 

Директор-художній керівник                                     заслужений діяч мистецтв України, 

                                                                                                      заслужена артистка Казахстану 
                                                                                                 М.А. Кудіна 

 

 

Керівник літературно-драматургічної частини                         І.І. Федорова 

 

 


