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ФеСтиВАльНО-КОНКУрСНий рУх В еВОлюцІї ЗАрУбІжНОГО 
тА УКрАїНСьКОГО МУЗичНОГО МиСтецтВА

У статті досліджується розвиток фестивально-конкурсного руху в еволюції зарубіжного та українського 
музичного мистецтва, вивчається роль фестивально-конкурсної діяльності у процесі виховання музично-есте-
тичної культури учасників, визначається можливість створення ефективної моделі виховання музично-есте-
тичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва шляхом залучення студентів музично-педагогічних 
факультетів до активної фестивально-конкурсної діяльності.
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FeSTIVAl-COMPeTITIVe MOVeMeNTS 
IN eVOlUTION FOReIgN AND UkRAINIAN MUSIC ART

In the modern world, the number and variety of artistic events is constantly growing. Music festivals are one of the most 
attractive ways to unite large audiences of people of the most diverse professions and tastes. Festival-competition movement 
is not only a way of mass influence on people, not only a source of preservation of traditions and the emergence of new 
trends in musical art, but also the territory of education of new tastes and ideals. The festival-competition movement is being 
studied in the art-study aspect by K. Davydovsky, O. Zuyev, A.Piskach, G. Chroma, M. Shved and many other researchers, 
but considerable educational and educational potential of festival-competition activity is still beyond the scope of scien-
tific attention. Modern studies by L. Arzhanchikova, L. Nadirova, O. Oleksyuk, G. Padalka, O. Rudnitska, G. Shevchenko,  
S. Sbitneva emphasize radically new demands of society concerning music education, which puts the artistic and creative 
development of the personality of the future teacher of musical art as the basis of his professional growth.

The lack of a comprehensive study of the festival-competition movement of Ukraine in parallel with the development 
of foreign art and the projection of the formation of the musical and aesthetic culture of a young teacher of musical art is 
a major impetus in the choice of the topic of research. Given the great interest of the younger generation in such artistic 
events, the problem of upbringing the musical and aesthetic culture of the future teacher of musical art can be solved in 
the process of involving it in festival-competition activities.

The article investigates the development of the festival-competition movement in the evolution of foreign and Ukrain-
ian musical art, examines the role of festival-competitive activities in the process of cultivating the musical and aesthetic 
culture of the participants, determines the possibility of creating an effective model of education of the musical and 
aesthetic culture of the future teacher of musical art by involving students of musical- pedagogical faculties to active 
festival-competition activity.

Key words: festival-competition movement, musical-aesthetic culture, teacher of musical art.

Постановка проблеми. У сучасному світі кіль-
кість і різноманіття мистецьких заходів невпинно 
зростає. Музичні фестивалі стають одним із най-
привабливіших способів об’єднати великі аудито-
рії людей найрізноманітніших професій та смаків. 
Фестивально-конкурсний рух стає не тільки спо-
собом масового впливу на людей, джерелом збере-
ження традицій та зародження нових тенденцій у 
музичному мистецтві, але й територією виховання 
нових смаків та ідеалів. З урахуванням значної заці-

кавленості молодого покоління у таких мистецьких 
подіях може бути вирішена проблема виховання 
музично-естетичної культури майбутнього вчителя 
музичного мистецтва у процесі залучення його до 
фестивально-конкурсної діяльності.

Аналіз досліджень. Фестивально-конкурсний 
рух досліджується в мистецтвознавчому аспекті 
К. Давидовським, О. Зуєвим, А. Пискачем, Г. Хро-
мою, М. Шведом та багатьма іншими дослідни-
ками, але значний навчально-виховний потенціал  
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фестивально-конкурсної діяльності і досі залиша-
ється поза межами наукової уваги.

Сучасні дослідження Л. Аржанчикової, Л. Нади-
рової, О. Олексюк, Г. Падалки, О. Рудницької, 
Г. Шевченко, С. Сбітнєвої зазначають принципово 
нові запити суспільства щодо музично-педагогічної 
освіти, що ставить художньо-творчий розвиток осо-
бистості майбутнього вчителя музичного мистецтва 
як основу його професійного зростання.

Відсутність комплексного дослідження фести-
вально-конкурсного руху України паралельно з роз-
витком зарубіжного мистецтва та в проекції фор-
мування музично-естетичної культури молодого 
вчителя музичного мистецтва є основним поштов-
хом у виборі теми дослідження.

Мета статті − дослідити розвиток фестивально-
конкурсного руху в еволюції зарубіжного та україн-
ського музичного мистецтва, визначити можливість 
виховного впливу фестивально-конкурсної діяль-
ності на розвиток музично-естетичної культури 
майбутнього вчителя музичного мистецтва.

Виклад основного матеріалу. Музичні фести-
валі виникли в Англії у XVIII ст. і мали переважно 
церковну тематику. З поступовим розділенням цер-
ковного та світського життя фестивалі наблизились 
до їх сучасного розуміння і поширилися в країнах 
Центральної Європи, здебільшого в Німеччині. В 
історію увійшли Зальцбурзький фестиваль, Віден-
ські музичні тижні, Едінбурзький музичний фес-
тиваль, Берлінські фестивальні дні, Будапештські 
музичні тижні, Варшавська осінь тощо (Яковлев, 
1966: 27). У ХХ ст. музичні конкурси поширилися і 
стали основною формою виявлення молодих талан-
тів. Але особливого поширення конкурси та фести-
валі набули з 40-х рр. ХХ ст.

Українське мистецтво тривалий час розвивалося 
як складова частина радянської культури і тому мало 
свої особливості. В СРСР перші музичні фестивалі 
влаштовувалися у 30-х рр. Організація фестивалів у 
той час переслідувала кілька завдань, а саме: давала 
змогу контролювати вільний час населення, оскільки 
ця діяльність розгорталась тільки у сфері дозвілля; 
репертуар став важливим чинником ідеологічного 
виховання населення, оскільки через зміст творів 
популяризувалися й певні канони радянської іде-
ології (Прохорова, 2006: 16 17). Пожвавлення фес-
тивального руху допомагало зберегти кращі зразки 
культурної спадщини, стимулювало появу нових 
творів та сприяло підвищенню виконавського рівня 
учасників. Удосконалення естетичного виховання 
трудящих належало до найбільших політичних, 
ідеологічних, культурних та організаційно-госпо-
дарських проблем, які вирішувалися за допомогою 
залучення до мистецтва звичайних трудівників і 

ставало потужним поштовхом розвитку їх музично-
естетичної культури (Заєльська, 2014: 59 63).

У 50 ті роки в Європі фестивально-конкурсний 
рух став більш активним і поширеним, що пов’язано 
не тільки з пошуком нових видів мистецької комуні-
кації, але і з формуванням та затвердженням концеп-
ції єдиного європейського простору, в якому кожна 
країна, зберігаючи свою історико-політичну іден-
тичність, національну та культурну самобутність, 
є частиною загального міждержавного простору. 
В цьому аспекті мережа найбільших міжнародних 
фестивалів стала відігравати важливу інтегруючу 
роль престижного поля для міжнародного артистич-
ного обміну, демонстрації кращих досягнень націо-
нальних культур (Доманська, 2014: 8 33).

У 1957 р. в Женеві було засновано Федерацію між-
народних конкурсів, яка організовує низку відомих 
у світі конкурсів переважно класичного напряму: Le 
Grand Prix de l’Opera (Румунія), International Music 
Competition Cologne (Німеччина), Queen Elisabeth 
Competition (Бельгія), Gian Battista Viotti International 
Music Competition (Італія).

У другій половині ХХ ст. на радянському про-
сторі фестивально-конкурсні заходи набували попу-
лярності, а українські виконавці активно брали 
в них участь: були організовані фестивалі радян-
ської музики Латвії, Литви та Естонії, «Закавказька 
весна», Всесоюзний фестиваль сучасної музики в 
м. Горькому, Всесоюзний конкурс молодіжної пісні, 
Всеросійський конкурс пісні (Яковлев, 1966: 75).

У 1960-тих рр., окрім багатьох популярних 
фестивалів радянської музики, на теренах СРСР 
почався стихійний процес формування майбут-
ніх рок-гуртів, які втілювали свої емоції, почуття, 
енергетику, повторюючи улюблені пісні зарубіжних 
кумирів. До 1966 р. з’явилися і перші рок-фестивалі 
(Нєвская, 2008: 345). Переворот у світі музики у 
1969 р. здійснив Вудстокський фестиваль, що прой-
шов в Америці. Музика у Вудстоку в 1969 р. вті-
лила екстраординарні популярні номери з усього 
світу, здебільшого хіпі. Легендарні виступи таких 
музичних ікон, як Джимі Хендрікс, Джо Кокер, Сан-
тана, Дженіс Джоплін, визначили цілу віху в історії 
музики 

У той час серед захоплень радянської молоді 
певне місце займав і джаз, розквіт якого припав саме 
на 1960-ті рр. Виникали джазові клуби, які владою 
використовувались для впорядкування музичного 
життя. Джаз-клуби змушені були часто орієнтува-
лися на організацію спільних концертів 2−3 груп, які 
грали на одній звуковій апаратурі і на одних інстру-
ментах. Так виникла ідея проводити поп-фестивалі 
(за аналогією до джазових). Ці конкурси сприяли 
розвитку та зближенню різних стилів естрадно- 
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джазової музики, вихованню естетичних смаків 
(Нєвская, 2008: 347).

Серед причин виникнення і швидкого розвитку 
фестивально-конкурсного руху як феномена моло-
діжної культури, на наш погляд, є також зростання 
технічного рівня музикантів і активне взаємопро-
никнення музичних напрямків, що призвело до 
ускладнення музичної мови, появи нових стилів. А 
посилення тенденції до виконання тільки власних 
творів створило необхідність шукати нові способи 
презентації оригінальних композицій. 

Починаючи з 1960-х років, радянські артисти 
беруть активну участь у міжнародних естрадно-
вокальних фестивалях і конкурсах, де отримують 
призові місця. Так, широкої популярності набува-
ють фестивалі в Сопоті (Польща), Варні («Золо-
тий Орфей»), Братиславі («Братиславська ліра»), на 
яких виступали найбільші зірки радянської естради 
(М. Бернес, М. Магомаєв, А. Пугачова і багато інших).

З кінця 1970-х рр. на радянському просторі про-
водиться безліч пісенних конкурсів і фестивалів. 
Популярними стають рок-фестивалі в підмосковній 
Чорноголовці, Тбілісі, Ленінграді, фестивалі автор-
ської (бардівської) пісні в Самарі, фестивалі джазо-
вої музики в Таллінні, Москві, Ризі, Донецьку  та 
багато інших. 

Прототипом нинішніх телевізійних естрадних 
фестивалів-конкурсів для дітей та молоді стала 
музична передача «Ранкова зірка», що вийшла в 
ефір у березні 1991 р. на Першому каналі тоді ще 
радянського телебачення. Ця передача дала путівку 
в життя багатьом відомим нині естрадним виконав-
цям: А. Лорак, Ю. Началовій, С. Лазарєву, С. Чума-
кову, Пелагеї, Зарі, гуртам «Ліцей», «Непосєди» і 
багатьом іншим.

Іншим помітним конкурсом на пострадянському 
просторі стала «Нова хвиля»   щорічний міжна-
родний конкурс молодих виконавців популярної 
музики, що проводився в латвійському місті Юрмалі 
(2002 2014 рр.). Багато популярних нині виконавців 
були учасниками «Нової хвилі»: Джамала, М. Ярем-
чук, А. Стоцька, І. Дубцова, П. Гагаріна, Т. Кароль, 
М. Нітіч та інші. Ідейними натхненниками конкурсу 
є композитори І. Крутий і Р. Паулс. Із 2015 р. конкурс 
проходить у Сочі.

В Україні численні музичні фестивалі та теле-
фестивалі з’являються в 1970−1980-х рр. («Ранок 
Вітчизни», «Вогні магістралі», «Київська весна», 
«Київська осінь», «Мелодії друзів», «Блакитний 
вогник», «Пісня року», «Рок-парад»). Однак най-
більшого резонансу в Україні та світі набув укра-
їнський музичний фестиваль «Червона рута», що з 
1989 р. проводиться в різних містах України (Про-
хорова, 2006: 16).

Характерною особливістю 1990-х рр. стали 
соціально-політичні зміни в суспільстві, які тор-
кнулися усіх сторін людського буття. Науковці 
пов’язують активізацію фестивального руху на 
початку 1990-х рр. із зубожінням концертного 
сезону, з одного боку , та процесами регіоналізації 
й децентралізації, з іншого. Так фестивально-кон-
курсні заходи стали проводитися в усіх регіонах 
колишнього СРСР. При чому вони перейшли від 
локального, місцевого, значення до міжнародного. 
В Україні активізація фестивального руху почи-
нається з 1990-х рр. й охоплює майже всі великі 
міста, які швидко зрозуміли, що фестивальний рух 
є вдалим способом популяризувати своє культурне 
розмаїття. Дослідники називають цей період «фес-
тивальним бумом» (Зуєв, 2007: 2).

Заснування у 1990 р. у Києві музичного фес-
тивалю «Київ Музик Фест» стало поштовхом для 
української музики. Фестиваль показав, що україн-
ська музика може бути вільною і самостійною, не 
обтяженою ідеологічними догмами. Вперше було 
впроваджено новий формат проведення фести-
валю: окрім концертів, відбувалися майстер-класи 
відомих музикантів, композитори української діа-
спори також змогли на рідній землі репрезенту-
вати свою творчість. Різноманітні творчі зустрічі, 
лекції та семінари  стали обов’язковими атрибу-
тами сучасної фестивально-конкурсної практики. 
«Київ Музик Фест» дав поштовх стрімкому роз-
витку українському фестивально-конкурсному 
рухові, інші міста також заснували фестивалі висо-
кого рівня: фестиваль сучасної музики «Контр-
асти» (Львів); фестиваль «Два дні і дві ночі нової 
музики» (Одеса); «Харківські асамблеї» (Харків) 
та ін. (Толубко, 2013: 144 145). 

Зі здобуттям незалежності поширилися міжна-
родні контакти, що сприяло залученню зарубіжного 
досвіду проведення фестивалів на українських куль-
турних просторах. Одночасно розширилася аудито-
рія фестивалів: до фестивалів класичної та джазової 
музики стали приєднуватися і фестивалі-конкурси 
естрадного мистецтва, які стали залучати значно 
ширші кола учасників.

Характерно, що процеси відродження націо-
нальних традицій почали пробиватися «знизу», 
створивши активний фестивальний молодіжний 
рух у регіонах. Виникли такі музичні фестивалі, 
як «Оберіг», «Жива вода», «Володимир», «Тарас 
Бульба», «Мельник», «Шлягер України», «Марія», 
пізніше «Червона рута», «Таврійські ігри», 
«Молода Галичина», «На хвилях Світязя», «Пер-
лини сезону», концептуальним зерном яких стає 
створення української молодіжної музичної куль-
тури (Ігнатова, 2013: 8 14). 
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У 1996 р. було започатковано перший у неза-
лежній Україні джазовий фестиваль «Vinnytsia Jazz 
Fest». За роки існування фестиваль «виріс» до між-
народної широкомасштабної культурологічної акції 
і щорічно презентує слухачам кращі зразки світо-
вого джазового мистецтва (Москвічова, 2014: 48). 

У подальшому виникли досить відомі джазові 
фестивалі (Koktebel Jazz Festival, Alfa Jazz Fest, Jazz 
In Kiev, Флюгери Львова, Міжнародний джазовий 
фестиваль «Єдність»), на яких українські музиканти 
підтримують кращі світові джазові традиції, в тому 
числі у вокальному напрямку.

За останні роки зросла кількість дитячих, 
молодіжних, студентських фестивалів-конкурсів, 
які здебільшого орієнтовані на непрофесійних 
учасників: дітей, молодіжні аматорські та самоді-
яльні групи. Такі події мають важливе значення, 
оскільки популяризують мистецтво в непро-
фесійному середовищі, а в разі концентрації на 
підростаючому поколінні виступають ще й під-
готовчою базою для їх можливого професійного 
майбутнього. Фестивалі та конкурси нині стають 
не просто змаганнями, а центрами пропаганди і 
поширення традицій, діючи на постійній основі, 
здійснюючи зв’язок між регіонами. В. Откидач 
зазначає зростання актуальності теми фестиваль-
ної практики в контексті сучасних перетворень 
у суспільстві, оскільки помітно активізувалася 
творча ініціатива населення (Откидач, 2013: 222)

Розвиток нових технологій на сучасному етапі 
розвитку суспільства, досягнувши свого апогею, 
народжує абсолютно нове «сучасне мистецтво, 
що прагне до синтезу і використовує в самопро-
дукуванні мультидисциплінарні підходи: музику, 
звук, пластику, режисуру, колір, слово, світло, 
програмування, композицію, і потребує спеціаль-
них професійних знань у всіх цих областях» (Рез-
нікова, 2018: 10).

Початок 2000-х рр. приніс українському музич-
ному простору новий виток розвитку з появою 
вокальних телевізійних реаліті-шоу «Х-Фактор», 
«Фабрика зірок», «Народна зірка», створених на 
основі закордонних телевізійних проектів The  
X Factor (Великобританія), The Voice (Нідерланди), 
Endemol «Академія зірок» (Нідерланди), Pop Idol 
(Великобританія). Ці передачі покликані популяри-
зувати вокально-естрадне мистецтво, даючи змогу 
будь-якій людині проявити свій талант.

Останнім часом на європейському та україн-
ському культурному просторі зазначається зрос-
тання кількості літніх open-air фестивалів, які орга-
нізовують кількаденне проживання учасників на 
території, забезпечуючи максимальне залучення 
аудиторії, включення її у фестивальний простір. 

Багато  нині престижних потужних фестивалів 
виникли ще у 70−90-х рр. ХХ ст., що тільки допо-
могло збагатити їх потенціал. Так, надзвичайно 
популярними в Європі є фестивалі електронної 
музики: Sónar (Іспанія), Orange Warsaw (Польща), 
Glastonbury (Великобританія), Sziget (Угорщина), 
Melt (Німеччина), які задають «тон» музичних впо-
добань на виконавців майже усього світу. Україна 
в цьому напрямі також іде «в ногу з часом». Відо-
мий open-air фестиваль Республіка KaZантип вже 
багато років поспіль збирає поціновувачів клубної 
та електронної музики у виконанні музичних колек-
тивів із різних країн світу. Прихильників року та 
металу запрошують потужні європейські фестивалі 
Glastonbury (Великобританія) Novarock (Австрія), 
Super Bock Super Rock (Португалія), на яких висту-
пають Iron Maiden, The Prodigy, Black Sabbath, Limp 
Bizkit, The Offspring, Metallica та безліч відомих і 
невідомих колективів. 

В Україні є багато популярних фестивалів такого 
плану, що вже заробили міжнародний авторитет: 
Імпульс Фест (Харків), Файне місто (м. Терно-
піль), Бандерштат (м. Луцьк), Woodstoсk Ukraine  
(м. Свірж), ЗАХІД fest (Львівська обл.), «Респу-
бліка» (м. Камянець-Подільський), Stare Misto  
(м. Львів), СХІД-РОК (м. Тростянець), Чайка, 
U-Park (Київ) тощо. 

У сучасному культурному просторі кількість і 
різноманіття фестивалів-конкурсів невпинно зрос-
тає. З’являються міжнародні фестивальні організа-
ції та їх об’єднання, які займаються створенням та 
просуванням фестивальних проектів: The British and 
International Federation of Festivals (Великобританія), 
FIDOF (США), ВГО «Європейська фестивально-
концертна молодіжна ліга» (Україна).

Отже, фестивально-конкурсний рух із часу 
свого зародження і дотепер не припиняється, наці-
люючись на збереження і розвиток культурних 
надбань людства. Він неодмінно пов’язаний з істо-
ричними, політичними, соціальними процесами 
суспільства, що вказує на його особливу космопо-
літичну функцію. 

Висновки На цьому тлі музичні фестивалі 
стали особливою формою існування мистецтва, 
завдяки якій відбувається збереження й актуалі-
зація національної та світової мистецької спад-
щини, розвиток і популяризація етнотворчості, 
виявлення і підтримка обдарованої молоді. Фес-
тивально-конкурсний рух у естрадно-вокальному 
виконавстві завдяки своїй специфіці здатний 
залучити до процесу спілкування велику кількість 
учасників і глядачів із метою осмислення і вклю-
чення в єдиний культурний процес нових форм, 
жанрів і видів сучасного музичного мистецтва. 

Iгнатьєва Я. Фестивально-конкурсний рух в еволюцiї зарубiжного та українського...
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Крім того, це спосіб утвердження в сучасному 
суспільстві моральних та професійних ідеалів, 
що може послужити талановитій, творчій молоді 
платформою для подальших звершень і відкрит-
тів. Активна участь України в міжнародному фес-
тивально-конкурсному русі свідчить про широку 
залученість до творчих процесів не тільки митців, 
а й пересічних громадян   прихильників музич-
ного мистецтва. Всі вони активно формують імідж 
України у світовому просторі, забезпечуючи важ-
ливу складову частину розвитку національної 

культури – розвиток сучасної музично-естетичної 
культури людини. Отже, фестивально-конкурсна 
діяльність як вид професійно-творчої діяльності 
студентів спонукає до пізнання етичних і есте-
тичних цінностей української і світової культури, 
виховання музично-естетичної культури майбут-
ніх вчителів-музикантів, всебічного розвитку їх 
особистості. Такий підхід до освітнього процесу 
забезпечує особистісне освоєння мистецтва, дає 
змогу ефективніше реалізовувати творчі музичні 
здібності студентів.
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