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У цій статті досліджено життя і творчість видатного українського режисера документального кіно Володимира 

Павловича Небери, його педагогічну діяльність на кінофакультеті Київського державного інституту театрального 
мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого, творчі здобутки його учнів. 
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В этой статье исследовано жизнь и творчество выдающегося украинского режиссера документального кино 

Владимира Павловича Неберы, его педагогическую деятельность на кинофакультете Киевского государственного института 
театрального искусства им. И.К. Карпенко-Карого, творческие достижения его учеников. 
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In this article investigational life and creation of the prominent Ukrainian film director of the documentary cinema Volodimir P. 

Nebera, his pedagogical activity in the cinema faculty of the Kyiv state institute of dramatic art  named of I.K. Karpenko-Kariy, creative 
heritage of his pupils. 
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Проблема, якій присвячується дослідження полягає в тому, що українським кінознавцями фактично не 

досліджувалося життя, творчість і кінопедагогічна діяльність видатного українського режисера документального 
кіно, Заслуженого діяча мистецтв УРСР (1960), кінопедагога Володимира Павловича Небери (2.6.1924, Київ – 
18.10.1994, Київ), який в декількох майстернях режисерів документального кіно на кінофакультуті Київського 
державного інституту театрального мистецтва (КДІТМ) ім. І.К. Карпенка-Карого (нині Інститут екранних мистецтв 
(ІЕМ) Київського національного університету театру, кіно і театру (КНУТКТ) ім. І.К. Карпенка-Карого) виховав 
цілу плеяду відомих українських митців екрану. 

Виходячи з проблеми, ми визначимо мету дослідження: дослідити та проаналізувати сторінки життя, 
творчості і кінопедагогічної діяльності уславленого українського режисера документальних фільмів, кінопедагога, 
завідувача кафедри майстерності актора і режисури кіно, заслуженого діяча мистецтв УРСР В.П. Небери. 

Актуальність цього дослідження зумовлена потребую вивчення творчої і педагогічної спадщини провідних 
українських митців, які з тих чи інших причин опинилися поза зоною уваги радянських кінознавців.  

Науковими завданнями цієї статті є дослідження життєвого і творчого шляху В. Небери від студента 
першого післявоєнного набору Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого 
до провідного режисера документального кіно; проаналізувати стажування Володимира Небери на знімальному 
майданчику І.А. Савченка на Київській кіностудії художніх фільмів; навести список документальних фільмів, 
знятих митцем на Української студії хронікально-документальних фільмів «Укркінохроніка»; реконструювати 
маловідомі сторінки його педагогічної діяльності на кінофакультеті КДІТМ ім. І.К. Карпенка-Карого в декількох 
майстернях режисерів документального кіно. 

Володимир Небера був учасником Великої Вітчизняної війни, хоробро воював, за що був нагороджений 
орденом Червоної Зірки й медалями. Після звільнення Києва та реевакуації КНУТКТ, В. Небера став одним з 
перших студентів цього навчального закладу.  

Наприкінці навчання Володимир Небера разом з своїм одногрупником Анатолієм Слісаренком проходив 
практику на картині видатного радянського режисера, сценариста, актора, кінопедагога, Лауреата трьох 
Державних (Сталінських) премій Ігоря Андрійовича Савченка (11.10.1906, Вінниця –14.12.1950) «Тарас 
Шевченко». Асистентами на цій картині працювали савченківські учні майстерні кінорежисерів у Всесоюзному 
державному інституті кінематографії (нині Всеросійський державний університет кінематографії 
ім. С.А. Герасимова), яких називали «конгломератом войовничих індивідуальностей»  

Міністр кінематографії Українською РСР А. Кузнецов 14 жовтня 1949 року видав наказ № 255: «У зв'язку з 
тим, що одночасно з постановкою фільму «Тарас Шевченко» режисерові Савченку І.А. доручена підготовка 
режисерського сценарію фільму «Шахтарі» (автор сценарію О. Корнійчук), прикріпити режисерів-практикантів 
Слісаренка А.А. й Неберу В.П. до сценарію «Шахтарі» для збору необхідних матеріалів і поточної роботи за 
завданням товариша Савченка. Доручити тов. Савченку І.А. використовувати товаришів Слісаренка А.А. й 
Неберу В.П. в плані навчально-виробничої роботи з ними, пов'язаної з підготовкою їх до самостійної режисерської 
роботи» [1]. 

Один із цих молодих українських режисерів-практикантів Володимир Небера згадував, що «був щасливим, 
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коли працював у групі «Тараса Шевченка». Готував зйомку. Їздив в експедиції. Не спав ночей. Вдивлявся, як 
працює майстер. І разом з практичною, часто виснажливою роботою, слухав його лекції, роздуми про специфіку 
кінорежисури, про образне рішення картини. Багато уваги приділяв Ігор Андрійович культурі мислення 
художника, його вмінню знаходити в життєвих подіях і явищах складні психологічні і соціальні зв’язки. Він учив 
творити для поколінь нинішніх і прийдешніх» [2]. 

Навчання на знімальному майданчику під керівництвом І.А. Савченка допомогло в подальшій творчій і 
педагогічній діяльності майбутнього заслуженого діяча мистецтв УРСР, завідувача кафедри режисури кіно і 
телебачення КДІТМ ім. І.К. Карпенка-Карого В.П. Небери  

Отримавши диплом режисера театру 1949 року, Володимир Небера присвятив своє життя кінематографу. В 
якості режисера Української студії хронікально-документальних фільмів «Укркінохроніка» зняв фільми: «Львів» 
(1953), «Свято великої дружби» (1954), «Місто безсмертної слави» (1955, у співав.), «Київ» (1957), «Висока 
нагорода» (1958), «З кіноапаратом по Кракову» (1958, Третя премія Всесоюзного кінофестивалю, Київ, 1959), 
«Одеса» (1959), «Ми з України» (1961, у співавт.), «Золоті ворота» (1963), «Дніпрові зорі» (1963, дикт. текст, 
монтаж), «Козаки в Парижі» (1963, монтаж), «Сто днів над океаном» (1966), ряд телевізійних стрічок («Україна, 
кроки п'ятирічки», 1971, співавт. сцен; «Гвардійці хлібного поля»,  1973, співавт. сцен; «Продовження подвигу»,  
1974, співавт сцен. тощо). В.П. Небера автор багатьох сценаріїв, наукових досліджень [3].  

Паралельно із творчою та науковою роботою В.П. Небера багато сил приклав вихованню молодих митців на 
кінофакультеті КДІТМ ім. І.К. Карпенка-Карого. 

Один з випускників першої майстерні В.П. Небери (1967), є відомий нині кінорежисер-педагог, доцент 
кафедри режисури Інституту кіно і телебачення КНУКіМ, член Національної спілки кінематографістів України, 
Заслужений діяч мистецтв України (2002) Георгій Якович Шкляревський (нар. 6.12.1937 у Вінниці), який за більше 
ніж двадцять років роботи на студії «Укркінохроніка» (1967–1998) зняв понад сімдесят фільмів і кіножурналів, 
серед яких «Ефект творчості» (1977), «Слово про хліб» (1978, Диплом і Перша премія VI Всесоюзного 
кінофестивалю сільськогосподарських фільмів у Новосибірську, 1978; Диплом XII Всесоюзного кінофестивалю в 
Ашхабаді, 1979),  «Мі-кро-фон!» (1989, співавт. сцен.; Приз ФІПРЕССІ в Оберхаузені, 1989; Головний приз у 
Фрайбурзі, 1990; Диплом кінофестивалю, Швеція), «Тінь саркофагу» (1989, Приз німецьких профспілок в 
Оберхаузені, 1990),  «Чорнобиль – роки і долі» (1996, авт. сцен.), «Зона – десять років відчуження» (1996, 
Головний приз Міжнародного кінофестивалю «Бархатний сезон») та ін.  

Одним із студентів наступної майстерні режисерів Небери став відомий в майбутньому український 
кінорежисер, Заслужений діяч мистецтв України (2001), Лауреат Державної премії України імені Т.Г. Шевченка 
(1996), Олег Іванович Бійма (нар. 19.04.1949, Київ).  

Після закінчення у 1972 році майстерні Небери на кіно факультеті КДІТМ працював на кіностудії 
«Укртелефільм», де зняв багато стрічок: «Образи» (1978), «Лючія ді Ламмермур» (1980), «Нехай він виступить» 
(1981), «За ніччю день іде» (1981), «Хочу зробити зізнання» (1984), «Гріх» (1991, Золота медаль на кінофестивалі в 
Саратові), «Пастка» (1993, 5 серій), «Злочин з багатьма невідомими» (1993, 7 серій), «Острів любові» (1995-1996, 
10 серій), «Пристрасть» (1998, 3 серії), циклу документальних фільмів про українських митців (з 1997 року має 
назву «Немеркнучі зірки»). Певний час О.І. Бійма був генеральним директором «Укртелефільму». 

Одногрупником О.І. Бійми по майстерні Небери був Борис Леонідович Квашньов (нар. 7 червня 1948, 
м. Саратов, Росія), який після отримання диплому працював на студії «Укртелефільмі» та на телебаченні. 
Б.Л. Квашньов створив стрічки «Капітанша» (1987), «Провінціалки» (1990), «Семиренки» (1991). 1992 року 
вийшов досить відомий в свій час фільм «Аерикан бой» за сценарієм Юрії Рогози. У режисерському доробку 
Бориса Квашньова існують і документальний фільми, зокрема, «Краматорський музей історії» (2006). 2012 року 
Борис Квашньов випустив мелодраму «П’ять років і один день» 

Випустивши майстерню, в якій навчалися Олег Бійма, Борис Квашньов та ін., Небера, після передчасної 
смерті у 1972 році першого завідувача кафедри кінорежисури на кіно факультеті КДІТМ ім. І.К. Карпенка-Карого 
В.І. Івченко, стає  завідувачем кафедри, яку очолював до  1984 року. 

1975 року В.П. Небера набрав наступну майстерню режисерів документального кіно, до якої увійшли Юрій 
Терещенко, Сергій Буковський, Володимир Оселедчик, Галина Завгороднюк, Володимир Капітоненко. 

Юрій Михайлович Терещенко (нар. 28.11.1955, м. Київ)  став уславленим українським режисером 
документального кіно, сценаристом, педагогом екранних мистецтв, Заслуженим діячем мистецтв України (1998), 
професором (2007), дійсним членом (академіком) Євразійської Академії телебачення та радіомовлення (2005), 
кавалером ордена Святого рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня та ордена «За заслуги» ІІІ 
ступеня за свої документальні фільми, що мають національні та міжнародні нагороди: «Реконструкція» (1987), 
«Протистояння», «Земля – наша годувальниця» (1987), «Володимир Шевченко. Від Кулунди до Чорнобиля», 
«Українське село. Реальність і перспектива» (1988), «Сім сльозин» (1992, Спеціальний приз Міжнародного 
кінофестивалю, Угорщина, 1993; Диплом журі Міжнародного кінофестивалю, Португалія, 1993) та ін. 

Серед учнів  В.П. Небери можна назвати українського кінорежисера-документаліста Володимира 
Давидовича Оселедчика (нар. 23.11.1956, м. Київ), який зняв понад 20 документальних фільмів: «Вернісаж Івана 
Приходька» (1985), «Час особистості» (1987) та ін., що були відзначені на багатьох міжнародних та вітчизняних 
кінофестивалях, серед яких: ТЕФІ Російської телевізійної академії «За найкращу ігрову програму 2009 р.» 
(«Найрозумніший», ІНТЕР), премією «Телетріумф» (Україна) «За найкращу програму 2009 р.» тощо. 
В.Д. Оселедчик у 1990-1991 рр. був президентом кінофестивалю «Молодість»; у 1991-1995 рр. – режисер і 
продюсер кінокомпанії Innova-Film (Німеччина); 1997-2004 – виконавчим, а 2004-2005  – генеральним продюсером 
телеканалу «1 +1».  

Також навчався у В.П. Небери український режисер документального кіно, актор, Народний артист України 
(2008), Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2004) Сергій Анатолійович Буковський (нар. 



 158 
1960 р. в Башкірії), який уславився своїми фільмами: «Завтра свято» (1990), «Дах» (1990), «Дислокація» (1992), 
«Знак тире» (1992), «На Берлін!» (1995), «Вілен Калюта. Реальне світло» (2000), «Terra Vermelha. Червона Земля» 
(2001), 9-серійним телефільмом «Війна. Український рахунок» (2003, Національна премія України імені Тараса 
Шевченка), «Назви своє ім'я» (2006), «Живі» (2008, Гран-прі Міжнародного північно-південного медіафоруму в 
Женеві, спеціальний приз у номінації «Документальне кіно» VI Міжнародного кінофестивалю «Золотий абрикос» 
у м. Єревані, Вірменія, 2009 ), «Україна. Точка відліку» (2011).  

У 1995–1998 роках С.А. Буковський очолював відділ телевізійних та документальних фільмів компанії 
«Internews Network Ukraine», завдяки чому багато молодих кінематографістів, в тому числі й автор даного 
дослідження отримали можливість зняти перші документальні фільми на професійному обладнанні. 

Виховуючи студентів на кінофакультеті, В.П. Небера зумів передати власнийй безцінний досвід сину – 
українському кінооператору, сценаристу Павлу Володимировичу Небері (нар. 13 квітня 1955, Львів), який після 
закінчення кіно факультету КДІТМ ім. І.К. Карпенка-Карого у 1977 році зняв як оператор художні фільми, 
телесеріали і телефільми: «Скляне щастя» (1981), «На дворі ХХ століття» (1986), «Камінна душа» (1989, у співав.), 
«допінг для ангелів» (1990), «Серця трьох» (1992), «Серця трьох–2» (1993); «Королева Марго» (1996), «Графіня де 
Монсоро» (1997), «Слід перевертня» (2001), «Лялька» (2002, 12 серій), «Роксолана» (2003), «Попіл Феніксу» 
(2004), «Золоті хлопці» (2005), «Криваве коло» («Золоті хлопці» –2, 2006), «Театр приречених» (2006), «Вбити 
змія» (2007), «Чаклунське кохання»(2008), «Розлучниця» (2008), «Повернення Мухтара-5» (2009, «Як погасити 
зірку» (3 серія), «На величезній швидкості» (7 серія), «Шикарний дарунок» (13 серія), «Тандем невдах» (14 серія), 
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Павел Небера був членом жюрі XVІ Студентського кінофестиваля «Пролог-2005» (10 – 15 травня, Київ, 
Україна). Нині працює оператором-постановником українського телеканалу «Інтер». 

Вже багато років, як і їхній вчитель В.П. Небера, його учні різних років Г.Я. Шкляревський, 
Ю.М. Терещенко, С.А. Буковський, В.Д. Оселедчик та ін. виховують молодих митців екрану в Інституті екранних 
мистецтв КНУТКТ ім. І.К. Карпенко-Карого та Інституті кіно і телебачення КНУКіМ. С.А. Буковський виховав 
багатьох молодих режисерів документального кіно, один з яких Ігор Стрембіцький за дипломну стрічку 
«Подорожні» отримав «Золоту гілку» Канського міжнародного кінофестивалю. 

Висновки. На початку дослідження було визначено мету дослідження: дослідити та проаналізувати сторінки 
життя, творчості і кінопедагогічної діяльності уславленого українського режисера документального кіно, 
кінопедагога, Заслуженого діяча мистецтв УРСР (1960), кінопедагога Володимира Павловича Небери. Поставлена 
мета була досягнена.  

Підсумовуючи вищевикладене, можна зазначити, що поставлені наукові завдання виконані: досліджено 
життєвий і творчий шлях В. Небери від студента першого післявоєнного набору Київського державного інституту 
театрального мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого до провідного режисера документального кіно; проаналізовано 
стажування Володимира Небери на знімальному майданчику І.А. Савченка на Київській кіностудії художніх 
фільмів; наведено список документальних фільмів, знятих митцем на Української студії хронікально-
документальних фільмів «Укркінохроніка»; реконструйовано маловідомі сторінки його педагогічної діяльності на 
кіно факультеті КДІТМ ім. І.К. Карпенка-Карого в декількох майстернях режисерів документального кіно. 

Тим не менш, перспективи наукових розвідок залишаються великими, оскільки специфіка кінопедагогічної 
діяльності В.П. Небери у майстернях режисерів документального кіно на кінофакультеті КДІТМ ім. І.К. Карпенка-
Карого ще не достатньо вивчена. 
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