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ТВОРЧО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ІВО ВАСИЛЬОВИЧА БОБУЛА
В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МОЛОДИХ ВОКАЛІСТІВ
Меті статті – висвітлити основні напрями та творчі принципи педагогічної діяльності відомого українського співака Іво Васильовича Бобула в контексті підготовки і пошуку молодих вокалістів. Методологія дослідження
ґрунтується на біографічному, культурологічному, мистецтвознавчому і педагогічному підходах з використанням
методологічних принципів достовірності та об’єктивності. Наукова новизна. Стаття є продовженням публікацій,
присвячених дослідженню життєтворчості Іво Бобула, та першим науковим доробком, який висвітлює педагогічну
діяльність відомого українського виконавця. Висновки. Сьогодні можна сказати, що Іво Бобул знаходиться чи не
на піці своєї творчої кар’єри. Проте його творчість цікава насамперед тим, що він постійно привертає увагу до
себе новими проектами, серед яких і викладання та завідування на кафедрі естрадного співу в Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтва, і участь у якості журі на різних конкурсах та у спільних проектах, і пошук та допомога молодим талановитим виконавцям і под. Постійна праця, активність, плідний творчий пошук дають змогу співаку не лише перевертати все нові й нові сторінки в творчості, а й розкривати нові
грані свого таланту.
Ключові слова: Іво Бобул; виконавство; педагогічна діяльність; вокальна школа; молоді таланти.
Лавриненко Анастасия Владимировна, аспирантка Национальной академии руководящих кадров
культуры и искусств
Творчески-педагогические принципы Иво Васильевича Бобула в контексте подготовки молодых
вокалистов
Цель статьи - осветить основные направления и творческие принципы педагогической деятельности известного украинского певца Иво Васильевича Бобула в контексте подготовки и поиска молодых вокалистов. Методология исследования основана на биографическом, культурологическом, искусствоведческом и педагогическом подходах с использованием методологических принципов достоверности и объективности. Научная
новизна. Статья является продолжением статей, посвященных исследованию жизнетворчества Иво Бобула, а
также первoй научной публикацией, которая освещает педагогическую деятельность известного украинского исполнителя. Выводы. Сегодня можно сказать, что Иво Бобул находится на пике своей творческой карьеры. Однако его творчество, по нашему мнению, интересно прежде всего тем, что он постоянно привлекает внимание к
себе новыми проектами, среди которых преподавание и заведование на кафедре эстрадного пения в Киевской
муниципальной академии эстрадного и циркового искусства и участие в качестве жюри на различных конкурсах и
в совместных проектах, и поиск и помощь молодым талантливым исполнителям и т.д. Постоянная работа, активность, плодотворный творческий поиск позволяют певцу не только переворачивать все новые и новые страницы
в творчестве, но и раскрывать новые грани своего таланта.
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The creative and pedagogical principles of Ivo Vasilievich Bobul in the context of preparation of young
vocalist
The purpose of the article is to cover the main directions and creative principles of the pedagogical activity of
the famous Ukrainian singer Ivo Vasilievich Bobul in the context of the preparation and search for young vocalists. The
methodology of the research is based on biographical, cultural, art and pedagogical approaches using the methodological principles of reliability and objectivity. Scientific novelty. The article is a continuation of the articles devoted to the
research of Ivo Bobul's life-creation, as well as the first scientific publication that highlights the pedagogical activity of the
famous Ukrainian performer. Conclusions. Today we can say that Ivo Bobul is at the peak of his creative career. However, his work, in our opinion, is interesting primarily due to the fact that he constantly draws attention to himself with new
projects, among which teaching and managing at the department of pop singing at the Kiev Municipal Academy of Variety and Circus Art and participating as a jury at various competitions and in joint projects, and finding and assisting young
talented performers, etc. Constant work, activity, fruitful creative search allow the singer not only to turn over new pages
in his work, but also to reveal new facets of his talent.
Key words: Ivo Bobul; performing; pedagogical activity; vocal school; young talents.

Актуальність і мета дослідження. Розвиток національної культури не можливо уявити без постійного пошуку різноманітних талантів, а також підготовки молодих виконавців відповідно до рівнів і
тенденцій розвитку сучасного музично-пісенного мистецтва та науково-педагогічних досягнень. Перед
сучасним викладачем стоїть важливе завдання із вивчення теоретичних основ музики і вокалу, осмислення практичного мистецького досвіду як вітчизняних митців, так і талантів світового рівня. Відтак,
педагогічна робота потребує від викладача ознайомлення з різноманітними формами і методами навчальної роботи з урахуванням новітніх досягнень музичної і вокальної педагогіки, низки суміжних дисциплін та наукових галузей, що й актуалізує дослідження їх діяльності у цій сфері.
Саме в такому ракурсі можна розглядати діяльність Іво Бобула як спеціаліста своєї справи,
співака, який, маючи величезний виконавський досвід, тонкий художній смак і чудові вокальні дані,
використовує свої безцінні надбання: з одного боку, як викладач Київської муніципальної Академії естрадного та циркового мистецтв ім. Л.О. Утьосова, а з іншого – як людина, яка займається пошуком і
підтримкою молодих талановитих співаків.
Меті статті – висвітлити основні напрями та творчі принципи педагогічної діяльності відомого
українського співака Іво Васильовича Бобула в контексті підготовки і пошуку молодих вокалістів.
Київська муніципальна Академія естрадного та циркового мистецтв - це єдиний в Україні та
Східній Європі унікальний вищий навчальний заклад, який готує естрадних і циркових артистів,
провідний профільний ВНЗ міжнародного масштабу. Саме у цій Академії вже близько 10 років
працює завідувачем кафедри естрадного співу Іво Васильович Бобул.
За останні п’ять років Академія набула статусу вищого навчального закладу, відкрила
магістратуру та заочне відділення, почала приймати на навчання іноземних студентів.
Серед досягнень випускників Академії – близько 30 медалей на Міжнародному цирковому фестивалі в Парижі «Цирк майбутнього», 8 медалей, отриманих на «Міжнародному Цирковому Фестивалі
в Монте-Карло», перемоги і призи провідних циркових фестивалів у Китаї, США, Німеччині, Угорщині
та інших країнах. Гран-Прі та призові місця на пісенних фестивалях BENGIO Festival в Італії,
«Слов'янському базарі» у Вітебську, Міжнародному конкурсі «Нова хвиля» в Юрмалі і на «Чорноморських іграх». Також випускники Академії неодноразово представляли Україну на пісенному конкурсі «Євробачення». Визначним для Київської муніципальної Академії естрадного та циркового мистецтв став 2013 рік: її випускники здобули на «Міжнародному Цирковому Фестивалі в Монте-Карло»
одразу золото, срібло та бронзу – так Україна автоматично увійшла в трійку найсильніших циркових
держав світу.
Гордістю Академії стали її випускники, знамениті не тільки в Україні, а й у всьому світі. Зокрема, у жанрі естрадного вокалу відомими випускниками Академії є Микола Мозговий, Наталія Корольова, Наталія Могилевська, Світлана Лобода, Анна та Ангеліна Завальські (дует «Алібі»), Міка Ньютон,
Макс Барських та багато інших [6].
Нині Академія пропонує підготовку за такими напрямами: музичне мистецтво (кафедра
естрадного співу); циркове мистецтво (кафедра еквілібристики і жонглювання, кафедра циркової акробатики і гімнастики, кафедра клоунади, музичної ексцентрики, ілюзії та маніпуляції, кафедра пантоміми); естрадне мистецтво (кафедра сучасної хореографії, кафедра ляльки на естраді, кафедра
розмовного жанру); режисура естради та цирку (кафедра театрального мистецтва).
Загалом Академія надає освіту за 13 спеціальностями.
Ступінь наукової розробки. Окремих наукових досліджень творчості Іво Васильовича на
сьогодні не існує, хоча його ім’я і згадується у монографіях, присвячених українській музиці та
естраді, а також у навчальних посібниках з історії української культури. Найвагомішим джерелом дослідження творчості співака є публікації у різних періодичних виданнях, інтерв’ю, особисті спогади.
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Як згадує Іво Васильович, він ніколи не думав, що буде викладачем. Хоча тут можна знайти
певне лукавство, позаяк підтвердженням бажання викладати можна вважати той факт, що співак у
2006 р. отримав диплом з відзнакою магістра кафедри музики Чернівецького університету імені Юрія
Федьковича, що власне і дало йому можливість у майбутньому очолити кафедру вокалу в столичному
виші. Іво Васильович свого часу не з першої спроби закінчив музичне училище. Однак згодом йому це
все-таки вдалося. А ще пізніше він вступив до Чернівецького університету на музично-педагогічний
факультет, тому що ще тоді, мабуть, був упевнений, що в майбутньому викладатиме музичну грамоту. Про роки навчання маестро згадує з великою вдячністю своєму викладачу Сільві Йосипівні Онуфрієв, яка і зараз входить у трійку кращих педагогів з вокалу в Україні. З нею співак спілкується і досі.
«Правда, хоча вона й бачила в мені класичного виконавця, а не естрадника, показала мені дихальні
прийоми, суто класичні, - добре, що діапазон дозволяв. Навіть сам Мокренко пророкував мені оперну
сцену» [1], - зазначає співак у інтерв’ю «Кримському телеграфу». Дійсно, на той час Іво гарно виконував класичні твори, зокрема партію князя Ігоря, Містера Ікса.
Нині всі прийоми, які використовувала його наставниця, Іво майстерно передає своїм учням.
Однак сьогодні Іво про своє рішення стати викладачем говорить так: «Просто вирішив спробувати себе і дав собі термін - рік: якщо я за рік зможу допомогти своїм студентам і навчити правильно
співати, значить, я піду по цьому шляху. А якщо не вийде, значить, піду і буду далі займатися гастрольною діяльністю».
Як можна зрозуміти, напевно, все склалося якнайкраще, оскільки співак і далі продовжує
викладати - і досить професійно, про що свідчить кількість його учнів-випускників, які сьогодні здобувають престижні нагороди, а їх талант находить позитивні відгуки і любов українців. На сьогодні Іво
Васильович навчає вокалу десятьох студентів, проте зрозуміло, що вже має низку відомих випускників. Так, одна з учениць Іво Бобула - Марія Яремчук - представляла Україну на конкурсі «Євробачення 2014» і посіла шосте місце з 26 конкурсантів.
Однією з випускниць Академії є українська співачка Наталія Могилевська. У 2016 р. вона
приймала екзамени у студентів-випускників, з вдячністю згадуючи свого педагога Іво Бобула та його
старанну і безцінну роботу наставника.
Специфіка підготовки вокалістів передбачає невелику кількість студентів, позаяк з ними потрібно займатися фактично індивідуально. Тому на одному курсі кафедра готує близько п’яти майбутніх вокалістів.
Будучи прихильником класичного естрадного вокалу, Іво студентам на екзамені забороняє виконувати пісні нових груп. «Гіпнотичні одноманітні ритми – це музика ні для голови, ні для ніг. Моє покоління виховане на хороших світових стандартах» [5].
Співак радить молодим виконавцям насамперед берегти свій голос, щоб він завжди був у
формі, але «якщо його немає, то навіть тренування не допоможуть».
Крім того, основна порада маестро – знайти гарного викладача вокалу, який розуміє всю
структуру викладання плюс технічні моменти для збереження голосу. «Якщо Вас правильно повели,
підказали з диханням, як брати деякі моменти не криком, а технічно, - Ви будете співати все життя.
Моя педагог, яка живе в Чернівцях і викладає в музичному училищі, дала мені те, чим я користуюся і
сьогодні, - це технічні моменти для співу. Це велике щастя, коли ти можеш просто годинами співати на
сцені, не втомлюючись» [3].
Основне кредо маестро – допомагати молодим виконавцям, які намагаються домогтися чогось
у житті. На його думку, постійна важка праця і наполегливість ніколи не зашкодять формуванню таланту і творчим перспективам у професії.
Будучи непереборним оптимістом, Іво вчить філософськи відноситися до поразок у творчості,
тому що вони трапляються частіше, ніж виграші. Не всі можуть співати, зазначає Іво Васильович, як і
бути на сцені. Є випадок, а є ще талант, сила Божа. Є талановиті люди, які зараз у нас вчаться, - я
знаю, що ці люди будуть на сцені. Тяжко, але вони все одно будуть там, де їм призначено Долею. Думаю, що людина, яка займається музикою, вона не може бути поганою. Із моїх учнів вже є люди, які
співають на сцені, деякі студенти працюють за межами України. Водночас прагнути всім на сцену – це,
на думку співака, неправильно [3].
Відтак, у своїй співпраці з молодими співаками Іво намагається органічно поєднати високий
професійний рівень виконавства та неперервність музично-вокальних традицій, що дає змогу говорити
про формування тих якостей, які можна вважати основними критеріями і для самого маестро, і для
його виконавської школи.
Іво Бобул – це не просто співак, митець, а й яскрава особистість, творча індивідуальність. З
одного боку, чудові природні дані – м’який баритон, приємна зовнішність, а з іншого - щоденна
напружена робота над шліфуванням таланту, який дано від Бога, та пошуком неповторного виконавського стилю, свідчать про високий рівень самодисципліни, чого співак, зрозуміло, вимагає від
своїх учнів.
Однак, як відомо, справжня підготовка молодих виконавців відбувається не лише під час навчання в аудиторіях навчального закладу. Вагому частину займає постійна участь у різних конкурсах
та музичних проектах.
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Як зазначає Іво, сьогодні в українській культурі проявляється «синдром непрофесіоналізму,
який називається «шоу-бізнес». Можливо, щоб уникнути розвитку такого синдрому і варто не лише
професійно підходити до майбутніх зірок естради, а й більш професійно їх відбирати на різноманітних
конкурсах, яких лише на українському телебаченні можна знайти близько десятка.
Щодо них (талант-шоу) у співака специфічне відношення, як до бенкету під час чуми. Водночас
ті, хто на них перемагає, інколи так само швидко зникають з мистецьких обріїв, на його думку. Дійсно,
для того, щоб стати справжньою зіркою, потрібно працювати не один рік, а ще й мати професійну
освіту, бажання і терпіння. При цьому співак радить молоді з гарними вокальними даними ніколи не
здаватися, а йти вперед.
За певну принциповість і любов до класичної естради співака рідко запрошують до участі у
журі таких конкурсів. Так, під час відбору на "Євробачення - 2012" він висловився проти співака Макса Барського. За задумкою продюсера мюзиклу "Z.Dance" Алана Бадоєва Макс виступав у образі
зомбі. "Це була твоя ідея такого перетворення? Я скажу тільки так, без образ, від вас іде бруд", - сказав Іво Васильович молодому артисту.
Через заяву Іво Бобула співака зняли з конкурсу. Назад артисту вдалося потрапити завдяки
своїм фанатам, наполегливість яких повернула його до відбору.
Маестро взагалі критикує манеру виступу сучасних виконавців: "Я не хочу дивитися на волосся, постукати по косам, які колечка. Я хочу музику! Дайте мені музику! Моя душа просить музики" [4].
Прикметно, що сам Іван Васильович каже, що хотів би взяти участь у конкурсі Євробачення,
проте для цього йому потрібно було б змінювати формат виконання, а він до цього не зовсім готовий.
Тим більше, що це конкурс для молодих виконавців. А от років 20 назад він міг би позмагатися. "Свою
кандидатуру вважаю достойною, оскільки не бачу альтернативи серед сучасних музичних колективів
країни. Я не розумію навіщо вони перекручують українську мову. Я чув Бумбокс, нічого не зрозумів,
двоє чи один в каное (львівський гурт "Один в каное"), ще там з'явилася одна група в високих шапках
Браха Драха (гурт "ДахаБраха"), чи як. Може, така музика це стьоб? Такої музики нема в Європі" [2], зазначає співак.
Іво Васильович висловився й про переможницю Євробачення-2016 року Джамалу. Не заперечуючи її талант, як вокалістки, він вважає саму пісню, представлену до виконання, не зовсім хітовою.
Ще пізніше співак повідомив, що йому сподобалися лише 5 конкурсантів, хоча основне завдання відбору, на його думку, не стільки пошук виконавця, скільки світлої, хорошої пісні, з гарним
аранжуванням і професійним виконанням. Водночас ті, хто йому сподобався, пройшли до фіналу.
Взагалі, на думку маестро, цей конкурс вже дискредитував себе, оскільки його перестали
відвідувати справді сильні та цікаві артисти [2].
Тому загалом у Іво Васильовича є великі претензії щодо всіх сучасних співочих конкурсів, на
які «нормальним хлопцям» взагалі ходити не треба, бо все одно вони, на думку артиста, вилетять з
другого-третього туру. Взагалі, в країні повинен бути один конкурс вокалістів раз на чотири роки. Саме
на них мають оцінювати талант. А щоб не захворіти на "зіркову хворобу", потрібно перш за все бути
людиною. Тому, звичайно, пошук талановитих виконавців, які прагнуть пропагувати найкращі зразки
естрадного виконавства – це досить складна справа, незважаючи на низку нових облич.
Саме наявність таких фактів Іво Васильович пов’язує з тим, що його не дуже охоче останнім
часом запрошують на різноманітні конкурси, адже знають його прямолінійність у судженнях.
5 жовтня 2016 р. відбувся концертний сезон Міжнародного фестивалю «Шлягер року», в
якому взяли участь Іво Бобул, Анастасія Лавриненко, Павло Зібров, Катерина Бужинська, Гарік
Кричевський, Віктор Павлік, Наталія Шелепницька, Василій Бондарчук, Віталій Козловський, Петро
Чорний, Наталія Валевська, Міла Нітіч, Олександр Павлік, Артур Боссо, Олексій Ревенко і гурт
«G.A.», Ольга Сумська, Віталій Борисюк, RULADA, Софія Злотник та ін.
На ньому відбулася прем’єра пісні на музику Іво Бобула «Сповнена журбою». Автором слів до
цієї пісні стала її виконавиця та авторка цієї статті. Тому я не можу не згадати про навчання і
співпрацю зі своїм наставником Іво Васильовичем Бобулом.
Після закінчення Херсонського музичного училища за фахом класичний спів я рік працювала
в Херсонському академічному музично-драматичному театрі. Згодом вступила до Київської муніципальної академії естрадного і циркового мистецтва ім. Л. Утьосова на третій курс на спеціальність
«режисура». Однак, не полишаючи свою мрію – співати - та захоплюючись талантом Іво Бобула, я
сама підійшла до нього і відверто сказала, що хочу співати. Відтак, на сьогодні я оволоділа другою
спеціальністю – вокальною – на кафедрі Іво Бобула, при якій з відзнакою закінчила магістратуру.
Наша спільна співпраця з маестро втілилася у низці вдалих проектів. Так, вже 29 квітня 2015
р. у столичній «Україні» відбувся концерт «Ліберта», головним режисер-постановницею якого стала
авторка статті. Крім того, багато пісень на ньому було виконано у дуеті з Іво Бобулом, зокрема пісню,
яка дала назву концерту - «Ліберта». Це була перша пісня, над якою ми почали працювати дуетом, і
саме вона вперше прозвучала на концерті 19 грудня 2013 р. в НПМ «Україна».
На концерті «Про любов» у дуеті ми також виконали пісню «Берег любові». Так сформувався
єдиний та остаточний склад дуету. Справжнім відкриттям стало спільне виконання навесні 2015 р.
пісні «Пізня зустріч" - відомого широкому загалу хіта, який маестро співав у дуеті з Лілією Сандулесою.
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На початку 2016 р. відбулася своєрідна прем’єра – на бажання маестро я виконала ще одну
культову пісню з репертуару Іво Бобула «Тополина любов». Взагалі, пісні з раннього репертуару Іво
Бобула, зокрема пісня «Прощались ми...» - з репертуару Іво Бобула та ВІА "Віватон", відзначені неперевершеною мелодикою, яка так полюбилася слухачам.
31 жовтня 2016 р. у Палаці Україна Іво Бобул запросив мене виконувати низку пісень на його
концерті. Отже, можна констатувати, що маестро постійно розширює горизонти своїх творчих пошуків
та концертно-гастрольної діяльності, радує слухачів новими піснями та проектами. Водночас, незважаючи на тривалу плідну співпрацю з низкою відомих українських композиторів і авторів слів, Іво Бобул розширює сферу своїх творчих зацікавлень – стаючи автором слів і музики до нових пісень, якими збагачує власний репертуар та репертуар своїх учнів.
Висновки. Сьогодні, можна сказати, що Іво Бобул знаходиться чи не на піці своєї творчої
кар’єри. Проте його творчість, на нашу думку, цікава насамперед тим, що він постійно привертає увагу
до себе новими проектами, серед яких і викладання та завідування на кафедрі естрадного співу в
Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтва, і участь у якості журі на різних
конкурсах та у спільних проектах, і пошук та допомога молодим талановитим виконавцям і под.
Постійна праця, активність, плідний творчий пошук дають змогу співаку не лише перевертати
все нові й нові сторінки в творчості, а й розкривати нові грані свого таланту. Водночас саме така
багатогранність його постаті привертає увагу не лише слухачів, а й викликає зрозумілий мистецтвознавчий та культурологічний інтерес, зокрема в аспекті музичного та пісенного авторства, що можна
вважати перспективним напрямом подальших досліджень цьому ракурсі.
Різноспрямованість творчих пошуків співак планує демонструвати і надалі. Так, найбільш
плідною, єдиною та остаточною стала його співпраця з молодою виконавицею Анастасією Лавриненко, яку маестро нарік своєю послідовницею та вперше виступив у ролі не лише наставника, а й продюсера.
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