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ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ЯК ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОГО 

СТАНОВЛЕННЯ АКТОРА 

 

Будь-яка людина знає, що таке емоції, проте описати і пояснити їх не 

завждиздатна. І це не дивно, оскільки й дотепер проблема емоцій в науці 

залишається загадковою й багато в чому незрозумілою, хоча їхня роль у 

керуванні поведінкою людини велика. 

Емоції й почуття, виконуючи різні функції, беруть участь у керуванні 

поведінкою людини як невимушений компонент, втручаючись у нього як на 

стадії усвідомлення потреби й оцінки ситуації, так і на стадії ухвалення 

рішення та оцінки досягнутого результату. Тому розуміння механізмів 

керування поведінкою вимагає розуміння й емоційної та почуттєвої сфери 

людини, її ролі в цьому керуванні. 

Наприклад, В. Джемс ще наприкінці XIX ст. вказував на те, що „у 

багатьох німецьких посібниках із психології глави про емоції являють собою 

просто словники синонімів. Але для плідної розробки того, що є очевидним, є 
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певні межі, і в результаті безлічі праць у зазначеному напрямі суто описова 

література з цього питання, починаючи з Декарта й до наших днів, становить 

найнудніший відділ психології”. 

Представник біхевіоризму Дж. Уотсон вважав, що емоції не можна 

досліджувати науково, а Е. Даффі писав, що термін „емоція” зручний для 

позначення певних специфічних форм зміни поведінки, які не надаються до 

пояснення, і що він заважає точним дослідженням, тому від цього терміна варто 

відмовитися. М. Мейєр взагалі пророкував зникнення емоцій зі сфери 

психології [2; с.531]. 

Нині з’явилася значна кількість праць, присвячених емоціям і почуттям, 

особливо в зарубіжній психологічній літературі. Однак і дотепер питання, 

поставлене у заголовку статті В. Джемса „Що таке емоція?”, залишається 

актуальним як для психологів, так і для фізіологів. В останні десятиліття 

помітна тенденція до емпіричного вивчення окремих емоційних реакцій без 

спроб їх теоретичного осмислення, а часом і до принципової відмови від цього. 

Так, Б. Райм пише, що сучасний стан вивчення емоцій становить розрізнені 

знання, непридатні для розв´язання конкретних проблем. Існуючі теорії емоцій 

в основному стосуються лише приватних аспектів проблеми [2;с.436]. 

Емоційний стан – поняття, що об’єднує настрій, внутрішні почуття, 

потяги, бажання, афекти й емоції. Образа, роздратування, збудження, істерика, 

занепад сил, мрійливість, хочу чи не хочу, – всецеемоційністани.Емоційний 

стан актора є проблемою формування професійноїкомпетентностіі зумовлена 

для театру необхідністю бути на рівні сучаснихмистецьких і суспільних потреб, 

зростанням його значимості як засобу комунікації у сучасному 

суспільстві [4; с.142]. 

У філософській, педагогічній та мистецтвознавчій літературі з питань 

підготовки майбутніх акторів, особливостей і специфіки їх професійної 

діяльності та формування професійного спілкування як визначальної 

професійної характеристики зазначена проблема вивчалася в таких аспектах: - 

формування комунікативних вмінь та можливостей знайшло відображення в 

наукових працях О. Березюк, М. Васильєвої, Т. Вриценко, О. Добровича, 

Ю. Жолобова, В. Кан-Каліка, О. Киричука, О. Леонтьєва, Г. Локарєвої, 

Н. Стрєльнікової, Р. Шмідта, Т. Шепеленко та ін. - особливостям професійної 

діяльності та професійної підготовки акторів присвячені роботи П. Брука, 

Є. Вахтангова, С. Гіпіуса, Є. Гротовського, Б. Захави, М. Кнебель, 

З. Корогодського, Г. Крісті, Л. Курбаса, В. Меєрхольда, В. Немировича-

Данченка, К.  Станіславського, Ф. Тальма, М. Чехова, С. Юр’єва та ін. 

Акторські сценічні почуття стосовно певних обставин персонажа 

відрізняються від подібних життєвих за таких же обставин. „Сценічні почуття 

свідомо оформлюються. Першим кроком до усвідомлення є контроль над ними. 

Актор не тільки усвідомлює, що сценічні почуття йому підвладні і що він може 

за будь-якої можливості їх перервати, але й розуміє також, що він спостерігає за 

ними, контролює їх” [1; с.12]. 
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Акторське ж, сценічне почуття, яким би глибоким воно не було, не може 

з такою ж силою подіяти на організм актора. Причиною цього є не тільки те, що 

актор контролює свій стан у ролі, а насамперед те, що акторські дії не є 

справжніми, як у житті. Уже  саме згадування актором у ролі на рівні пам’яті 

того, що він далі мусить робити відповідно до ролі, нівелює 

першоутворюваність дій, як у житті, та звісно, їхню справжність, що впливає на 

емоційний перебіг переживання цих дій. Більше того, чуттєвий досвід  актора 

базується власне на емоціях, народжених справжніми діями, на відміну від 

сценічних. Тож фактор того, що рольові почуття не такі, як у житті, „скасовує” 

будь-які намагання акторів віднайти (здобути, утворити) під час виконання ролі 

емоційний стан, відомий їм із життєвого досвіду[1;с.14]. 

Управління власними емоційними станами передбачає знання того, що ви 

хочете, які стани вам потрібні – і володіння необхідним інструментарієм.Як 

самому оперативно змінювати свій душевний і фізичний стан під ті чи інші 

ситуативні цілі, як себе підбадьорити, як привести себе в 

порядок (заспокоїтися). Саме це є одним із основних завдань професійного 

становлення сучасного актора. 
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