
Прес-реліз 

 13.10.2021 р.              Контакти: 

                                                                                               Марина Васильєва  

                                                                                               тел.  0505783600 

                                                                                                        0981285150 

                  

Показ вистави «Я п’ю за мить!..»  

до 85-річчя від дня народження Миколи Вінграновського 

 
 07 листопада 2021 року українська спільнота відзначатиме 85-річчя від 

дня народження поета, письменника, режисера і актора Миколи 

Вінграновського. 

12 жовтня о 14.00 на сцені Центральної міської бібліотеки ім. М. Л. 

Кропивницького студентський театр «Покоління» Миколаївського 

муніципального академічного коледжу представив прем’єру поетичної 

вистави «Я п’ю за мить!..». Основу постановки склали найкращі ліричні твори 

Миколи Вінграновського, нашого знаменитого земляка. Автор сценарію і 

режисер – викладачка коледжу, артистка Миколаївського академічного 

художнього російського драматичного театру Марина Васильєва (Нікітіна). У 

виставі беруть участь актори студентського театру «Покоління»: Сергій 

Попов, Катерина Зеленюк, Наталя Волошина, Людмила Зінов’єва, Катерина 

Бріжата.  

Постановка розрахована для показу шкільній та студентській молоді, 

має невелику тривалість, камерний характер. Мета створення вистави – 

популяризація поетичного доробку Миколи Вінграновського, який народився 

на Миколаївщині, уславив її своїм талантом, зробив значний внесок у 

літературну спадщину України. 

Людмила Булатова, директорка Миколаївського муніципального 

академічного коледжу зазначає: «Сучасний світ стає все більш 

глобалізованим, у ньому важливе місце займає техніка. З її появою у людини 

вивільняється час, який вона може присвятити самовдосконаленню і 

опануванню нових знань, спробувати себе у інших галузях життя. Іноді ці 

пошуки йдуть шляхами зовсім протилежними професії, яку вони здобули у 

молоді роки. Сьогодні для людини, що здобуває освіту, говорять про 

створення власної траєкторії протягом всього життя. Вже не перший рік, а 

навіть десятиліття, працюють університети третього тисячоліття для людей 

пенсійного віку. Але з цього року у ланці фахової передвищої освіти 

дозволили навчати на бюджетній основі осіб, які бажають і мріють змінити 

свою професію, отримавши диплом фахового молодшого бакалавра. У 



нашому коледжі це в галузі культури і мистецтва. Колектив коледжу здійснює 

інноваційні підходи до професійного навчання майбутніх фахівців, і тому 

дуже цікаво стало долучити до освітнього процесу групу дорослих осіб, які 

прагнуть змінити своє життя. З цього року до другого курсу зараховано 

дорослих студентів, які стали прикладом для молодого покоління. І всього за 

один місяць плідної, продуктивної роботи разом з режисером курсу 

Васильєвою (Нікітіною) Мариною Вікторівною вони підготували виставу до 

85-річчя від дня народження Миколи Вінграновського «Я п’ю за мить!..». 

Марина Васильєва (Нікітіна), режисерка вистави і викладачка коледжу 

наголошує: «Поетичні твори Миколи Вінграновського емоційно дуже 

насичені, в них багато пристрасті, конфлікту, життєвих крайнощів. Від 

кохання до ненависті, від ніжності до жорстокості – його літературний 

доробок сповнений контрастів. Це надзвичайно цікаво для відтворення на 

сцені. Актори весь час нашої вистави перебувають у шаленому вирі почуттів, 

що змінюються раптово і не дають можливості перепочити хоча б хвилинку. 

Цей вир – наче клітка, тісний простір, з якого непросто знайти вихід. Ліричний 

герой іде шляхом помилок, але наприкінці таки знаходить той самий єдиний 

вихід – він робить вибір на користь справжнього (хоч вистражданого обома) 

кохання. Творчість Вінграновського – це натхненна гра з образами. Символи, 

знаки, метафори, – ми дотримались художнього напряму, який пропонує 

автор, отже, наша вистава не побутова. У ній немає випадкових рухів, 

ракурсів, імпровізаційних мізансцен: все прораховано і відповідає змісту, який 

хочемо донести до глядача». 

Глядач високо оцінив співтворчість Миколи Вінграновського і 

студентського театру «Покоління» Миколаївського муніципального 

академічного коледжу: наприкінці вистави лунали гучні оплески, акторам 

подарували букети квітів. Відзначаючи успіх прем’єри, директорка коледжу 

Людмила Булатова нагадала, що режисерка вистави Марина Васильєва 

(Нікітіна) нещодавно була визнана кращим викладачем Миколаєва у номінації  

«Професійна (професійно-технічна) освіта». У зв’язку з цим їй під оплески 

глядачів і акторів було вручене відповідне свідоцтво, підписане 

миколаївським міським головою Олександром Сєнкевичем. 


