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ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА 
 
 

УДК 78.01:792.82(477) 

 

Афоніна Олена Сталівна, 

доктор мистецтвознавства, професор,  

професор кафедри хореографії  

Національної академії керівних кадрів  

культури і мистецтв  

(Київ, Україна) 

 

 

 

 

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МУЗИКА ДЛЯ РОБОТИ ХОРЕОГРАФА 

 

 

Анотація. Узагальнено інформацію про музику сучасних українських ком-

позиторів і її використання в роботі хореографів. Приділено увагу авторській 

балетній музиці, яка була спеціально написана для вистав. Серед прикладів ба-

летної музики розглянуто твори А. Бондаренка, Ю. Гомельської, О. Родіна. 

Зроблено акцент на інструментальній музиці, що може стати основою тан-

цювальних безсюжетних вистав (Ю. Гомельська, С. Зажитько, В. Степурко).  

Ключові слова: музика сучасних українських композиторів, авторська ба-

летна музика, переосмислена інструментальна музика.  

 

 

Сучасна музична творчість різноманітна. Серед творів українських компо-

зиторів кінця ХХ – ХХІ століття не дуже високий відсоток балетної музики. Це 

абсолютно логічно, оскільки балетна постановка потребує особливих умов і є до-

статньо витратною. Як правило, балетну музику пишуть під замовлення театрові 

або колективу. Прикладами можуть слугувати дитячі балети Андрія Бондаренка 

або балет Олександра Родіна «Вій». 

Мистецтвознавчі та музикознавчі роботи, присвячені аналізу балетних ви-

став, трапляються в періодиці (Ю. Бентя, О. Вергеліс, Л. Морозова). Українська 

вчена-музикознавиця Олена Зінькевич розкриває особливості балетної творчос-

ті Євгена Станковича. Загальні відомості сучасної української балетної творчості 

знаходимо в монографіях О. Чепалова. Окремі дисертації та наукові розвідки 

молодих науковців присвячені українському та зарубіжному балетному мисте-

цтву (М. Коростильова, О. Плахотнюк, Д. Шаріков).  

Балетна музика формує художні образи, які втілюються в танцювальних ру-

хах. Музична складова допомагає передати зміст творів.  
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На афішах Київських театрів авторська балетна музика не є частим яви-

щем. Чи не єдина вистава з оригінальною авторською музикою українського 

композитора Юрія Шевченка й балетмейстера-постановника Віктора Литвино-

ва «За двома зайцями» (2017). Осінньою прем’єрою був балет Олександра Ро-

діна «Аладдін» (2021). Інші балети останніх років побудовані на збірній музиці: 

«Данте» (2021), «Маленький принц» (2020).  

Тож хореографи не можуть постійно використовувати спеціально написа-

ну для балетних вистав музику. Тому вони часто звертаються до раніше напи-

саної балетної музики, інтерпретуючи її по-сучасному. Власне в цьому немає 

нічого нового, оскільки ще на початку ХVII століття збірна музика ставала ос-

новою балетів на лицарську та фантастичну тематику, зокрема «Балет про Аль-

цина» (1610), «Тріумф Мінерви» (1615), «Звільнення Рінальдо» (1617). У цих 

балетах дія була перевантажена розвитком сюжету, кількістю арій, хорів, пан-

томімними сценами. Чарівні перетворення, обличчя в масках, незрозумілі кос-

тюми наприкінці вистави отримували визнання, були уніфіковані. Уся музична 

складова вистави належала різним авторам.  

У ХХІ столітті також часто маємо балети, у яких постановники звертають-

ся до різних музичних фрагментів, як, приміром, Раду Поклітару в «Маленько-

му принці».  

Балетною стає не тільки суто симфонічна музика. Фрагменти симфоній або 

невеликі симфонічні твори поєднують з фрагментами інших жанрів. Так, у ба-

леті «Маленький принц» балетмейстер звертається до симфонічних і фортепі-

анних творів В. А. Моцарта з українськими колисковими. В іншому балеті, за ліб-

рето й хореографією Ярослава Іваненка, диригента-постановника Олексія Бак-

лана «Данте» музичний ряд ґрунтується на фрагментах із «Симфонії №9» і 

«Серенади для струнних (ор. 22)» А. Дворжака, з опери «Трістан та Ізольда» 

Р. Вагнера (сцена смерті Ізольди), «Симфоній №1, 2» Еціо Боссо, хорового тво-

ру «Трисвяте» грузинського архімандрита Серафіма (Біт-Харібі).  

Хочемо звернути увагу на музику українських композиторів, яку вже ви-

користано в балетних виставах. Композицію для читця, інструментального ан-

самблю та балету Олександра Козаренка «Орестея» (1996) втілили на сцені Во-

лодимир Пантелеймонов та Олександр Плахотнюк. У доробку композитора є 

балет «Дон-Жуан з Коломиї» (1994) за мотивами творів Л. фон Захера-Мазоха. 

Він чекає свого втілення на сцені. 

Невідомо, чи можливо звертатися до авторської балетної музики українсь-

ких композиторів, яка була написана на замовлення зарубіжних театрів. Примі-

ром, дуже оригінальний балет Юлії Гомельської «Джейн Ейр» (1997, нова ре-

дакція 2008 р.) за сценарієм Люсіль Браянс. Балет був написаний для Лондон-

ського дитячого балету в Peacock Theatre. Сама музика поєднує класику й аван-

гард, що розкриває зміст основних епізодів роману Шарлотти Бронте.  

Для сучасних балетів характерний стилістичний синтез. Прикладом цього 

є музика дитячих балетів Андрія Бондаренка «Муха-цокотуха», «Маугліана» 

(за мотивами казки Р. Кіплінга), «Аліса в Дивокраї» (за мотивами казки Л. Керрола, 
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2011), «Снігова королева» (за мотивами казки Г. Х. Андерсена, 2013). Музика 

балетів насичена сучасними інтонаціями, але можна знайти алюзії на твори 

композиторів різних часів. Балети поставила хореографічна студія «Релеве» під 

керівництвом хореографа Єлизавети Побірченко, художника-постановника На-

талії Супової. Музику виконував інструментальний ансамбль під орудою авто-

ра А. Бондаренка.  

Балет «Муха-цокотуха» починається невеликою увертюрою, у якій пере-

дана напружена атмосфера очікування. Короткий музичний мотив, що віддале-

но нагадує дзижчання, проходить у всіх інструментах камерного ансамблю (го-

бой, скрипка, віолончель). Розвиток музичної тканини ґрунтується на повто-

ренні мотиву. Він потрапляє в загальне звучання камерного ансамблю, і на тлі 

джазового супроводу фортепіано призводить до теми Мухи. З її характеристики 

починається сценічна дія. 

Музична тема головної героїні Мухи заснована на інтонаціях, близьких 

до народних. Активний мотив передає піднесений настрій героїні, що знайшла 

монету. Позитивну ситуацію підтверджує класичне (Й. Гайдн, В. Моцарт) за-

кінчення з багаторазовим повторенням тоніки. 

Наступний номер відображає дії на базарі, де спочатку розташовуються 

тільки павуки. Потім до них приєднуються метелики, коники, бджоли. Чудова 

знахідка автора для втілення образу павуків і всіх присутніх на базарі – джазо-

вий ритм з виразними інтонаціями духових і струнних інструментів. Музика пере-

дає атмосферу очікування дива.  

У музиці балету «Маугліана» композитор використовує звучання популяр-

ної музики. Загалом музика розділена на кілька інтонаційних блоків, що підкрес-

люють образи добра і зла. 

Українська балетна скарбниця поповнилася виставою «Вій» (2019) з автор-

ською музикою Олександра Родіна в постановці Р. Поклітару. Однойменна фан-

тасмагорична повість М. Гоголя наповнена контрастами, яскравими образа-

ми та містить чотирнадцять номерів балету. Для розкриття незвичайних образів 

М. Гоголя знадобився розширений склад симфонічного оркестру, соло інстру-

ментів перкусійної групи, як-то: «шаманський посох» і металеві пластини-

дзвоники. У симфонічній партитурі композитор адаптував партії для горлового 

шаманського співу й екзотичного варгану. У складі оркестру з’явився диджери-

ду – музичний духовий інструмент аборигенів Австралії. Креативно нове ба-

чення класики характерне для вистав у різних жанрах. Р. Поклітару як майстер 

дуетів малює почуття героїв, забарвлені безліччю відтінків: від простого гумо-

ру, кохання до пристрасті й еротики. Хореограф захоплюється показом емоцій, 

що органічно втілено в музиці О. Родіна. 

Виразні образи друзів Хоми – семінаристів – передані реалістично, жваво. 

Іронія М. Гоголя підкреслена сучасним баченням. У музиці О. Родіна застосо-

вано систему лейтмотивів, у Р. Поклітару – пластичну систему лейтрухів. Усі 

герої впізнавані за своїми характеристиками. Згадано, що в східних слов’ян Вій 

є духом, що несе смерть. Збірний образ Вія в Поклітару інтригує, але й інші об-

рази не відстають від нього: Панночка, Сотник, Хома.  
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Музика українського композитора Олександра Родіна «Чудовий струнний 

квартет» стала основою балету Раду Поклітару «Вгору по річці» (2017) за мо-

тивами оповідання Ф. С. Фіцджеральда «Загадкова історія Бенджаміна Баттона». 

За словами Р. Поклітару, у глядача можуть виникати алюзії і на «Фауста» Й. Гете. 

Але це не має принципового значення. Балет взагалі може бути безсюжетним. 

Музика О. Родіна розповідає набагато більше, хоча й візуальне поле дуже наси-

чене подіями: людина із життєвим багажем колись була Юнаком, Дитиною.  
 

 

Фрагменти балету Раду Поклітару «Вгору по річці» 
 

[https://kyivmodernballet.com/theater/repertoire/14] 
 

Оскільки спеціально написаної музики для хореографії не так багато, мож-

на звернути увагу на обробки українських народних пісень Віктора Степурка, 

Ганни Гаврилець; інструментальні твори Юлії Гомельської, Сергія Зажитька, 

Сергія Пілютикова, Івана Тараненка та парафрази Дмитра Савенка. 

 

 

 
Olena Afonina 

(Kyiv, Ukraine) 

 

 
CONTEMPORARY UKRAINIAN MUSIC FOR THE WORK  

OF A CHOREOGRAPHER 

 

Annotation. The purpose of the article is to summarize information about the music of 

contemporary Ukrainian composers and its use in the work of choreographers. Attention is 

paid to the author's ballet music, which was specially written for the performances. Among 

the examples of ballet music are the works of A. Bondarenko, Y. Gomelskaya, O. Rodin. 

Emphasis is placed on instrumental music, which can become the basis of dance plotless 

performances (Yu. Gomelska, S. Zazhitko, V. Stepurko). 

Keywords: music of contemporary Ukrainian composers, author 's ballet music, 

rethought instrumental music. 
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Шалапа Світлана Віталіївна, 

доцент кафедри хореографії 

Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв, майстер спорту, 

член Національної хореографічної спілки України, 

член Міжнародної ради танців CID UNESCO 

(Київ, Україна) 

 

 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПІДРУЧНИКА  

«МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ  

АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ СУЧАСНОГО ТАНЦЮ» 

 

 

Анотація. Вказано, що в підручнику викладено багаторічний досвід діяльнос-

ті авторки в галузі хореографічної культури. Подано методику підготовки ар-

тистів мистецтва хореографії, яка базується на провідних розробках альтер-

нативних стилів сучасного танцю. Зазначено, що видання розраховане на здобува-

чів, викладачів вищих і спеціалізованих мистецьких закладів освіти, керівників 

хореографічних колективів, фахівців галузі культури й освіти.  

Ключові слова: мистецькі заклади освіти, керівники хореографічних колек-

тивів, підручник, методика танцю, альтернативні стилі сучасного танцю. 

 

 

Підручник «Методика виконання альтернативних видів сучасного танцю» 

є теоретичним обґрунтуванням однойменного предмету кафедри хореографії 

Інституту сучасного мистецтва Національної академії керівних кадрів культури 

і мистецтв. У виданні викладено багаторічний досвід діяльності в галузі хореог-

рафічної культури. Подано методику 

підготовки артистів мистецтва хо-

реографії, яка базується на провід-

них розробках альтернативних стилів 

сучасного танцю. Видання розрахо-

ване на здобувачів, викладачів вищих 

і спеціалізованих мистецьких закла-

дів освіти, керівників хореографічних 

колективів, фахівців галузі культури 

й освіти.  
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Рецензентами підручника є:  

М. М. Вантух, Герой України, професор, академік Академії мистецтв України, 

генеральний директор, художній керівник Національного заслуженого академіч-

ного ансамблю танцю України імені П. Вірського, народний артист України, на-

родний артист Росії, лауреат Національної премії імені Т. Г. Шевченка, голова 

Національної хореографічної спілки України; 

Г. П. Погребняк, професор, професор кафедри режисури та акторської 

майстерності, доктор мистецтвознавства; 

В. С. Білошкурський, заслужений працівник культури України, доцент ка-

федри хореографії Національного педагогічного університету імені М. П. Драго-

манова. 

Видання рекомендовано до друку на засіданні вченої ради Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтв від 22.02.2022 (протокол №7). 

Сучасне хореографічне мистецтво базується на досконалій професійній 

підготовці, різноманітному спектрі виражальних засобів хореографії нового ча-

су, поєднаному зі складною лексичною пластикою, що вимагає від танцівника 

опанування найрізноманітніших стилів і танцювальних манер. Тому на сьогодні 

хореографія потребує таких методик, які б робили тіло виконавця (його сугло-

бово-м’язовий апарат) гнучкішим, а мислення більш глибоким і здатним до 

сприйняття найнесподіваніших, найнезвичніших новаторських вимог танцюваль-

ного мистецтва. Для цього в хореографічній освіті потрібно керуватися науко-

вим підходом, адже наука, з одного боку, аналізує процеси хореографічної галузі  

з різноманітних аспектів, з іншого – синтезує перспективи подальшого розвитку, 

сприяє становленню танцювального мистецтва.  

Зміст підручника становлять такі теми: 

Термінологія і правила запису хореографічних вправ. Хореографічна 

термінологія – це сукупність професійних термінів, які використовують фахівці 

в мистецтві танцю. Термінологія хореографічних рухів є частиною історичного 

процесу розвитку та становлення мистецтва танцю.  

Методика навчання хореографічних комбінацій. Сучасна педагогічна 

теорія хореографічного виховання базується на таких основних дидактичних 

принципах: усвідомлення, активності, наочності, послідовності, доступності, 

міцності. 

Тести для визначення рухливості суглобів. Тести, які характеризують рух-

ливість у зоні хребтового стовпа, у суглобах плечового пояса та нижніх кінцівок.  

Загальна фізична підготовка в сучасному танці. Взаємодія фізичних 

якостей танцівника. Фізична підготовка є базою для формування фахових здіб-

ностей виконавця сучасного танцю. Її поділяють на: загальну фізичну підготов-

ку (ЗФП) і спеціальну фізичну підготовку (СФП). 

Виховання фізичної якості гнучкість. Гнучкість як фізична якість – це 

одна з п’яти основних фізичних якостей людини. Вона характеризується ступенем 

рухливості ланок опорно-рухового апарату та здатністю виконувати рухи з ве-

ликою амплітудою. Розвивати цю фізичну якість потрібно з раннього дитинства, 

і заняття мають бути систематичними. Зовнішній прояв гнучкості відбиває внут-

рішні зміни в м’язах, суглобах, серцево-судинній системі. 
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Тестові вправи − стретчинг. Вправи, що розвивають гнучкість, чудово 
розслабляють м'язи, покращують їх тонус, забезпечують постачання киснем, 
живильними речовинами, сприяють виведенню шлаків. Достатня гнучкість 
сполучної тканини, м'язів, еластичність суглобів і зв’язок різко зменшують імо-
вірність травм, збільшують діапазон рухів, дають змогу м’язам швидше віднов-
люватися після навантажень. 

Спеціальна (фахова) фізична підготовка танцівника. Основи техніки 
вправ хвилі, змахи. За допомогою спеціалізованих гімнастичних вправ і класично-
го екзерсису як головного засобу розвитку рухового апарату танцівника будь-
якого жанру забезпечується СФП виконавця сучасного танцю. Вона спрямована 
переважно на зміцнення органів і систем організму, підвищення їх функціональ-
них можливостей, розвиток рухових якостей, необхідних для виконання сучас-
ного танцю. 

Основи техніки вправи рівновага. Рівновага – це різновид стійок на но-
гах, що виконують в умовах розвиненої навички збереження стійкості. Склад-
ність володіння рівновагою потребує від виконавця сформованості таких якос-
тей і навичок, як: активна гнучкість; спеціальна сила; розвинене відчуття балансу 
в умовах зміни орієнтування в просторі. 

Основи техніки вправи оберти. Оберти – це обертальні рухи навколо вер-
тикальної осі тіла. З технічного погляду головне завдання при виконанні обер-
тів – це зберегти стійкість у русі (подібність за біомеханічними характеристи-
ками з рівновагою). 

Основи техніки вправи стрибки. Стрибки – один із найскладніших видів 
рухів, що потребує від виконавця досконалої фізичної та технічної підготовки. 
Виконуючи стрибок, виконавець повинен за мінімальний час (приблизно 0,5 с) 
створити незабутній образ. 

Тренаж як засіб розвитку фізичних якостей танцівника. Вправи трена-
жу відіграють важливу роль у процесі цілеспрямованого оволодіння лексикою 
й особливостями техніки сучасного танцю, що сприяє напрацюванню фахових 
рухових навичок виконавця. Тренаж сучасного танцю обумовлений: підготовле-
ністю (рівнем) танцівників; індивідуальністю; етапом навчально-тренувального 
циклу. Тренаж сучасного танцю сприяє: розігріву (розминка); освоєнню техніки 
сучасного танцю (тренувальна функція). 

Анатомо-фізіологічні особливості танцівника і їх вплив на виконання 
лексики альтернативних стилів сучасного танцю. Цікавість до біологічних 
ритмів людина проявляла протягом усієї своєї історії, поступово накопичуючи 
знання про періодичність у живій і неживій природі, про причини, що її обумо-
влюють. Біологічні ритми – циклічні коливання фізичних ритмів у природі. Біо-
ритми поділяють на такі види: короткочасні, середні, довгі. 

Контроль і самоконтроль при виконанні вправ сучасного танцю. Під-
готовка виконавця сучасного танцю означає розвиток його технічних, морально-
вольових та інтелектуальних здібностей, формування високої виконавської куль-
тури й акторської майстерності, гармонійний розвиток особистості танцівника. 

Основи техніки вправ базові акробатичні елементи. Акробатика є базо-
вою частиною гімнастики. В основі акробатики – майстерне володіння тілом, 
високий рівень розвитку мускулатури. Акробатичні рухи надають неабияку ви-
довищність мистецтву танцю.  
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Партерна гімнастика як засіб розвитку технічної майстерності танців-

ника. Партерна гімнастика формує правильну поставу, виворітність ніг, танцю-

вальний крок, гнучкість, еластичність м’язів і зв’язок. Вона сприяє формуванню 

як загальної, так і спеціальної фізичної підготовки. 

Акробатичні та напівакробатичні вправи. Базові акробатичні вправи 

сприяють формуванню початкового рівня фахових компетентностей, що забез-

печує методично правильне опанування напівакробатичними вправами. Акро-

батичні вправи детально описані в багатьох виданнях, присвячених акробатиці 

та гімнастиці. Акробатичні рухи видовищні, але вони не завжди вдало поєднані 

з танцювальною лексикою, тому в сучасному танці є таке поняття, як напівакро-

батика.  

Елемент, етюд, композиція альтернативних стилів сучасного танцю. 

Вправи сучасного танцю є складними комбінаціями, що складаються з декіль-

кох частин, кожна з яких об’єднує кілька побудов, що складаються з елементів. 

Елемент – це найменший, але разом з тим цілком закінчений рух, що має певну 

структуру: початок, основну дію та закінчення. Елементи можна об’єднувати 

за допомогою різних прийомів. Етюд – мала постановка, що, окрім ритму, відобра-

жає емоційний зміст музичного твору. 

Музичний супровід у сучасних танцях. Музика в мистецтві танцю відіграє 

дуже важливу роль. Музичний супровід – це канва, за якою постановник «ви-

шиває» художні образи свого творчого задуму, джерело емоцій для танцівника, 

основа процесу творення мистецтва хореографії. Важливе значення мають за-

соби музичної виразності: темп, динаміка, регістрове забарвлення. 

Пластичний тренаж. Пластика є найвищим рівнем подання лексичного 

коду сучасного танцю. В основі пластики – ритмічний хвилеподібний рух, що 

починається від пальців ніг, проходить крізь усе тіло й закінчується пальцями рук. 

Заняття як основна форма організації навчального процесу. Заняття 

(урок) – це форма організації навчання, за якої викладач працює з групою вихо-

ванців постійного складу, одного віку й рівня підготовки протягом точно вста-

новленого часу та за сталим розкладом. Від якості заняття залежить ефектив-

ність функціонування всієї навчальної системи. 

Також підручник містить:  

СЛОВНИК. Архітектоніка (грец. αρχιτεκτονικη – будівельне мистецтво) – 

1) будова художнього твору, його композиція; 2) основний принцип будови, 

зв’язок і взаємозумовленість елементів цілого. 

ЛІТЕРАТУРА. Арбо Т. Оркезография : трактат об искусстве танца Фран-

ции XVI века : учеб. пособ. / перевод. Н. В. Юдалевич. Санкт-Петербург : Лань; 

Планета музыки, 2013. 256 с. 

ДОДАТКИ.  

1. Лист-відгук на підручник професора, президента CID UNESCO Алкіса 

Рафтіса. 
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2. Постановчі хореографічні роботи: «Пробач, «Зоре моя вечірня», «Я 

повернусь весною», «Материнська надія», «Метелиця», «На крилах творчості». 

3. Хореографічні колективи, у роботі яких педагоги використовують 

провідні методики альтернативних видів сучасного 

танцю: Зразковий ансамбль народного танцю «Росток» 

м. Київ, Народний хореографічний колектив «Оксамит» 

м. Бровари, Хореографічний колектив «Tandem» м. Київ 

та ін. 

4. Вихованці та послідовники впровадження ме-

тодики альтернативних видів сучасного танцю: Ган-

на Рудик (Ноздріна), Наталія Бахмат, Руслана Мента й ін. 

5. Покази з альтернативних стилів сучасного 

танцю: «Тренаж за тестами для визначення рухливості 

суглобів», «Тренаж – базова підготовка танцівника», «Ба-

зово-акробатичний тренаж», «Пластико-акробатичний тре-

наж», «Джазовий танцювальний клас − Гус Джордано» 

«Танцювальна техніка Лестера Хортона Dance spotlight ‒ 

Танець прожектор», «Марта Грем – 122 роки з дня народження» та ін. 
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6. Нотний матеріал: І. Альбеніс, «Астурія», іспан-

ська сюїта (фрагмент); Д. Гершвін, «Колискова Клари» 

з опери «Поргі та Бесс» (фрагмент); В. Моцарт, Соната 

№9, рондо (частина 3, фрагмент) та ін. 

Редагування та верстання підручника − О. І. Бу-

гайова. Художнє оформлення обкладинки − В. С. Біло-

шкурський. Нотний матеріал − Н. В. Вадясова. 

Предмет «Методика виконання альтернативних сти-

лів сучасного танцю» в комплексі з фаховими дисцип-

лінами забезпечує систему хореографічної освіти новіт-

німи методиками, яких потребує сучасне мистецтво хо-

реографії.  

Історико-теоретичні та методико-практичні засади альтернативних стилів 

сучасного танцю, викладені в підручнику, дають змогу майбутньому фахівцеві-

хореографу набути необхідні знання і сформувати професійні вміння та навич-

ки як для виконавської, так і для педагогічної діяльності. 
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PRESENTATION OF THE TEXTBOOK 

«METHODS OF PERFORMING ALTERNATIVE TYPES 

OF MODERN DANCE» 

 

Abstract. The textbook presents many years of experience of the author in the field of 

choreographic culture. The method of training artists of choreography, which is based on 

the leading developments of alternative styles of modern dance, is presented. The 

publication is intended for applicants, teachers of higher and specialized art educational 

institutions, leaders of choreographic groups, specialists in the field of culture and 

education.  

Keywords: art educational institutions, leaders of choreographic groups, textbook, 

dance methods, alternative styles of modern dance. 
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кандидат мистецтвознавства, викладач-методист, 

голова циклової комісії хореографічних дисциплін 

Фахового коледжу культури і мистецтв  

(м. Калуш, Україна) 

 

 

 

ХОРЕОГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ВИКЛИКИ ВІЙНИ 

 

Анотація. Розглянуто проблематику хореографічного мистецтва Украї-

ни в умовах глобалізації. Зосереджено увагу на підтримці вимушено переселе-

них майстрів хореографічного мистецтва та відновленні їхнього психологічно-

емоційного стану та професійних здібностей. Визначено шляхи збереження 

танцювального мистецтва в умовах війни. Висвітлено волонтерську ініціативу 

для вимушено переміщених майстрів хореографічного мистецтва в Івано -

Франківській області. Окреслено роль майстер-класів для вдосконалення тан-

цювального мистецтва та подальшої співпраці хореографів з різних регіонів 

України. Вказано спосіб ревіталізації в педагогічній діяльності викладачів хо-

реографічних дисциплін через виклики війни. 

Ключові слова: балетмейстер, викладач, майстер-клас, ревіталізація, 

танець, хореограф, хореографічне мистецтво.  

 

 

Сьогодення змінило наше ставлення до життя, яке поділилось на «до вій-

ни» і «після». На перший план виходять ті цінності, про які більшість з нас ма-

ло говорили, недостатньо приділяли увагу: сімейні цінності, морально-етичні, 

духовні. Змінилося ставлення до справедливості та патріотизму. Уся Україна 

сьогодні переживає важкі події, які не можливо сприймати без сліз, хвилювання 

та злості. Виклики війни змінили повсякденне життя українців, які вимушені 

залишати свої домівки та знаходити прихисток у безпечних місцях. Саме допо-

мога в критичних ситуаціях є найбільш життєво необхідною на сьогодні для 

багатьох людей. 

«Україна впоралася з розміщенням і підтримкою першої хвилі переселен-

ців, хоча це було не відразу очевидно, бо були мільйони людей, які вимушено 

змінили місце проживання, виїжджали часто без нічого: без грошей, речей, ре-

сурсів. Потужна організація місць тимчасового розміщення, робота волонтерів 

із забезпечення людей усім необхідним дали змогу впоратись із вкрай складною 

гуманітарною ситуацією і не допустити гуманітарної катастрофи в інших, без-

печних регіонах України» [2]. 
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Після 24 лютого 2022 року заклади освіти пішли на вимушені канікули до 

14 березня. За цей період до Івано-Франківської області переїхало багато мит-

ців, серед яких викладачі хореографічних дисциплін, балетмейстери, керівники 

хореографічних колективів, артисти балету. 

Ініціативною групою хореографів Івано-Франківської області (О. Я. Квецко, 

І. М. Халецькою, С. О. Васірук, Н. Я. Самочко, О. Л. Заставним) було створено 

проєкт «Хореографи України – єднаймося!», який мав на меті згуртувати ви-

мушено переселених майстрів хореографії, надати психологічну підтримку, ма-

теріальну допомогу. Такий обмін досвідом на сьогодні потрібен для ревіталіза-

ції хореографічного мистецтва в Україні. 

Підготовка до проєкту розпочалась із надання психологічної підтримки 

хореографам, адже більшість з них важко пережили перші дні війни: залишили 

свої домівки, хтось втратив рідних.  

Із 31 березня 2022 року в Івано-Франківській області проведено серію майстер-

класів, які організували вимушено переселені хореографи. 

Майстер-клас на тему «Класичний танець у дитячих хореографічних 

колективах» провела балетмейстерка Поліського академічного ансамблю пісні 

і танцю «Льонок» імені І. Сльоти, головна балетмейстерка клубу історичного тан-

цю «Контрданс», танцмейстерка випускних офіцерських балів м. Житомира – 

Світлана Платонівна Карпенко [3]. Структура майстер-класу побудована на 

методиці викладання класичного танцю в дитячих хореографічних колективах. 

Початкові етапи вивчення елементів класичного танцю дають розуміння правиль-

ного підходу до вибору засобів і методів навчання з різними віковими категорі-

ями дітей, що в подальшому дасть змогу сформувати виконавську майстерність. 

Майстер-клас на тему «Хореографічне мистецтво Слобожанщини» провела 

балетмейстерка Великого академічного Слобожанського ансамблю пісні і тан-

цю, завідувачка кафедри народної хореографії Харківської державної академії 

культури – Карина Островська. На сьогодні «особлива увага при цьому при-

діляється прищепленню знань, умінь і навичок саме східної частини України – 

Слобожанщини, тому що на тепер ця частина регіону так і залишається менш 

дослідженою в межах танцювально-хореографічного мистецтва» [1].  

Цікавим елементом вивчення були прості кроки, перемінні та синкоповані. 

Одним з елементів побутових танців Слобожанщини є «полька», своєрідне ви-

конання «козачка». Українці повсякчас виконували на свята різноманітні варіа-

нти« польок». У фольклорних варіантах слобожанських «польок» кількість фі-

гур не була обмеженою; танець міг складатися з двох-трьох, а інколи понад де-

сяти фігур. Якщо «полька» не мала великої кількості різноманітних компози-

ційних перебудов, то декілька разів розпочиналася з першої фігури, що збіль-

шувало тривалість її виконання під час свята. Ця особливість відповідала вимо-

гам суспільства до побутових танців, адже завдяки невеликій кількості фігур 

«польки» були простіші у виконанні (на відміну від «козачків» і «гопаків»), що 

давало змогу долучати до танцю якомога більше людей. Отже, лексика побуто-

вих танців виразно свідчила про консервативність сталих форм побутових тан-

ців серед етнічних груп, які формували населення Слобожанщини. 
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Як зазначає Карина Островська, «на жаль, у сучасній літературі недостат-

ньо матеріалу стосовно розвитку народної хореографії Слобідського краю. Сьо-

годні в деяких журналах, газетах, збірниках існують нечисленні статті та відгуки 

стосовно етнології краю, загальних описів історії, культури, календарної звичає-

вості, побуту та традицій. Але питання щодо особливостей створення нових хо-

реографічних номерів і композицій потребує подальших досліджень» [4, с. 161]. 

Наступним етапом проєкту «Хореографи України – єднаймося!» став семі-

нар на тему «Основні принципи методики роботи з хореографічним колекти-

вом», що провів Борис Колногузенко – митець, який присвятив все своє життя 

популяризації українського танцю. Діяльність видатного хореографа втілилась 

як у постановки Великого Слобожанського ансамблю пісні і танцю (засновником 

якого він є), так і в педагогічну діяльність Харківської державної академії куль-

тури, де Борис Миколайович – декан факультету хореографічного мистецтва. 

Досягнення Бориса Колногузенка значні: «постановник культурної про-

грами «Ігор доброї волі» (США); дійсний член Української академії наук; член 

колегії Міністерства культури України; 17-разовий лауреат міжнародних кон-

курсів; п’ятиразовий переможець рейтингового конкурсу «Харків’янин року» 

та програми «Лідери ХХІ століття». Його високі здобутки дорівнюють найви-

щим нагородам Української держави, церкви, козацтва, Національної хорео-

графічної спілки. … Борис Колногузенко є Почесним громадянином Харківсь-

кої області та болгарського міста Дулово» [6]. 

У ході семінару викладачі хореографічних дисциплін Фахового коледжу 

культури і мистецтв (м. Калуш) ознайомились з методичним посібником Б. Кол-

ногузенка «Хореографічна композиція», у якому розкрито проблематику поста-

новки великих форм хореографічного мистецтва, а також виникнення і розвит-

ку хореографічної сюїти.  

Продовжила серію майстер-класів в м. Калуші Івано-Франківської області 

артистка балету «Київської опери» (Київського муніципального академічного 

театру опери та балету для дітей та юнацтва), аспірантка кафедри режисури та 

хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка Богдана 

Боднар, випускниця Національної академії керівних кадрів культури і мис-

тецтв, яка провела заняття з класичного танцю на базі Фахового коледжу куль-

тури і мистецтв (м. Калуш).  

До майстер-класу увійшли елементи exercise біля станка та на середині залу, 

під час виконання яких артистка балету зосередила увагу на правильному вико-

нанні, дотриманні всіх вимог класичного танцю. Такий тренінг дає змогу «розі-

гріти» м’язи танцівника перед виступом та в повсякденній тренувальній роботі. 

Більшість вправ було побудовано на розвитку стійкості танцівника на середині 

залу, що дасть можливість у майбутньому виконувати ускладнені елементи класич-

ного танцю. 

23–24 травня відбувся майстер-клас з класичного танцю за участі солістки 

балету Національної опери України Ірини Борисової. Зустріч організували ви-

кладачі кафедри сценічного мистецтва і хореографії Навчально-наукового 

інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника.  
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Ірина Борисова ‒ «лауреат Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря 

(Київ, 2004 р., ІІІ премія). Закінчила Київське державне хореографічне училище 

(2001 р., клас Л. М. Обовської), Національний університет культури і мистецтв 

України (2004 р.). У 2001–2004 роках – солістка Київського муніципального 

академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва. З 2004 року – солістка 

балету Національної опери України імені Т. Г. Шевченка» [5]. 

Солістка балету Ірина Борисова – одна з небагатьох виконавиць з досвідом 

в класичному напрямі: таких фахівців в Івано-Франківській області небагато. 

Поєднання виконавської майстерності та викладацьких здібностей дало змогу 

провести майстер-клас на високому професійному рівні. 

Україна – могутня держава. Її історія – у нашій пам’яті і передається з по-

коління в покоління. Кожна держава формує своєрідну національну культуру. 

Ми ніколи не повинні забувати своє коріння та бути готовими захищати нашу 

ідентичність, наші традиції та цінності, оскільки є носіями унікальної культур-

ної спадщини. 
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СУЧАСНІ ДІЯЧІ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ 

В АВТОРСЬКІЙ ПРОГРАМІ «КОЛЕСО ЛЮБОВІ» 

НА ЕМІГРАНТСЬКОМУ РАДІО 
 

 

Анотація. Зміст того, що хоче сказати людина, більшою мірою переда-

ють її вираз обличчя та рухи тіла, а не слова. Якими мають бути хореографи 

сучасності – як професіонали, так й аматори? Говорили із сучасними діячами 

хореографічного мистецтва в програмі «Колесо любові» на Емігрантському 

радіо. Подано фрагменти інтерв’ю, у яких митці діляться своїм досвідом ви-

кладання, способами, методами, прийомами та засобами в досягненні високо-

професійної майстерності. 

Ключові слова: танцювальна освіта в Україні, аматорське хореографічне 

мистецтво, фрагменти інтерв’ю, авторська програма «Колесо любові» на  

Емігрантському радіо. 
 

 

Гість програми – Лягущенко Андрій Геннадійович, заслужений діяч 

мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор Київського національ-

ного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, завіду-

вач кафедри коледжу хореографічного мистецтва Київської муніципальної ака-

демії танцю імені Сержа Лифаря. 

− Андрію Геннадійовичу, Ви викладач, який пише наукові статті, до-

сліджує мистецькі теми, залучає до наукової діяльності своїх студентів. Ви 

це робите тому, що й Вас колись мотивували та підтримували? Яку най-

мудрішу пораду Ви колись почули? 

− Так! Я пам’ятаю, як мене підтримували. Хочу назвати відразу чотири 

постаті, які мене направили на письменство та наукову діяльність. Насамперед 

це батько. У нього було прекрасне перо, він багато перекладав п’єс українською 

мовою, які потім ставили в театрах. А коли я вчився в аспірантурі, то це були 

Ігор Дмитрович Безгін, Юрій Олександрович Станішевський та Ростислав Яро-

славович Пилипчук. І кожен давав свою пораду. «Ви можете говорити все, що 

завгодно, − казав І. Д. Безгін, − а коли покладете перед собою чистий аркуш 

паперу, візьмете ручку або олівець і ці думки спробуєте викласти на папері, то 
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зрозумієте, що це абсолютно різні речі – говорити й писати. І те саме Юрій 

Олександрович казав: «Пиши завжди! Не виходить? Пиши! Бо якщо не будеш 

цього робити, у тебе ніколи нічого не вийде. Виписуйся!» У нього було легке 

перо. Чув, як казали, що Станішевський писав популяризаторські книги. А я 

завжди відповідаю: «Візьміть чистий аркуш паперу, сядьте й напишіть краще!»  

«Я не знаю, що Ви напишете в аспірантурі», − казав Р. Р. Пилипчук. «Щось 

та й напишу», – відповідав я. А потім, з часом, він мене зустрічає і каже: «Чув 

Ваш виступ на конференції, цікавий матеріал. Дасте мені почитати?» Взявши 

папку зі статтею, Ростислав Ярославович поїхав у відпустку. А через місяць 

мені приходить цінна бандероль, у якій вся робота була покреслена, але тоді він 

мені сказав: «У Вас є текст. Захищайтесь і приходьте до університету». З того 

часу в моєму житті завжди є місце науковим статтям і конференціям. 

 

 
 

А. Г. Лягущенко – гість програми «Колесо любові» на Емігрантському радіо 

(22.04.2021) 

 

− Чи відчуваєте Ви різницю між студентами Київського національного 

університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого та 

студентами коледжу хореографічного мистецтва Київської муніципальної 

академії танцю імені Сержа Лифаря?  

− І відрізняються, і ні. Справа в тому, що в театральному університеті я 

також викладаю хореографам. Магістрам − дисципліну «Основи науково-дослідної 

майстерності» на кафедрі організації театральної справи. Ну, по-перше, відріз-

няються віком. Ті, що в академії, молодші. Особливо фаховий молодший бака-

лавр, якому я на першому курсі читаю дисципліну «Історія сценографії театраль-

ного простору». Ми свідомо поставили цей предмет на перший курс, попри те, 

що вони дуже юні. Розуміємо, що студенти мають відчути, куди вони прийшли. 

Що таке театральний простір? Як він формувався? Як народжувався? І коли во-

ни виходять на професійну сцену, будучи ще учнями школи, то мають знати, 
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що таке планшет, арлекін, падога і т. д. Тому що це їхня професійна терміноло-

гія, якою потрібно володіти.  

На третьому курсі я викладаю історію театру, де в студентів вже інша сві-

домість. Вони набагато більше знають і відчувають. Якби ще читали, але зараз 

покоління, яке сприймає інформацію інакше. Я їх, звісно, стимулюю і наполя-

гаю на тому, що вони мають прочитати щонайменше драматургію. Бо, не знаю-

чи світового театру, не можна виходити на сцену, не важливо чи ти артист дра-

ми, чи балету. Навіть артистові балету важче: ще більше треба знати, бо в нього 

немає вербального виявлення та сценічної мови, але в нього є мова пластики та 

хореографії, де очі показують, чи знаєте, ви хто такий Шекспір, Мольєр, і чим 

відрізняється Гамлет від Макбета. І навіть якщо будуть зроблені всі трюки та 

техніка, а у вас будуть порожні очі – ви будете не цікаві на сцені. Тому це важ-

ливо для хореографічного коледжу.  

Що стосується університету театру, кіно і телебачення, то там викладаю іс-

торію театральної справи виконавського мистецтва, тобто історію театру з погля-

ду інноваційних форм, менеджменту, продюсерства. Це той бік, який у нашому 

театрознавстві вивчено недостатньо. Я автор книги, де розповідаю про видат-

них людей, яких ми знаємо як акторів, режисерів, драматургів, але мало хто 

здогадується, що вони були ще й прекрасними театральними менеджерами. Ось 

про це я і розповідаю студентам театрального вишу. Вони трохи інші, я б сказав, 

більш раціональні, спрямовані на менеджерську діяльність. Але якщо ви теат-

рознавець, то маєте знати історію театру, теорію музики, образотворче мистец-

тво, окрім бухгалтерського обліку, планування та фандрейзингу. Не важливо, 

на якій посаді ти працюєш у театрі, передусім у тобі має бути естетична й твор-

ча складова. А потім – усе інше. 

Гість програми – Кадученко Михайло Григорович, художній керівник 

Народного ансамблю народного танцю «Київ – Політ».  

− Михайле Григоровичу, Ви сьогодні художній керівник справді унікально-

го ансамблю народного танцю. І я навмисно вже декілька разів під час ін-

терв’ю підкреслила те, що Ваш колектив особливий. Як Ви вважаєте,         

у чому ваша унікальність? 

− Унікальний «Київ – Політ» передусім віковим цензом. Прийнято вважа-

ти, що хореографічний вік починається з 5–6 років і триває до 20–25 років. До 

цього часу не сприймали людей як танцівників, яким за 30. Учасники нашого 

колективу особливі тим, що їхній вік починається з 27 років, а також є учасни-

ки, яким виповнилося 55 років. Ось нещодавно солістці ансамблю Вікторії Кузь-

мінській виповнилося 50 років. Ніколи й ніхто не дав би цій блискучій викона-

виці яскравих ролей, мамі та бабусі стільки років. Так, так − саме бабусі. У ко-

лективі вісім бабусь і три дідусі.  
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Г. К. Михайло – гість програми «Колесо любові» на Емігрантському радіо  

(14.05.2020) 

 

– Колективу зовсім скоро 55 років. Розкажіть, будь ласка, про ваш 

творчий шлях. 

–  Готуючись до Вашої програми, я хотів багато про що розказати. І про 

початківців, і про перших людей, які переступили поріг тоді ще не балетної за-

ли. Але відхилив цю думку, тому що маю встигнути сказати про сам колектив, 

який був започаткований тоді, і колектив, який є сьогодні. Як кажуть мої дітки, 

ми його «реанімували». Мої дітки − це я так називаю всіх учасників, хоча й не-

даремно так кажу. Тому що і мої власні донька та син також є учасниками ан-

самблю. А у флешмобі з гопаком танцює моя донька з онукою. 

Так ось реанімувалися ми 2017 року, а сам ансамбль «Політ» народився 

в інституті ГВФ (сьогодні НАУ) 1965 року.  

− А коли Ви особисто познайомилися з колективом? 

− Я прийшов працювати в колектив 1973 року. Він для мене рідний і близь-

кий ще й тому, що сьогоднішні артисти колективу − це мої учні 70–80-х років. 

Лексика нашого колективу, хореографічна культура є одними з кращих у сві-

ті. І я докладаю максимум зусиль до того, щоб цю хореографічну культуру утри-

мувати, піднімати та показувати людям далеко за межами нашої держави. 

− У Вашому колективі технічно сильна хореографія. Є таке, що навіть 

танцюють цілими родинами. А також, на диво, всі учасники колективу 

стовідсотково мають вищу освіту. Це правда? 

− Так, пані Оксано, це правда! А в багатьох навіть по дві вищі освіти. Це 

говорить про те, що в нашому колективі інтелігентні учасники, з високою внут-

рішньою культурою. Передусім, хочу сказати, що між учасниками надзвичайно 

теплі стосунки. У нас ніколи ніхто нікого не ображає не те що грубим словом, а 

навіть непривітною інтонацією. Панують тільки любов і доброзичливість. Бу-

вають концерти, у яких беруть участь тато, мама та донька, також може танцю-

вати син з мамою. Тим самим вони з покоління в покоління передають народну 

творчість. 
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– Пане Михайле! Я дивуюсь Вашій молодості та енергійності. У чому 

таємниця Вашої енергії, вміння бути щасливим, мати такі неймовірні 
плани і так любити це життя? 

– Кажу абсолютно щиро, секрету не має: просто танець і любов – це жит-
тя! А також потрібно цінувати наше народне мистецтво – це криниця, з якої ми 
можемо черпати наснагу.  

Oksana Naumenko 

(Kyiv, Ukraine) 
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мейстер, режисер, фольклорист, педагог, який провів більше половини свого 
життя у вимушеній еміграції. «Батько українського танцю» став засновником 
низки «шкіл українських національних танків» як на теренах України (Волинь, 
Галичина), так і за її межами (Канада, США). Цікаво, що вихованцями цих шкіл 
були не лише вихідці з України. Танцювальні номери «Аркан», «Коломийка», «Гаїв-
ки», «Гопак колом», «Козачок Подільський» та інші виконували й американці. Ва-
силь Авраменко навчав українській культурі «широко»: не лише формував у сво-
їх учнів практичні навички танцювального мистецтва, але й захоплював тео-
ретичним матеріалом: історією, звичаями, обрядами.  

Ключові слова: український танець, національна ідентичність, балетмейс-
тер, еміграція, «школа українських національних танків», українське мистецтво.  



25 

Хореографічне мистецтво на початку ХХ століття стало одним з дієвих 

чинників формування національної ідентичності українців. Розвиток народно-

сценічної хореографії та національних балетних вистав зумовлює наукову зна-

чущість поглибленого дослідження феномену національного в хореографії.  

Вплив постаті Василя Авраменка (1895–1981) на розвиток хореографічно-

го мистецтва є суттєвим кроком у формування націєтворчого процесу в Україні. 

Згадаємо, що 100 років тому під тиском заборон, а в подальшому й репресій 

йому довелося їхати з України на інший континент для збереження свого життя, 

щоб працювати та розвивати мистецтво танцю. Митець-хореограф, балетмейс-

тер, артист, який щиро захоплювався культурою свого народу, любив Україну 

всім серцем і популяризував український танець, демонструючи його різнобарв-

ність усьому світові. 

Дослідженню мистецької спадщини Василя Авраменка присвячена низка 

робіт відомих українських науковців. О. Колосок, працюючи зі студентами, на 

своїх лекціях завжди акцентував на першопрохідцях у галузі українського тан-

цю – В. Верховинцеві та В. Авраменкові. Л. Косаківська присвятила дослідженню 

мистецької парадигми В. Авраменка багато робіт, зокрема й дисертацію. На по-

статі Василя Кириловича неодноразово наголошували М. Загайкевич, К. Остров-

ська, Н. Марусик, Р. Фондера, Л. Турчак та багато інших науковців.  

Будучи військовим, після революції (1917 р.) Василь Кирилович був на-

правлений Симоном Петлюрою на навчання до Драматичної школи. Саме там 

В. Авраменкові пощастило познайомитися з Василем Верховинцем – відомим 

українським композитором, диригентом, хореографом, етнографом, фольклорис-

том і педагогом [2]. Василь Миколайович Верховинець провів для В. Авраменка 

всього три лекції з балету, показав балетні кроки. У подальшому Василь Кири-

лович міг спостерігати за роботою театру М. Садовського та вже там формува-

ти практичні навички балетмейстерської діяльності. За короткий час йому вда-

лося створити справжні українські балети: «Чумаки», «Гонта», «За Україну».  

Навесні 1922 року Василь Авраменко відкрив свою першу школу україн-

ського танцю у Львові, де буквально за лічені тижні створив зі своїми учнями 

високопрофесійну танцювальну програму та гастролював Галичиною, де провів 

до кінця літа близько 50 концертів. Надалі політичні події осені 1922 року зму-

сили Василя Кириловича залишити Галичину. Проте, не вагаючись, він поїхав 

на Волинь, Полісся і Холмщину, де й почав організовувати тимчасові курси на-

ціонального танцю [6]. Кожен учень, опановуючи рухи українського танцю , 

у подальшому навчав хореографічному мистецтву майбутні покоління, переда-

ючи свій досвід нащадкам. Виступи танцювальних колективів В. Авраменка 

в Україні мали глибоко національне значення.  

Під тиском переслідування 1925 року, чекаючи візу до Канади, Василь Ки-

рилович провів свої останні виступи в Україні – на Волині та Галичині. На Батьків-

щину за життя В. Авраменко більше не повернувся.  

Надалі Василь Авраменко активно працював у Канаді. 1926 року відкрив 

«школу українських національних танків», куди прийшло займатися більше  

100 учасників. Перший концерт відбувся на світовій виставці, де двадцять п’ять 

тисяч глядачів зацікавлено споглядали за красою українського танцю.  
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Танцювальне мистецтво, яке викладав Василь Авраменко, настільки подо-
балося молоді, що в Інституті П. Могили в м. Саскатуні були започатковані «курси 
українських танків» [7, 73]. Молоді танцівники завзято вишукували українські 
костюми для виступів. Це був початок тріумфу Василя Авраменка. Зі своїми 
учнями він багато гастролював по Канаді, США, Аргентині, Бразилії, тим са-
мим активно популяризуючи українську культуру у світі. Згодом В. Авраменко 
написав: «Український танок – не пустощі, він – основний вияв нашої культури, 
це – національна зброя!» 

Саме Василь Авраменко здійснив перші спроби поставити український та-
нець на справжній фаховий рівень. Працюючи паралельно з Олександром Ко-
шицем, який демонстрував світові перлини українського хорового співу, Авра-
менко робив те саме з українським народним танцем. 1929 року була створена 
«школа українського національного танку» в Нью-Йорку [3, 23]. Головним і 
найбільш значущим заходом, що відбувся під керівництвом Василя Авраменка, 
можна вважати концерт у Метрополітен-опері 1931 року. На сцені відбувалися 
танцювальні дійства, у яких взяло участь більше 500 артистів і близько 100 хо-
ристів, якими керував О. Кошиць. 

Василь Кирилович Авраменко залюбки поєднував на сцені балетне мистецт-
во з музикою, театром, хоровим співом. Згодом додав ще й кіномистецтво, ви-
гадуючи найрізноманітніші форми народно-танцювальної і сценічної пластики, 
майстерно поєднуючи всі ці дійства в цілісній балетній драматургії. Саме за кор-
доном він отримав найвище своє народне звання: «батько українського танцю». 
А 1974 року Конгрес українців Канади відзначив Василя Авраменка найвищою 
відзнакою – Шевченківською медаллю. 

Уже не одне століття Україна бореться за право пишатися своєю культу-
рою, мистецтвом, історією. Василь Авраменко був настільки пройнятий ідеєю 
популяризації всього національного, українського, що, навіть перебуваючи за оке-
аном, активно розвивав український танець. Він писав: «Ми маємо працювати 
для України не лише тоді, коли нас будуть вітати, … але й тоді, коли не схочуть 
з нами знатися, навіть коли каміння кинуть». І він працював для України – від-
дано, самобутньо, жертовно.  
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Передумови створення національної тематики у вітчизняному балеті без-

посередньо пов’язані з літописом тих мистецьких подій, що відбувалися в ході 

його становлення і розвитку. 

Спираючись на дослідження Ю. Станішевського, можемо стверджувати, 

що професійне танцювальне мистецтво в Україні голосно заявило про себе на-

прикінці ХVІІІ століття, коли 1780 року в Харкові вперше почали ставити бале-

ти під керівництвом «відставного Санкт-Петербурзького театру дансера Івани-

цького». Ю. Станішевський припускав, що дивертисментні вистави Іваницького 

цілком могли бути близькими до національно-демократичних тенденцій, що пану-

вали в той час у російському балетному театрі та мали жанрово-комедійний, 

побутовий характер. Отже, на переконання Ю. Станішевського, славнозвісна 

Малярівна, імовірно, могла полонити глядацьку аудиторію в стилізованих укра-

їнських композиціях [2, 5].  

Іншим відомим солістом трупи Петра Іваницького був Тимофій Бубликов 

(справжнє прізвище – Бубличенко) – віртуозний класичний танцівник, перший 

соліст Віденської опери (1768), чудовий виконавець характерних ролей у диверти-

сментах. Крім створення образів у театральних виставах, він приголомшував гля-

дачів виконанням українських танців «Козак» і «Змагання запорожців на шаблях» 

[1, 19]. 

До української народної тематики зверталися у своїй творчості й артисти 

кріпацького театру князя Г. Потьомкіна, який з 1786 року очолював італійський 

композитор Д. Сарті, а балетним колективом з двадцяти двох танцівників керував 

педагог-хореограф Д. Розетті. Серед створених ним дивертисментів був танцю-

вальний номер «Козацький» [1, 21]. Варто наголосити, що інколи танцювальні 

дивертисменти національного характеру супроводжувалися виконанням народ-

них пісень.  

На подальше формування національної тематики в українському хорео-

графічному мистецтві вплинула робота музично-драматичних театральних труп 

середини ХІХ століття на чолі з корифеями: М. Кропивницьким, М. Садовським, 

М. Старицьким, а також діяльність балетних труп при оперних антрепризах, які 

працювали у великих українських містах – Києві, Харкові, Одесі, Полтаві, Ста-

ніславі, Катеринославі й ін. [1, 20].  

Український народний танець у його повноцінній формі було представлено 

у виставі І. Котляревського «Наталка Полтавка», показаній 1819 року в Полтаві. 

Саме тоді, за словами Ю. Станішевського, був затверджений новий тип сценіч-

ного танцю, який із часом став невід’ємною складовою музичної вистави та пе-

реконливим засобом дієвого розкриття характеру сценічного персонажа [1, 23].  

Український танець у стилізованій формі М. Щепкiна можна було побачити 

в опері невідомого автора «Українка, або Чарівний замок», показаній 1823 року 

театральною трупою О. Ленкавського в Києві. Будучи своєрідним варіантом 

відомої опери «Леста, дніпровська русалка» Ф. Кауера та С. Давидова, опера мала 

розгорнутий танцювальний дивертисмент, що складався зі стилізованих україн-

ських дівочих хороводів. 
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Запальний козачок поряд з польськими краков’яком, мазуркою й оберта-

сом можна було побачити в спектаклі «Селянське весілля», показаному в Києві 

в 1850-х роках. 

У 1893–1894 роках польський танцівник і балетмейстер С. Ленчевський, 

який став на чолі балетної трупи Київської опери, представив розширені дивер-

тисменти на українську тематику – «Малоросійський балет» і «Жнива в Мало-

росії». Постановник досить широко використав елементи української народної 

хореографії, що були певною мірою стилізовані й виконувалися в супроводі на-

родних пісенних та інструментальних мелодій, які підібрав балетмейстер і ди-

ригент Д. Пагані. 

1893 року під час гастролей української театральної трупи Г. Деркача в Па-

рижі були показані вистави «Наталка Полтавка» та «Назар Стодоля». У режисер-

ській композиції останньої провідне місце посідала вокально-танцювальна кар-

тина «Вечорниці», що справила надзвичайне враження на публіку.  

Окрім С. Ленчевського й Г. Деркача українські народні танці обробляв ін-

ший польський танцівник і балетмейстер – Хома Ніжинський, батько славнозвіс-

них Вацлава та Броніслави Ніжинських. Зокрема, працюючи над прем’єрою опери 

«Катерина» М. Аркаса за однойменним твором Т. Шевченка (перший показ відбув-

ся в лютому 1899 р. в Москві), він оригінально відтворив розгорнуту танцювальну 

картину «Козак», у якій досить повно розкрив тогочасні принципи стилізації 

народної хореографії. Аналізуючи роки роботи Х. Ніжинського в Україні, Ю. Ста-

нішевський наголошував, що танцівник і балетмейстер виявляв постійний інтерес 

до українського автентичного танцювального мистецтва й у його постановчому 

доробку було чимало танцювальних номерів на українську тематику. 

Оригінальні форми фольклорної хореографії можна було побачити й на 

початку ХХ століття, наприклад 1903 року, під час прем’єри опери М. Лисенка 

«Різдвяна ніч», яку здійснили режисер М. Старицький і диригент І. Паліцин. 

У танцювальному дивертисменті, окрім артистів балету, узяли участь оперні 

солісти: разом вони виконали запальний хореографічний твір, який поставили 

М. Старицький і хореограф-фольклорист В. Верховинець. 

Активним пропагандистом українських народних танців на драматичній і ба-

летній сцені став Михайло Соболь. Випускник Варшавської балетної школи (1895, 

клас М. Кулеши), окрім танцювальних епізодів у виставах українських музич-

но-драматичних труп, він працював у хореографічному ансамблі, який сам ор-

ганізував, з 28 артистів (десять чоловіків і вісімнадцять жінок). З 1910 року ан-

самбль гастролював містами України з театралізованими танцювальними сюї-

тами (з 1914 р. постійно перебував у Харкові): «Весілля на Україні», «Запорізь-

кі козаки», «Українські дівочі хороводи» й ін. 

1910 року в театрі М. Садовського відбулася прем’єра комічної опери 

М. Лисенка «Енеїда», у якій балетмейстер В. Верховинець створив оригінальні 

танцювальні дивертисменти, що надали драматичній дії виразності, через та-

нець розкрили яскраві риси характерів персонажів музичного твору. Ю. Стані-

шевський згодом зазначав, що «розгорнуті танцювальні сцени “Енеїди” були 
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досягненням національної народно-сценічної хореографії і певною мірою за-

кладали художні засади майбутнього українського балету» [1, 36]. Цікаво, що 

вже через два роки В. Верховинець розробив і підготував окремий тематичний 

хореографічний вечір: у квітні 1912 року він представив на розгляд публіки танці 

«Аркан», «Роман» і «Гопак» (постановник записав його в с. Кривому, що на Ки-

ївщині) і «два танки херсонські» [1, 37]. 

1914 року український народний танець у його стилізованому варіанті по-

вернув на балетну сцену польський балетмейстер А. Романовський. Працюючи 

в Київській опері, він поставив поетичну хореографічну картину «Танок рожевих і 

золотих снів» для одноактної опери «Ноктюрн» на музику М. Лисенка. А. Ро-

мановському, відповідно до музики М. Лисенка, вдалося створити вишукані кла-

сичні композиції, поєднані з елементами українських дівочих хороводів. «Тан-

цівниці в рожевих і золотавих туніках з легкими і прозорими шарфами в руках 

під замріяно-ніжні звуки музики, що нагадували баркаролу, повільно кружляли 

в натхненному фантастично-романтичному танці» [1, 30]. 

З початком Першої світової війни та погіршенням соціально-економічної 

ситуації в Україні рівень музично-хореографічних вистав різко знизився. Прогре-

сивні дії В. Верховинця і М. Соболя не підтримали інші постановники, які здебіль-

шого відмовлялися від роботи над оперними виставами з розгорнутими танцюваль-

ними дивертисментами, що потребували значних грошових і людських ресурсів. 

Революційні події 1917 року внесли значні корективи в життя українських 

театрів. У січні 1919 року тимчасовий робітничо-селянський уряд України за-

твердив Постанову про передачу всіх театрів та кінематографів у відання відділу 

освіти. Міські театри Києва, Харкова, Одеси й інших міст було націоналізовано.  

Крім того, у квітні 1919 року в Києві створили Державну українську музи-

чну драму, діяльність якої відіграла значну роль у розвитку національної тема-

тики на вітчизняній балетній сцені. Новий театральний осередок очолила худож-

ня комісія у складі композитора Я. Степового, художника А. Петрицького, ре-

жисера Л. Курбаса, співачки М. Литвиненко-Вольгемут, танцівника й балетмейс-

тера М. Мордкіна, диригента М. Багриновського. Балетна трупа театру на чолі 

з колишніми солістами московського Большого театру М. Мордкіним, Б. Пожиць-

кою та М. Фроман нараховувала сорок осіб. Дебютною роботою балетного ко-

лективу стали танці в опері «Утоплена» М. Лисенка, які зрежисерував Л. Курбас 

і поставив М. Мордкін. Дослухаючись до рекомендацій хореографа-консультанта 

В. Верховинця, М. Мордкіну вдалося створити по-справжньому оригінальні танці, 

ігри-хороводи русалок, що цілком віддзеркалювали обряди та фантастичні уяв-

лення українського народу. Згадуваний Ю. Станішевський досить влучно за-

значав, що М. Мордкін і В. Верховинець «досить широко використали танцю-

вальні рухи українських дівочих хороводів, поєднані з узагальненою лексикою 

жіночого класичного танцю» [1, 40]. 

Цікавим варіантом втілення української народної тематики на оперно-балетній 

сцені стали танці в постановці Державної української музичної драми – опері 

«Галька» С. Монюшка, сюжет якої інтерпретував Л. Курбас: штучно українізо-
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вані події розповідали про долю дівчини-гуцулки, яка постраждала від польсь-

ких панів. Консультуючись у В. Верховинця і Л. Курбаса, М. Мордкін створив 

оригінальні гуцульські танцювальні картини, центром яких став славнозвісний 

«Аркан». На жаль, хореографія М. Мордкіна так і не була представлена гляда-

чеві, адже в день прем’єри (30 серпня 1919 р.) у Київ одночасно увійшли війсь-

ка А. Денікіна та С. Петлюри. 

Подальший розвиток національної тематики на оперно-балетних сценах 

України був пов’язаний з радянським часом (після створення в 1922 р. Союзу 

Радянських Соціалістичних Республік, до складу якого увійшла Україна як Ук-

раїнська Радянська Соціалістична Республіка). Зокрема, після вдалих творчих 

експериментів Л. Курбаса – М. Мордкіна до реалізації хореографічних картин 

в операх звернулися постановники: П. Йоркін, А. Романовський, О. Соболь («Ка-

терина» М. Аркаса, «Тарас Бульба» М. Лисенка, Харків) і Р. Баланотті («Запо-

рожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, Одеса), діяльність яких зумовила 

подальший розвій національної тематики на українській балетній сцені. 
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Анотація. Розглянуто український календарний рік з обрядами й святку-

ваннями. Проаналізовано важливість танців в обрядовому циклі українців. Ви-

світлено українські унікальні звичаї і традиції, їхній духовний зміст і значен-

ня в житті народу. 
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Невід’ємною частиною нашого буття є історія українського народу, його 

традиції та вірування. Звичаї складалися впродовж багатьох століть і пов’язані 

зі світовідчуттям та світосприйняттям людей. З плином часу трансформувалися 

і зазнали змін традиції святкування, певні обрядові дійства, але незмінним за-

лишився їхній зміст. Більшість обрядів тісно вплелися в життя і побут українців 

в різні епохи й дійшла до нас як духовна спадщина українського народу. Традиції 

входили і закріплювались у побутовому житті, обряди формувались під час свят.  

Український народний календар має феєрію свят із чудовою обрядовістю. 

Календарну зиму започатковує грудень. На її початок припадає одне з великих 

двунадесятих свят – Введення в Храм Пресвятої Богородиці, або просто Вве-

дення, яке в деяких місцевостях має назву Введіння або навіть Видіння 3, 16. 

За три дні по Введінні – день Великомучениці Катерини, який вважали святом 

дівочої долі. Ввечері сходилися дівчата, варили вечерю. З приходом хлопців 

починалися розваги: танцювати в піст не можна, лише співали.  

13 грудня в ніч на Андрія дівчата ворожать, увечері в просторій хаті схо-

дяться хлопці, кусають калиту. 17 грудня – день Варвари Великомучениці. На 

другий – Сави, а на третій – Миколая. Після Миколая в селах на вечорниці зби-

ралась молодь. Спочатку приходили дівчата, потім – хлопці. У буденні дні на 

вечорницях дівчата, бувало, працюють: прядуть починки, шиють сорочки або 

вишивають рушники собі на придане. Хлопці залицяються до дівчат, розповіда-

ють небилиці, співають пісень, танцюють – заважають дівчатам працювати 2, 28.  
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На вечорницях розповідали небилиці, співали пісні. Крім цього, була ще й 

«складчина», де збирались чотири рази на рік (різдвяні свята, Великдень, перед 

Пилипівкою і Великим Постом) і влаштовували забаву з музикою і танцями. 

Музикантам замовляли музику і танцювали «Польку у два боки», «Метелицю», 

«Козачка». Кружляли в парах, рухали коло то в один бік, то в протилежний, дівки 

переходили від кавалера до кавалера. Танцювали крутяк, краков’як, шиму. Піс-

ні були коротенькі, на два куплети. Відспівавши соло, перша пара рухалась по ко-

лу й ставала в кінець черги. Долучались інші пари, які співали ту саму пісню,  

а потім показували майстерність у танці. На Поліссі хлопці були в чоботах, де-

які дівчата в черевичках, але більшість у постолах. Танцювали так, що інколи 

однієї пари постолів не вистачало. 

На передодні Різдва (6 січня) – Святвечір. На столі мали бути 12 страв – усі 

вони пісні. Найбільшим святом зимового циклу є Різдво (7 січня). Усі з нетер-

пінням чекали на початок колядування. Починали не всюди в один і той самий 

день: наприклад, на Покутті діти йдуть колядувати вже на Святвечір, на Сло-

божанщині та Гуцульщині – на перший день Різдва, коли в церкві скінчиться 

Богослужіння, а на Поділлі – вранці на другий день свят 4, 17.  

За тиждень після коляди – Щедрий Вечір, або свято Меланки (13 січня). 

Ввечері дівчата йшли щедрувати. Удосвіта хлопчики засівали та вітали з Новим 

роком. На свято Меланки переодягались у тварин і фольклорних персонажів, 

хлопці теж водили «маланку», одягаючись у жіночу сукню. Ходили від будинку 

до будинку, веселили жартами й танцями. Вранці палили снопи соломи, дідухів 

і стрибали через багаття. «Голодна кутя», або Другий «Святвечір», святкують 

напередодні Водохреща (19 січня). Ішли до церкви на святкову службу, яка за-

вершувалась освяченням води. 15 лютого – Стрітення Господнє. Цього дня по-

чинається поворот сонця на літо, тобто зима зустрічається з літом. Традиційно 

вперше співають веснянки, а востаннє лунають колядки та щедрівки.  

Зимові колядки, щедрівки, ворожіння, вечорниці супроводжувались пісня-

ми й танцями. З приходом зими трудова діяльність людини змінювалась, настава-

ли холоди – і все це розігрівалось магією свята. Головна мета колядників і щед-

рувальників – накликати щастя і достаток. Дівчата, хизуючись перед хлопцями, 

одягали кожушки, яскраві хустки, співали нескладні за музичною структурою 

пісні, водили хороводи, які чергувались із зимовими іграми та різними розвагами, 

рядженнями, відтворюючи динаміку новорічно-різдвяного циклу. Традиційним 

зимовим танцем була «Метелиця», яку молодь виконувала у святкові дні на ук-

раїнських ярмарках, сільських майданах, замерзлому ставку. Спочатку танець 

виконували під спів, а пізніше – у супроводі музичних інструментів. Такий хоро-

вод мав починатися стримано, з прискоренням і ставав усе більш жвавим і швид-

ким. Рухи танцю і музика створювали картину сніжної заметілі, зимової хурто-

вини – звідси пішла й назва. Все кружляло у вихорі танцю та складалось з од-

ного – двох простих рухів. 

Поступово «Метелиця» трансформувалась з хороводу в супроводі пісні в хо-

роводний танець. Характерними є зміна різних кругових фігур, чіткі, динамічні 

рухи, що імітують поведінку людини на холоді, яка намагається зігрітися: ви-

биванці, голубці, підкуйки, дрібушки, крутки соло та в парі, гра в сніжки 1, 35.  
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Танцюють переважно в масовому виконанні та парами. Темп – від найпо-
вільнішого до найшвидшого. Безпосередньо з «Метелицею» пов’язано колядки 
та щедрівки, які супроводжувались танцями. Це переважно нескладні хороводні 
танці, які за розвитком музичного матеріалу наближались до побутових танців: 
«Кривулька», «Шум», «Танчик», «Тинок». Лексика танців – різноманітні трю-
ки, акробатичні рухи, дрібушки, кружляння, вибиванці. На початку ХХ століття 
на Гуцульщині побутували танці колядників, які мали такі назви: данці, плєси. 
Попри передріздвяний піст танцювали «Зайчика», «Сороку-ворону» на свято Андрія. 
Зазвичай у піст і пісні дні (середа, п’ятниця) про виконання танців не йшлося. 

З нетерпінням чекали наближення весни. Одне зі свят, що є символом, – 
день преподобної мучениці Євдокії (14 березня). 30 березня – день святого Олек-
сія – чоловіка Божого. Всі вітали один одного з приходом весни й тепла. У цей день 
нічого не робили. 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Робити будь-
що вважалося гріхом, навіть птахи гніздо в цей день не в’ють. По обіді дівчата 
біля церкви водили перший весняний хоровод «Кривий танець». Побравшись за ру-
ки, довгою черідкою бігають поміж трьома вербовими кілочками, застромлени-
ми в землю, і співають. Дівчата плетуться в танці, одна поміж одною. Потім, 
знову побравшись за руки, ідуть хороводом [2, 195].  

«Кривий танець» будується з лабіринтних ходів, його водили між соснами 
та березами на узліссі на всіх масових гуляннях. З «Кривого танцю» почина-
лись і веснянки. Ними закликали весну, добрий урожай. Веснянками називають 
хороводи Наддніпрянщини, Поділля, Волині, рогульками – у деяких сільських 
місцевостях, гаївками, гагілками або ягівками – на Галичині, карагодами – на 
Чернігівщині, Слобожанщині.  

Зустріч весни була радістю і святом з народними іграми та ігрищами, роз-
вагами, піснями й танцями. Співали веснянок і водили хороводи спочатку лише 
дівчата, а з часом в хороводних іграх брали участь і чоловіки. В основі лежав 
трудовий процес, відтворення землеробської тематики, сприйняття природного 
довкілля, віра в оптимізм і невичерпну енергію. Серед рухів: косовиця, пропол-
ка, сіяння, снопов’язання, рухи ремісників – шевця, гончара, бондаря. Існували 
хороводи, де молодь у колі, а вибирали дівчину, яка входила в середину кола, 
або обирали хороводницю, яка заводила танець, і за нею повторювали рухи. 
Водити хоровод мала право дівчина на виданні або літня жінка. Молодь бралася 
за руки, утворювала кола, півкола, ключі й ланцюги. Найголовнішим у веснян-
ках-гаївках було коло. Воно знаменує сонце. Рух у танцях завжди йде за сон-
цем, зі сходу на захід.  

Мотиви веснянок продовжують теми русальних хороводів зі звичаями та ритуа-
лами. Танці були біля опудала, високого дерева «ігорного дуба», прикрашеного 
квітами й паперовими стрічками, або завивали берізку. Вони мали орнаментальні 
малюнки, залежали від ведучої та будувались переважно у формі кола, півкола. 

Вербна неділя – за тиждень перед Великоднем. На другий день після Хрис-
тового Воскресіння відбувались масові гуляння молоді та дітей. Ходили кругом 
села, співали, водили кривий танець. Від великодніх свят і впродовж літа три-
вала розвага молоді, яка звалась «Вулиця». Хлопці й дівчата збирались на вечор-
ниці просто неба. Спочатку щовечора, коли роботи ставало все більше – тільки 
у вихідні та свята. Запрошували музик, співали, а потім танцювали.  
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Водили хороводи «кругові» та «ключові». У кругових хороводах одна з ви-
конавиць відтворювала слова пісні в середині кола, а по закінченні на її місце 
виходила друга дівчина. Це хороводи: «Перепілочка», «Король», «Мак». Клю-
чові хороводи водили довгою лінією, ніби «ключем». Цей тип хороводів: «Кри-
вий танець», «А ми просо сіяли», «Зелений шум».  

Напередодні Трійці тиждень називали «Зелений», «Клечальний» або «Ру-
сальний». Він починався з четверга. Дівчата плели оберегові вінки. У деяких 
місцевостях (Харківщина, Полтавщина) водили «тополю». Найвища дівчина з гурту 
мала зображувати тополю, піднявши з’єднані руки над головою. На неї рясно 
одягали стрічки, хустки, намисто. Весь її стан прикрашали барвистими оздобами. 

День літнього сонцевороту – Івана Купала. Дівчата готували опудало – 
Марену, парубки виготовляли Купало – одягнену ляльку із соломи. Навколо 
Марени й Купала водили хороводи, створюючи зірочки, горизонтальні лінії, 
подвійні кола, співали пісні, влаштовували ігри біля вогнищ, перестрибувавши 
багаття. Дівчата пускали вінки на воду, ворожили. Сміливі шукали цвіт папороті. 

12 липня – Петра і Павла. Це час, коли починались жнива. Знов лунають 
пісні, водять хороводи, пов’язані з польовими роботами. До жниварських обря-
дів належали зажинки, жнива та обжинки. Осінній цикл свят – завершення збору 
врожаю. Кожне свято мало свої звичаї, обрядові дії, які супроводжували працю. 
У цей період святкували Пророка Іллі, Спаса, Успіння Пресвятої Богородиці, 
Преподобного Симеона, Здвиження, Покрову Пресвятої Богородиці, Архистра-
тига Михайла, Пилипа. Саме 27 листопада (Пилипа) – крайній день перед пи-
липівським постом, що триває до Різдва.  

Танець у житті народу є проявом емоцій, почуттів, спосіб спілкування та 
самовираження. Спочатку це була імітація певних рухів, трудових процесів, які 
були пов’язані з певними обрядами та святами. Календарна обрядовість у де-
яких регіонах, місцевостях мала свої особливості, локальний колорит. Вона тісно 
вплелась у життя українського народу зі своїми унікальними звичаями, піснями 
й танцями, які є першоосновою танцювального мистецтва. Передаючи з поко-
ління в покоління, ми маємо берегти багатство культурних традицій.  
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People's Artist of Uzbekistan, famous artist 

G. Matyokubova in her pamphlets describes the history of 

«Lazgi», the stages of its formation and its aspects related 

to the «Avesto", the features that combine national values 

and traditions, the mythological roots of 9 «Lazgi», close 

and different  proves its aspects on the basis of historical 

reality, creates a perfect portrait of the dance through the 

myths, legends associated with them, the lapars that pass 

from language to language over the centuries. In all his 

researches, the teacher considers the values of the people 

associated with the art of dance as an ethnographer-art 

critic, an experienced pedagogue, compares important 

facts, views and opinions on the history of the Khorezm 

dance school, in particular, «Lazgi», boldly measures them 

in terms of time and thought. Lazgi's international prestige justifies the continuation 

of the traditions of such teachers as Anajon Sobirova, popularly known as Anash the 
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Lame, and the unique hafiz Komiljon Otaniyozov.  Based on real facts, it tries to 

fully reflect the realities of the past, to accurately express the historical truth, the 

spirit of the period and the region associated with the Khorezm Dance School.  

In the Address of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M.Mirziyoev to 

the Oliy Majlis, it was emphasized that «further development of science in our 

country, education of our youth as owners of deep knowledge, high spirituality and 

culture» is extremely important. At the heart of any work of art and artistic creation is 

the perfection of man, his spiritual growth. Art and spirituality, art and literature 

purify the heart and soul, wash away its dust, lift the heart, give a world of pleasure, 

call for goodness and kindness.  

At the 14th session of the UNESCO Intergovernmental 

Committee for the Safeguarding and Preservation of the 

Intangible Cultural Heritage in Bogota, Colombia, on 

12 December 2019, the Uzbek national dance Lazgi was 

included in the Representative List of the Intangible 

Heritage of Humanity as an element of Uzbekistan's 

cultural heritage.   

The good news pleased not only Uzbeks, but all fans 

of Uzbek art around the world. This is the great performer, 

teacher, researcher and propagandist of the great «Lazgi» − 

a great connoisseur of Uzbek art and culture, whose ancient 

roots go back to the «Avesto», the image of a woman playing the chiltor, found in the 

walls of the Earth. People's Artist of Uzbekistan Gavharhonim Matyokubova's long-

term hard work, research and creative thinking were highly appreciated.  
 

 
 

In the art world, not only creating a school, but also introducing any innovation, 

writing a pamphlet or manual requires real talent and perseverance, dedication, 

patience. The inclusion of Khorezm «Lazgi» in the UNESCO list was not easy, it is 

based on many years of research and selfless work of the master artist, because in all 
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times, human society develops thanks to the progressive thinkers and implementers. 

Gavharhonim Matyokubova is a famous dancer who witnessed the creation of the 

ninth type of «Lazgi» − «yallali» by the great singer, People's Artist of Uzbekistan 

Komiljon Otaniyozov and was one of the first to perform it with great skill on foreign 

stages.  His pamphlets "Ofatijon Lazgi" and «Lazgi» consistently analyze the process 

of enlightenment and cultural relations and values between generations, the process 

of disappearance and enrichment, development and internationalization. He cites 

historical examples that prove the invaluable role of art and culture in educating the 

younger generation to become full-fledged people, establishing and strengthening 

friendly relations between different nations. According to the author, the emergence 

of the dance «Lazgi» was a discovery of fire, which played an important role in 

human life.  In particular, the natural process that led to this discovery is due to the 

geographical location, climate and weather conditions of the Orionvej region. The 

sacred book of Zoroastrianism, the Avesto, is the primary written source of 

information on this subject. 

National dances reflect the spirit and nature, psyche and mentality of the nation. 

They cannot be imagined or studied in isolation from the customs and culture of the 

people. G.Matyokubova analyzes the long and recent history of «Lazgi» in 

conjunction with the games «Zimlak» and «Ashshadarozi» of the holiday «Red 

Flower» associated with ancient traditions.  

Representatives of different nationalities and ethnic groups, cultures and 

religions have lived in peace in Central Asia for many centuries. Hospitality, 

kindness, generosity of heart and true tolerance are always inherent in our people and 

form the basis of its mentality, he said, referring to the intangible heritage of our great 

ancestors and the art of dance. After all, such qualities as sincerity, love, tolerance, 

openness, hospitality to the Uzbek people are a source of wisdom, which is fully 

reflected in the art of dance. Because national dances originated under certain 

conditions and they reflect different states of the human psyche, life and are the most 

influential means of art.  

Each dance created by Gavharkhanim has its own imagery, unique beauty and 

magic, which appreciates the role and importance of art in strengthening the 

friendship and solidarity of different nations, enhancing creative cooperation between 

peoples and countries. «Khorezm, famous for its rich history and culture, has been 

inhabited by different nations and peoples for a long time. Many of them have come 

from other countries and settled in different ways»  said Changak Lazgi, who has long 

held Khorezm as his homeland. Persians who are Uzbeks culture, customs and values.  

The ancient roots of Lazgi embody the essence of the most delicate elements of 

the Khorezm dance school. «Masharaboz Lazgi», «Qayroq Lazgi», «Dutor Lazgi», «Surnay 

Lazgi», «Saroy Lazgisi», «Changak Lazgi», «Khiva Lazgisi», «Garmon Lazgisi», «Khorezm 

Lazgisi» 9 the magnificent work is an invaluable treasure that symbolizes how great and 

sacred the soil of our homeland is, how ancient and diverse our national dance art is.  

In meetings with young people and journalists, in conversations with foreign 

experts and researchers, Gavharkhanim praised the real devotees of «Lazgi» Sharip 
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Dusboboev, Honored Artist of Uzbekistan O.Gayibova, K.Kutlimurodov, People's 

Artist of Uzbekistan Bikajon Rahimova, Sultan Otaniyozov, Masharif Tukay, 

Buvajon Qayrak, M. Kharratov, Sora bola, H. Boltaev, O. Kushmonov, Saodat 

mercury, G. Abdullaeva, G. Mirzaeva, R. Sapoeva, Sh. Toganov, Davlat surnaychi, 

M.Alieva, Rajab lak-lak, Qodir bola, Z. He emphasizes the merits of such famous 

artists as Latipov, H. Ollamov. Anash Khalfa, who founded a school in Khorezm art, 

mentions the famous hafiz Komiljon Otaniyozov, Roviya Otajonova, Sora 

Olloberganova, Oliya Otamuradova one by one, and highly respects their selfless 

work and skills, their legacy.  

There is hardly a person like Gavhar  Matyokubova  who knows the history of 

his country well, loves it and tells it like a magic fairy tale. Benazir's teacher 

Komiljon Otaniyozov's loving and responsible promotion of his multifaceted work is 

an example. The wisdom in his eyes, the thirst for knowledge, the love of the art 

world have shifted to dances. The nurse works long on each new dance. he harmony 

of the inner state, movements and symbols, colors and tones does not cease to work 

until it touches the heart. He learned to love and cherish music and dance as a divine 

miracle, to bring up young people with love from Komiljon Hafiz.  

The roots of the ancient Khorezm, the subtlety and in genuity of the ancient 

Khorezm are reflected in the dances created by Gavharkhanim, as the theme of the 

legendary history of this legendary land is always at the peak of her creativity. Of 

course, this process requires serious research: he studied in depth the Khorezm 

khanates, the culture and art of that period, the history of clothing and jewelry, folk 

customs, struggles and aspirations, lifestyle. G.Matyakubova delights the audience by 

expressing her love for the history of the Motherland, her inner experiences in 

dances, and encourages her to think, to understand the essence of the contradictions 

of life. Satisfaction with one's destiny, joys, sorrows that have been a stone in one's 

heart for years, what one has found, what one has lost, what burns one's heart like 

fire, become a dance.  

He draws strength from the classical literature of Khorezm and finds the 

necessary lines for his unique dances from the ghazals of Khorezm, Ogahi, Feruz. 

With his charming art he gives grace to the circles, delights the hearts, creates beauty. 

Gavharkhanim always strives for the purity of the Uzbek national dance art, for the 

restoration and preservation of the lost dances. He cares that the roots of national art 

will always be strong. His dances, which amaze the world, combine history, romantic 

pleasure and vitality, reflecting the spirit of the past and the present.  

Khorezmian dances are so lively, bright and charming that they captivate the 

audience. Each of Gavharkhanim's works is a unique event in the development of 

national dance. He collected, summed up, polished and revived the disappearing Lazgi 

movements, which were scattered in the memory of the people like pearls. To cite just 

one example: in May 1997, the 2,500th anniversary of ancient and eternally young Khiva 

was celebrated in Paris, France. On the occasion of this anniversary, Gavharhonim 

Matyokubova, People's Artist of Uzbekistan, a well-known representative of the 

Khorezm Dance School, a highly talented dancer and choreographer, created the 
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composition «Legend of Lazgi». It connects the existing 9 «Lazgi» and reveals the 

stages of gradual development of Uzbek dance.  

The composition «Legend of Lezgi» was staged as follows: In the middle of the 

Holy Tower there is a fire. The dancing girls are standing around the fire with a 

lighted candle in their hands with an elegant veil over their faces.  The traditional rez 

of «Lazgi» begins. On the right side of the stage, the narrator appears and begins his 

story. And the creation of man tells the story of the soul entering the body with a 

celestial melody, first to the fingers, then to the wrists and shoulders, and finally to 

the head. During the story, he spoke about eight «Lazgi» and its ninth type, «Yallali 

lazgi» created by the great hafiz Komiljon Otaniyazov. «After the discovery of 

Komiljon hafiz, this melody became eternal, an eternal song of love and beauty», he 

concluded. These words are said while the rez part of the Lezgi melody is being 

played. At that moment, a soulful dancer emerges from the fire in the middle in the 

form of music. The hands seem to be torn to pieces, trembling, trembling, slowly 

rising with dance movements. With a sad expression on his face, the «soul» slowly 

begins to spin. He goes to the girl holding the candle and stops, and touches his finger 

to the girl, who is stiff as a statue. The trembling girl slowly begins to shake. Now 

«John» runs to another girl. He touches her too. In this case, he goes to the 20 girls on 

stage one by one and repeats this action. It is as if the girls are alive and the dancers slowly 

place the candle in their hands on the ground. They rotate where they open the curtains 

on their faces, and one hand stiffens at the top. The main part of the melody «Lazgi» 

begins. Soz makes a moan. The hands are frozen above. Nola continues again, turning 

into a fig. The fingers begin to move slowly. Then the paws, wrists, shoulders move 

forward − then. He breathes life into his body, shakes his head, as if resurrected. 

Next to the girl in the middle, who looks like «John», there is a young man who 

is playing hard. They're in a game. The circle is divided into two sides, applauding 

their dancer and dancer and accompanying them with dance moves appropriate to the 

melody. Now the dancers throw one foot forward, one foot back, and begin to circle 

around the boy and girl in the middle in a Khorezmian foot style. At the end of the 

dance, everyone claps their hands and suddenly the dancer fires in the middle, and the 

girls finish the dance with candles in their hands.  

Surprised participants − guests from different countries, historians, scientists, 

journalists, art-loving French people, representatives of the diplomatic corps − long 

applauded Gavharkhanim, the beautiful dancers who performed her legendary dance . 
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Анотація. Досліджено умови виникнення українського народного танцю 

«Гопак», що сприяло своєрідності сучасного сценічного його виконання. Дове-

дено, що лексичною особливістю танцю «Гопак» є трюкова частина чоловічо-

го виконання, яка має потужне історичне підґрунтя. У сучасному українському 

народно-сценічному варіанті простежується значне розширення та усклад-

нення трюкової частини танцю. Зазначено, що для цього потрібна спортивно-

акробатична підготовка танцівників, яка потребує залучення до процесу на-

вчання відповідних фахівців і методик. 

Ключові слова: український народний танець, хореографічна творчість, 

воїн-козак, «гопак», чоловічий танець, військове мистецтво. 

 

 

Протягом століть український народ створив самобутню культуру, одним 

зі скарбів якої є танцювальне мистецтво. Кращі художні зразки танцювальної 

культури збережені і є невід’ємною частиною мистецького життя України. За-

пальні й ліричні, нестримні та повільні танці демонструють високу й самобут-

ню культуру українського народу. Хореографічні колективи своєю творчістю 

прославляють українське народне танцювальне мистецтво, завойовуючи палких 

шанувальників на всіх континентах світу. 

Розвиток сучасного українського народного хореографічного мистецтва 

не можливий без знання історичних витоків. Минуле країни свідчить про славетні 

військові перемоги, що зафіксовано народною хореографічною творчістю в ко-

зацькому танці «Козак», швидкому й запальному парному – «Козачок», старо-

винному – «Гайдук», жартівливому – «Чумак», односкладних танцях, що отри-

мали назву за основним рухом: «Тропак», «Голубець» тощо.  
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Більш як за чотири століття козаччини українська народна хореографія 

збагатилася творчістю запорізьких козаків, які відображали у танцях своє віль-

не, але суворе ратне життя 4, 15. Але, безперечно, найулюбленішим старовин-

ним народним танцем є «Гопак», який виконували на той час тільки чоловіки, 

демонструючи мужність і військову вдачу козацтва.  

Чоловічий український народний танець «Гопак» виник у певний час, за пев-

них умов і в певному середовищі: під час існування Запорізької Січі його вико-

нували воїни-козаки, які мали відповідну військову підготовку, були фізично 

загартованими та витривалими. Уміння гарно та вправно танцювати для запо-

рожця було справою честі: танцювальні рухи виконували не лише для задово-

лення і розваги. Це був певний вишкіл воїна-козака: за допомогою танцю юнаки 

навчалися військовому мистецтву. У народі говорили: «Козак танцює, як на коні 

гарцює». У цьому прислів’ї мали на увазі й козака, який вдало виконував рухи 

військового танцю «Гопак».  

Свою назву – «Гопак» – козацький танець отримав за основним рухом, який 

тлумачать, як стрибати, бити. Виконавці широко демонстрували різноманітні 

стрибки, «плазунці», «щупаки», «млинки», «присядки», «голубці» 4, 11.  

Фольклорист А. І. Гуменюк описує «Гопак» як чоловічий танець, який мо-

жуть виконувати один чи кілька танцюристів. Заздалегідь визначеної компози-

ційної побудови танець не має, він базується на імпровізації. Завдання кожного 

виконавця – якнайкраще і якнайдотепніше виконати ті чи інші танцювальні ру-

хи, не заважаючи іншим танцівникам. Темп виконання помірний, рухи виконують 

швидко, з поступовим прискоренням, що веде до кульмінації-фіналу 3, 191. 

Головною ідеєю танцю «Гопак» було змагання, яке відбувалось між окремими 

танцівниками-козаками, що демонстрували, вихваляючись, один перед одним 

свою спритність, силу та витривалість. Перетанцьовуючи рух за рухом, запо-

рожці вдавались до виконання карколомних елементів, підбадьорюючи супер-

ника до більш складних рухів. У такому танцювальному завзятому протистоян-

ні козаки виконували різноманітні стрибки, присядки, кружляння. 

Часи Запорізької Січі вже давно минули, але все, що пов’язане із січовика-

ми, сьогодні вкрай актуальне та набуло романтичного ореолу. Сучасна молодь 

намагається в усьому наслідувати легендарних запорожців, для яких першою 

ознакою козацтва було вміння танцювати по-козацькому − правильно, упевне-

но, відчайдушно, щоб «аж земля вгиналася» і водночас невимушено, з почуттям 

самоповаги 4, 24.   

Велике значення для сценізації українського народного танцю мали записи 

народної творчості, які здійснили такі дослідники, як: В. Авраменко, Р. Герасим-

чук, А. Гуменюк, В. Верховинець, В. Купленик, А. Богород, К. Василенко й ін. 

Зокрема, В. Авраменко у виданні «Національний танець» фіксує танець за на-

звою «Гопак колом з вільним солом», «Гопак парубоцький» 4, 33. Саме на ос-

нові матеріалів цих авторів були створені варіанти українського народно-

сценічного танцю. 
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У сценічному варіанті танець «Гопак» стає парно-масовим танцем і має 

сталу композицію. Традиційно початком танцю є вихід усіх танцівників, які 

стрімко рухаються по сцені. Поступово із загальної маси відокремлюються па-

ри, трійки, групи, що виконують танцювальні «па» окремо. Хлопці демонстру-

ють силу і спритність, а дівчата весело їх підбурюють. Чоловічі бурхливі тан-

цювальні рухи змінюються жіночими ліричними комбінаціями. Фіналізує ви-

ступ загальне виконання спритних і технічно складних елементів на тлі емоцій-

ного підйому 6, 86.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Гопак. Архівні кадри, 1953 рік 
 

За ідейно-емоційним змістом оновленого танцю «Гопак» музичний супро-

від під час виконання змінює свій характер, відповідно, до чоловічого − мужньо 

й героїчно, жіночого − ніжно та лірично й загального виконання − радісно та запаль-

но. Музика розкриває хореографічний образ танцівників, увиразнюючи рухи, 

фігури танцю і його емоційне забарвлення. Живе сплетіння різноманітних рухів 

у фігурах, що змінюються, формує вишуканий хореографічний малюнок народ-

но-сценічного танцю.  

Український народний танець «Гопак» має свою лексику, власні характер-

ні рухи та їх комбінації, які варіюються залежно від задуму постановника. Це 

здебільшого рухи суто чоловічі, їх виконання потребує не лише майстерності, 

фізичної сили та витривалості, а й спеціальної спортивно-акробатичної підготовки. 

У сучасному українському народно-сценічному танці простежується роз-

ширення структури традиційних танцювальних рухів: окрім основних прися-

док, додались і віртуозні розтяжки, присядки-розніжки, які мають різновиди, 

але найбільш різноманітними стали повзунці.  

У козацькому танці зросла кількість «револьтатів», «млинків», «відсічок», 

«голубців», «підбивок» й ін. Такі рухи потребують значної координації тіла, 

його стійкості та балансу, тобто спеціальної хореографічної та фізичної підго-

товки. Надзвичайно важливо під час виконання такого віртуозного руху є необ-

хідність зафіксувати потрібну позу в мить найвищого злету, а таке вміння фор-

мується лише внаслідок наполегливих тренувань. До цих рухів слід віднести як 

традиційні: повітряні кільця, щупак, повітряну розніжку, так і нові: прихід після 

подвійного повітряного туру в повний шпагат, у розніжку в повороті. Новоутво-

ренням є й повзунець з опорою на чоло, різновиди закладок-підсікань й ін.  
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Необхідно зазначити, що для виконання цих рухів потрібна спортивно-акро-

батична підготовка танцівників, яка потребує залучення до процесу навчання від-

повідних фахівців і методик.  

Є. Приступа і В. Пилат у виданні «Традиції української національної фізич-

ної культури» стверджують, що танець «Гопак» походить від національної бо-

ротьби, так званого «бойового танцю» запорозьких козаків [8, 45]. На їхню думку, 

«Гопак» – це свого роду «українське ушу»; і цю теорію підтверджує те, що не-

давно було започатковано новий вид національної боротьби – «Бойовий гопак».  

Лексика народного танцю «Гопак» природна й безпосередня, вона є наслідком 

єдності змісту та форми хореографічного твору. Тому козацький танець необхідно 

ускладнювати акробатичними трюками раціонально й виважено, вони мають 

бути виправдані розвитком дії та підкреслювати своєрідність «Гопака» 4, 35–38.   

«Гопак» є здобутком народного танцювального мистецтва України та потре-

бує детального наукового вивчення. Знання його походження та композиції по-

трібне для того, щоб професійно відтворити козацький танець на сцені. Мало 

знати основні рухи та побудову цього танцю, треба передусім добре знати істо-

рію, розуміти саму суть танцю, причину, що спонукала козака до танцювального 

двобою. Варто ретельніше вивчати зразки танцювальної культури українського 

народу, яким є танець «Гопак», тому що це і є джерело духовної культури України. 
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UKRAINIAN FOLK DANCE «HOPAK»:  

THE FABULOUS OF TRANSFORMATIONS 

 

Abstract. The article examines the conditions of origin of the Ukrainian folk dance 

«Hopak», which contributed to the uniqueness of its modern stage performance. It has been 

proved that the lexical feature of the Hopak dance is the stunt part of the male performance, 

which has a strong historical basis. In the modern Ukrainian folk-stage version there is a 

significant expansion and complication of the stunt part of the dance. It is noted that this 

requires sports and acrobatic training of dancers, which requires the involvement of 

relevant specialists and methods in the training process.  

Keywords: Ukrainian folk dance, choreographic creativity, Cossack warrior, «hopak», 

men's dance, martial arts. 
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Анотація. Простежено місце танцю в контексті філософської думки. 

Проаналізовано праці мислителів, починаючи з Античності до європейської 
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Перші згадки про танець відображені в стародавніх космологічних міфах, 

де танець супроводжує народження світу з хаосу (наприклад індуїстська міфо-

логія) [4]. А основу давньогрецької міфології становить анімізм, віра в людино-

подібність богів і тлумачення їхньої поведінки за допомогою міфів. Серед не-

божителів є Терпсихора – покровителька танців та хорового співу, яку зобра-

жають у вигляді молодої жінки з посмішкою на обличчі, іноді в позі танцівниці, 

яка переважно сидить і грає на лірі. 

Перші філософські праці з’явилися в добу Античності. Вони розкривають 

проблеми «мусичних» мистецтв, зокрема танцю. Давньогрецький поет Гомер 

вважав, що на світі найбільш приємними та прекрасними є сон, любов і спів, 

а бездоганним – танець. Також в епічних поемах здійснив опис танців: в «Іліа-

ді» – хороводу, а в «Одіссеї» – чоловічий дует на тлі танцюючих юнаків. 

Філософ Піфагор вбачав у танці та грі на музичному інструменті символи 

морально-естетичного виховання громадян. Афінський філософ Сократ високо 

цінував у мистецтві танцю вибагливу розміреність, граціозність і стрункість рухів, 

шляхетність постави людини [3]. 

Мислитель Платон у «Законах» і «Державі» описував переваги танцю так: 

якщо людина не може танцювати – вона неосвічена і груба, тоді як досвідчений 

танцюрист – утілення культурної людини.  
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Перший трактат «Про танець» написав вільнодумець Лукіан, який зазна-

чав, що «танець вносить лад і міру в душу того, хто дивиться, притягуючи по-

гляди найкрасивішими видовищами, захоплюючи слух прекрасними звуками 

та виявляючи прекрасну єдність душевної і тілесної краси» [3].  

Культ краси людського тіла в гармонії фізичного та духовного визначає 

специфіку античного розуміння проблеми тілесності. Також опис танців наяв-

ний у працях: Аристотеля, Філострата, Есхіла, Софокла, Еврипіда, Аристофана. 

Критично танець проаналізували з позиції раннього християнства у вико-

навських мистецтвах мислителі пізньої Античності: Кіпріан, Лактанцій, Терту-

ліан, вказавши на його корисну роль у пробудженні устремлінь душі до Бога [4]. 

В епоху Середньовіччя велику роль у житті суспільства відігравала церква 

та релігія, які жорстко контролювали людину протягом всього життя, впливали 

на її свідомість та поведінку. Філософська думка поділилась на два протилежні 

типи мислення. Одні, зокрема Климент Александрійський і Василій Великий, 

вважали, що танець є символом єдності з Богом, символом розуміння його кос-

мічної сутності. А інші: Святий Амвросій та Августин Блаженний – звинувачу-

вали його у збудженні чуттєвості з боку релігійних апологетів [4]. Однак деякі 

види танців допускали в життєве середовище з умовою, якщо в них вихваляли 

Господа або їх присвячували певним церковним подіям [3]. 

Стрімкий розквіт тілесного мистецтва забезпечила епоха Відродження. Антро-

поцентризм, гуманізм, модифікація середньовічної християнської традиції при-

звели до конверсії мистецтва в професійну діяльність. Разом з кардинальними 

змінами поглядів на зміст внутрішнього та зовнішнього існування людини тілес-

ному знову повернено сенс самодостатності та краси. Тілесна антична краса 

в епоху Відродження піднесена та наповнена новим змістом, що зумовило роз-

квіт куртуазної танцювальної культури, становлення салонного (бального) тан-

цю та створення перших професійних гільдій викладачів [4]. 

Також з першої половини ХV століття виходять праці, у яких систематизо-

вано танці й основні їхні рухи, зафіксовані композиції і манери виконання, ха-

рактер костюмів та аксесуарів: «Про практику або мистецтво танцю» E. Гульель-

мо, «Книга про мистецтво танцю» А Корназано, «Танцівник» Ф. Карозо, «Ми-

лість кохання» Ч. Негрі [4]. У XVII столітті теоретики танцю П. Бошан і Р. Феє 

створили систему запису танцювальних елементів і сформували всі наявні в су-

часному балеті позиції ніг і рук. Завдяки реформі Ж. Ж. Новерра балет перетво-

рився на вид мистецтва, що має важливе суспільне значення. 

На розвиток хореографічної думки доби Просвітництва вплинули філософсь-

кі пріоритети Д. Дідро та Ф. Вольтера. Також Д. Лок висунув концепцію про ви-

ховання діяльної, творчої та доброчесної людини: задля цього необхідно навчи-

ти її читати, малювати й танцювати. На думку філософа, танці додають рухам 

витонченості, яка зберігається протягом усього життя. 

У більшості праць німецького філософа Ф. Ніцше згадано танець. У «На-

родженні трагедії з духу музики» зазначав, що в танці людина може злетіти 

до небесної висоти та почувати себе богом. У філософській поемі «Так говорив 
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Заратустра» автор вірить тільки в такого Бога, який умів би танцювати. Для 

нього танець стає атрибутом найвищого, божественного мистецтва та думки. 

Від імені Заратустри філософ протистоїть усьому «серйозному, вагомому, гли-

бокому, урочистому» та закликає «навчитися літати», «бути легким», «танцю-

вати не тільки ногами, а й головою». Тобто бути легким і вільним у своєму ми-

сленні, як вільний і легкий танець [1]. У праці «На шляху до генеалогії моралі» 

філософ критикує західноєвропейські християнські цінності: сильні чоловіки тан-

цюють, щоб контролювати свої емоції та позбутися образи або помсти. А у «Сутін-

ках богів» та «Антихристе» танець представлено як засіб тренування почуттів, 

розвитку сприйнятливості та відповідальності, необхідних для створення нових 

цінностей [3]. 

Отже, на основі досліджених філософських праць можемо зробити висно-

вок, що танець посідає вагоме місце в суспільному житті та гармонійно впливає 

на естетичний і фізичний розвиток людини. 
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ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ СПАДЩИНИ  

УКРАЇНСЬКИХ КЛАСИКІВ У БАЛЕТНОМУ МИСТЕЦТВІ 
 

 

Анотація. Наукова розвідка присвячена розкриттю особливостей балетів, 

у яких інтерпретовано літературну спадщину українських класиків. Наголоше-

но на наукових працях, у яких проаналізовано поняття «українська національна 

балетна вистава». Відповідно до теоретичних аспектів, які висвітлили дослід-

ники, виокремлено спільні риси для балетів за творами Лесі Українки, Івана 

Франка, Тараса Шевченка, а саме: поєднання народних і класичних традицій, 

виразний етнічний колорит, тонкий психологізм, насиченість сенсом кожного 

жесту й руху, звідси наближеність хореографічної мови до поетичного уза-

гальнення. 

Ключові слова: інтерпретації літературних творів у балеті; українська 

національна балетна вистава; етномаркери; галерея жіночих образів українсь-

кої національної балетної вистави; балети «Лісова пісня», «Лілея», «Сойчине 

крило». 
 

 

У буремні часи для держави та її народу завжди загострюється потреба  

у зверненні «до джерел», до фольклору, до класичної мистецької спадщини. Від-

повідні тенденції можна виділити й у ХХ столітті, коли відбувалися визвольні 

змагання задля спроб становлення незалежної, самостійної України, і зараз, ко-

ли ми знову маємо пройти тернистий шлях до миру й процвітання. Митці інтер-

претують відомі сюжети, оновлюють теми й мотиви, дають творам друге життя – 

сучасне, близьке для глядача.  

У балетознавство вже стійко увійшло поняття українська національна ба-

летна вистава. За А. Н. Король, це балетна вистава, насичена елементами наці-

ональної ідентифікації (світоглядні, етичні, естетичні, психологічні особливості 

тощо); партитура з елементами народного мелосу; хореографія, побудована 

на поєднанні / синтезі класичного танцю та українського танцювального фоль-

клору» [2].  
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Метою нашої наукової розвідки є розкриття особливостей балетів, у яких 
інтерпретовано літературну спадщину українських класиків. 

Зі стрімким розвитком української музичної культури ХХ століття до різ-
номаніття її жанрів, безпосередньо пов’язаних з літературою, почали входити 
балети, лібрето яких мало за основу твори українських класиків. Дедалі частіше 
митці здійснювали спроби перекласти мовою танцю відомі сюжети Івана Фран-
ка [4], Лесі Українки, Тараса Шевченка й ін. Такі балети сприяють не лише якіс-
ному збагаченню культури, а й зміцненню української ідентичності, виконують 
роль етномаркерів українського балету у світовому хореографічному мистецтві. 
Художні образи з літературних творів перетворюються в символи, які реалі-
зуються на всіх рівнях балетної вистави: лексичному, образному, просторово-
композиційному, тематичному тощо. Характерною особливістю лексики таких 
балетів є синтез рис народного та класичного танцю. 

Одним з найяскравіших зразків української балетної вистави є балет «Лісова 
пісня» за однойменною драмою-феєрією Лесі Українки, створений 1936 року. 
Композитор Михайло Скорульський і його дочка, Наталія Скорульська, авторка 
лібрето, інтерпретували зміст літературного твору достатньо точно, зберігши го-
ловні образи, хід сюжету, драматичний розвиток подій. Засобами музичної та хо-
реографічної виразності відтворено емоційний колорит і переплетення казкового 
з реальністю. Звичайно, задля гармонійного втілення задуму були внесені певні 
зміни відповідно до законів балетного жанру. Деякі епізоди твору-основи ско-
ротили, інші ж, навпаки, розширили. Істотною відмінністю стало введення сце-
ни весілля Лукаша й Килини.  

Важливою особливістю внутрішніх і зовнішніх компонентів хореографіч-
них образів є демонстрування української ментальності, моральних установок. 
Усе: від положення тіла, міміки, різноманітних рухів до внутрішнього монологу 
героїв, їхніх емоцій, сприйняття подій – пронизане національними рисами.  

Поєднання традицій народного та класичного танців наявне в протистав-
ленні різних емоційно-образних сфер, а саме: образи звичайних людей (Лукаша, 
Килини) змальовано за допомогою засобів виразності народного танцю, а казкові 
створіння (Мавка, лісові істоти, русалки тощо) – засобами класичного, але теж 
із вкрапленнями українських танцювальних традицій [3, 140–141]. 

Аналізуючи музичну складову балету, можемо теж простежити виразний 
зв’язок із народно-пісенними мотивами. Значне місце відведене для музичного 
фольклору Волині. Багато мелодій зібрала сама Леся Українка під час фольклор-
них експедицій. Завдяки проникливій мелодійності та виразній образності му-
зика балету є зручною для виконавців і відповідно легка для сприйняття гляда-
ча. Українська пісенність поєднала соціально-побутовий світ зі світом фантас-
тичним. Риси народного фольклору бачимо в лейтмотиві Потерчат, русалчино-
му хороводі тощо.  

Варто зазначити й те, як інтерпретовано поетичні образи в балеті. Зупини-
мося на образі Мавки. На тлі особливої музичності, чуттєвості звучання жіно-
чий образ переростає у справжній символ краси та мінливості природи. Для такої 
образно-емоційної глибини не достатньо традиційних балетних засобів, тому 
з’являється потреба в посиленій психологізації, у досягненні виразності в кожно-
му русі.  
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Відомим утіленням літературної спадщини Тараса Шевченка є балет «Лілея». 

Він був першою репрезентацією образів і мотивів творів Кобзаря (однойменна 

«Лілея», «Русалка», «Сліпий», «Княжна» й ін.) у хореографічному мистецтві. 

Знову бачимо синтез народних і класичних традицій не тільки в музичній, а й у хо-

реографічній мові. Але К. Данькевич, на відміну від цитувань народних мелодій, 

просто узагальнив їх, надавши музичній партитурі ліричності й танцювальнос-

ті. Цікавою особливістю балету є те, що, хоча в подальшому було багато інтер-

претацій, змін у постановках зазнавало все, окрім музичного супроводу.   

Виразний образ головної героїні балету «Лілея» теж належить до своєрід-

ної галереї жіночих образів української національної балетної вистави. За до-

помогою поєднання ознак поетичних образів з різних творів Т. Шевченка в ба-

леті вдалося втілити яскраву внутрішню трансформацію головної героїні. Про-

мінентною рисою балету «Лілея» є симфонізація хореографічної мови, а також 

гармонійне її поєднання з драматичною виразністю. Значення балету для укра-

їнського хореографічного мистецтва загалом – непересічне, бо центральні обра-

зи Лілеї та Степана безпосередньо вплинули на становлення жіночого та чоло-

вічого танців. 

Перлинами музичної Франкіани є балети «Сойчине крило» А. Кос-Анатоль-

ського, «Каменярі» М. Скорика й ін. Відображення виразного національного 

колориту, ідейно-тематична спрямованість, тонкий психологізм при розкритті 

художніх образів – усе це притаманне балету «Сойчине крило», який став вда-

лою «спробою втілення засобами балетного театру складних філософських ас-

пектів літератури доби модерну» [1].  

Отже, у розмаїтті сюжетів, тем та образів можна виділити конкретні спільні 

риси для балетів за творами українських класиків. Поєднання народних і класич-

них традицій надало українській національній балетній виставі виразного етніч-

ного колориту, а тонкий психологізм і насиченість сенсом кожного жесту й ру-

ху наближає хореографічну мову до поетичного узагальнення. Проаналізовані 

балети продовжують жити в оновлених постановках і на чільному місці у вітчизня-

ному мистецтві стверджують моральний та естетичний потенціал національної ідеї. 
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ЕТНІЧНИЙ ТАНЕЦЬ – ВІДБИТОК НАРОДНОГО ЖИТТЯ 

 

 

Анотація. Розглянуто історичні закономірності формування фольклору 

відповідно до культурних традицій народу. Вказано, що традиція – важлива 

складова народного життя. Окреслено характерні риси етнічного танцю, 

стилістичні особливості, що створюють манеру виконання танцю; зазначено, 

за допомогою чого формуються виражальні засоби етнографічного танцю. 
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Фольклор – це підґрунтя, що визначає суть культурного буття українського 

народу, плекаючи традиції народної культури. Незважаючи на появу й розвиток 

в Україні професійних мистецьких форм, фольклор є незмінним джерелом для 

творчого натхнення культурного життя народу. Функціонування фольклору з ча-

сом зменшується, однак у різних культурних традиціях його інтенсивність і ди-

наміка неоднакові. В Україні цей процес також і занепадав, і посилювався. Особ-

ливу потребу у відновленні коду нації українська спільнота відчула в останні 

роки незалежного існування держави. 

На сьогодні складно ознайомитися з фольклором у традиційному середо-

вищі через безпосереднє спілкування з носіями культури наших пращурів, але є 

інший шлях пізнання – літературні джерела спадщини. 

Книга фіксує фольклорні традиції, зберігає особливості репертуарних, жан-

рових, стильових надбань культурної спадщини українського народу. Хоча 

книга – це застигла форма, але вона має потужний потенціал для відновлення 

традицій фольклору.  

Принадність фольклору полягає у своєрідності поєднань: у пісні та думі –

це синтез мелодії, слова й таланту співака; у казці вабить захоплюючий сюжет, 

майстерність оповідача, своєрідна мовностилістична виразність живого усного 

тексту 4. Танок захоплює динамікою та грацією ритмічно-пластичних побу-

дов рухів і комбінацій, мелодійною естетикою поз, вдалою драматургією по-

дання гротескових форм українського народного фольклору. 

«Питання про витоки та існування танцю, його роль у житті суспільства 

порушували автори різних історичних епох. Так, Платон у діалозі «Алківіад», 

проводячи паралель між людьми та тваринами, стверджував, що рух є їхньою 

суттю, тому походження танцю слід шукати у самій природі людей» 1, 6. 

Танець є видом мистецтва, у якому основою для створення художнього 

образу є рухи, жести, положення тіла танцюриста, які інакше, як через спосте-

реження, неможливо досліджувати. Витоки танцю пов'язані з найглибшими 

процесами, що відбувалися в житті того чи юного етносу. 

Етнічний танець – це танець певного народу (етносу), що сформувався 

з урахуванням народних танцювальних традицій. Цікавість до нього останнім 

часом значно зросла. Етнотанець є предметом дослідження не лише хореогра-

фії, а й такої історичної науки, як етнографія. Соціальна етнографічна дисцип-

ліна − етнічна хореографія – сформувалася на стику етнографії та хореографії. 

Вона вивчає умови формування етнічного танцю. Крім того, етнохореографія 

визначає засади танцювальних традицій різних народів світу. 

Найважливіше джерело етнічної хореографії – це життєвий устрій народу, 

його звичаї, мораль, етика. У танці він віддзеркалюється, передається за допо-

могою показу умовного, ігрового характеру взаємин. Ці танці виражають уяв-

лення, що склалися в народі, поняття про суспільні відносини між людьми. Во-

ни часто застосовують образні, часом символічні жести, пози, використовують 

предмети, які допомагають розкрити стосунки між учасниками. До таких танців 

відносяться ігрові танки, хороводи 1, 12.     
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Характерна риса етнічного танцю – колективність. Тобто етнічний танець 

являє собою безперервний ланцюжок творчих актів, які здійснюють у діалектич-

ній єдності масового й особистого. Будь-який етнотанець колись виконали впер-

ше, він мав автора. Але найкраще підтвердження його цінності, визнання наро-

дом – це втрата авторства. Приймаючи етнічний танець, той чи інший народ 

згодом вносить у нього зміни, уточнення – так творцем етнічного танцю стає 

народ, етнос. 

Традиція – важлива складова народного життя, що забезпечує збереження 

фольклорного танцю. Завдяки такій її ознаці, як спадкоємність (передача від 

покоління до покоління), танець здатний залишатися частиною життя народу, 

переживаючи разом з ним різні потрясіння, зокрема іншоетнічний вплив, збері-

гаючи при цьому власну специфічність. Танці, які прийшли до нас з глибини 

віків, називають традиційними. 

Найважливішою ознакою етносу, як відомо, є національний характер. На-

ціональна специфіка, властива тому чи іншому народу, є наслідком впливу ці-

лої низки чинників. До головних – треба віднести історичний шлях розвитку 

народу, природно-кліматичні умови, у яких він побутує, та основну спрямова-

ність його праці. Зазначені умови впливають на національне мистецтво, надаю-

чи йому специфічних рис. Національний характер проявляється й у різних сфе-

рах життя народу, зокрема в етнічній художній традиції і танці як її частині. 

У фольклорному танці втілено ментальність народу, що його створив. Етнічний 

танець – відбиток народного життя. Як і будь-яке явище фольклору, він увібрав 

усе найважливіше, притаманне народові. Такі танці не схожі один на одного і є 

унікальними 1, 14.  

Танцювальні рухи мають бути гармонійними та формувати яскравий образ, 

передавати почуття. Жести, пози, міміка – це ті виражальні засоби, що створю-

ють манеру виконання етнографічного танцю.  

Зміст і виражальні засоби народного танцю, з одного боку, безперервно 

розвиваються відповідно до змін, що відбуваються в житті етносу. З іншого – 

етнічний танець відображає сучасне розуміння дійсності засобами танцюваль-

ної мови, що здавна склалася і є для певного соціуму доступною і зрозумілою. 

Важливим засобом для відновлення традицій фольклору є зафіксовані відо-

мості провідних етнографів України. Цінний етнографічний танцювальний ма-

теріал, який зібрав і вивчив Андрій Гуменюк, став основою для першого видан-

ня книги «Українські народні танці» (видавництво «Наукова думка», 1962 р.). 

Як упорядник Андрій Іванович зазначив: «У другому виданні книги майже удвічі 

збільшено кількість описаних танців і танцювальних рухів. До збірника ввійшли 

записані танці Полтавської, Хмельницької, Чернігівської, Черкаської, Київської 

та інших областей України. Значну частину танцювальних дійств, які пройшли 

перевірку в репертуарі професійних і самодіяльних колективів, взято з друко-

ваних джерел. Загалом у збірнику 140 різноманітних за тематикою і жанрами 

танців, які репрезентують хореографічне мистецтво українського народу. У них 

відображено працю, героїзм, побут, звичаї, обряди, дозвілля нашого народу.  
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У книзі спочатку подані народні танці, що не зазнали жодної художньої 

обробки. Далі вміщено народні танці, які тепер називають сценічними: у них 

повністю збережено народну основу, але внесено певні зміни. У кожному роз-

ділі виділено групу танців, які створили провідні балетмейстери України на ос-

нові народної хореографії 3, 7.  

Павло Вірський наголошував: «Українські народні танці, запальні і лірич-

ні, нестримні і повільні, полонили весь світ. У них яскраво виявляється харак-

тер, висока і самобутня культура нашого народу. Успішні гастролі Національ-

ного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського 

й інших танцювальних колективів утвердили та прославили українське народне тан-

цювальне мистецтво, завоювавши палких шанувальників на всіх континентах» 3, 5.  

Отже, етнічний танець – важлива частина мистецького життя нашого на-

роду. Він надає самобутності й національного колориту сучасній українській 

культурі.  
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Анотація. Визначено витоки танцювального мистецтва етнографічної 

групи Прикарпаття – Опілля. Окреслено вплив історичних та етнографічних 

чинників на формування народного опільського танцю. Вказано шляхи збере-

ження танцювального мистецтва Опільського краю. Досліджено характерні 

особливості опільського танцю в контексті розвитку українського народно-

сценічного танцю. Зазначено роль фольклорного танцю у формуванні хорео-

графічного мистецтва Опілля.  
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хореографічне мистецтво. 

 

 

Питання становлення опільського танцю на Прикарпатті та його течії в укра-

їнському народному та сценічному танці на сьогодні є актуальним, оскільки це 

важлива частина нашої історії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій доводить, що опільська танцювальна 

культура на Прикарпатті другої половини ХХ – початку ХХІ століть не висвіт-

лена в сучасних наукових працях. Тому визначення методологічних основ ста-

новлення та розвитку танців Опільського краю в Івано-Франківській області, 

виявлення особливостей сценічної обробки, узагальнення досвіду, що збагачує 

українську танцювальну культуру здобутками Прикарпаття, є першочерговим. 

Опілля – етнографічна група, що «розташована на південний схід від міста 

Львова, у межах Львівської, Івано-Франківської і Тернопільської областей. На 

сході межує з річкою Золотою Липою, на заході – з річкою Верещицею (за ін-

шими джерелами – з річкою Щиркою), на півдні підходить до Дністра, на пів-

ночі – до Львівського плато, Гологорів і Перемишлянського низькогір’я» [3]. 

«Опілля є західним продовженням подільського етнографічного ареалу, що 

входить до зони Прикарпаття. Як зазначає дослідник Опілля кандидат історич-

них наук Роман Кирчів, археологічні пам'ятки засвідчують давню заселеність цьо-

го краю. На основі наявних відомостей з етнографії, народного мистецтва, фольк-

лору, традиційних промислів окремих місцевостей дослідник визначає Опілля 

як певний локальний етнографічний район західноукраїнського краю» [4, 4]. 
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В Івано-Франківській області до етнографічної групи Опілля входять Рога-

тин, Бурштин, Галич. Рогатинське Опілля – назва однієї з частин Опілля (частина 

Подільської височини). Розташоване в межах Львівської, Івано-Франківської та 

Тернопільської областей. Простягається з північного заходу на південний схід 

від річки Бібрки (за іншими даними – від річки Свірж) до річки Золотої Липи 

(за іншими відомостями – до річки Наріївки). На заході межує з Львівським 

Опіллям, на півночі – з Гологорами, на півночному сході з Перемишлянським 

низькогір'ям, на південньому заході та півдні з Ходорівським і Бурштинським 

Опіллям. «Рогатинське Опілля, середня частина якого розташована в околицях 

Рогатина, деякі джерела помилково називають Бурштинським Опіллям. І навпаки, 

Бурштинське Опілля (частина Опілля в районі міста Бурштина) разом з Ходорів-

ським Опіллям називають Рогатинсько-Ходорівським Опіллям» [5]. 

Танцювальне мистецтво Опілля формується на основі своїх звичаїв та об-

рядів. Культура опільського танцю виділяється з-поміж інших етнографічних 

культур Прикарпаття своїм цікавим виконанням: постановкою корпуса, поло-

женням рук, голови, рухами й танцювальними комбінаціями, костюмами, тан-

цювальною лексикою та поведінкою в танці.  

Фольклор є основою для опільського танцю. У фольклорі та культурній 

філософії танцю основним критерієм є визначення цінностей, які є невід’ємною 

частиною духовного життя. «Танець виник з різноманітних рухів і жестів, 

пов’язаних з трудовими процесами, побутом та емоційною уявою від навколи-

шнього світу. Рухи постійно змінювалися та мали художнє узагальнення і сфо-

рмувалися в мистецтво танцю – один з найдавніших проявів народної творчос-

ті» [1, 20]. Танці Опілля відображають особливості виробничих процесів, звича-

їв, обрядів, світогляду, що відрізнятиме її від решти України. 

Як зазначає О. Квецко, «фольклорний танець становить першооснову хо-

реографічної постановки, адже сучасні балетмейстери та колективи активно ви-

користовують елементи фольклору у своїх творах, надаючи їм сучасних харак-

теристик та особливостей з метою зацікавлення і задоволення мистецьких потреб 

глядачів. Фольклорний танець і його елементи забезпечують збереження націо-

нальних традицій» [2, 5]. 

Одним з основних чинників, що вплинули на формування опільської тан-

цювальної культури, є географічно-етнографічне розташування. Оскільки тери-

торія Опілля знаходиться на рівнинній місцевості, хореографічна лексика тут 

не така «скута», як у гуцульських танцях. Переважають підскоки, зіскоки, прос-

ті та синкоповані оберти.  

Цікавою є хореографічна картинка «Весілля на Опіллі» (постановник – 

Олександр Заставний). Танець записано в селі Бовшів Івано-Франківської області, 

побудовано на фольклорному матеріалі та поставлено на базі Зразкового ансамб-

лю танцю «Дивоцвіт» (будинку культури с. Задністрянське Галицького району 

Івано-Франківської області). 

Серед відомих хореографічних колективів Опільського краю в Івано-Фран-

ківській області можна виділити: 

• Народний аматорський танцювальний колектив «Юність Опілля» Рогатинсь-

кого державного аграрного коледжу (керівниця – Людмила Мельник). У репертуарі 
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ансамблю є багато цікавих хореографічних композицій, які демонструють опільсь-

киий характер: «Опільська полька», «Юність опілля», «Великодні гаївки»; 

• Зразковий хореографічний колектив «Опільчанка» Рогатинської школи 

естетичного виховання (керівниця – Лілія Горинь); 

• Народний аматорський танцювальний колектив «Вихор» м. Бурштин (ке-

рівник – Олександр Заставний); 

• Зразковий аматорський танцювальний колектив, ансамбль народного  

танцю «Ярославна» (керівниця – Галина Колодій). 

Становлення та розвиток опільського танцю відбувалися під впливом істо-

ричних подій і трансформацій. Фольклор – важливий чинник формування репер-

туару професійних та аматорських колективів Опілля, що засвідчив аналіз ро-

боти хореографічних колективів Опільського краю. Систематизація історичних 

відомостей про специфіку стилістики опільського танцю Прикарпаття сприяти-

ме ґрунтовному їх дослідженню задля збереження культурних надбань Опілля 

для майбутніх поколінь. 
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МАРІЯ РЄЗНІК – 

ХОРЕОГРАФІЧНИЙ ЛЕЙТМОТИВ ВІННИЧЧИНИ 
 

 

Анотація. Розкрито такі питання: історія хореографії Вінниччини, до-

слідження творчого шляху Марії Рєзнік – одної з основоположниць класичної 

хореографії на Вінниччині та відомої хореографині й педагогині, методика ви-

кладання Марії Рєзнік класичного та народно-сценічного танців, основа класич-

ного танцю, за Марією Рєзнік, вплив на сучасність, збереження та розвиток 

знань історії хореографії Вінницького краю, послідовники Марії Рєзнік. 

Ключові слова: Марія Рєзнік, історія хореографії Вінниччини, хореографія 

Тульчина, історичні постаті в хореографії другої половини XX століття, кла-

сичний танець на Вінниччині.  
 

 

Хореографія – це не просто мистецтво постановки танцю як послідовності 

кроків, рухів, фігур для створення найкращого сценічного ефекту. Історія хоре-

ографічного мистецтва Вінниччини. Яка вона? Хоча б з минулого століття і до 

сьогодення… Це ті знання, які так потрібні новим поколінням, щоб зберегти 

своє, відродити пам'ять про недоказане та примножити все те сучасними досяг-

неннями.  

З превеликим задоволенням розповім про одну з 

основоположниць класичного танцю на Вінниччині. Це 

відома хореографиня, педагогиня і чудова людина, яка 

півстоліття – з 1963 по 2013 рік – віддано працювала в 

нашому краї. Ким стали сьогодні її учні, їхні успіхи та 

досягнення – це результат тих знань і досвіду, які наста-

вниця передала своїм вихованцям. Ітиметься про мою 

улюблену вчительку Марію Матвіївну Рєзнік. Цьогоріч 

їй виповнилося б 95 років. Але 4 травня 2015 року її до-

бре серце перестало битися. Світла пам'ять про неї не 

залишить байдужими майбутні покоління всіх причет-

них до танцю.  Рєзнік Марія Матвіївна  
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Народилась Марія Рєзнік 13 грудня 1926 року в місті Києві. 1936 року сім'я 

переїздить до Ленінграда (нині Санкт-Петербург).  

Як кожна маленька дівчинка Марія мала заповітну мрію – хотіла навчитися 

танцювати й стати балериною. Мати вирішила відвести її до Ленінградського 

хореографічного училища (нині академія імені А. Ваганової). На той час їй ви-

повнилось 11 років, і за віковими критеріями Марія вже не проходила. Але здібну, 

талановиту дівчинку побачила сама Агрипіна Яківна Ваганова, і Марії запро-

понували навчатися в студії при училищі. 

Згадую, як цікаво розповідала нам на уроках танцю Марія Матвіївна про 

період свого навчання в цьому особливому закладі. Там вона вперше вивчила 

термінологію класичного танцю, опанувала його складну техніку й отримала 

безцінний досвід. Не знаємо, на жаль, подробиць за яких обставин, але в цей 

період вона знайомиться з Володимиром Румянцевим – учнем Ленінградського 

хореографічного училища. Вони були ровесниками. А коли танцювали в парі, 

Агрипіна Яківна неодноразово відзначала їхній дует. Знайомство цих двох та-

лановитих, закоханих у танець людей надалі буде супроводжувати їх упродовж 

усього життя.  

Починалась Друга світова війна. Батька призвали на 

фронт. Сім'я евакуюється до своїх далеких родичів в 

м. Хабаровськ на Далекому Сході. Тут Марія продовжує 

навчатися хореографії в студії при Хабаровському музич-

ному театрі комедії (нині Хабаровський крайовий акаде-

мічний музичний театр). Успішно закінчує студію і як од-

на з найкращих отримує пропозицію працювати артист-

кою балету. У роки війни театр продовжує роботу. 

1945 року дає спектаклі на фронті бійцям, які брали уч-

асть у Маньчжурській операції.  

На той час молодого лейтенанта Володимира Румян-

цева направляють також на Далекий Схід для стримуван-

ня японської агресії. Так і відбулась друга доленосна зу-

стріч Марії з Володимиром. Вони стали надзвичайно близькими друзями. 

Одного разу на прем’єру балетного спектаклю завітав і майбутній чоловік 

Марії – Василь. Досвідчений майор, який пройшов три війни: Фінську, Вітчиз-

няну і Японську, побачивши чарівну бале-

рину, зрозумів, що вона його доля. З першо-

го погляду вони закохалися одне в одного. 

Ця любов поєднала їх навіки. 

Згодом Марія стала дружиною офіцера, 

якому завжди й усюди була вірною супут-

ницею. Далі було безліч військових гарнізо-

нів у різних куточках Радянського Союзу за 

місцем служби чоловіка. При клубах гарні-

зонів на той час були створені жіночі ради. 

Активну участь у них брала й Марія. Вона 

організовувала культурно-мистецькі заходи, 

Хабаровськ, 1944 рік 

Палац піонерів, 1975 рік  
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створювала танцювальні колективи з числа військових і їхніх сімей. Крім того, 

була майстринею на всі руки та вела гурток вишивальниць для дружин офіцерів.  

У Василя і Марії народились донечки Наталя, а пізніше Ірина.  

Реалізувати свою мрію – навчати молоде покоління хореографічному мис-

тецтву – Марія Матвіївна змогла вже в зрілому віці в місті Тульчині Вінницької 

області (з 1963 року), куди її чоловік був призначений на посаду командира 

полку.  

З допомогою працівників районного будинку культури Марія Рєзнік орга-

нізувала танцювальний гурток, а згодом і хореографічну студію. Запрошувала 

на заняття всіх охочих. Однією з її 

учениць була тепер уже заслужена 

працівниця культури України, керів-

ниця Зразкового аматорського хорео-

графічного колективу «Вітерець» На-

таля Василівна Бегаль. «Умов для за-

нять тоді не було. Замість станків 

ставили стільчики і займалися…» − 

згадує Наталя Василівна. 

Так у місті Тульчині з'явились 

основи класичного та характерного 

танців. Взагалі місто Тульчин, одне зі 

славетних у нашому краї, відоме ще й 

тим, що тут на початку XX століття Микола Леонтович створив хорову капелу. 

До речі, донька Марії Матвіївни Наталя навчалась грі на фортепіано в рідної 

сестри Миколи Дмитровича. 

На уроки класики до Марії Матвіївни приходили юні, а сьогодні вже наші 

видатні хореографи: заслужений працівник культури України, керівник Народ-

ного аматорського ансамблю танцю «Ровесник» Василь Бондарчук і відмінниця 

освіти України, педагогиня Народно-

го художнього колективу України, ан-

самблю народного танцю «Радість» 

Вінницького палацу дітей та юнацтва 

імені Л. Ратушної Жанна Марущак. З 

величезним захопленням відвідували 

вони заняття Марії Рєзнік. Їхні життєві 

шляхи тісно перепліталися… 

Життя не стояло на місці. 1969 року, 

демобілізувавшись, чоловік Марії Ма-

твіївни отримав пропозицію працюва-

ти у Вінницькому облвиконкомі. На 

державній службі Василь Максимо-

вич мав можливість отримати житло, 

щоб перевезти родину до Вінниці.  

Палац піонерів, 1977 рік.  

Фото з архіву Галини Чекини 
 

Ансамбль «Дружба». Київ. Палац «Україна».  

Звіт Вінницької області.   

Фото з архіву Ж. Марущак 
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Професійне покликання Марії Матвіївни 

набуло тут нової якості. Пропозицій працювати 

було вдосталь: і серед провідних хореографів в 

управлінні культури, і керівницею колективу в 

щойно збудованому м’ясомолочному технікумі 

(нині технологічно-промисловий коледж Він-

ницького національного аграрного університе-

ту). Обирала вона серцем. І важливу роль у ви-

борі її місця роботи відіграла третя доленосна 

зустріч з Володимиром Івановичем Румянце-

вим. На той час він уже чимало зробив для 

збереження та розвитку хореографічного мис-

тецтва на Вінниччині. Сім'ї Румянцевих і Рєзніків дружили до останніх днів 

життя. Отож Марія Матвіївна стала педагогом-хореографом Палацу піонерів і 

педагогом-репетитором в ансамблі «Дружба» медичного інституту (керівником 

якого був В. Румянцев). Паралельно викладала класичний танець у гуртку ді-

ток, які займались фігурним катанням. 

Багато учнів пройшли через школу класичного танцю Марії Рєзнік. Це те-

пер керівниці зразкових аматорських хореографічних колективів: Тетяна Коси-

чук («Подоляночки» Вінницької дитячої школи мистецтв) й Олена Береза («Пе-

рлини» Вороновицької ДМШ), а засновниця Зразкового аматорського хореог-

рафічного колективу «Візерунки» Вікторія Карнаухова на основі уроків хорео-

графії Марії Матвіївни виховала й своїх послідовників, які нині керують «Візе-

рунками». Продовжують справу Марії Рєзнік і ті, які виїхали за кордон. Відві-

дували уроки хореографії в Палаці піонерів: і сьогодні знана у Вінниці майст-

риня Галина Чекіна, і Галина Максимова, й Олег Карпенко, й Оксана Олійник 

(сини якої Кирило та Артем нині 

відомі хореографи) й ін. Не одне 

покоління закохала в хореогра-

фічне мистецтво провідна хорео-

графиня.  

З 1988 до 2013 року Марія 

Матвіївна – педагог Народного 

аматорського ансамблю танцю 

«Ровесник». Її відданість своїй 

справі, любов до учнів, тактовна 

манера викладання, особливий 

підхід до кожного вихованця на-

завжди закарбувалися в моїй па-

м'яті. Елегантна, витончена, гра-

ційна, зі своїм особливим шар-

мом, вона притягувала нас своєю невичерпною енергією, надихала бути доско-

налішими з кожним заняттям. Атмосфера її уроків – то скарб, подарований до-

лею. Отож Терпсихора обрала саме такий шлях… 

Зліва направо: М. Рєзнік, Ж. Марущак, 

В. Румянцев, Н. Артюхіна 

1972 рік 
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БАЛЕТ ЮРІЯ ШЕВЧЕНКА «БУРАТІНО І ЧАРІВНА СКРИПКА»:  

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ХОРЕОГРАФА  

З МУЗИКОЮ КОМПОЗИТОРА 
 

 

Анотація. Досліджено процес створення балету Юрія Шевченка «Бура-

тіно і чарівна скрипка». Вказано, що, створюючи балет за сюжетом популяр-

ної казки про ляльку Буратіно, композитор Ю. Шевченко обрав уже відомий 

шлях пошуків нового сценічного втілення всесвітньо відомої історії.  

Ключові слова: балет, Юрій Шевченко, «Буратіно і чарівна скрипка», лейт-

тема, лібрето.  
 

 

Лібрето балету «Буратіно і чарівна скрипка» ґрунтується на сюжеті дитячої 

повісті-казки О. Толстого «Золотий ключик, або Пригоди Буратіно» (1936 р.). 

Варто зазначити, що сам жанр казки природно співвідноситься із музичним мис-

тецтвом, про що свідчить величезна кількість музичних вистав за мотивами казок 

(як народних, так й авторських), мюзиклів, музичних мультфільмів, кінофільмів 

та, звичайно ж, балетів й опер.  

Звернення до одного й того самого сюжету набуло популярності із заро-

дженням кіномистецтва, про що свідчить досвід найвідоміших кіностудій світу, 

передусім студії Warner Brothers (Голлівуд, США) у ХХ столітті. Зазвичай оби-

рають сюжет, добре відомий у всьому світі, на основі чи за мотивами якого 

з’являється мультфільм, музичний мультфільм, мюзикл або художній фільм; 

після цього знімають другу, третю та інші численні версії вже екранізованого 

сюжету. Так було, наприклад, із відомою казкою всіх часів і народів про По-

пелюшку Шарля Перро.  
Тож, створюючи балет за сюжетом казки про ляльку Буратіно, композитор 

Ю. Шевченко обрав уже відомий шлях пошуків нового сценічного втілення всесві-
тньо відомої історії. Частково в інтерв’ю (з 3 хв 11 с) [5] він пояснює причини звер-
нення саме до сюжету «Буратіно», які можна вважати особисто-біографічними. По-
перше, відвідуючи з дитинства оперний театр у Києві, Ю. Шевченко мріяв 
написати власний балет для цієї добре знайомої оперної сцени. І друга причина 
полягає в тому, що історія про Буратіно стала першою книгою Ю.  Шевченка 
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в дитинстві, яку він прочитав самотужки від початку до кінця. «І так назавжди цей 
персонаж увійшов у моє життя», – підкреслює митець (з 3 хв 56 с) [5]. Саме тому 
композитор брав безпосередню участь у написанні лібрето до балету «Буратіно», 
про що читаємо на сайті Національної опери України [1]. Також  важливо підкресли-
ти, що саме балет «Буратіно» став першим зверненням композитора до цього жанру.  

«Казка-прототип» про Пінноккіо здобула популярність та визнання у світі, 
про що свідчить її переклад багатьма мовами. Отже, до початку роботи компо-
зитора Ю. Шевченка над музикою для балету про Буратіно цей персонаж уже 
став добре відомим як герой літературного твору (СРСР, 1936 р.), мультипліка-
ційного фільму (СРСР, 1960 р.), кінофільму (СРСР, 1975 р., муз. О. Рибнікова), 
мюзиклу на музику українського композитора О. Білаша «Пригоди Буратіно» 
(1989 р., Київський муніципальний театр для дітей та юнацтва). Тому рішення 
композитора створити однойменний балет здається логічним і виправданим. 
А з урахуванням популярності твору та відомості головного персонажа юним 
глядачам майбутній балет був приречений на успіх.  

Разом з тим Ю. Шевченко не просто створив балет за обраним сюжетом, 
а відразу розгледів «початкову музикальність» сюжету, перенісши низку музич-
них елементів в оркестрову партитуру та розвинувши їх до лейтмотивів голов-
них персонажів. Про це свідчить навіть назва балету, що в інтерпретації компози-
тора й інших лібретистів (лібретист Е. Яворський і балетмейстер В. Литвинов) 
звучить як «Буратіно і Чарівна скрипка». Отже, вони продемонстрували новий 
погляд на вже відомий сюжет, який при детальному огляді виявляється настіль-
ки природним, що, здається, саме такої музичної складової завжди не вистачало 
для найбільш повного розкриття літературного сюжету.  

Розглядаючи музику до балетів Ю. Шевченка в контексті їхнього концерт-
ного життя, відмітимо, що на сьогодні один з номерів балету «Буратіно і Чарів-
на скрипка» вже виконували як окремий симфонічний твір. Це «Вальс» (у ліб-
рето «Чарівний вальс») з картини другої дії балету, що прозвучав у виконанні 
Оркестру Запорізької філармонії 2021 року [4]. 

Відомо, що 2009 року композитор створює інший балет – «Бармалей», який 
успішно оселяється в Київському театрі для дітей та юнацтва (прем’єра 14 травня 
2011 р.). Цікаво, але сам композитор (і ми це чуємо в музиці) пояснює, що му-
зика цього балету «на 100% базується на тій самій музиці» [2], що й балет «Бураті-
но». У цьому контексті, а також розглядаючи концертне життя музичних номерів 
композитора з балетної музики, згадаємо авторський концерт Ю. Шевченка «За 5 кро-
ків до Різдва», що відбувся в Київському академічному театрі опери та балету 
для дітей та юнацтва 11 грудня 2019 року. На концерті серед інших творів про-
звучала оркестрова сюїта з балету «Бармалей та Айболить» [3], що є підтверджен-
ням нашої тези про симфонізм і яскраву образність балетної музики Ю. Шевчен-
ка, яка продовжує жити на концертній сцені. 

Підсумовуючи, зазначимо, що музика Ю. Шевченка до балету «Буратіно 
і Чарівна скрипка» є результатом багатовекторної роботи композитора як лібре-
тиста, уважного дослідника літературних першоджерел і талановитого музиканта, 
який розпізнав та розвинув початкові музичні елементи в самостійні та харак-
терні лейтмотиви, завдяки чому музичні номери з наведених балетів можуть 
виконувати на концертних сценах як самостійні твори. 
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ОСОБЛИВОСТІ АКОМОДАЦІЇ МАГІСТРА-ХОРЕОГРАФА З УКРАЇНИ 

В СИСТЕМІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ США 
 

 

Анотація. Хореографія стала частиною державної освіти Сполучених 

Штатів Америки на початку 1900-х років. Принципи та засади хореографічно-

го мистецтва в Сполучених Штатах Америки надзвичайно близькі до українсь-

ких. Так само, як і в Україні, однією з головних дисциплін є класична хореографія. 

США – це багатонаціональна країна, тому «народний танець» досить різно-

манітний. У вищих хореографічних школах є програми вивчення танців народів 
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світу, проте це не головна дисципліна для вивчення. Найчастіше хореографію 

народів світу об’єднують з окремими сучасними танцювальними стилями. 

Ключові слова: хореографія США, танцювальна освіта K-12, «народні 

танці» США, український танець «Веснянка».  
 

 

Різноманітні форми мистецького світу є невід’ємною частиною динаміки 

суспільства в глобальному контексті. Світові освітні системи стикаються з ве-

ликою кількістю культурних проблем, такими як бідність, дискримінація та со-

ціальна нерівність. Мистецтво, зокрема танець, може вплинути на людей і сус-

пільство, що переживають складні ситуації, у яких наявний конфлікт або від-

чуття ізоляції. Хореографічне мистецтво сприяє можливості емоційно та фізич-

но поєднувати й передавати ідейно-символічне сприйняття ситуації. Хореогра-

фія як універсальна система дає можливість людям з різних куточків світу вза-

ємодіяти та спілкуватися на мові танцю. Такий вербальний аспект хореографії 

дає змогу розуміти та цінувати історичні перспективи, ділитися і приймати куль-

турні відмінності, виховувати повагу до всіх індивідів і різноманітних культур-

них традицій [5, 8]. 

Танцювальне мистецтво стало частиною державної освіти Сполучених  

Штатів Америки на початку 1900-х років. Така можливість стала реальною піс-

ля того, як концепції гімнастики та вправ на свіжому повітрі стали популярни-

ми в Європі. Приблизно в той час, коли Джон Дьюї (американський психолог, 

реформатор освіти та філософ), найбільш відомий своїми освітніми реформами, 

пропагував навчальну програму для посилення демократії, Гертруда Колбі роз-

робляла «природні танці», допомагаючи віддзеркалити давньогрецькі ідеали, 

які можна знайти в сучасному мистецтві. Популярні танцівниці, такі як Айсе-

дора Дункан та її послідовники, наголошували на розвитку, що був заснований 

на законах і принципах природного руху та ритму [7]. 

Першою танцювальною школою в США була «Denishawn School of Dance 

and Related Arts», яку заснували 1915 року Рут Сент-Дені та Тед Шон. Вона 

вважається джерелом американського сучасного танцю. Виховала таких про-

відних сучасних танцюристів, як Марта Грем, Доріс Хамфрі та Чарльз Вайдман. 

Сент-Дені і Шон вважали, що всі танцювальні техніки важливі та повчальні, 

тому їх школа пропонувала заняття зі східних, іспанських танців, основ балету, 

власні інноваційні методики та пізніше техніки сучасного танцю, які в Європі 

розробили Рудольф Лабан та Еміль Жак-Далькроз [4].  

Сучасне визначення танцювальної освіти потребує вивчення хореографіч-

ного мистецтва в багатьох його аспектах і проявах. Знання про танець переда-

ється від покоління до покоління, від однієї людини до іншої, тому живе й роз-

вивається як вид мистецтва і як навчальна дисципліна. Танцювальна спадщина 

величезна, форми її варіюються від автентичних до класичних та сучасних. 

Протягом ХХ століття танець виконував різноманітні суспільні цілі та завдан-

ня, так хореографічна освіта існувала в різноманітних формах освітніх установ. 

У ХХІ столітті танцювальне мистецтво набуває значення як діяльність здорово-

го способу життя, що сприяє розвитку та підтримці себе як особистості [3]. 
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Сьогодні хореографія – це важливий компонент поряд з іншими навчаль-

ними предметами мистецької освіти. На початку ХХ століття в США танець 

викладали на уроках фізкультури як естетичний, чи спортивний. Протягом біль-

шої частини ХХ століття танець був життєздатною частиною навчальної про-

грами з фізичного виховання. Постійні зусилля артистів хореографічного жанру 

і педагогів зумовили визначення танцю як окремої мистецької дисципліни. 

Після того як танець відокремився від фізичного виховання, його часто по-

єднували з іншими мистецькими дисциплінами. Проте танець згодом все ж став 

окремою визнаною дисципліною, яка розвивалася як система або напрям. Неза-

лежно від позиціонування танцю в школі, коледжі й університети готують ви-

кладачів танцю до викладання в освіті K-12, де увагу сконцентровано на ви-

вченні хореографічних основ [3]. 

Танцювальна освіта K-12 – це конкретна програма зарахування, яка пропо-

нує студентам подати заявку та пройти прослуховування для зарахування через 

процес вступу на факультет. Кандидати повинні оволодіти танцювальною осві-

тою K-12 Pre-major і записатись на Dance 241R, Dance 290 та Dance 261 протя-

гом першого курсу. Для вступу до спеціальності необхідно пройти:  

− кваліфікаційне прослуховування,  

− поставлене соло з власною хореографією,  

− співбесіду,  

− мінімальні академічні вимоги,  

− Бюро кримінальних розслідувань Юти (UBCI) і відбитків пальців ФБР,  

− успішне завершення танцю 276R [2]. 

Досвідчені викладачі ставлять перед студентами мету – опанувати методи-

ку танцю на основі чуттєвих уявлень і відповідного життєвого досвіду. 

Танцювальна освіта передбачає реалізацію таких завдань:  

− сформувати в студентів навички доцільного руху протягом усього життя;  

− надати творчі перспективи;  

− зародити відчуття і розуміння природної потреби в танці; 

− уміти демонструвати переживання в танці. 

Залучення вихованців до створення та вивчення природних основ танцю – 

засіб, який педагог використовує для сприяння творчого зростання танцівників. 

Педагог танцю не тільки знайомить вихованців з руховими навичками, різно-

манітними прийомами та культурним надбанням, але також вчить їх бачити, 

пізнавати, рухатись, спілкуватися та реагувати танцюючи. 

Викладачі хореографії серйозно ставляться до танцювальної освіти, її прин-

ципів та практики. Досвідчені педагоги керуються такими правилами: 

− поважати та розуміти танцювальний контент, щоб розробити навчальні 

посібники та підручники;  

− цілі та завдання навчальної програми адаптувати до навчання з національ-

ними стандартами; 

− формувати навчальні цілі на основі відповідних потреб студентів; 

− використовувати творчість як основний засіб розвитку та вдосконалення 

навичок критичного мислення танцівника [6, 5]. 
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Досвідчені викладачі обмірковують щоденні заняття та виконання завдань 
шляхом моніторингу, аналізуючи й оцінюючи їх досягнення у зв’язку з успіха-
ми вихованців. Зазначена концепція дослідження слугує розширенню та збага-
ченню бази знань з педагогіки мистецької освіти. Також у щоденну навчальну 
програму для стимулювання студентів навчатися викладачі інтегрують різно-
манітні інструменти оцінювання, наприклад рубрики.  

Крім того, за тим, як педагог проводить заняття, спостерігають керівни-
цтво або колега-педагог / наставник у межах підвищення кваліфікації. 

Спостереження за рівнем викладання на занятті дає змогу обміркувати по-
бачене, зазначити сильні сторони викладача та запропонувати допомогу в проблемних 
зонах. Дослідження та оцінювання є необхідним танцювальним критерієм нав-
чального плану з метою адаптації занять до підготовки вихованців під час досяг-
нення професіоналізму з метою підготовки танцівників до наступного рівня [6, 16]. 

Засади хореографічного мистецтва в Сполучених Штатах Америки надзви-
чайно близькі до українських. Так само, як і в Україні, однією з головних дис-
циплін є класична хореографія. 

США – це багатонаціональна країна, тому «народний танець» у ній досить 
різноманітний, наприклад: кантрі, який «створили» переселенці з Великої Бри-
танії як показ переходу від старого світу до нового; сквер-данс (квадратний та-
нець), поява якого пов’язана із поєднанням різних народних танців Європи; ін-
діанські або американські індійські танці, пов’язані з ритуальними подіями або 
шаманізмом; джаз, що походить від афроамериканців.  

У вищих хореографічних школах є програми з вивчення танців народів світу, 
проте вони не є головною навчальною дисципліною. Найчастіше хореографію 
народів світу об’єднують з окремими сучасними танцювальними стилями. Тому 
в мистецтві й системі освіти поняття народний танець у професійному значенні 
відсутній. Приїхавши до Сполучених Штатів, український фахівець з хореографічної 
освіти стикається з проблемою, коли потрібно пояснювати, що таке спеціалізація на-

родна хореографія (National dances diversity − різноманітність національних танців). 

На засадах волонтера організувала захід «Dance for Ukraine» на базі Центру 
мистецького руху Арменталіті, під керівництвом Лори Арменти (Armentality 
Movement Arts Center; Гранд-Рапідс, Мічиган, США).  

Лора Армента (Laura Armenta) – хореографка мексиканського походження, 
артистка, педагогиня та художня підприємиця. Трохи більше ніж за 20 років 
вона створила цілу низку робіт, які внесли значний вклад у виконавське мисте-
цтво в Західному Мічигані [1]. 

Афіша «Dance for Ukraine» 
 

Спілкування на заході  

«Dance for Ukraine» 
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У межах заходу розповідала 

про війну в Україні. Розучили укра-

їнський танець «Веснянка», що 

відображає культурні цінності мо-

го народу, який, попри випробу-

вання, передає з покоління в по-

коління обрядові надбання, які 

живлять нашу душу.  

Усі виручені кошти були пере-

раховані RPCV Alliance for Ukraine. 

Ця організація закуповує медичні та гуманітарні товари в США. Представники 

фірми в минулому були волонтерами Корпусу Миру, більшість з них працюва-

ли в Україні. 

Сучасний світ захоплений мистецтвом України – ця тенденція поширилася 

і на Сполучені Штаті Америки. Як український фахівець з мистецтва народного 

танцю відчуваю радість і гордість за танцюючу Батьківщину, радію можливості 

долучитись до світового флешмобу мистецтва народу України.   
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Abstract. Choreography became part of public education in the United States in the 

early 1900s. The principles and principles of choreographic art in the United States of 

America are extremely close to the Ukrainian ones. As in Ukraine, one of the main 

disciplines is classical choreography. The United States is a multinational country, so the 

"folk dance" is quite diverse. Higher choreographic schools have programs to study the 

dances of the peoples of the world, but this is not the main discipline to study. Most often, 

the choreography of the peoples of the world is combined with some modern dance styles. 
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ЕМОЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК ЗАСІБ ХУДОЖНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ  

В СУЧАСНІЙ ХОРЕОГРАФІЇ 

 

Анотація. Проаналізовано емоційний компонент як засіб художньої вираз-

ності в сучасній хореографії. Розглянуто поняття емоцій та почуттів, що з пев-

ного погляду є синонімами. 

Ключові слова: хореографічне мистецтво, емоції та почуття, виражальні 

засоби танцю, хореографічний образ. 

 

У сучасному хореографічному мистецтві наявні різноманітні компоненти, 

такі як: технічна база, лексична складова, музичний супровід, емоційне напов-

нення та ін. Емоційний компонент у хореографії є одним із найважливіших, 

адже завдяки йому вдається розкрити суть і зміст постановки. При правильному 

використанні емоційного наповнення глядач долучається до процесу, що відбу-

вається на сцені. Без емоційної складної техніки не буде бажаного результату 

і проєкт буде неповноцінним. 

Сучасна хореографія різнобічна та досить експресивна. Вона має здатність 

швидко змінюватись, підлаштовуючись під сьогодення. Саме тому митець має 

використовувати у своїх постановках необхідні наочно-логічні, конотативні 

значення, завдяки яким роботи отримують прагматичні ознаки та можливість 

справляти враження на глядачів. Така можливість пов’язана з протіканням про-

цесів емоційного компоненту, адже танцювальний номер дає змогу не тільки 

спостерігати перебіг емоційного стану героїв на сцені, а й самим відчувати та 

співпереживати [3, 17]. 

Важливе значення в роботі хореографа має емоційне наповнення будь-якої 

хореографічної постановки, що є невід’ємною частиною танцювальної видовищ-

ності, яка насичує танцюриста енергетичним потоком, а глядачів спонукає за-

нуритись у світ творчості для повного сприйняття того, що відбувається на сцені. 

Важливо зазначити, що правильна подача емоційного потоку може допо-

могти глядачеві зрозуміти зміст, як і неправильна – зашкодити [6]. 
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Багато науковців і дослідників хореографічного мистецтва визначають емо-

ційність як одну з провідних художніх ознак цілісності образу. Здатність поста-

новника формувати образ у свідомості є унікальною та специфічною ознакою, 

що розкривається тільки у творчій уяві. Саме вона є найвищим показником ху-

дожньо-творчих здібностей – художньою обдарованістю. Образ, що вміщує в собі 

чуттєвість, переживання, передає емоції, оцінки, духовний та ідейний зміст, на-

зивають художнім [17, 2]. 

Надзвичайно важливу роль у створенні певного образу відіграє знання 

психології, вміння використовувати її у своїй балетмейстерській діяльності. Це 

дає змогу правильно зрозуміти персонажів, людей у реальному житті, адекват-

но відтворювати їх в уяві, а потім переносити на сцену, прораховуючи всі лінії 

поведінки героїв [4, 26].  

Психологія вміщує в собі якості, що надзвичайно відрізняють її від інших 

наук. Насамперед, тому що кожен здатен знайти самого себе, просто спостері-

гаючи за оточенням. Проте якщо заглибитися в психологію з професійного погля-

ду, то вона передбачає аналіз поведінки кожного. Психологія тісно перепліта-

ється з іншими науками й досліджує проблеми групового або особистісного ха-

рактеру [5, 8]. 

Емоційний компонент у сучасній хореографії є важливим для розкриттям 

тематики твору, розуміння та осмислення глядачем. Емоції – це особливий клас 

психічних станів, що відтворюють ставлення людини до навколишнього світу, 

до інших людей, до самої себе та до результатів своєї діяльності [7]. 

Емоції мають особливу властивість «просочуватись» у думки людини та 

безпосередньо впливати на приймання рішень, становлення життєвих ціннос-

тей, взаємозв’язки з навколишнім світом та оточенням. Вони повідомляють про 

внутрішній стан людини, її ставлення до самої себе [14, 60]. 

Почуття – це психічні стани та процеси, що допомагають відтворювати 

внутрішній – духовний світ, емоційні потрясіння та ставлення людини до на-

вколишнього світу. Об’єктивізм, наявний у специфіці почуттів, є вираженням 

суб’єктивного ставлення [13, 35]. 

Всі почуття виконують сигнальну функцію. Вони несуть певну інформа-

цію для людини про її ставлення до оточення, поведінку, переваги в діяльності 

тощо [13, 42]. 

Якщо розглядати поняття емоцій та почуттів, то можна зазначити, що вони 

є близькими за значенням, певною мірою синонімами. Проте почуття є більш 

ширшим поняттям, тоді як емоція – це прояв почуттів. Так, почуття є стійким 

позаситуативним явищем, а емоції виражають почуття залежно від ситуації 

та швидко змінюються [12]. 

Якщо розглядати почуття як емоційну установку, то можна побачити, що 

головна відмінність від емоцій полягає в тому, що емоції – досить імпульсивні 

прояви, які виражають ставлення тут і зараз, тоді як почуття виражають сприймання 

об’єктів дійсності та мають для людей стабільну мотиваційну значимість [9]. 

У хореографічному мистецтві виділяють емоції та емоційні реакції: пси-

хофізіологічні симптоми (вегетативні та рухові реакції), комунікативні та неко-

мунікативні кінеми (міміка, жести, пози) [3, 48]. 
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Будь-який психічний стан людини можна передати очима, мімікою, розгор-

нутими й згорнутими рухами або положенням тіла. В арсеналі виражальних за-

собів хореографії існує палітра рухів – від найяскравіших і масштабних до лед-

ве помітних і невловимих [1]. 

Створення на сцені ефекту здивування, захоплення, незвичайності наведе-

ного факту називають емоційним переживанням. Художньо пережиті почуття 

допомагають не тільки розкриттю образу, а й правдоподібності постановки [15]. 

На перший план виступає таке поняття, як танцювальна пантоміма, яка слугує 

емоційним відгуком на практичну взаємодію людини з навколишнім світом. 

Переходячи до світу мистецтва, згадаємо про хореографічний образ. У мис-

тецтві все проходить через естетичну призму, творіння, поширення естетичного 

досвіду. Художній образ – особлива форма рефлексії та осмислення життя. Го-

ловним завданням у роботі балетмейстера-постановника є відображення життє-

вих спостережень (тільки життєві ситуації в їх різноманітності можуть стати чу-

довим матеріалом для митця). Наша свідомість і творчість – це лише образ, що 

відображує наш світ. Від живого переживання до абстрактного мислення та від 

них до практичного викладу – це і є діалектичний шлях визнання, рух до прав-

ди, визнання об’єктивної реальності. 

Хореографічний образ має на меті відображення характеру людини, істот, 

тварин, птахів та інших, що з’являються зі зразків навколишньої реальності. На 

сцені в межах своєї поведінки, у певних діях й емоційних станах за допомогою 

хореографічного мистецтва розкривається особливий характер персонажа. 

Естетика тієї чи іншої танцювальної системи полягає у творчому мисленні 

хореографа та виконавців, варто сюди також включити зміни, що формують-

ся в процесі сприйняття танцювального твору публікою. 

Хореографія через свої образно-виражальні можливості більше ніж інші види 

мистецтва здатна відтворити «натуралістичні подробиці житейської повсякден-

ності, такої буденної достовірності». Такий зв’язок зі справжнім світом не має 

буквальності та достовірності, а є більш опосередкованим моментом, через 

який здійснюється вияв емоційності й образності, з урахуванням естетичних 

законів і законів хореографічного мистецтва. Мова людських почуттів відтво-

рюється в танцювальній лексиці. Кожен танцювальний елемент і рух демон-

струють певне слово лише тоді, коли перебувають у взаємному синтезі з інши-

ми рухами [8, 17]. 

Викладення емоцій у танцювальній лексиці залежить не лише від реалій 

об’єктивного життя, але й від людського уявлення про них, тобто відображення 

танцівником явищ, процесів навколишньої дійсності. Потрібні емоції фіксують 

розвиток асоціативних зв’язків і художньої уяви в носіїв різних мов, які в хорео-

графічному тексті стають метафоричними й узагальненими [16]. 

Отже, емоційний компонент у хореографічному мистецтві є важливою скла-

довою та є одним з основних засобів художньої виразності. Знання психології, 

правильне використання почуттів та емоцій у постановках допомагає балетмей-

стерові краще розкрити сюжет, повністю розвинути драматургію та обіграти 

художній простір. Саме завдяки емоціям постановник може розкрити всю суть 

хореографічного твору та відповісти на запитання глядача, не використовуючи слів. 
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ВПЛИВ ДАВНЬОГРЕЦЬКИХ МІФІВ  

НА КУЛЬТУРУ ТА ТРАДИЦІЇ НАРОДУ 

 

 

Анотація. Розглянуто міфологію Стародавньої Греції; проаналізовано 

внесок стародавніх греків у світову культуру; виявлено особливості міфологіч-

ного мислення греків; уточнено зміст понять «міфи», «міфологія»; розширено 

уявлення про місце й роль міфів у культурі та традиціях грецького народу. 

Ключові слова: міфи, міфологія, культура греків, боги, традиції. 

 

 

Стародавні люди намагалися пояснити всі події якоюсь надприродною си-

лою, проявом волі богів. Так поступово зароджувалися міфи різних народів, які 

пояснювали процес появи світу, людини, суспільства, держави. Міфологія мала 

своїх богів, героїв, антигероїв. Від покоління до покоління молодь виховували са-

ме в міфологічному сприйнятті картини світу. До появи релігії міфологія намагалася 

пояснити всю можливу картину й устрій світу, що оточує давніх людей [3, 345]. 

Міф – оповідь, що передає уявлення людей про світ, місце людини в ньому, 

про походження всього сущого, про богів і героїв. 

Міфологія (від грец. mythos – переказ, оповідь і logos – слово, поняття, вчен-

ня) – спосіб осмислення світу на ранніх стадіях людської історії, фантастичні роз-

повіді про його створення, про діяння богів і героїв [5, 56]. 

Стародавні греки дуже вплинули на розвиток усього стародавнього світу. Са-

ме вони створили основу демократії, свободи. Саме вони проголошували антропо-

центризм – розвиток усіх якостей людини як фізичних, так і розумових. А також 

вони заклали основу для розвитку всієї світової культури Стародавньої Греції та 

всього Античного світу. Міфологія, на якій виховували греків і яка відображала їх 

уявлення про світ, вплинула на їхні досягнення [2, 101]. 

Чому ж саме міфи невеликого грецького народу, який намагався осмислити 

все, що відбувається навколо нього, заклали основу загальнолюдської культури? 

Вони мають таку привабливу силу й так глибоко проникли в уявлення і спосіб ду-

мок сучасної людини, що вона в побутовій повсякденній розмові говорить про сізіфо-

ву працю (маючи на увазі безглузде, марне проведення часу), про титанічні зусилля 

і гігантські розміри (адже титани й гіганти – породження богині Землі, що боролася 

з грецькими богами), про панічний страх (наводити несвідомий жах на людей), 

про олімпійський спокій (який мали давні боги – жителі священної гори Олімп) або 

про гомеричний сміх (це нестримний громовий сміх богів, який описав поет Гомер).  
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До загальноприйнятих порівнянь можна віднести й уподібнення могутньої та 
сильної людини Геркулесові, а сміливої та рішучої жінки – амазонці. Художників, 
поетів, скульпторів приваблювала насамперед глибина та художність міфічних об-
разів. Але, мабуть, не тільки в цьому слід шукати пояснення того впливу на людей, 
який чинила грецька міфологія. Вона виникла як спроба стародавніх пояснити поя-
ву життя на землі, причини стихійних явищ природи, перед якими людина була 
безсилою, визначити її місце в навколишньому світі [3, 346–347]. 

Саме створення міфів було першим кроком людини до творчості та пізнання 
самої себе. Поступово з окремих сказань, що зародилися в різних куточках грець-
кої землі, склалися цілі цикли про долі героїв і богів, що протирічать їм. Усі ці ле-
генди, міфи та пісні, що виконували мандрівні співаки-аеди, із часом були об'єдна-
ні у великі епічні поеми, такі як «Іліада» та «Одіссея» Гомера, «Теогонія» і «Праці 
та дні» Гесіода та багато інших, які не дійшли до нашого часу. Великі давньогре-
цькі поети-драматурги V століття до нашої ери: Есхіл, Софокл, Еврипід – будували 
свої трагедії на матеріалі стародавніх сказань про богів і героїв [4, 85–86]. 

Подібно до легенд і сказань давнини давньогрецькі міфи із часом були запов-
нені переказами про реальні історичні події, покладені в основу фабули епічних 
поем («Іліади», «Одіссеї», «Теогонії», «Аргонавтики» й ін.), своєрідно відобража-
ючи те природне та суспільне середовище, у якому вони виникли [4, 88]. 

У міру розвитку суспільних відносин – виникнення племінних об'єднань – 
створювали різні пісні: пісні землеробів, що виконували на полях під час земле-
робських робіт і на святах після збирання врожаю, бойові гімни воїнів  – пеани, що 
співали перед початком бою, весільні гімни – гіменеї. Одночасно створювали опо-
віді про богів і богинь, їх втручання у справи як окремих людей, так і цілих племен. 
Реальні історичні факти обростали легендарними подробицями. Виникаючи в од-
ному племені, ці легенди поширювалися серед інших, переходячи від покоління до 
покоління. Найбільш інтенсивно процес виникнення цих переказів і легенд відбу-
вався на межі II і I тисячоліть до н.е. Творцями та поширювачами оповідей були 
мандрівні співаки – аеди. Переходячи з одного поселення в інше, аеди мірним го-
лосом декламували, акомпануючи собі на кіфарі, пісні та гімни на честь богів і ге-
роїв, покровителів чи міфічних предків цього племені [5, 58–60]. 

Культура Греції має цікаву й насичену історію розвитку, якою неможливо 
не зацікавитись. Хореографічний шлях греків збагачений традиціями, обрядами та 
міфологічними джерелами. На думку греків, танець народився разом з любов'ю і вічно 
був її невідступним другом. Вважали, що сам Аполлон, бог мистецтва, написав пер-
ші правила методики танцю. Стародавні греки так трепетно ставилися до танцю, 
що зробили музу Терпсихору «відповідальною» за нього. Мистецтво танцю в Ста-
родавній Греції досягло такого високого рівня розвитку, що про нього було напи-
сано трактат – перше в історії танцю дослідження про цей вид творчості. Автор 
трактату Лукіан розмірковував про роль і значення танцю в житті людини, окрес-
лив вимоги до людини, яка вирішила присвятити себе мистецтву танцю [1, 321]. 

Хореографічна спадщина грецького мистецтва пройшла складний і тернистий 
шлях. Хореографія в Стародавній Греції відрізнялася досить суворим дотриманням 
ритму, який надавав фантастичну «правильність» усій дії і створював неповторне 
видовище. Поєднання особливих рухів рук і ритмічного кроку формувало античний 
танець, який ми знаємо зараз. Грецький народ віддавав данину богам у всіх видах 
мистецтва, зокрема й хореографії. 
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Отже, неможливо переоцінити значення грецької міфології для світової культури. 

Демократизм давньогрецької міфологічної культури став золотим фондом у скарбниці 

вдячної людської спільноти. 
Література 

 

1. Беккер К. Мифы Древнего мира. Москва, 2016. С. 321–322. 

2. Грейвс Р. Мифы Древней Греции. Москва, 1992. С. 101. 

3. Зелинский Ф. Психология древнегреческого мифа. Москва, 2019. С. 345–349. 

4. Зелинский Ф. Сказочная древность Эллады. Москва, 1993. С. 85–88. 

5. Лосев А. Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. Москва, 1957. С. 56–61. 
 

Sofiia Ulianets  

(Kyiv, Ukraine) 
 

THE INFLUENCE OF ANCIENT GREEK MYTHS ON THE CULTURE  

AND TRADITIONS OF THE PEOPLE 
 

Annotation. The mythology of Ancient Greece is considered; the contribution of the 

ancient Greeks to world culture is analyzed; features of mythological thinking of Greeks are 

revealed; the meaning of the concepts "myths", "mythology" is specified; expanded 

understanding of the place and role of myths in the culture and traditions of the Greek people. 

Keywords: myths, mythology, Greek culture, gods, traditions. 

 

УДК 793.3 (792.8) 

 

Гриценко Наталія Анатоліївна, 

магістрантка кафедри хореографії 

Національної академії керівних  

кадрів культури і мистецтв 

(Київ, Україна)  

 

 

 

 

ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗУ ЖІНКИ-КРІПАЧКИ  

ЗА ТВОРОМ Т. Г. ШЕВЧЕНКА «СОН»  

ЗАСОБАМИ ХОРЕОГРАФІЇ 

 

Анотація. «Сон» («На панщині пшеницю жала…») − вірш Тараса Григоровича 

Шевченка, у якому Кобзар розповідає про долю селянки, яка уві сні бачить свого 

малого сина вже дорослим, щасливим, бо він уже вільний, одружений, має ді-
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«Сон» («На панщині пшеницю жала…») − вірш Тараса Григоровича Шевчен-

ка, написаний у Петербурзі після повернення Кобзаря із заслання. Дата написання – 

13 липня 1858 року − це останній запис у «Щоденнику» Тараса Шевченка. Уперше 

вірш надруковано в журналі «Русская Беседа» (1859, № 3) з присвятою Марку 

Вовчку за невідомим автографом [1, 1]. 

«На панщині пшеницю жала» − це вірш-мрія, вірш-надія, вірш-вимога.  

У творах Т. Шевченка Україна найтрагічнішою постає в образах жінок, 

передусім скривджених долею в закріпаченому суспільстві: селянки-кріпачки, 

вдови, сироти та покритки. Один із них – мініатюра-образок «Сон» («На пан-

щині пшеницю жала...») [5, 1–2]. 

Поезія «Сон» пройнята гірким смутком і водночас палкою надією, що мрії 

матері колись-таки здійсняться. 

Героїня вірша змушена йти в поле працювати на пана, незважаючи на те 

що має мале дитя. У короткі хвилини відпочинку мати-кріпачка біжить до сина, 

годує його, пестить, міняє пелюшки. А потім і сама незчулася, як задрімала. 

Тільки уві сні вона може мріяти, як її син виросте, стане вільним і разом зі сво-

єю родиною щасливо працюватиме не на панському, а на своєму полі. Але це 

був лише сон. Пробудження повертає жінку до сумної реальності [6, 2–3]. 

В основі сюжету − протилежності: воля − неволя, дійсність − сон героїні 

(мрія), реальний нелюдський життєвий лад − омріяний народний суспільний ідеал. 

Отже, в образку жорстока реальність протиставлена мрії, що здійснюється ли-

ше уві сні. Емоційне піднесення в зображенні сну, коли героїня переживає щас-

тя, забезпечують зростаюча ритміка вірша, емоційна лексика. Життєствердні 

світлі інтонації перериває пробудження – і вона повертається до сумної реаль-

ності. Тема підневільної виснажливої праці, мовчазного відчаю та безнадії й 

водночас змалювання радісного ідеалу щасливої та вільної селянської родини 

широко висвітлена в поетичній творчості Т. Шевченка [5, 1–2]. 

Головна героїня поезії не має ні імені, ні обличчя. «Побачити» обличчя жінки 

неможливо. Ми неначе дивимося на неї зі спини – на згорблену, втомлену, по-

нівечену. Вона – жінка-тінь. Малюючи її образ, автор послуговується словами: 

«жала», «втомилася», «розповила», «нагодувала», «попестила» і нарешті – «по-

шкандибала». Саме «пошкандибала», а не, наприклад, «пішла». Ця лексема яск-

раво відбиває сутність життя цієї кріпачки, яка давно не відчувала радості. 

Життя її спустошене, позбавлене не тільки сенсу, а й повноти материнського 

щастя [3, 2]. 

Образ матері у творах Т. Шевченка – це образ жінки-страдниці, жінки, яка 

не мала змоги бути разом з дитиною, бо була кріпачкою та повністю залежала 

від наказів пана. Жінка за часів поета була безправною, зазнавала гніту як крі-

пачка і знущань у родині, бо не в усіх були добрі чоловіки. 

Шевченко показав досить типову долю матерів-кріпачок. Проте за мету він 

ставив не просто викликати жаль до жінки, як це можна зрозуміти після першо-

го прочитання, а змусити сильніше любити, поважати матусю, допомагати їй, 

бо вона в кожного єдина та найкраща [4, 2–4]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1859
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Жінка як справжня берегиня роду, традицій і звичаїв української сім’ї мріє 

побачити свого сина жонатим, у власній родині, вільним: тільки вільна людина 

може бути щасливою. Вона бачить сина в праці, бо саме труд − основа людсь-

кого життя, добробуту селянина [6, 2–3]. 

В образі жінки автор уособлює Україну, а то й саму людину − добру, щи-

росерду, наївну, довірливу, беззахисну, спраглу щастя і таку нещасну в тому 

людським же злом отруєному світі. Образ України й образ жінки-матері в його 

творах не подільні: через неймовірно трагічну жіночу долю глибше розкрива-

ється трагізм покріпаченої України, з одного боку, а з іншого − віра, безмежна 

віра поета в рай земний, осердя якого − мати й дитя [2, 3]. 

Жінка-мати й дитина завжди були для поета святими поняттями, тому саме 

їм він присвятив свої найкращі рядки. Т. Шевченко дуже співчував жінкам, дів-

чатам, яким доводилося нести подвійний тягар − панщини та хатньої роботи, 

які в муках народжували дітей, ростили їх та виховували. Він розумів, як матері 

хочеться побачити своїх дітей вільними, щасливими, які чесною працею здобу-

вають собі хліб щоденний [6, 2–3]. 

Тарас Григорович бачив у жiнцi передусiм духовну красу, обожнював ма-

теринство, уславлював вiрнiсть i щирiсть, але не прощає аморальностi й жорс-

токостi. Мати з дитиною завжди була для Шевченка найсвітлішим образом, уо-

собленням краси, ніжності та благородства. 

Безталанну долю української матері-кріпачки поет підносить до найвищих 

висот: він схиляється перед її образом, як людство схиляється в поклоні перед 

образом Матері Божої. Для Т. Шевченка жінка-матір – це уособлення і Пречис-

тої Діви Марії, і матері-України. Це узагальнений образ усіх матерів. Поет від-

штовхувався від ідеалів, від Біблії, бо Марія – символ глибокого й прекрасного 

материнства, перед чим поет благоговів усе життя: Марія – святість, божест-

венність, і Матір – рідна матір, матір-земля, ненька-Україна [4, 2–4]. 
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Abstract. «Dream» («Wheat stung in the serfdom…») – a poem by Taras Shevchenko. 

In it, the author tells about the fate of a peasant woman who in a dream sees her young son 

as an adult, happy, because he is already free, married, has children. The mother rejoices 

with all her heart for her son, but it is this joy that makes her wake up and return to the 

present. But there is nothing to be happy about. Here is a small child in his arms, who needs 

to be fed to work off serfdom in the field. 

Keywords: dream, serfdom, serf woman, mother woman. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТАНЦЮВАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ  

НА ТРАДИЦІЙНИХ ЄВРЕЙСЬКИХ ВЕСІЛЛЯХ 

 

Анотація. Висвітлено особливості єврейської культури, її відображення 

на традиційних єврейських весіллях за допомогою хореографічного мистецтва. 

Детально описано найбільш популярні види танців, що виконують на єврейсь-

ких весіллях. Встановлено, що в них відображені певні звичаї та обряди, характерні 

для єврейського народу, а також те, що через призму танцювальної культури 

євреїв можна дослідити їх характер, манеру, почуття гумору, відданість сво-

єму народові та вірі. Виявлено, що в кожному танці наявна своя особливість, 

що полягає в поєднанні єврейської етнохореографії і танцювальної традиції 

народу. 

Ключові слова: народний танець, етнохореографія, єврейський танець, 

єврейське весілля, наречені, єврейська культура, традиції, обряди. 
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Культурна спадщина кожного народу є великою для нього цінністю. Та-

нець – це один із найдавніших і найпрекрасніших видів мистецтва, який через 

роки не згасає в кожному з наших сердець. Він цікавий, різноманітний, заря-

джений яскравим спектром емоцій як глядача, так і танцівника. Народний же 

танець є родоначальником усіх напрямів танцю, що формувалися протягом ба-

гатьох років. Мода й стрімкий плин часу не змогли стерти його з нашої пам’яті, 

адже він пронизаний історією народу, його характером, силою та унікальністю. 

Ми намагаємося вберегти пам’ять про своїх предків у різних видах мистецтва, 

зокрема й у танці. 

На території нашої України, як раніше, так і зараз, крім українців, прожи-

вають багато інших представників різних національностей. Ми, українці, шану-

ємо їхні звичаї, традиції та віру. Як добре, що сьогодні є багато можливостей, 

щоб досконало знати не тільки культуру своєї Батьківщини, а й інших народів. 

Традиційний єврейський танець є важливою частиною культурної спадщи-

ни євреїв, починаючи ще з біблійських часів. У минулому він був невід’ємним 

складником релігійних церемоній та обрядів [1, 347–349]. Сьогодні єврейський 

танець користується популярністю не тільки серед своїх общин, а й серед лю-

дей інших національностей. Немає жодного українця, який би не чув широко 

відомий мотив «сім сорок» і не знав би простих кроків єврейського танцю 

«вперед-назад» та «руки догори», а запальна «Хава Нагіла» не може стримати 

нас від легкого здіймання плечей. 

Саме тому актуальним є питання розгляду особливостей єврейської куль-

тури, зокрема її відображення на традиційних єврейських весіллях через призму 

хореографічного мистецтва. 

Євреї (іудеї) поділяються на ахкеназів (європейських євреїв) і сефардів 

(євреїв зі східним корінням). Їхня танцювальна культура відображає елементи 

етнохореографії цих народів і регіонів. На формування ізраїльського народного 

танцю вплинули дві традиції – хасидська та єменська [1, 56–77]. 

Великий вклад у створення нового ізраїльського музичного та танцюваль-

ного фольклору вніс композитор М. Шелем, а також хореографи Ривка Штур-

ман і Лея Бергштейн – вихованці експресіоністської європейської школи танцю. 

У пошуках місцевого колориту вони зверталися до танцювального фольклору 

арабів та бедуїнів [2, 60–68]. 

Єврейський народний танець – це злиття релігії, характеру, темпераменту 

вікової історії давнього народу. За всі роки становлення цей танець пройшов 

трансформацію, у ході якої видумані штучні твори стали органічною частиною 

масової народної культури. Неймовірні, цікаві єврейські народні танці не мають 

фіксованих правил чи законів. Ця традиція передається з покоління в поколін-

ня, і сила, яка за цим стоїть, – це поклик серця. Ці танці відзначаються свобо-

дою, відкритістю, що всіх приваблює [3, 39–47]. 

Виконувати національні танці на єврейському весіллі – одна з найголовні-

ших традицій. Кожен танець має свою цінність і значення, він не повторний та 

унікальний. Тож розглянемо особливості танцювальної культури на традицій-

них єврейських весіллях. 
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Один із найвідоміших у всьому світі танець, який виконують абсолютно 

на всіх святах і подіях, це «Хава Нагіла», що в перекладі означає «радіймо». 

Весь танок будується на світлих, добрих і запальних мотивах, які запалюють 

виконавців і глядачів.  

Все почалося з пісні, а вже потім вона переросла в яскравий танець. Мело-

дія побудована на хасидській давній музиці. Танець починається повільно, далі 

йде прискорення і завершується потужним швидким темпом. Зрозуміло, що єв-

рейська танцювальна культура не закінчується виключно на цій композиції, 

проте на весіллях традиційно кружляють по колу, тримаючись за руки, і співа-

ють «Хаву Нагілу» [4]. 

«Хора» – коловий танець, поширений у балканських країнах та Румунії. 

Виник у євреїв під впливом інших народів. Спочатку «Хора» був лише жіночим 

танцем, але зараз його виконують і чоловіки, але окремо від жінок. Для танцю 

учасники стають у коло чи в одну лінію, беручись за руки. Вони рухаються 

кроками так, що розмір кроку вправо більший, ніж уліво. З кожним кроком 

танцю руки поступово піднімаються вгору, а корпус завжди повертається в сто-

рону, протилежну від напрямку кроків. Своєрідне положення виконавців у ви-

гляді замкненого кола, однакове положення всіх танцівників, простота рухів 

роблять танець доступним для всіх, що й пояснює його популярність. «Хору» 

часто виконують на весіллях, бар-міцвах та інших подіях [3, 40–49]. 

«Фрейлекс» («Фрейлехс») – найбільш відомий колективний танець євреїв 

Східної Європи, танець єврейських містечок. Він має і такі назви: карагод, рейдл 

і  навіть «сім сорок». «Фрейлекс» танцюють на весіллях і бар-міцвах. Принцип 

виконання «Фрейлексу» доволі простий. Передусім, танцівники стають в одну 

лінію чи коло. У танці є певний набір рухів, а також своєрідна хода учасників. 

Звиваючись, коло може рухатися і вправо, і вліво. Охочі можуть виходити в се-

редину кола, але за умови, що вони особливо добре вміють танцювати.  

Одним з різновидів «Фрейлексу» є танець, відомий під назвою «Голка». 

Основна відмінність між ними в тому, що танцівники рухаються ланцюжком, 

що нагадує розмотування клубка з ниткою. Виконавці рухаються, будуючись 

у лінію, проходять крізь живе кільце, ніби зображуючи протягання нитки в голку. 

Крім того, танець припускає рух «змійкою», парне виконання, а також рух по 

колу [5].  

З весільною церемонією також пов’язаний танець «Міцва», поширений 

у різних єврейських общинах. Це танець-розвага для наречених. На весіллі ви-

конують цілу серію танців. «Міцва» – це груповий танець, який чоловіки тан-

цюють з нареченим, а жінки – з нареченою. На певних етапах танець вимагає, 

щоб під час виконання його учасники не торкалися один одного, а тому зазви-

чай використовували хустинку чи пояс із сукні нареченої. Під час танцю вико-

навці можуть змінювати партнерів, а потім пари стають у коло так, що чоловіки – 

спиною до центру кола, а жінки – обличчям до чоловіків. Хустинку тримають 

у правій руці на рівні обличчя. Танцювальні рухи чоловіків і жінок однакові [6]. 
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Відображенням весільної єврейської етнохореографії є танець «Брогейс» –  

«танець-сварка». Він потребує демонстрації акторських навичок. У цьому ста-

ровинному танці рухи та міміка передають перехід настрою від ворогування 

до примирення сторін у танцювальному контексті – матері нареченої і власне 

самого нареченого. Мати нареченої, використовуючи своєрідну пантоміму й імпро-

візацію, показує, що не бажає віддавати свою доньку заміж, але потім підкоря-

ється наполегливості зятя. Інший різновид цього танцю виконують тоді, коли 

мати нареченого думає, що син одружується на дівчині, що не є йому рівня за 

соціальним станом. У такому разі головними героями стають дві жінки – мати 

нареченого та бабуся нареченої. Вони імітують сварку, після якої примиряються. 

Мати нареченого погоджується з його вибором і пересвідчується в благочести-

вості нареченої. На знак примирення вони цілують одна одну. Відразу після за-

вершення танцю на наречену одягають фату.  

Танець «Шер» (шерль, ножиці) – це єврейський варіант кадрилі, яку тан-

цювали у XVIII cтолітті в Європі. Спочатку це був танець гільдії кравців, а то-

му в ньому відображався процес шиття. Вважають, що на єврейському весіллі 

«Шер» символізує звичай обрізання волосся нареченій перед цією подією. У дав-

нину «Шер» танцювали жінки, тому що жінкам і чоловікам зазвичай не дозво-

ляли танцювати разом. Є багато варіантів цього танцю залежно від того, у якій 

общині він виник. Так, молдавська версія цього танцю називається «Сорейс». 

Щоб танцювати «Шер», потрібен великий простір і чотири пари. Вони створю-

ють квадрат і під час танцю міняються місцями, наче відрізаються один від од-

ного. Рухи чоловіків нагадують рухи ножиць, а виконують це так, що двоє чо-

ловіків виходять наперед, повертаються один до одного правим плечем, потім – 

лівим, і в кінцевому результаті кожен по ходу танцю зустрічається  з жінкою. 

У більшості версій «Шер» танцюють один з одним по черзі, тобто міняються 

партнерами, а потім знову повертаються до попередніх. Фігури танцю періодично 

повторюються. Під час танцю зазвичай тримаються за руки, але в общинах, де 

суворо дотримуються традицій, важливо, щоб танцівники уникали торкань рук, 

якщо пари не були одружені. Тому задля уникнення непорозумінь «Шер» час-

тіше за все танцювали сімейні пари [7, 30–33]. 

Танець під назвою «Койлич» зазвичай виконували після шлюбної церемонії. 

З усіх єврейських танців «Койлич» є найбільш імпровізаційним. В одному варі-

анті жінка танцювала перед молодятами, тримаючи в руках халу (хліб) і сіль, 

виражаючи побажання щастя і благополуччя родині. В іншому варіанті під час 

святкування декілька жінок супроводжували наречену і її матір, тримаючи в руках 

хали. Ще є варіант, коли весільну церемонію супроводжували родичі з халами 

в руках. 

Особливим для євреїв є чоловічий груповий танець – «Дебка». Під час йо-

го виконання ланцюжок танцівників рухається по колу, відбиваючи каблуками 

чіткий ритм. Ведучий керує танцювальною групою. Він зазвичай тримає в ру-

ках хустинку, ціпок чи інший знаковий предмет. Як правило, танці супрово-

джуються піснями, текст яких здебільшого є уривками зі священних книг. Усі 
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вони є молитвами, звернутими до Бога. До речі, ось чому так часто використо-

вують жест у танці – руки, з молитвою підняті до неба [1, 288–290]. 

Танець «Мазлтов» завжди виконували тільки жінки. Наречена могла вибрати 

ту, з котрою буде танцювати.  

Ще один танець, пов’язаний з весіллям, називають «Бобес» – танець ба-

бусь на весіллі. 

«Мехотонім» виконували родичі наречених. 

«Безем» – танець, що виконували з мітлою. Він означає «вимітання» з бать-

ківської домівки. 

«Флаш» – танець з пляшкою на голові. У ньому виконавці хизувалися сво-

їми вміннями та різними трюками, утримуючи пляшку на голові так, щоб вона 

не впала. Переважно такий танець виконували лише чоловіки, мабуть, через те, 

що потрібно докласти неабияких зусиль, щоб до кінця танцю утримати пляшку, 

не знімаючи її з голови. 

Також є різновид танцю із запаленими свічками, який виконували жінки. 

Цікавим є танок-гра «Шток» (палка). Під час нього ведучий кидає палку на 

підлогу, а танцівникам потрібно встигнути сісти на стілець, кількість яких об-

межена. Той, кому місця не вистачає, стає ведучим.  

Проаналізувавши описані вище танці, можемо підсумувати, що всі вони 

разом і кожен з них окремо є традицією єврейського весілля, його окрасою, яка 

формувалася протягом багатьох років під впливом різних народів, особливос-

тей життя, релігійних переконань. Ці танці особливі тим, що в них відображені 

певні звичаї та обряди, характерні для єврейського народу. Через призму тан-

цювальної культури євреїв можна дослідити їх характер, манеру, почуття гумо-

ру, відданість своєму народові та вірі. Якщо провести паралелі між єврейською 

етнохореографією і танцювальною культурою українського народу, можна по-

бачити спільні риси, серед яких – різноманітність танцювальних традицій на ве-

сіллях, їх збереження та цінність. 

Отже, у єврейського народу традиція танцювати на весіллі не втратила ак-

туальності з плином часу та поширена й сьогодні. Кожен єврейський весільний 

танець по-своєму цікавий, унікальний та поєднує єврейську етнохореографію 

і танцювальну традицію народу.  
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Annotation. In this article are considered some aspects of Jewish culture and its 

reflection on traditional wedding ceremony using choreographic art. The most popular type 
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«ЗА ДВОМА ЗАЙЦЯМИ»  

ЗА МОТИВАМИ П’ЄСИ МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО 

 

Анотація. «За двома зайцями» − комедійна п’єса українського драматурга 

Михайла Старицького, написана 1883 року українською мовою. У ній розпові-

дається про цирульника Свирида Голохвостого, який намагається розбагатіти, 

одружившись із багатою міщанкою Пронею Сірко, і, водночас, залицяється 

до бідної дівчини-красуні Галі. У п'єсі порушено проблему соціальної нерівнос-

ті, висміяно життя українських русифікованих міщан Києва.  

Ключові слова: комедійна п’єса, проблема соціальної нерівності, висмію-

вання життя українських русифікованих міщан Києва. 

 

«За двома зайцями» Михайла Старицького – це комедійна п’єса українсь-

кого драматурга, написана 1883 року українською мовою. Своєю чергою, це 

переробка комедії Івана Нечуя-Левицького «На Кожум’яках». 
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На початку 1880-х років українська театральна та письменницька інтелігенція 

створила культурний гурток для «розширення та збагачення» українського ре-

пертуару. Михайло Старицький, який входив до цього гуртка, почав обробляти 

сценічну п'єсу Івана Нечуя-Левицького «На Кожум'яках». Навесні 1883 року ро-

боту було завершено й залишилося тільки домовитися з автором оригінального 

твору. 17 березня 1883 року Старицький звернувся до І. Нечуя-Левицького з лис-

том, у якому зазначив: «Драматичний комітет мені допоручив переглядіть Ваші 

«Кожум'яки» і виробить план, як би їх пририхтувать до сцени. Я зробив це і чи-

тав свій план, і його дуже хвалили; отож тепер засилаю його до Вас на санк-

цію... І дію треба зробити зовсім наново, а також здебільша й IV. II дія вирихту-

ється із різних шматочків I Вашої і VI із нових додатків; III зостанеться без пе-

реміни». 

Сам твір вважали спільним, і перша його публікація містила прізвища обох 

письменників. Того самого року перероблену п'єсу цензурний комітет дозволив 

до постанови театральною трупою М. Старицького. Після її прем'єри 4 листо-

пада 1883 року в Києві комедія мала великий успіх і вже не сходила з репертуа-

ру українського театру. 

Відомо, що роль цирульника Голохвостого зіграв Панас Саксаганський, 

Проні – Марія Садовська, Сірка − Іван Карпенко-Карий. 1887 року І. Нечуй-

Левицький самостійно переробив первісну редакцію твору, але ця версія не на-

була популярності. Для всіх класичною лишилася саме редакція Михайла Ста-

рицького. Іншою, менш відомою назвою п'єси є «Панська губа, та зубів нема». 

Прем'єра фільму відбулася 21 грудня 1961 року в Києві, у Дарницькому 

клубі залізничників [3, 1–2]. 

Темою п’єси став повсякденний міщанський побут, «міщанські» мораль 

і світогляд. Саме в побуті драматурги віднайшли додаткові художньо перекон-

ливі нюанси для розкриття характерів дійових осіб. Це надало персонажам 

п’єси історичної та національної визначеності, конкретності, зробивши твір 

життєвішим. Наприклад, у сценках розваг молоді, заручин і весілля, уведених 

до дії п’єси, бачимо, з одного боку, виразне тло для розкриття певного індиві-

дуального характеру, а з іншого − ритуальні народні дійства, деформовані мо-

раллю дрібного міщанства, що прагне за будь-яку ціну наслідувати дворянство. 

Виникає яскравий комічно-сатиричний контраст між народною етикою україн-

ців і життєвими позиціями «новомоднього» міщанства, яке всіляко відмежову-

ється від «старого» народного побуту й звичаїв, навіть не розуміючи навіщо. 

Старицький застосовує прийом попарного протиставлення персонажів для 

створення комічно-сатиричного та соціального контрасту. Проні й Голохвосто-

ву, які цураються всього народного, протиставлені виразні народні типи пози-

тивних героїв − Галя і Степан. Вони є національним ідеалом людини в драмі 

«За двома зайцями». 

Формальним фольклорно-літературним засобом створення гумористично-

сатиричного ефекту в п’єсі «За двома зайцями» стала мова персонажів. Основу 

словесних засобів комічного в п’єсі становить народно-розмовна мова, зокрема 

емоційна й експресивна лексика. Для створення гумористичного ефекту Стари-

цький використовує емоційно забарвлені, деформовані та інші ненормативні 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D1%96_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/1887
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слова: вульгарні, лайливі, згрубілі тощо. Вони надають мові персонажів яскраво 

вираженого комізму. Негативно-оцінні розмовно-знижені слова набувають гост-

рого сатирично-гумористичного спрямування, допомагаючи драматургові глибше 

охарактеризувати типи, породжені тогочасною об’єктивною дійсністю. Подібну 

функцію виконують вульгарно-образливі слова, посилені характеристичними 

епітетами, наприклад «проста мужва», «свинота необразована» в мові Голохво-

стого, які він вживає щодо дійових осіб, представників українського селянства 

та бідного міщанства. Комічний ефект таких епітетів, їх сатирична спрямова-

ність виникає внаслідок того, що сам Голохвостий − людина неграмотна й нік-

чемна, «перевертень», як його влучно називає Секлета. Густо рясніє мова Голо-

хвостого зменшено-пестливими словами сатирично-гумористичного плану (ку-

ріпочко, канахветочко, щіточко).  

Одним із засобів створення комічного ефекту в п’єсі «За двома зайцями» є 

деформовані слова. Характерне в цьому плані мовлення «промотаного цилюр-

ника» Голохвостого і «дурноверхої» Проні: «Проня: Мінє так солодке обридло! 

Кожинного дня у нас вдома ласощів етих разних, хоч свиней годуй! Я ще больше 

люблю пальцини, нанаси».  

Рясніє п’єса й зниженою лексикою, використаною в порівняннях: «Проня по-

гана, як жаба», у Голохвостого «довгів, як блох у курнику». Використовує Стари-

цький у п’єсі народні пісні (у сцені заручин Галі та Голохвостого), прислів’я і 

приказки. Зокрема, прислів’я винесено в заголовок і підзаголовок п’єси [4, 2–3]. 

Короткий зміст п’єси. Свирид Петрович Голохвостий – невдаха, власник 

власної цирюльні, модник і вертопрах. Збанкрутувавши, він вирішує поправити 

свої справи вигідним весіллям. Випадково він дізнається, що за свою негарну 

доньку Проню Прокопівну її батько дає десять тисяч посагу. Гуляючи зі своїм 

другом на Володимирській гірці, він бачить гарну дівчину Галю та закохується 

в неї. Друзям він похваляється, що одружується з Пронею Прокопівною тільки 

через гроші, а сам заведе на боці роман із красунею. Якось увечері, зустрівши 

Галю, Голохвостий починає чіплятися до неї. У цей момент їх застає мати Галі − 

Секлета Лимариха − і змушує його присягнути одружитися з Галею проти ба-

жання доньки. Наступного дня Свирид Петрович вирушає в гості до Сірків 

та отримує благословення на шлюб із Пронею Прокопівною. Повертаючись від 

нареченої, він випадково стикається із Секлетою і потрапляє на її іменини. Там 

Секлета повідомляє своїм гостям, що Галя зі Свиридом тепер наречені. Галя 

втікає прямо із заручин до свого коханого Степана та просить у нього захисту, 

той заспокоює її. Настає день весілля, але планам Голохвостого не судилося 

здійснитися: подруги Секлети, які були присутні на заручинах Свирида Петровича 

з Галею, випадково дізнаються про майбутнє вінчання його з Пронею Прокопів-

ною і повідомляють Секлету. Та вдирається до церкви й оголошує присутнім, 

що Свирид Петрович побрався з її донькою, а на Проні він одружується тільки 

через багатий посаг. Проня Прокопівна та її батьки проганяють віроломного 

нареченого, а лихвар повідомляє всім, що Голохвостий − банкрут, а аж ніяк не ба-

гатий наречений. Залишившись ні з чим, Свирид Петрович іде разом зі своїми 

друзями-неробами [2, 4].  
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Зйомки кінострічки частково відбувалися в Києві. На Андріївському узвозі 

головним персонажам картини встановлений пам'ятник. В оригіналі фільм зня-

то українською мовою, згодом − дубльовано на російську. На початку липня 

2013 року Іван Козленко (заступник генерального директора Національного 

центру Олександра Довженка) повідомив, що реставраторам центру вдалося 

знайти первісну українську фонограму картини в Маріупольському фільмофон-

ді. 13 липня 2013 року українська версія вийшла в ефір на телеканалі Enter-

фільм. На сьогодні повну версію фільму завантажено до YouTube [1, 4–5]. 
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Abstract. «Chasing Two Hares» is a comedy play by Ukrainian playwright Mykhailo 

Starytsky. Written in 1883 in Ukrainian. It tells the story of the barber Svirid Golokhvostoy, 

who tries to get rich by marrying a rich middle-class woman Pronea Sirko, and at the same 

time flirts with a poor beautiful girl Gali. The play raises the issue of social inequality and 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8F%D0%BC%D0%B8_(%D0%BF%27%D1%94%D1%81%D0%B0)#:~:text=%C2%AB%D0%97%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%CC%81%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8F%CC%81%D0%B
https://studfile.net/preview/8206040/page:20/
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ КУПАЛЬСЬКИХ ОБРЯДІВ 

 

 

Анотація. Розглянуто загальну характеристику купальської обрядовості 

в Україні. Виявлено основні закономірності святкування. Проаналізовано обря-

ди та звичаї свята Купала. Акцентовано на основні пункти й аспекти купаль-

ських обрядів. Детально описано головні атрибути свята. 

Ключові слова: свято Купала, обряди, атрибути, повір’я, культи вогню, 

води та рослинності.  

 

 

Україна – така велична й багатогранна. Її культура унікальна та неповтор-

на. З неї черпають натхнення люди з усіх куточків світу. Традиційними елемен-

тами української культури є календарні обряди та звичаї.   

Календарна обрядовість поділяється на чотири цикли: весняний, літній, 

осінній і зимовий. Найрізноманітніший є літній цикл, який тривав від русалій 

(кінець травня), аж до Головосіки (початок вересня). Саме до цього циклу і вхо-

дить Купайла (свято Івана Купала). Його святкували 22–23 червня в час літньо-

го сонцестояння: увечері, вночі і в сам день Купала. 

Одне з найдавніших писемних свідчень про свято Купала належить XIII сто-

ліття. Згадка про «канунъ Ивана дни, на самые Купалья» є у Волинському літо-

писі 1262 року, а перші описи Купальського свята в східнослов’янських народів 

знаходимо в документах ХVI–XVII століть [2, 8]. 

Купало, Купайло, Купала, Купалбог, Іван Купала – бог молодості, шлю-

бу, краси. Це день літнього сонцевороту, коли Сонце в небі найвище, предки 

відзначали свято Купала – великий шлюб бога Семиярила з богинею води Даною. 

У християнські часи цей бог замінили Іваном Хрестителем, до імені якого ста-

ли додавати народне прізвисько: Іван Купало [1, 115]. 
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Купало й Марена – головні атрибути свята. Це зимове божество, що мо-

рить землю стужею, а людину – хворобами та голодом. Але в народі, зокрема 

на Слобожанщині, її вважали старшою русалкою. Тому до цього свята молодь 

заздалегідь старанно готувалась: робили опудало (біля тої Мари кладуть купи 

кропиви та перестрибують через неї босими ногами, а пізніше на ту кропиву 

кладуть солому, запалюють і потім стрибають через вогонь), готували деревця 

(називали їх Мареною або Купалом), збирали хмиз, готували кулі соломи на вог-

нище. Довкола опудал молодь водила хороводи та співала ритуальні купальські 

пісні. Дівчата плели вінки з польових квітів (барвінку, м’яти, сокирок, василь-

ків, рути), а потім, перед заходом сонця, збиралися біля річок. Ввечері люди 

сходилися на заздалегідь домовленому місці (здебільшого недалеко від річки, 

на узліссі чи в гаю) і навколо «марени» починали водити хороводи. Основною те-

мою цих хороводів є кохання. Обов’язково мало бути велике вогнище, через яке 

стрибали дівчата і хлопці поодинці або в парі. У кінці вечора Мару несли до річки 

й топили у воді. У цей час дівчата знімали свої вінки з голови й розвішували їх 

на деревах; буває й так, що дівчата йдуть додому і вішають ті вінки в хатах або 

в стайнях як засіб охорони від нечистої сили для людей і для тварин [1, 119]. 
 

 

Після того, як потопили Купала й Марену, пізньої ночі дівчата тікали від 

хлопців, щоб поворожити. Запалювали свічки (заздалегідь підготовлені) і ліпи-

ли кожна до свого вінка, щоб потім пустити на воду. Ці вінки, пливучи по воді, 

віщували дівочу долю. Існує прикмета: якщо вінок пливе добре й свічка горить, 

то дівчина впродовж року вийде заміж, а якщо крутиться на місці, доведеться їй 

ще трохи дівувати. Якщо вінок відпливе далеко й пристане до якогось берега, з тієї 

сторони й прийде наречений дівчини [1, 128].  

Основу купальської обрядовості становлять культи води, вогню і рослиннос-

ті: купальські вогні – це відгомін культу сонця; купальська вода – символ ці-

лющої сили; купальське дерево – щастя та родючість.  

Вогонь є важливим елементом у низці купальських обрядів. Його вважають 

магічним і таким, що має очищувальну силу. Ритуальні вогні запалювали для того, 

щоб відлякати нечисту силу. Головним матеріалом для ритуальних вогнищ бу-

ли солома та сміття (це старі, непотрібні речі).  

Купала на Південному Бузі.  

Вінниця, 1970 р.  
Хоровод біля Купала.  

Вінниця, 1970 р. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0


91 

Купальське вогнище, згідно з переказами, має велику міфічну силу. Щоб 

пройти ритуал очищення, через нього стрибали всі. Якщо в парі – стрибали 

вдвох. Вважають, що та пара, яка пере-

стрибне через багаття і не розніме рук, 

згодом й одружиться. У деяких слободах 

зберігся такий звичай: перед тим, як стри-

бати через вогонь, парубок здіймає з голо-

ви дівчини вінок і кладе собі на голову, а 

на дівчину одягає свою шапку. Отак обмі-

нявшись, беруться за руки й стрибають. 

Перестрибнувши, пара проходить навколо 

Купала й стає позаду інших учасників гри, розмінявшись шапкою і вінком [1, 122]. 

Надзвичайно важлива роль води, як і вогню, у купальському святкуванні. 

Обряди з водою, виконувані в честь літнього сонцестояння, мали очисний харак-

тер. Особливостями обрядового купання є поєднання його з перестрибуваннями 

через купальські вогнища. У різних містах і селах України цей ритуал викону-

вали по-своєму. Наприклад, на Білоцерківщині голі парубки й дівчата, узяв-

шись за руки, спершу перестрибували через купальське багаття, а тоді купали-

ся. А от в селі Острішки та Тулинці група дівчат стрибала через багаття, а тоді 

купалася у воді, після чого знову перескакувала через полум’я. Обряд повторю-

вався тричі. Парубки виконували цей обряд аналогічно. Традиція купатися вранці 

до сходу чи зі сходом сонця була характерна для населення західного й централь-

ного Полісся, а також для горян, які населяли Українські Карпати [2, 42]. 

У день купальського свята світанкову росу вважали чудодійною. У деяких 

селах західного Українського Полісся купальську росу збирали зранку, тому що 

вірили в її цілющу силу та здатність викликати дощ. А ще, наприклад, вірили: 

якщо покачатися по ній, то це «чистить чоловіка» (вважали гуцули). Для того 

щоб зібрати купальську росу, брали ряднину й волочили нею по траві, потім її 

викручували і тим самим добували чудодійну воду [2, 44]. 

Ще один з історичних аспектів купальських обрядів з водою належить мо-

тиву викликання дощу. Одним із варіантів такого обряду є ритуали, в основі 

яких боротьба із силами зла, які уособлюють образи відьом. За допомогою води 

можна було дізнатися, хто в селі відьма та як із нею боротися. Одним з поганих 

вчинків, який могла зробити відьма, вважали викрадення дощу та приховування 

його на дні криниці. У період засухи люди обирали жінок, яких вважали відь-

мами, приводили до річки й кидаючи їх у воду, встановлювали, хто з них є відь-

мою: справжня відьма, за народними віруваннями, «навіть будучи зв’язаною 

по руках і ногах, неодмінно спливе на поверхню, наче кусень свинячого сала». 

А щоб у лісі, гуляючи, не приставали лісовики, вовкулаки та мавки, юнаки й дівча-

та носять під пахвою полин [2, 51]. 

У Купальську ніч польові та лісові трави набирають чарівних властивостей 

та великої лікувальної сили. Традиція збирати лікувальні трави в день Івана 

Купала побутувала особливо в Карпатах і на Поліссі. Перед тим, як вируши-

ти в дорогу збирати купальські ягоди чи зілля, люди вмивалися, одягали чистий 

одяг. Збирали купальське зілля, співаючи тихо пісні або шепочучи спеціальні 

Стрибання через вогнище 
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примовляння. Звіробій, деревій, ромашка, полин, кропива, лопух – ось далеко 

не повний перелік тих рослин, які збирали. Також із купальського зілля готува-

ли відвари, робили різноманітні настоянки тощо. Особливими магічними влас-

тивостями наділялося ще одне дерево – осику. Гілки цього дерева прикріплюва-

ли до дверей хліва, щоб уберегтися від відьми, а ще ним обгороджували посіви. 

Люди вірували в силу й інших рослин. Так, дівчата в день Купальського 

свята підперізувалися чорнобилем і полином як травами, що оберігали від руса-

лок і відьом. Полин кидали також у воду перед тим, як почати купатися, бо русал-

ки, за народними віруваннями, на Купала могли до смерті залоскотати людину. 

Отже, на Купала набирали надприродних сил русалки, мавки, упирі та відьми. 

Тому від них охоронялися всілякими засобами: клали на підвіконня кропиву, 

у стайнях ставили осикове дерево. Спалення Купайла також має міфічне підґрунтя – 

це обряд звільнення людини від смерті, символ її перемоги над небуттям. 

Одне з відомих повір’їв існує і про цвіт папороті, який з'являється в ку-

пальську ніч. Згідно з легендою, квітка папороті цвіте лише вночі на Івана Ку-

пала й одну коротку мить. Знайти її досить складно, тому що її від людей охоро-

няє нечиста сила. Відважний чоловік, який заздалегідь помітить кущ папороті десь 

у лісі, як розповідає переказ, ввечері напередодні дня Івана Купала повинен піти 

до того куща, покласти скатертину, на якій святили паски на Великдень, свяченим 

ножем накреслити коло, окропити кущ свяченою водою і починати молитву. Коли 

стемніє, чорт спробує різні засоби, щоб налякати чоловіка: стрілятиме, кидатиме 

каміння і таке інше. Потрібно не боятися чорта, бо він має силу тільки до кола, 

що окреслене свяченим ножем, а в колі – ні, тому чоловік там у безпеці. О 12-й годи-

ні вночі папороть ніби розцвітає, і блискуча квітка відразу ж падає на розстеле-

ну скатерку, яку треба швиденько згорнути та заховати за пазуху [1, 131]. 

Назви «купайло», «купайлиця» перейшли на купальське деревце від назви 

свята, і це теж є одним із важливих ритуалів з деревцем для купальського свят-

кування. На місці святкування встановлювали одне деревце, і вибирали його 

з різних видів порід: сосна, липа, верба, вишня, береза, яблуня, чорноклен. Ви-

бір верби для «купайлиці» теж невипадковий. Це дерево, яке одне з перших 

сповіщало про прихід весни, виступало символом запліднюючої і родючої сили.  

Як же прикрашали ритуальне деревце: згідно зі звичаєм, дівчата вбирали 

«гільце-купайло», хоча інколи їм могли допомагати й молодиці, які давали по-

ради і настанови, або навіть хлопці. Оздоблювали віночками, фруктами, квітами, 

а також городніми культурами (картоплею, яблуками, морквою та іншими). Усі 

ці обрядові дії показують як вшановують 

рослинність у період розквіту життєвих 

сил природи.  

Крім цього, обряди з купальським 

деревцем мали одночасно з магічним ще й 

естетичне спрямування. Тому, крім при-

родних прикрас, для його оздоблення ви-

користовували ще й штучні: печиво, цу-

керки, свічки, різнокольорові стрічки з тка-

нини й паперу.  Квітчання купальського деревця 
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Хороводи, ігри та розваги молоді біля 

купальського деревця є одним з обрядових 

дій купальських ритуалів. Святкування Ку-

пала власне і починається з того, що, за-

паливши на ритуальному деревці свічки, 

дівчата ставали чи сідали навколо нього 

та починали співати купальських пісень.  

Висновок. Свято Купала – одне з най-

визначніших дат у календарному циклі 

українського народу. Обов’язковий атри-

бут вшанування Купала – танці парні й гур-

тові, ігри, ворожіння, високі вогнища. Важливу роль відіграють вода, рослин-

ність та вогонь. Ця ніч дуже значна для українського народу. За переказами 

наших предків, у цю ніч усе оживає: кущі, квіти, дерева, трава; а птахи та звірі 

можуть розмовляти; також цвіте квітка папороті, і хто її знайде, зможе зрозумі-

ти, про що розмовляє природа, зцілювати хворих і відшукати скарби. На Купала 

відкривається Небесна брама, і всі моління людей чують боги. Свято має риту-

альний, магічний підтекст, і ним завершувався період весняно-літніх русалій. 

Саме свято Купала було кульмінаційним моментом цих русалій. Кожен купаль-

ський обряд містить у собі велику магічну силу, а саме свято є великим обрядо-

вим дійством у кожному куточку України.   
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СТАНОВЛЕННЯ ІСПАНСЬКОГО НАРОДНОГО ТАНЦЮ  

 

 

Анотація. Іспанський танець відомий на весь світ, його знають та ша-

нують. Іспанія – це пристрасть, вогонь, гітара, кастаньєти, темперамент 

південних жителів. Кожен районі Іспанії має свій національний танець. Бага-

то з них уже набули світову популярність і вважаються національними тан-

цями Іспанії. Одними з найяскравіших представників іспанської культури й іс-

панського танцю є: Кармен Амая, Хоакін Кортес, Лола Флорес. Вони сприяли 

популяризації іспанського танцю не тільки в Іспанії, а й за її межами. Іспан-

ська народна хореографія продовжує розвиватися і сьогодні. 

Ключові слова: народний танець, іспанський танець, Іспанія, фламенко, 

темперамент, душа, пристрасть. 

 

 

Іспанський танець відомий на весь світ, його знають і шанують, а танців-

ники несуть у маси культурний спадок Іспанії. Ця країна має непросту історію: 

іспанцям довелося пережити чимало підкорень, але вони вистояли та зберегли 

в народних танцях цю пристрасну жагу, цей протест, який завжди був із ними. 

Вони різні: від темпераментних людей з півдня до спокійних, але вольових – на 

півночі. У їх крові змішалися гени циган, арабів і маврів, які лише додали вог-

ню. Саме через рухи, ритм і темп розкривається кожна особлива риса іспанців. 

Іспанські танці містять у собі не тільки пристрасть та вогонь, у них багато бо-

лю, страждань і водночас – сили.  

Безсмертне фламенко, що й досі грають на світових сценах, арагонська хо-

та, внесена на сторінки роботи великого композитора М. Глінки, та неймовірна 

сегідилья, що є важливим надбанням народу, – ці танці не підвладні часу. 

Кожен районі Іспанії має сьогодні свій національний танець. До таких 

танців відносяться болеро, пасадобль, сарабанда, хота, танго, севільянас, сарда-

на, сальтарела, малагенья і багато інших. 

Майже всі іспанські танці супроводжуються кастаньєтами та ритмічним 

плесканням у долоні (пальмас). 
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«Кастаньєти» − це ударні інструменти невеликого розміру, які роблять 

виконання танцю більш ритмічним і виразним. 

«Пальмас» – це плескання в долоні, які супроводжують рух або вокал під 

час танців. Удари бувають глухими і дзвінкими. Пальмас – це постійний супро-

від фламенко, що надає йому життєвості, настрою і колориту. 

Вираженням національного духу каталонців є «Сардана» – танець протес-

ту, що демонструє національний дух каталонців, символізує їхню згуртованість. 

У роки диктатури Франко «Сардана» була офіційно заборонена. Каталонці впро-

довж багатьох століть прагнуть відстояти своє право на незалежність. 

У Північній провінції Іспанії – Галісії – також існує свій різновид тан-

цю і музики. У цьому районі танець має кельтське походження. А найпопуляр-

ніший інструмент для галісійського свята – це труба. Найпоширеніший галісій-

ський ритм називають «муйнейра». Він досить швидкий і веселий. Також відомі 

такі танці Галісії, як: пандейрада, галісійська хота, Альборада, алалас. 

«Пандейрада»: вважають, що різновид цього танцю дуже схожий на муй-

нейру, а деякі називають пандейраду попередницею муйнейри. 

«Галісійська хота»: найчастіше її танцювали на народних гуляннях, що 

супроводжувалися національними піснями. 

«Альборада»: вважають, що ритм цього танцю складено з м'яких і ніж-

них пісень на світанку. Сьогодні найчастіше виконують з інструментальним 

супроводом. 

«Алалас» – найбільш прості та примітивні наспіви Галісії, найчастіше 

виконувані в повільному темпі.  

Відрізняються від танців народів Півночі. Наприклад, у південній провін-

ції Андалусії виконують всесвітньовідомий танець фламенко. 

«Фламенко» виникло під впливом культур (арабської, єврейської, хрис-

тиянської, циганської) народів, які протягом століть співіснували на одній те-

риторії. Культура фламенко увібрала в себе біль і драматизм вічно мандрівного 

народу. Наповнилася гарячою пристрастю, викликом та імпульсивністю. Видо-

вищний гарячий танець «Фламенко» несе в собі величезний заряд енергії та дає 

змогу кожному виконавцеві додати частину своєї душі – трохи імпровізації [4]. 

На думку танцюриста фламенко Антоніо Гадеса, фламенко символізує 

поєднання трьох стихій: ноги – земля, корпус і руки – повітря, душа – вогонь. 

Іспанський танець дуже різноманітний. Професійні хореографи й танців-

ники розрізняють чотири групи іспанських танців. 

1. Класичний іспанський танець являє собою постановки балетів, засно-

вані на стилістиці й лексиці цієї гілки хореографії. Особливої популярності до-

сягли такі класичні іспанські балети, як «Арагонська хота», «Болеро», «Дон Кі-

хот» та ін. [1, 259]. 

2. Народний іспанський танець багатогранний. Кожна іспанська провінція 

в середні століття володіла власним виразним танцем, який підкреслював наці-

ональний колорит тієї чи іншої території. Звідси виникли такі народні танці, як 

«Хота», «Сардана», «Муньєйра», «Замбров», «Болеро», «Фанданґо», «Севіла» 

та ін. Більшість народних іспанських танців виконують під волинку, тамбурин; 

і вони лише віддалено нагадують іспанський танець [2, 286]. 
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3. Фламенко – це, мабуть, найбільш пристрасний та улюблений усіма іс-

панський танець. Саме фламенко танцюють під гітару, супроводжуючи його ви-

стукуванням кастаньєт і чітким дробом каблуків. Під час виконання фламенко 

танцюрист відкриває свою душу. Концентрація емоцій у цьому танці максимальна. 

4. Сучасний іспанський танець виник у першій половині ХХ століття. Йо-

го відмінна риса – гармонійне єднання танцю і співу. Танець супроводжується 

живим співом, часто у виконанні самих танцюристів. 

Темпераментні іспанські танці не тільки знайшли відгук у душах звичай-

ного люду, але й вплинули на майстрів кіно, музики та інших представників 

мистецтва.  

Виконавиця фламенко Пілар Лопес згадує про перше враження, яке на 

неї справив танець Кармен Амаї в Нью-Йорку: «Чи був це танець жінки або 

чоловіка – не важливо. Її танець був унікальний! Вона виступала в сукні, але 

танець при цьому здавався сильним і вогненним, немов його виконував чоло-

вік, і неможливо було повірити, що на сцені жінка. Але коли Кармен одягала 

вузькі штани, блузку й приталену жилетку, її чорне волосся, прибране в тугий 

пучок із сяйвом золота, туфлі на семисантиметрових підборах, прекрасне об-

личчя, що виражає біль, залишалися уособленням жіночності під час виконан-

ня чоловічих танців. Алегорія, яку вона демонструвала протягом двадцяти ро-

ків, була прямим тому підтвердженням» [3, 183].  

Танець Кармен Амаї був найбільш «вогненним танцем фламенко», який 

коли-небудь існував на сцені. Її мистецтво було сповнене найсильнішою при-

страстю. Неймовірно довгий хвіст її сукні був, як батіг, прямий і непохитний 

після виконання складного повороту. Її сильні руки, які, немов змії, звивалися 

над головою, вели її тіло в найскладніший, божевільної краси, ламаний пово-

рот. Кармен Амая створила свій унікальний стиль, поєднавши в танці тради-

ційні фемінні та маскулінні з вже традиційними елементами фламенко. Вона 

входила у повний «дуенде», виконуючи танець. Її традиційний наряд складав-

ся з одягу «матадора», вона часто надавала перевагу саме штанам і жакетам, 

на противагу вже традиційній сукні. Це була її особлива характеристика, яка 

виділяла її та привносила свій унікальний почерк у танець виконавиці [3, 184]. 

Хоакін Кортес − сучасний король фламенко, циганський мавр іспансь-

кого танцю. Він зазначав: «Я належу до нового покоління циганських танцю-

ристів, які готові захищати своє коріння. Цигани йдуть від своєї кочового 

життя і починають створювати речі, які залишаться в історії» [5]. Спочатку 

деякі знавці фламенко звинувачували його в ухилянні від традиційних форм. 

Кортес не зважав на ці закиди й інтерпретував фламенко на свій лад. «Я тан-

цюю так, як відчуваю, і так, як мені підказує моє відчуття чистоти стилю», – 

аргументував танцюрист свої дії. Його запальні програми – не просто фламен-

ко, це уявлення, що підкорюють глядачів з перших танцювальних «па», рів-

них яким у своєму жанрі не було та немає. 
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Лола Флорес – легенда андалузійських танців, хранителька традицій ве-

ликого іспанського танцю. Лолу Флорес шанували як одну з найталановитіших 

виконавиць в Андалузії народних танців і пісень. Вона була відома не тільки 

на батьківщині, але й за кордоном. Її часто називали танцівницею із циганським 

темпераментом. 

Сучасні представники цього жанру активно пропагують цей танець і роблять 

його більш сучасним і близьким для глядача. Запальна Кармен, яку знає чи не 

кожен у світі, внесла свій вклад у вигляді фламенко, Хоакін Кортіс, який про-

славив ще більше танець та утвердив його на світових сценах, спромігся закохати 

в цей танець мільйони людей, а Лола – дух фламенко, його невмируща душа. 

Іспанський танець – це феномен нинішнього часу: через століття вогонь 

фольклору не згас, а лише розгорівся з новою силою. 
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FORMATION OF SPANISH FOLK DANCE 

 

Abstract. Spanish dance is known all over the world, it is known and respected. Spain 

is a passion, fire, guitar, castanets, temperament of the southerners. Each region of Spain 

has its own national dance. Many of them have already gained worldwide fame and are 

considered the national dances of Spain. Some of the brightest representatives of Spanish culture 

and Spanish dance are: Carmen Amaya, Joaquin Cortes, Lola Flores. Representatives of this 

genus contributed popularization of Spanish dance not only in Spain but also abroad. 

Spanish folk choreography continues to develop today. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ І МЕТОДІВ РОБОТИ  

ПІНИ БАУШ ДЛЯ БАЛЕТМЕЙСТЕРІВ СЬОГОДЕННЯ 

 

 

Анотація. Порушено питання актуальності методів і принципів роботи 

видатного хореографа і балетмейстера Піни Бауш. Визначено, як саме ці ме-

тоди й принципи впливають на якість створення хореографічних вистав, фор-

мування хореографічної лексики. Вказано, які етапи роботи вплинули на вико-

навську майстерність танцівників і як саме це позначилося на кінцевому ре-

зультаті постановчого процесу. Описано структуру роботи Піни Бауш, яка 

фактично сформулювала тенденцію розвитку такого явища в хореографії, 

як танцтеатр. На основі цього аналізу запропоновано низку методів і принци-

пів для використання хореографами сучасності.  

Ключові слова: танець, хореографічне мистецтво, танцтеатр, експери-

ментування, методи й принципи постановчого процесу, хореографічна лекси-

ка, техніка виконання.  

 

 

Піна Бауш – німецька хореографка, танцівниця, педагогиня і продюсерка. 

Одним із принципів її роботи був такий: представлення як процес і процес 

як представлення. Піна використовує описовий підхід. Вона досліджує осо-

бистість танцівника, щоб знайти основні моделі поведінки, які видобуваються 

в повсякденному житті. Такий метод дає змогу балетмейстерові відкрити танці-

вника з іншої сторони, що, своєю чергою, робить його більш щирим і відвер-

тим на сцені. Тобто, виконуючи певну партію, танцівник не штучно грає свого 

персонажа, а переживає його історію по-своєму [1]. Піна запевняла, що на сце-

ні тіло танцівника повинно бути вільним, щоб представляти фізичний зв’язок 

індивіда зі світом власного творіння. На сьогодні що ближчим буде танцівник 

до свого глядача, то більше аудиторія заглибиться у виставу. Відповідно су-

часні хореографи, використовуючи цей метод, зроблять свої вистави наближе-

ними до суспільства й тим самим збільшать популярність хореографічного ми-

стецтва.   
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Наступним своєрідним методом роботи Піни Бауш була робота з питан-

нями. Піна стверджувала, що її робота починається саме з питань. За допомо-

гою такого методу хореографка досліджувала людську поведінку за певних 

обставин. Під час постановки Піна Бауш постійно ставила різноманітні питан-

ня своїм артистам, їхні відповіді спонукали Піну до нових ідей та рішень для 

цієї теми постановки. Вона акцентувала, що кроками танцівників мають керу-

вати не ноги, а передусім усвідомлення руху [2].   

Процес роботи Піни ніколи не мав чіткої концепції виконання. Вона завжди 

знала, що саме вона шукає в тій чи іншій роботі, і цим пошуком керував не ро-

зум, а відчуття. Піна завжди керувалася своїми відчуттями, вона довіряла сво-

єму внутрішньому світу. Для нинішніх хореографів також, як ніколи, актуаль-

не питання свідомих артистів, адже наразі існує велика кількість технічних 

танцівників, які бездоганно виконують елементи, але не в змозі передати по-

чуття в танці. Тому аби зробити свій твір глибоким і наповненим, балетмейсте-

рам стане у нагоді метод роботи з питанням, що допоможе досягти свідомого ви-

конання хореографії, а не просто демонструвати набір рухів певної лексики. 

Теми вистав з’являлися інтуїтивно. Піна завжди орієнтувалися на свої 

переживання в цей конкретний момент часу. Це могли бути певні мрії, бажан-

ня, тягарі, страхи або спогади дитинства. Формувати тему вистави Піні часто 

допомагала її трупа. Опрацьовуючи такі питання, як: що ми справді роби-

мо в цьому світі, саме в цей період часу; що буде добре для нас; що нас 

об’єднує, а що розділяє? – наштовхувало хореографку на власні висновки. 

Тобто Піна не ставила вистави тільки під своє світобачення, це були роботи, 

які демонстрували світогляд кожного із членів трупи. Питання тем вистави є 

особливо актуальним для хореографів сучасності. Виникає проблема частого 

використання однакових тем різними митцями. І тому аби знайти унікальну 

тему для вистави, балетмейстерам буде корисно використовувати спілкування 

та обговорювати певні суспільні проблеми в трупі. Це може слугувати по-

штовхом до зародження нової актуальної теми [5, 70–72].  

Важливою частиною роботи Піни Бауш було розкрити танцівників, чу-

ти від них не банальні, загальні слова, а передусім правду. Мисткині потрібні 

були люди, які позбавлялися своїх страхів, комплексів, болю та обмежень. Пі-

на наголошувала, що справжній танцівник повинен мати довіру. Він має дові-

ряти своєму хореографові навіть більше, ніж собі. Піна казала, що завжди є 

чого позбуватись [4]. Їй особливо подобалось працювати із сором’язливими 

артистами, вона шукала підхід до кожного, допомагала розкритись. Піна Бауш 

неабияк цінувала, коли їй відкривались. Проте вона ніколи не мала на меті ко-

гось допитувати чи занурюватись у чиєсь приватне життя. Вона шукала точні 

відповіді, які б вона могла використати у своїй структурі. Під час роботи часто 

траплялося таке, що вона отримувала відповіді, застосовувала їх у своїй струк-

турі, але з часом помічала, що вони не працюють. Піна одразу ж шукала нові 

питання. Вона ніколи не залишала у виставах тих речей, що їй не подобались. 

Вона могла змінити їх навіть в останній момент. Піна не боялась змін, вона 

рішуче йшла на ризик заради створення якісного продукту [5, 75–76]. 
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Ще одним з аспектів роботи Піни Бауш було те, що вона ніколи не почи-

нала із самого початку та не вела все до якогось конкретного кінця. Вона зав-

жди починала роботу з якихось окремих частинок. Дивилася, як працюють ті 

чи інші структури й тільки потім вибудовувала окрему концепцію. Піна ствер-

джувала, що кожна частинка – це окремий пазл цілої картини. Учні Піни Бауш 

розповідали, що вона ніколи не була не задоволена результатом. Вона поясню-

вала це тим, що для неї отриманий результат під час роботи ніколи не був кін-

цевою точкою, бо весь процес полягав у пошуку. А в процесі пошуку завжди 

будуть речі, які будуть потребувати вдосконалення і зміни. Спокійне зосере-

дження на чомусь специфічному слідує неспокійному синхронізму – це був 

один із методів роботи Піни під час репетицій. Вона часто використовувала 

повторення різноманітних структур. У пошуку вдалого рішення Піна часто 

експериментувала. Вона могла міняти місцями різні перебудови, змінювала 

послідовність, таким чином дивилася на сцени вистави в новому порядку. Це 

давало їй можливість побачити якомога більше варіантів для створення вдалої 

картини. Використовуючи такий принцип роботи, хореографка не зупинялася 

на якомусь конкретному одному варіанті, а шукала якомога більше різних. Це 

давало змогу робити виставу цікавішою і динамічнішою [5, 78–79] 

У межах твору Піна працювала на контрасті порівняння. У її роботах ми 

часто можемо побачити поєднання трагедії з комедією. Емоційність також бу-

ла важливою для Піни Бауш. Вона казала, що на виставах їй швидко стає нуд-

но, якщо вона нічого не відчуває. Хореографка використовувала порівняння, 

для того щоб відобразити протилежність, яка зазвичай є в нашому житті. Вона 

показувала, що основним є досягання гармонії – уміння поєднувати протилеж-

ні речі як на сцені, так і в житті.  

Гумор був важливим для Піни. Для неї постановка без частинки гумору 

не мала продовження. Роботи Піни завжди веселі та сумні. Твори живуть про-

тилежними почуттями. Бадьорість завжди базується на чомусь. Бауш аргумен-

тувала це тим, що все залежить від конкретної фази: депресія виробляє більш 

бадьорі й енергійні роботи, а спокійні роботи посилюють смуток або сумніви. 

Звісно, Піна ставила роботи на сумні теми, але й у них вона не втрачала деяко-

го відсотка гумору [5, 79–80]. 

Відмінною рисою Піни Бауш є те, що її твори багаті на асоціації. І це, 

безумовно, привід дивитися на ці постановки знову та знову, бо завжди можна 

відкрити щось нове. Піна ніколи не ставила конкретного завдання перед гля-

дачем, бо кожна людина бачила виставу індивідуально: хтось відчував любов, 

хтось – ненависть, а хтось – надію і підтримку. Кожен глядач знаходив у ви-

ставах близьке для себе. Хоча Піна була задоволена, коли бачила, що хтось 

почуває себе так само, як і вона. Це безцінні моменти, коли глядач, артисти 

й хореограф об’єднують спільні відчуття. Унікальність цього моменту полягає 

в тому, що зовсім різні незнайомі люди об’єднуються один з одним енергією  

і відчуттями. До речі, особливістю Tanztheater є те, що вони залишають сцену 

тихо, нікому нічого не пояснюючи, ніби залишають відкрите питання аудиторії. 
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Спочатку глядачеві було важко до цього звикнути, адже класичний балет на-

вчив людей, що вистава має чітко визначені початок і кінець, але Бауш ламала 

ці стереотипи, поступово змушуючи суспільство змінювати свій спосіб мис-

лення [3]. 

Бауш завжди прагнула розвитку і не через власні амбіції, а через жагу до 

пошуку. Їй завжди було, що сказати глядачеві, і саме це змушувало її ставити 

вистави. Вона усвідомлювала, що має звернутись до глядача не словом, не піс-

нею, а саме тілом. 

Отже, методи роботи Піни Бауш і були запорукою її успіху. Щоб бути 

професійним хореографом, не достатньо вміти танцювати. Треба передусім 

мати хист до постановчої роботи. Піна була закохана у свою справу, саме це й 

породжувало прагнення до вдосконалення. Вона чітко розуміла, що правдива 

вистава вийде тільки тоді, коли танцівники будуть чесними. Саме через це во-

на проводила плідну роботу зі своїми артистами. Використовуючи техніку по-

становки питань, вона формувала в кожного танцівника власну думку щодо 

розуміння теми вистави. Весь процес постановчої роботи завжди був пошу-

ком, Піна була сміливою хореографкою, ніколи не зупинялась на першій спро-

бі, завжди шукала кращий варіант. Вона не боялась помилок, а, навпаки, вчи-

лась на невдалих спробах. Вистави ніколи не були висвітленням тільки однієї 

думки Піни, адже кожен танцівник вкладав у тему щось своє. Саме ця жага до 

праці й допомогла створити такі вдалі роботи, які надихають увесь світ. І хоча 

Піна Бауш працювала майже 40 років тому, її методи актуальні й корисні для 

хореографів, які працюють у наш час.  
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THE RELEVANCE OF THE BASIC PRINCIPLES AND METHODS OF 

WORKING OF BAUSH FOAM FOR TODAY'S BALLET MASTERS 

 

Annotation. The article considers the relevance of the methods and principles of the 

outstanding choreographer and choreographer Pina Bausch. It is studied how exactly these 

methods and principles affect the quality of choreographic performances, the formation of 

choreographic vocabulary. It was considered what stages of the work influenced the 

performing skills of the dancers and how it affected the final result of the production 

process. The structure of Pina Bausch's work is described, which actually formulated the 

tendency of development of such a phenomenon in choreography as dance theater. Based on 

this analysis, a number of methods and princes have been proposed for use by 

choreographers in the present. 

Key words: dance, choreographic art, dance theater, experimentation, methods and 

principles of staging process, choreographic vocabulary, performance technique. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ХОРЕОГРАФІЧНОГО НАВЧАННЯ 

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

 

Анотація. Подано практичний матеріал з основ хореографічного мисте-

цтва. Висвітлено напрями та поетапність навчання в групі дітей дошкільного 

віку, виконання ними музично-рухових вправ, опанування танцювальних рухів.  

Ключові слова: хореографія, танець, виховання, музичні ігри, танцюваль-

ний крок. 

 

 

Танець як найулюбленіший і найпопулярніший вид самодіяльного мистецтва 

сприяє фізичному розвитку й естетичному вихованню дітей. Активна участь ви-

хованців дошкільного віку в хореографічних колективах дає змогу керівникові 

прищепити їм любов до танцю, сформувати в них художній смак до мистецтва, 

прекрасного, розвинути їх танцювальні здібності. Навчаючись у хореографіч-

них колективах, діти знайомляться з мистецтвом хореографії, набувають певну 

танцювальну підготовку, розвивають пластичність, вчаться гарно рухатися.  

Заняття танцями зміцнюють дитячий організм, виправляють деякі фізичні ва-

ди: сутулість, ходу з піднятими плечима, звичку ставити ноги носками всередину.  

На заняттях з хореографії діти виробляють творчу активність, працьови-

тість, уважність, розширюють уяву, виховують культуру поведінки, формують 

художній смак.  

Хореографічна діяльність дітей дошкільного віку є одним із засобів їх ес-

тетичного виховання та фізичного розвитку. Під час музично-рухових вправ 

діти опановують і відтворюють танцювальні рухи, удосконалюють фізичну фор-

му, зміцнюють своє здоров’я. У цьому віці діти можуть емоційно переживати 
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характер музичного твору, визначати темп звучання музики, сприймати ритміч-

ний малюнок мелодії, імпровізувати різні рухи. Нескінченна різноманітність 

рухів дає змогу не тільки розвивати в них почуття ритму, зміцнювати скелет, 

мускулатуру, але й стимулювати пам'ять, увагу, мислення і уяву, удосконалю-

вати здатність орієнтуватися в просторі.  

Перший рік навчання (діти 4–5 років). У хореографічні групи прийма-

ють усіх фізично здорових дітей віком від 4–5 років, які реагують на ритмічне 

звучання музики. Оскільки в цьому віці важко визначити фізичні показники ди-

тини для навчання основам хореографічного мистецтва, достатньо, щоб у неї 

була правильно розвинена стопа. Хореографічні групи кількістю до 15 чоловік 

створюють при танцювальних колективах та ансамблях танцю позашкільних 

закладів (фото 1).  
 

 
 

Фото 1. Підготовча група, діти 4–6 років 

 

Треба зазначити, що раніше в танцювальні гуртки приймали дітей тільки 

шкільного віку. На сьогодні ситуація змінилася, і дітей дошкільного віку наби-

рають у хореографічні гуртки. Вони відвідують заняття за спеціально розроб-

леною навчальною програмою, а саме – з  основ класичного танцю1.  

Як правило, заняття в хореографічних колективах складається з чотирьох 

частин: 

1) вступна: підготовка учасників до роботи;  

2) розвиток рухового апарату й сили м’язів, виправлення деяких фізичних вад;  

3) розвиток музикальності, почуття ритму, творчих здібностей;  

4) загальне завдання: закріплення пройденого, розучування нових танцю-

вальних вправ. 

                                                           
1 Перша програма з хореографічного навчання дітей у підготовчих групах ансамблів 

танцю шкіл і позашкільних закладів була створена 1985 року за погодження Управ-

ління дошкільних закладів МО УРСР. 
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Кожне заняття з дітьми-дошкільниками першого року навчання в гуртку 

складається з кількох частин, оскільки заняття першого півріччя повинні на-

ближатися до музичних занять дитячого садка. Велике значення в цей період 

має час проведення занять. У режимі груп п’ятого року життя музичні заняття 

проводять до обіду або після сну: до 12 год 30 хв і після 16 год. При плануванні 

занять групи про це треба обов’язково пам’ятати та враховувати режим роботи 

дитячого садка. Доцільно перше заняття поділити на дві частини по 25 хв з пе-

рервою по 10 хв. Поступово перерва скорочують, а час для занять збільшують. 

Тривалість заняття саме в групі першого року навчання − близько 60 хв. 

Такий вік дітей має свої особливості, оскільки на п’ятому році триває їх 

фізичний розвиток: помітно збільшується сила кінцівок, точнішими стають ру-

хи. Посилюється зацікавленість до музики. Діти легко впізнають мелодії, реа-

гують на виразний характер музики, починають узгоджено й ритмічно рухатися. 

Але вони ще не вміють керувати своїм тілом. При виконанні завдань їхні рухи, 

як правило, не відповідають ритму та характеру музики. Через це завдання ке-

рівника дитина не завжди в змозі виконувати точно (фото 2). 
 

 
 

Фото 2. Перший рік навчання.  

Вчимося тримати інтервал при «па-марше» по колу 
 

З огляду на це основою навчання на заняттях з дітьми цього віку має бути 

показ керівника. Адже в такої дитини переважає візуальне сприйняття просто-

ру, і вона легко копіює рухи, які бачить. Тому педагог-хореограф повинен да-

вати й показувати завдання чітко, супроводжуючи свій показ зрозумілим для 

дитини поясненням і відповідним музичним супроводом. Дітей треба вчити 

відчувати красу правильно виконаної вправи, руху, щоб виконання давало їм 

творчу насолоду. Якщо діти зрозуміють суть завдання, вони його легко й пра-

вильно виконають. 

Основна умова успішного проведення навчання з дітьми цього віку - вихо-

вання у них свідомого ставлення до занять, любові до хореографічного мистец-

тва. 3 самого початку дітей слід привчати до встановленого в гуртках порядку, 

охайності. Приступаючи до занять, насамперед слід звернути увагу на їх зовні-

шній вигляд. 
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Треба пам’ятати, що дитина приходить на заняття, як на свято, і форма її 
дисциплінує, допомагає емоційно налаштуватися на виконання завдань керів-
ника. Практичні побажання щодо зручного репетиційного одягу для груп до-
шкільників: 

– щоб слідкувати за постановкою корпуса та рук, доцільно на цей період 
учасникам одягати майку; 

– щоб надалі в сценічних костюмах використовувати елементи нижнього 
одягу, привчати до носіння певних трусиків, колготок;   

– для формування стопи необхідно придбати спеціальне балетне м’яке взуття.  
Репетиційний одяг (у перші роки навчання) бажано має бути білого кольо-

ру, це привчає дітей до охайності, яка дуже необхідна в подальшій танцюваль-
ній діяльності та стає згодом для вихованців нормою.  

Кожне заняття починається з марширування під музику. Воно входить до 
організаційних вправ, які мають на меті розвивати й закріплювати увагу, пам’ять, 

формувати внутрішню зібраність дітей. А це − основа в хореографічному навчан-
ні. Саме під час марширування закладаються основи рухових навичок; уміння 
ходити чітко з носка (танцювальним кроком – «па марше»), стежити за підтяг-
нутістю корпуса, високо нести голову, дивлячись попереду себе. Під час мар-
ширування значне місце відводиться формуванню постави, без якої неможливо 
набути легкості, граціозності при виконанні рухів і танцю загалом. 

Після марширування по колу дітей шикують у лінії. Для того щоб діти 
трималися разом під час перешикування, доцільно їхні руки з’єднати. Це привчає 
дітей стояти одне біля одного. 

Після перешикування в лінії вивчають вправи: з музичним завданням (ритміч-
ні вправи); танцювальні рухи (крок убік з присіданням, руки на поясі, за край 
спіднички, вправи для голови). 

Після вправ з дітьми проводять музичні ігри на образний рух. Після музич-

них ігор − вправи на підлозі (на розвиток стопи, гнучкості). Вправи на підлозі − 
це активний відпочинок дитини на заняттях. Під час проведення музичних ігор 
діти дуже збуджуються, і заспокоїти їх допоможуть саме вправи на підлозі. 
Крім того, дитина в цьому віці швидко втомлюється, довго на ногах стояти не мо-
же. Під час цих (партерних) вправ виробляється міцність м’язів, натягнутість 
ніг (колін, стоп), що конче необхідно при виконані із часом танцювальних рухів. 

Після вправ на підлозі проводять музичні ігри з елементами танцювальних 
рухів, які сприяють розвитку уваги, пам’яті й артистичності вихованців. 

Заняття другого півріччя першого року значно відрізняються від занять 
у першій його половині. Так, у другому півріччі заняття проводять без перерви, 
збільшується навантаження на виконання танцювальних вправ, цим самим ви-
ховується витривалість у дітей. У цей період заняття мають бути більш склад-
ними, керівник менше часу витрачає на перешикування дітей і більше уваги 
приділяє підготовці їх до суто хореографічних вправ. 

Під час марширування дітям пропонують ходити не лише танцювальним, 
а й кроком на високих півпальцях, з високим підніманням поперемінно колін, 
з підскоком. Після проведення ритмічних вправ їх підводять до станка, станов-
лячи обличчям до нього, і вчать правильному положенню в І, II, Ш позиціях 
ніг, знайомлять з деякими вправами із системи (екзерсису) класичного танцю. 
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Вправам біля палки відводять не більше 10 хв. 

Вправи на підлозі, які доцільно продовжувати після вправ біля палки, до-

помагають зміцненню м’язів ніг, виробленню витривалості, розвивають виво-

ротність стоп, сприяють формуванню постави. 

Керівник має пам’ятати, що вправи на підлозі дітям слід виконувати на руш-

ничках або невеличких ковдрах, оскільки підлога, як правило, холодна. 

До музичних ігор на увагу додають деякі елементи народних танців (діти 

4–5 років). «За ягодами» − танцювальний або перемінний крок, «Веселі гуцу-

лята» − приставний бічний крок, «чосанка». 

Заняття обов’язково закінчують маршируванням під музику. Але перед 

цим дітям слід оголосити висновки за результатами заняття, дати індивідуальні 

завдання. 

У другому півріччі після марширування (на початку та перед закінченням 

заняття) діти обов’язково мають виконувати уклін: адже він − своєрідне танцю-

вальне вітання керівника, концертмейстера, товаришів, після чого виконують 

вправи на рівновагу, вправи на сприйняття звучання музичного супроводу.  

Наявні програми передбачають такий обсяг матеріалу, що сприяє вироб-

ленню хореографічно-музичних навичок і підводять дітей до виконання танцю-

вальних рухів, елементів танців, а згодом і власне танців (фото 3). 
 

 
 

Фото 3. Перший рік навчання.  

Танцювальний етюд «Буратино» 

 

Другий рік навчання (діти 4–5 років). Шостий рік життя дитини харак-

теризується зміною пропорції тіла, удосконалюється координація і точність ви-

конання рухів (фото 4). 
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Фото 4. Другий рік навчання (5–6 років) 
 

У цей період діти вже вивчають нескладні танцювальні елементи, оскіль-

ки достатньою мірою володіють тілом і досить чітко виконують рухи під музи-

ку. Вони можуть пройти в темпі й ритмі музики, відобразити рухом її основний 

характер, виконувати вправи згідно з ритмічним завданням. 

Дітей цього віку потрібно ознайомити з музичним розміром 2/4, без за-

своєння якого неможливе подальше вдосконалення танцювальної пластики.  

Тепер на заняттях у музичні ігри поступово вводять елементи вправ (ек-

зерсису) з класичної системи танців. Музичні ігри наближаються до танцюваль-

них етюдів і стають основним практичним матеріалом, передбаченим навчаль-

ною програмою в певному колективі.  

Усі пропоновані вправи містять кілька завдань: виразне, музично-ритмічне 

і рухомо-пластичне. Програма передбачає також значний обсяг рухів з народ-

них танців, що вивчають поетапно. Народний танець є одним із засобів націо-

нального, інтернаціонального та патріотичного виховання дітей. Він викликає 

позитивні емоції радості буття, збагачує досвід дитини різноманітністю ритмів 

і пластики.  

Під час занять слід стежити за навантаженням дитини (щоб не перетнути 

межу) й особливо за її диханням під час виконання вправ. Заняття в такій групі 

проводять двічі на тиждень – по 90 хв.  

Усі елементи рухів народних танців доцільно вивчати спочатку біля пал-

ки, стоячи обличчям до неї. Після чого рух засвоюють на середині залу.  

Програмний матеріал доцільно розподілити за чвертями, щоб він був те-

матично різноманітний.  

Продовжуємо організований вхід учасників до зали під маршову музику, 

обходячи його по колу (під час марширування можна додати більш складні 

елементи рухів для розвитку стоп, вироблення постави тощо) і зупиняємося бі-

ля палки для виконання поклону − вітання керівникові. Біля палки діти вивча-

ють елементи тренажу. Все це займає 15–20 хвилин.  
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Після цього проводимо перешикування дітей через фігурне маршируван-

ня на середину зали для виконання ритмічних вправ, музичних ігор (до 20 хв). 

Також на середині залу після зазначених вище вправ вивчаємо елементи рухів, 

визначені навчальною програмою, комбінації танцювальних етюдів (до 25 хв). 

Далі розучуємо допоміжні партерні вправи й танцювальні елементи, не-

складні танцювальні постановки (до 35 хв) (фото 5). 

 

 
 

Фото 5. Другий рік навчання. Навчальний етюд у парі 

 

Велике значення для вихованців підготовчих груп стають виступи перед 

батьками, родичами, друзями. Для малечі такі виступи – це свято, і вони дуже 

серйозно до нього ставляться. Тому керівник має заздалегідь підготувати тему 

такого заняття, створити творчу атмосферу й тактовно підбити певні висновки. 

Оскільки вихованці підготовчих груп мають перейти до основних груп колек-

тиву, то, звісно, що вони хочуть сподобатися і батькам, і керівникам колективу. 

Взагалі такі виступи малечу готують до їхніх майбутніх виступів на справжній 

сцені в основному складі хореографічного колективу, ансамблю тощо.  

Вивчення і відтворення того чи іншого руху – серйозна справа і потребує 

від дітей затрати певних фізичних зусиль. Тому керівник таких груп має воло-

діти не тільки хореографічною термінологією, а й мати практичний професій-

ний досвід та надійний орієнтир щодо того, як саме заняття вплинуть на дитину − 

вихованця підготовчої групи, майбутнього учасника основного складу колективу.  

І головне, важливо, щоб керівник (викладач) підготовчих груп колективу 

став гідним посередником між вихованцями та культурною традицією людства 

в мистецтві (фото 6). 
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Фото 6. Другий рік навчання.  
Підготовка до звітного концерту. 

Танцювальний номер «Перший раз у перший клас» 
 

У художній творчості немає дрібниць: знання і навички, які набувають ді-
ти на перших кроках навчання танцювальному мистецтву, згодяться їм не тіль-
ки в сценічній практиці, а й протягом всього життя, на ниві прекрасного виду 
мистецтва – хореографічного. 
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SOME ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF CHOREOGRAPHIC 

EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN 
 

Abstract. The article presents practical material on the basics of choreographic art. 
The directions and stages of learning in a group of preschool children, their mastery of 
musical and motor activities, dance movement are highlighted.  

Key words: choreography, dance, education, musical games, dance step. 
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Анотація. Порушено питання особливостей творчої роботи дитячого 

хореографічного колективу та впливу на нього досвідченого педагога-хорео-

графа. Розглянуто аспекти дитячої психології та формування свідомості ди-

тини в процесі її навчально-практичної та концертної діяльності. Зазначено, 

що основою дитячої практичної діяльності є оволодіння досвідом поведінки  

в соціумі та свідоме утвердження себе як непересічної творчої особистості, 

яка є носієм культури та засад мистецтва танцю. 

Ключові слова: мистецтво хореографії, танець, творчість, психологія, 

дитина, педагогіка. 

 

 

Творчість загалом, а дитяча особливо, є важливим моментом усвідомлення 

дитиною уявлень про навколишній світ, що її оточує. Пізнання нею соціуму 

та входження в нього відбуваються за допомогою різних форм педагогічної діяль-

ності, однією з яких є мистецтво хореографії.  

Загалом дитяча мистецька творчість є актуальною та важливою в системі 

педагогічного виховання. Завдяки їй дитина може виявити свої здібності, реалі-

зувати творчі потенції та проявити свою індивідуальність і схильність до пев-

ного виду мистецької діяльності. 

Упродовж ХХ століття науковці різних країн вивчають особливості фор-

мування дитячої культури як певного соціального феномену. У 1960-х роках 

навіть з’явилося таке нове поняття, як дитяча субкультура, що породило цілий 

пласт наукових досліджень.  
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Констатуємо той факт, що картина світу сучасних дітей зазнає змін, саме 

це й визначає нові педагогічні підходи щодо виховання обдарованої особистос-

ті. Насамперед це формування в неї уявлень про світ, що її оточує, зі своїми 

ціннісними моделями поведінки та пізнавальними конструктами. 

Електронні засоби комунікації, якими володіють сучасні діти з раннього 

дитинства, зумовлюють формування в них іншого механізму сприйняття світу, 

а отже, і його усвідомлення. Це відбувається внаслідок сучасної урбанізації, 

у зв’язку із чим звужується поле реальної, а не віртуальної дитячої гри, а з ним 

й освоєння життєвого простору.  

Питання феномену дитячої культури як особливого соціального явища та впли-

вів на нього педагогіки досліджує багато науковців, зокрема: Ф. Арьєс, В. Абра-

менкова, П. Брюхнер, Л. Виготський, М. Каган, Е. Куруленко, І. Кон, М. Мід, 

М. Осоріна, Л. Обухова, С. Судзукі, Д. Фельдштейн. Це питання вивчали й укра-

їнські науковці: О. Берегова, С. Волков, Л. Варяниця, Т. Гаєвська, В. Демещенко, 

Я. Левчук, Н. Корисько, С. Садовенко, С. Шалапа й ін.  

Перші кроки соціалізації сучасної дитини відбуваються різними шляхами 

та саме в той активний спосіб, де вона може виявити свої здібності й таланти до 

самореалізації. Це можуть бути такі види мистецтва, як музика, спів, малюван-

ня, театральне та хореографічне мистецтво, а також спорт.  

Вважають, що з погляду дитячої психології хореографічне мистецтво для 

дитини найпривабливіше. Для неї це особливий багатоманітний світ: активнос-

ті, краси, чарівності, звуків, світлових фарб, яскравих костюмів і казкових пер-

сонажів, а з цим й образності.  

Для здоров’я дітей заняття хореографією є дуже корисними: вони сприя-

ють їх фізичному, духовному й естетичному розвитку, розвивають акторські 

навички, формують любов до праці, що є вкрай необхідним для соціалізації 

майбутніх громадянин. 

Для освітнього процесу в позашкільних закладах освіти мистецького спря-

мування визначальними є такі принципи навчання і виховання, що максималь-

но сприяють залученню гуртківців до творчої роботи:  

− науковість (зв’язок і взаємодія навчального процесу з наукою): навчальний 

матеріал педагог подає відповідно до програми на основі науково-методичного 

підходу; 

− активність: активна роль особистості в ході засвоєння знань, форму-

вання вмінь і навичок, їх повноцінна й ефективна реалізація на практиці, вклю-

чення дитини в безперервний процес самотворення; 

− індивідуальний підхід: оптимальні умови для ефективного навчання 

та практичної творчої діяльності кожної дитини в ході організації фронтальних 

і групових форм роботи з урахуванням вікових особливостей; 

− синтез інтелектуальної та практичної діяльності: набуті вихован-

цями теоретичні й практичні знання з мистецтва хореографії трансформуються 
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у внутрішні стимули, підґрунтя для нових можливостей пізнання, свідомої твор-

чої діяльності, що потребує значних інтелектуальних зусиль і відкриває широкі 

перспективи для саморозвитку та самовдосконалення; 

− єдність свідомості та поведінки: формування дитини в процесі її на-

вчально-практичної та концертної діяльності, основою якої є оволодіння досві-

дом поведінки в соціумі та свідоме утвердження себе як непересічної творчої 

особистості, яка є носієм культури та засад мистецтва танцю; 

− суб’єкт-суб’єктна взаємодія: рівноправне партнерство, співробітництво 

та співтворчість між педагогом і вихованцем у процесі навчальної діяльності; 

− оптимальний вибір змісту, форм, методів і засобів навчання відпо-

відно до освітніх запитів, інтересів і можливостей вихованців тощо [1, 66–67]. 

Моніторинг ефективності навчального процесу хореографічних гуртків, 

творчих об’єднань, що систематично залучають вихованців до творчої й експе-

риментальної діяльності, дає змогу відстежити якісні зміни, що сприяють роз-

витку творчої активності учнів:  

− висока результативність пізнавальної та творчої діяльності: висо-

кий рівень знань, умінь і навичок вихованця; сформована творча компетент-

ність, індивідуальність; прагнення до поглибленого вивчення дисциплін, сумі-

жних із профілем творчого об’єднання –  хореографія; 

− прагнення до творчого оволодіння новими знаннями та вміннями: 

цілеспрямованість і системність у пізнавальній і творчій діяльності; 

− вияв готовності до співпраці та співтворчості з педагогом і дитячим 

колективом; професійна орієнтація та допрофесійна підготовка особистості тощо; 

− високий рівень самоосвітньої діяльності: постійний самоаналіз і са-

мооцінка власної діяльності;  

− подальше прагнення до творчого самовдосконалення: системне пла-

нування самоосвіти; урахування в змісті самоосвіти власного рівня теоретичної 

і практичної підготовки тощо [2]. 

Хореографічна педагогіка передбачає застосування особливої (оригіналь-

ної) методики викладання, з урахуванням вікових особливостей розвитку дити-

ни, тобто анатомо-фізіологічних і психологічних. 

Індивідуальність дитини, зокрема її здатність до розумової діяльності, спе-

цифіка характеру, коло інтересів, залежать від її віку.  

Дитяча вікова градація має такий віковий розподіл: 

1) від 3-х до 6-ти років – це дошкільний вік; 

2) від 6-ти до 12-ти років – це молодший шкільний вік;  

3) від 12-ти до 15-ти років – це середній шкільний вік (підлітковий); 

4) від 15-ти до 17 ти років – старший шкільний вік (юнацький) [1, 427]. 

Такий розподіл є дуже важливим для вибору підходів, методик та програм 

у хореографічному вихованні. Так, наприклад, у роботі з дошкільнятами варто 
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застосовувати наочний метод – показувати рухи; мова педагога повинна бути 

лаконічною та одночасно образною, емоційно-виразною, а форма уроку має бу-

ти ігровою.  

Щоб утримувати увагу дитини, потрібно уникати одноманітності, необхід-

но досить часто змінювати темп і ритм ведення заняття, прищеплювати юним 

вихованцям навички дисциплінованості, організованості та самостійності, а та-

кож уникати надмірних фізичних навантажень.  

Важливим завданням для педагога в процесі виховання юного танцівника є 

мотивація дитини до подальшої творчої діяльності. Успішність роботи педагога 

з дітьми залежить від професійних знань і правильного використання співвід-

ношень форм і методів навчання відповідно до віку дитини.  

Дитячу активність слід виховувати неспішно, обережно, послідовно. Хорео-

графічні завдання для дітей повинні бути максимально зрозумілими. Лише сві-

дома взаємодія педагога з учнем забезпечить потрібну активність і гармонійний 

естетичний розвиток дитини. 

Сучасна освіта має бути спрямована на розробку та впровадження в педа-

гогічну практику ефективних технологій розвитку інтелектуальних і творчих 

здібностей юної особистості, формування її пізнавальної та творчої активності. 

Одне з провідних місць у цьому процесі посідає система позашкільної освіти 

(гуртки, творчі об’єднання), що забезпечує дитині надійний спосіб пізнання її 

творчих можливостей, розвиток інтелектуальних здібностей, формує творчу інди-

відуальність і, як наслідок, сприяє подальшому професійному самовизначенню. 
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Annotation. This article considers the peculiarities of the creative work of children's 
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Анотація. Розглянуто психолого-педагогічні умови розвитку інтелектуаль-

них і творчих здібностей особистості засобами хореографії. Вказано психолого-

педагогічні чинники, що сприяють формуванню творчої, інтелектуальної інди-

відуальності виконавця-танцівника в хореографічному колективі. Окреслено 

основну мету хореографічного мистецтва у виховному процесі молоді. 

Ключові слова: хореографія, танець, виховання, музичні ігри, танцюваль-

ний крок. 
 

 

Сучасна система освіти України спрямована на розробку та впроваджен-

ня в педагогічну практику ефективних технологій розвитку інтелектуальних 

і творчих здібностей особистості, формування її пізнавальної та креативної ак-

тивності. Важливе значення в цьому процесі відіграє система позашкільної освіти: 

гуртки, творчі об’єднання, у яких дитина може розвинути свої фізичні й інтелек-

туальні здібності, сформувати індивідуальність і визначитися з майбутнім фа-

хом. Тому держава сприяє розширенню мережі позашкільних закладів освіти, 

координуючи співпрацю із закладами вищої освіти та науковими установами 

педагогічного й мистецького спрямування. 

Метою позашкільної освіти, відповідно до суспільного замовлення та освіт-

ньої політики держави, є: створення психолого-педагогічних умов для повноцін-

ного творчого, інтелектуального та духовного розвитку особистості; підвищення 

її мотивації до пізнання і творчості; задоволення освітніх потреб творчої особи-

стості на основі залучення її до свідомої та систематичної творчої діяльності. 

Навчальні заклади мистецького спрямування, особливо хореографічні, є справж-

німи творчими лабораторіями, що створюють оптимальні педагогічні та дидактичні 

умови для творчо обдарованих і талановитих дітей 8, 66.   
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Для залучення гуртківців до творчої роботи в освітньому процесі з ними 

застосовують такі принципи навчання і виховання: науковість, активність, ін-

дивідуальний підхід, синтез інтелектуальної та практичної діяльності, єдність 

свідомості та поведінки, суб’єкт-суб’єктна взаємодія, оптимальний вибір зміс-

ту, форм, методів і засобів навчання відповідно до освітніх запитів, інтересів і 

можливостей вихованців 8, 67.   

Навчальний процес у гуртках, інших творчих об’єднаннях мистецького 

спрямування передбачає наявність науково-методичної роботи, що стимулює 

фахівців-педагогів поглиблено вивчати програмний матеріал та урізноманітню-

вати навчальну діяльність вихованців. Цього досягають завдяки таким аспектам, 

як активізація навчання, творча взаємодія педагога та вихованців, індивідуаліза-

ція освітнього процесу 8, 67. 

Вибір форм і методів організації пізнавально-творчої діяльності вихован-

ців творчих об’єднань мистецького спрямування досить великий і завжди зали-

шає альтернативу для учасників освітнього процесу (як педагогів, так і дітей) 

з урахуванням специфіки навчального курсу, особистих уподобань, інтересів і 

здібностей.  

Основними формами залучення вихованців до творчої діяльності є: участь 

у роботі секцій оргкомітету гуртка; науково-практичні конференції, семінари, 

майстер-класи, відкриті заняття; участь у конкурсах і фестивалях, концертна 

діяльність; індивідуальна та групова робота вихованців над пошуком і збиран-

ням фольклорного матеріалу, фольклорні експедиції; екскурсії до музеїв, на ви-

стави до театрів; зустрічі з видатними діячами мистецтва; розроблення та під-

тримка інтернет-сторінки гуртка; робота сезонних таборів у канікулярний час; 

самоосвітня творча діяльність (музеї, бібліотеки) 8, 68.   

Залежно від використання згаданих форм і методів організації творчої діяль-

ності у вихованців хореографічних гуртків, творчих об’єднань позашкільних закла-

дів освіти поетапно відбуваються якісні особистісні зміни, що забезпечують:  

− прискорений розвиток інтелектуальних і творчих здібностей;  

− формування високого рівня творчої активності;   

− вироблення навичок особистісного самовизначення (зокрема й профе-

сійного), самореалізації та саморозвитку 8, 68.   

Формування системи вмінь і навичок творчої особистості засобами хорео-

графії сприяє розвитку високого рівня її творчої активності, оскільки забезпе-

чує постійну спрямованість індивіда на подальшу пізнавальну та творчу діяль-

ність.  

У ході навчально-тренувальної і постановчої роботи у вихованців хореогра-

фічних гуртків, творчих об’єднань формуються такі основні компоненти навчаль-

них і виконавських умінь і навичок особистості, що підтверджують якісні зміни 

в рівні розвитку їхньої творчої активності (участь у концертах, фестивалях і 

конкурсах):  

− пізнавально-навчальний;    – емоційний; 

− мотиваційно-вольовий;   – самооцінний 8, 68–69. 

− змістовно-операційний;  
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Хореографічна діяльність сприяє розвитку творчої активності особистості, 

формує її індивідуальний стиль, є важливою умовою самореалізації, самоствер-

дження, самоперетворення та самовдосконалення особистості, її адаптації та реф-

лексії 8, 69–70.  

Моніторинг ефективності навчального процесу хореографічних гуртків, твор-

чих об’єднань, що систематично залучають своїх вихованців до творчої й експе-

риментальної діяльності, дає змогу відстежити якісні зміни в розвитку творчої 

активності вихованців – виявити результативність пізнавальної та творчої діяль-

ності, оволодіння необхідними знаннями та вміннями, рівень самоосвітньої діяль-

ності та комплексний підхід до самоосвіти тощо 8, 70.   

У процесі систематичного залучення вихованців хореографічних гуртків і твор-

чих об’єднань до творчої діяльності в дітей формується позитивна мотивація, роз-

виваються творчі здібності й інтелект, відбувається становлення характеру та пси-

хічних якостей творчої особистості, формується творча самосвідомість 8, 70–71.   

У віковому розвитку людини важлива роль належить освіті. Це стосується не 

тільки оптимального фізичного розвитку організму, його вдосконалення, зміцнен-

ня здоров'я, але й формування творчих і, насамперед, духовних якостей особис-

тості. Усе це стає можливим при реалізації завдань хореографічної освіти, що 

передбачають, зокрема, органічний зв'язок різних видів виховання: розумового, 

етичного, трудового, а також естетичного.  

Естетичний аспект мистецької діяльності містить такі складники:  

− художньо-практичний;  

− художньо-творчий (створення творів);  

− художньо-технічний;  

− художньо-рецептивний (сприйняття твору);  

− рецепційно-естетичний (сприйняття краси);  

− духовно-культурний (вироблення смаку);  

− теоретичний (вироблення естетичних концепцій) 1, 143.  

Мистецьке виховання – це цілеспрямована педагогічна діяльність з форму-

вання засобами мистецтва естетичної культури, естетичної свідомості (вироб-

лення естетичного смаку, ідеалу) й естетичної діяльності (художньо-творчої, 

художньо-рецептивної), здатності до художньо-творчої діяльності – створення 

якісно нових, неповторних духовних цінностей 1, 145.  

Хореографія охоплює всі сторони духовного життя особистості, що дає змогу 

сформувати в неї навички оцінювати прекрасне та потребу прагнути до нього. 

У цьому контексті підготовка учнів у системі хореографічної освіти набуває 

особливої актуальності. Дитина, що здобула хореографічну підготовку, має мож-

ливість сформувати все різноманіття рухових умінь. Розширена ерудиція та роз-

винений естетичний смак вихованця дозволять йому повніше проявляти себе 

не тільки в танцювальному мистецтві, але й у побуті та суспільній діяльності.  

Особливість хореографічної педагогічної діяльності полягає в усебічному 

перетворенні об'єкта впливу. Викладач-хореограф повинен постійно розвивати 

у своїх вихованців здатність помічати красу навколишньої дійсності, аналізува-

ти й оцінювати її. 
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Основна мета хореографічного мистецтва у виховному процесі молоді – 

сприяти естетичному вихованню та фізичному розвитку юного покоління. Крім 

того, хореографічне мистецтво виконує важливі суспільні функції, сприяє ви-

хованню національної самосвідомості, патріотизму, формує естетичні та мора-

льні орієнтири молодого покоління.  

Завдання хореографічного мистецтва у формуванні молодого покоління – 

надати початкову хореографічну підготовку, виявити здібності дітей і задовольни-

ти їхню потребу в руховій активності, розвинути почуття ритму, хореографічну 

виразність, координацію рухів, на цій основі виховати художній смак, уміння 

сприймати мистецтво повноцінно 8, 72. 

Дітей дошкільного та шкільного віку необхідно спрямовувати на всебічний 

розвиток їхніх талантів, розумових, фізичних і творчих здібностей. 

Працюючи з вихованцями, керівник має чітко уявляти не тільки завдання, 

які стоять перед хореографічним колективом, а й конкретні шляхи їх реалізації. 

Педагог повинен володіти не лише знаннями хореографії, а й загальноосвітніх 

і спеціальних предметів – педагогіки та психології.  

Творчий потенціал дитини яскраво виявляється в спілкуванні з мистецтвом 

танцю, тому соціальні інститути повинні забезпечити мистецькі заклади освіти 

відповідними фахівцями та програмами, які б готували молоде покоління до бага-

тогранної професійної діяльності 8, 72. 

У сучасних умовах розвитку суспільства гостро стоїть проблема педагогічних 

кадрів, зокрема підготовки фахівців у галузі хореографії. Впливаючи на розви-

ток дитини за допомогою танцю, викладач хореографії сприяє всесторонньому 

розвитку її фізичних і духовних здібностей.  

Танець – популярний вид мистецтва, що гармонізує розвиток дитини. Знання 

психолого-педагогічних засад для всебічного формування особистості танців-

ника виведе роботу хореографа-викладача на новий, більш якісний рівень, 

сприятиме ефективній роботі дитячих аматорських об’єднань. 
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ТАНЕЦЬ ЯК ОСЕРЕДОК ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ АКТУАЛІЗАЦІЇ: 

ТЕОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

  

Анотація. Серед популярних видів мистецтва танець уособлює особливу 
форму краси – грацію, формує естетику тіла і його легкість, генерує особливу 
пластику рухів, що приносить потужний емоційний заряд та художньо-
естетичну насолоду. Дослідження науковців і митців спрямовано на пошук 
шляхів художньо-естетичної актуалізації танцю, можливостей залучення до цьо-
го мистецтва дітей різної вікової категорії. Танець є постійним супутником фор-
мування творчої особистості.  

Ключові слова: танець, художньо-естетичне виховання, діти, рух, творчість. 
 
 

Емоційна природа людини формується завдяки різним видам мистецтва. 
Емоції збагачують наш світ, моделюють світогляд, корелюють поведінку. За-
няття танцем – стрижень емоційного піднесення та естетичного виховання. 

Залучення дітей різновікової категорії до хореографічного мистецтва від-
бувається в системі освітньої роботи: у дошкільних закладах, навчально-
виховних комплексах, позашкільних установах, школах мистецтв, танцюваль-
них студіях, ансамблях, гуртках, фольклорних колективах як державного, так і 
приватного спрямування. 
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Постановка проблеми. Численність танцювальних колективів і їх учасни-

ків свідчить про інтерес дітей різного віку до цього виду мистецтва. 

Хореографічне мистецтво стало предметом наукового аналізу Ю. Борєва, 

Г. Боримської, В. Верховинця, Л. Климової, І. Кощавця, Є. Зайцева, А. Іваницько-

го, А. Шевчук та ін. Зокрема, Ю. Борєв схарактеризував хореографію як мистецт-

во, що містить у собі художній світогляд народу. З цього приводу А. Іваницький 

вказав, що танцювальне мистецтво було найдавнішою формою відтворення лю-

диною навколишнього світу. В. Верховинець обґрунтував національний характер 

танцю. Г. Боримська зазначила, що танець, зумовлений доступністю та емоційно-

захопливими формами прояву, являє собою «сукупність виражальних та органі-

зованих рухів, що підпорядковані загальному ритму, втілений у завершену ху-

дожню форму» [1]. А. Шевчук акцентує на парадигмі, що дитяча хореографія 

ґрунтується на історичній логіці розвитку мистецтва танцю та змісті хореогра-

фічного мистецтва в усьому розмаїтті: на фольклорній хореографії, українських 

музично-хореографічних традиціях, танцях народів світу, класичному танці, 

бальній і сучасній хореографії [6, 10]. На думку І. Кощавець, естетичне вихо-

вання є процесом виховання цілісного сприйняття та правильного розуміння 

прекрасного в мистецтві й дійсності, це здатність до творчого самовиявлення, 

яка притаманна людині. Однак ця здатність вимагає свідомого, цілеспрямова-

ного, планомірного й систематичного розвитку [3, 5].  

Аналіз досліджень. Огляд літератури з теми дав змогу засвідчити, що ви-

ховання інтересу дітей до танцювальної творчості – питання, що цікавить педа-

гогів, психологів, мистецтвознавців, культурологів, фольклористів, хореографів. 

Ситуативно обґрунтовано художньо-естетичну роль танцю у вихованні дітей 

у роботах таких дослідників: Г. Березової, М. Боголюбської, Л. Бондаренко, П. Галь-

періна, С. Забредовського, В. Завадич, Н. Збруєвої, О. Щолокової, Н. Миро-

польської, О. Мартиненко, О. Рудницької, Л. Савчин, О. Семак, Т. Сердюк, 

В. Стриганової, С. Темлянцевої, О. Таранцевої та ін. У колі зору вчених ціла 

низка питань, пов’язаних з означеною проблемою.  

Дослідниця О. Отич проаналізувала роль танцювального мистецтва для гар-

монійного розвитку особистості. Авторка сконцентрувала увагу на історико-

культурному процесі, у якому танець займає провідний аспект у вихованні.  

А. Шевчук підкреслює, що «хореографічне мистецтво є найефективнішим 

у вирішенні завдань художнього й особистісного розвитку, громадянського та ду-

ховного становлення учнівської молоді» [6]. 

Українську народну хореографію представляють роботи В. Верховинця 

(народний танець), О. Голдрича (основи хореографічного мистецтва), А. Гуме-

нюка (українські народні танці), К. Островської (фольклорний танець західного 

регіону України), К. Василенка (фольклорний танець), І. Аксьонової (лексика 

українського та поліського народно-сценічного танцю), В. Каміна (народно-

сценічний танець у дитячому хореографічному колективі), М. Полятикіна (тан-

ці Волині та Полісся).  
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Мета дослідження – актуалізувати танець як осередок художньо-есте-

тичного теоретичного дослідження.  

Виклад основного матеріалу. «Народний танець є одним з дієвих засобів 

естетичного виховання дітей, залучення молодого покоління до загальнолюдсь-

ких цінностей. Він сприяє вихованню високої внутрішньої культури та мораль-

но-етичних якостей особистості, гармонійному формуванню фізичного апарату 

дитини» [2], – підкреслює В. Камін. 

Теорію та методику роботи з дитячим хореографічним колективом презен-

тувала в навчальному посібнику О. Мартиненко. Авторка розкрила навчально-

виховний аспект хореографічного мистецтва та доцільність його використання 

в системі дошкільної освіти, розглянула психофізіологічні особливості розвит-

ку дітей 5–6 років і їх урахування в хореографічній діяльності [4]. 

Цілі хореографічної діяльності в танцювальному колективі передбачають 

виховання в учнів поваги до культури та історії власного народу, до традицій і 

народної творчості, пізнання прекрасного засобами пластики та руху, форму-

вання естетичних смаків і розвиток творчих здібностей. Заняття танцем сприяє 

всебічному розвитку, тому педагог-хореограф повинен виконувати завдання ці-

леспрямовано, організовуючи діяльність у площині педагогічних, психологіч-

них і мистецьких засад.  

Навчаючи учасників танцювального колективу основам техніки виконання 

рухів, педагог системно має підвищувати власну загальну хореографічну куль-

туру й дітей, розвивати естетичний смак і сприйняття, навчати правильно від-

творювати історичні та сучасні танці, граційно рухатися, сприяти фізичному 

розвиткові дітей. Рухи, які діти виконують у супроводі музики, мають бути за-

собом виразності, а не механічним згинанням і розгинанням суглобів. 

«In corpore sano mens sana» – у здоровому тілі здоровий дух. Це правило 

античних часів. Фізичний комфорт і добробут залежать від здоров’я духовного. 

Тому збереження і популяризація танцювального мистецтва є фактично поря-

тунком цивілізації. Основою таких зусиль є танець, де художній твір зрозумі-

лий переважній більшості людей. Саме тому до хореографії так тягнуться діти. 

Адже тут поєднуються природне прагнення до руху й суто художньо-естетичне 

задоволення від музики та виконання танцю. 

До того ж необхідно пам’ятати, що здатність витримувати фізичні наван-

таження починає формуватись у дітей віком 6–9 років. В 11–12 років найбільш 

інтенсивно розвивається м'язова працездатність.  

Процес танцювальної діяльності впливає на координацію рухів, жестів, во-

лодіння корпусом. При невтомному тренуванні зникають деякі фізичні вади 

(сутулість, опущена голова, підняті плечі, клишоногість).  

З огляду на це заняття танцем є важливим засобом не лише художньо-

естетичного виховання, а й фізичного здоров’я та організації дозвілля дітей. 

Здоров’яохоронні технології попереджають проблеми зі здоров’ям. Необхідно 

враховувати періоди працездатності учнів на занятті; специфіку вікових і фізіо-

логічних особливостей учасників колективу; емоційні розрядки на заняттях; 
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почерговість танцювальних поз з урахуванням видів діяльності; застосування 

активних оздоровчо-гімнастичних перерв на заняттях. Педагог-хореограф зо-

бов’язаний систематично опрацьовувати теоретичний матеріал для створення 

комфортних умов навчально-виховного процесу, використовуючи при цьому 

методики, що регулюватимуть фізичну працездатність та розумову активність 

учнів на заняттях в танцювальному колективі й акцентувати на художньо-

естетичній складовій.   

Висновки. Педагогічна значущість інтересу дітей до танцю в колективах 

хореографічного мистецтва полягає в тому, що це дасть змогу їх оздоровити, 

підживити захоплення вихованців мистецтвом, запобігти втраті цінностей, ви-

ховати духовну особистість і створити гідні умови для вибору нею власної сві-

тоглядної позиції. 
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Хореографічне мистецтво є важливим чинником естетичного виховання 
особистості. Як світ краси руху, звуків, світлових фарб і костюмів танець відо-
бражає навколишню дійсність в усіх її проявах. Специфіка танцю як виду мис-
тецтва полягає в тому, що виражальним засобом танцю є пластичний рух [1, 7]. 

Хореографія як вид мистецтва завжди привертала до себе увагу дітей 
на концертах, у фільмах, на зображеннях листівок тощо. Цей вид мистецтва 
не тільки розвиває рухові навички виконання танців різних жанрів, а й вироб-
ляє у вихованців норми їхньої поведінки. 

У наш час хореографія набула значного поширення в дошкільних установах 
і загальноосвітніх школах. Хореографічні відділення в школах мистецтв та хорео-
графічні школи показали себе на практиці як перспективна форма естетичного 
виховання дітей і підлітків. Навчання в хореографічних колективах доступне 
для молоді (цьому сприяє достатня кількість кваліфікованих викладачів і керів-
ників хореографічних колективів), і воно забезпечує гармонійний розвиток ін-
дивідуальних здібностей дітей, які люблять мистецтво танцю та із задоволен-
ням відвідують заняття протягом тривалого часу, виявляють наполегливість 
і старанність у набутті хореографічних знань і вмінь.  

http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Хореографи, які працюють у напрямі українського народного танцювального 

мистецтва, досягли значних успіхів. Зберігаючи основи української народної 

хореографії, вони розвивають, поглиблюють її, окреслюють нові завдання пе-

ред творчою практикою професійного й аматорського мистецтва України. 

Українська національна педагогіка завжди базувалася на органічному по-

єднанні національного та християнського ідеалів. Християнська гуманність бу-

ла нормою як міжособистісного, так і повсякденного суспільного буття нашого 

народу. Сучасний український соціум потребує духовного оздоровлення, що, 

вочевидь, можливо лише у взаємодії чотирьох засадничих чинників: держави, 

церкви, системи освіти та родини. Нині слушно згадати видатного українського 

педагога Г. Ващенка, котрий наполягав на реалізації принципу виховного на-

вчання під гаслом «служби Богові та Батьківщини», а отже, забезпечити єдність 

національного та християнського ідеалів [6, 145]. 

Релігійна духовність, притаманна лише людині, є ознакою багатого її внут-

рішнього світу, талантів та інтелектуальних запитів. Отож і виховання духовної 

культури, яка б спиралася на національні традиції, має зберегти систему цінностей 

і норм, моральних ідеалів та категорій, що так потрібні як світоглядні та гуманні 

орієнтири сучасному українському суспільству. Християнський світогляд україн-

ця відтворює етнічно самобутній релігійний характер філософії Г. Сковороди, кот-

рий закликав до виховання та розуміння ідеального в людині, до можливості 

відчути серцем Всемогутнього Бога в кожній хвилині свого життя. Це стало од-

нією з найважливіших ментальних характеристик українця, який, живучи сотні 

років під чужим ярмом, усе ж зумів зберегти свою неповторну духовну культу-

ру та її ментальне серце – українську душу [4, 57]. 

Безперечно, саме можливість поєднати загальнолюдські цінності та націо-

нальні на основі наявних етнічних традицій є запорукою становлення і подаль-

шого розвитку сучасної української держави. І це процес не одного року чи де-

сятиліття. Ще в дитинстві в родині потрібно закладати молоді самоусвідомлен-

ня її етнічного та духовного коріння [5, 14].  

Педагогічний процес у хореографічних колективах побудовано так, що ді-

ти, набуваючи знання та виробляючи вміння і навички, водночас формують сві-

тогляд, спосіб поведінки в суспільстві. Дисциплінованість, працьовитість і тер-

піння – ті риси характеру, які необхідні не тільки в хореографічному класі, але 

й у житті загалом. Ці якості роками виховують педагоги-хореографи, і їх наяв-

ність визначає успіх у багатьох справах. Почуття відповідальності, так необхід-

не в житті, рухає дітей, що займаються хореографією, вперед, до розвитку. Ре-

зультати естетичного виховання засобами хореографії, як і будь-якого іншого, 

залежить від методів викладання [2, 3].  

Акуратність у хореографічному виконавстві, охайність форми в хореогра-

фічному класі визначають і зовнішній вигляд дітей у школі. Такі вихованці ви-

діляються не тільки своєю поставою, але й зачіскою, чистотою та елегантністю 

носіння звичайного одягу.  

На заняттях з хореографії, вивчаючи танці різних народів або бальні танці, 

застосовують на практиці окремі аспекти етикету. Приємно спостерігати, як 

діти з хореографічного класу ніколи не пройдуть попереду старшої людини, 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
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хлопчики подають руку при виході з автобуса дівчини, сумки та костюми дів-

чат – у руках хлопчиків. Діти, які займаються хореографією, завжди чемні, при-

вітні й турботливі.  

Крім того, керівники колективів і педагоги на своїх заняттях знайомлять 

своїх вихованців з особливостями національного костюму. Адже який може бу-

ти «Гопак», «Козачок» чи «Полька» без барвистого, багатоколоритного україн-

ського костюму. Діти досконало вивчають регіональні особливості костюму, 

назви окремих його частин, особливості вишивки та колірної гами. Національ-

ний костюм є невід’ємною частиною спадку кожного народу, і його історія пе-

редається з покоління в покоління. Він створений з величезною любов’ю і по-

вагою до народних традицій. В українському народному костюмі втілена істо-

рична доля народу, його культура й традиції. Національний одяг зберігає в собі 

особливості різних культурних епох, тому він є одним з важливих історичних 

джерел вивчення культурних особливостей українського народу. 

Археологічні розкопки свідчать, що український народний костюм з'явився 

ще в часи Київської Русі. Вже тоді чітко виявлялися регіональні відмінності в одя-

зі. Це передусім стосувалося прикрас та орнаментів на сорочках. Аж до кінця 

XIX століття український костюм зберігав явні регіональні відмінності, і лише 

на початку XX століття вони злегка нівелювалися. 

Про красу та самобутність українського одягу дуже точно сказав Ілля Рє-

пін, порівнявши українок з парижанками: «Тільки малоросіянки та парижанки 

вміють одягатися зі смаком! Ви не повірите, як чарівно одягаються дівчата, па-

рубки теж спритно: ... це дійсно народний, зручний і граціозний костюм. А які 

дукати, моністи, головні убори, квіти! А які обличчя! А яка мова! Просто краса, 

краса і краса!» [3]. 

Особливе місце приділено вивченню української сорочки – вишиванки. Вона – 

символ здоров’я і краси, щасливої долі та родинної пам’яті, любові й вірності. 

Візерунок на вишиванці залежить від того, кому вона призначена: батькові чи 

братові, нареченому чи другові, парубку чи одруженому – кожному вручали 

вишиту сорочку з візерунком відповідної символіки. 

Характерно й показово: символіка новітніх українських вишиванок у своїх 

образах збігається з орнаментами давніх трипільських часів. У цьому – спадко-

ємність наших культурних виявів. 

Вишиванка – це й оберіг людини від лихого ока та злих духів. Національне 

вбрання, національний костюм – це щось більше, ніж одяг. Науковці вважають, 

що в національному вбранні народ кодує свої «щастя і долю, життя і волю», як 

про те йдеться в обрядових (традиційних) піснях. 

Вишиванка (чи то вишита сорочка, що в її орнаменті зазвичай відображено 

місцеві особливості та символіка) – це для українця не лише одяг, вбрання, яке 

вдягають у найважливіші дні життя або на свята. Це символ приналежності до 

роду та нації, а в наш час ще й один із символів, за яким вирізняється українець 

у багатомірному, багато вбраному глобалізованому світі. Яскраві кольори, фан-

тастичні візерунки-символи, багатство фантазії майстрів – усе це і є вишиванка. 

Вишиванка – ще й ознака приналежності до свідомої спільноти, яка всупереч 

всьому пробиває собі шлях й зберігає ідентичність України. На цьому тлі поява 

http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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в багатьох українських містах і селах сотень людей у вишиванках у святкові 

дні, як, наприклад, при пошануванні Дня Незалежності держави, є справжнім 

проявом патріотизму. Носити вишиванки перетворюється на модний бренд в 

Україні та світі (недарма і футбольні уболівальники на ЄВРО-2012 купували 

вишиванки, і попзірка Мадонна отримала в подарунок сучасний варіант україн-

ської вишитої сорочки). 

Сьогодні вишиванка не втратила своєї актуальності. Навпаки, посилений 

інтерес суспільства до традицій, обрядів і коренів нашого народу зумовив по-

пит на найбільш яскравий і популярний символ та втілення України – вишиван-

ки. Жодне загальнонаціональне свято не обходиться без них. У кожному сели-

щі, містечку, місті на свята одягають вишиванку не лише представники органів 

місцевого самоврядування, а й пересічні громадяни.  

Сучасна вишиванка залежно від техніки та регіону виготовлення зберігає тра-

диції наших предків. На сьогодні вона здебільшого адаптована до нинішнього 

динамічного життя. Кожен справжній українець гордо носить цей одяг і пиша-

ється своєю країною. Цьому, зокрема, сприяє і мистецтво хореографії, засобами 

якого танцівники демонструють національний одяг, нашу ідентичність, менталь-

ність та художньо-естетичні смаки українського народу. 
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Анотація. Розглянуто класичний танець як основу у формуванні ком-

петентностей студентів-хореографів і засіб розвитку виразності в на-

вчально-виховному процесі закладів вищої освіти. Окреслено значення актор-

ської майстерності в процесі формування професійних навичок хореографа 

на основі системних занять з класичного танцю.   

Ключові слова: виконавська майстерність, компетенція, акторська 

майстерність, класичний танець, виразність, музикальність, ритм, мето-

дика, хореографічна лексика.  
 

 

Сучасна українська теорія і методика мистецької освіти розглядає форму-

вання виконавської майстерності як невід’ємну частину фахової підготовки 

майбутнього хореографа. У галузі мистецької педагогіки й мистецтвознавства 

питання вдосконалення виконавської майстерності танцівника є актуальним 

і потребує додаткового наукового осмислення. У різні роки цю проблематику 

досліджували видатні хореографи. В історії вітчизняної хореографічної освіти 

добре відомі імена видатних педагогів академічної школи минулого та сучасності: 

А. Ваганова, М. Тарасов, П. Вірський, Ю. Станішевський, Л. Цвєткова, Г. Бере-

зова, З. Лур’є, Т. Таякіна, В. Денисенко й ін.).  

Оптимальною умовою для формування творчої особистості хореографа є 

методично вибудувана система освіти, що передбачає послідовність засвоєння 

знань, умінь і навичок, а також спрямована на розвиток особистісних якостей, 

здатність до образного мислення, не обмеженого жодними рамками та догмами [5]. 

Саме виконавська майстерність розкриває нові можливості для самовираження, 

самореалізації студента-хореографа, втілення його власних творчих задумів. 

Удосконалення виконавських навичок є складним і багатогранним проце-

сом. Вважаю необхідним зосередитися на понятті майстерність, яке є стриж-

невим і системним фундаментом для виконання.  



128 

В українському словнику академічних тлумачень майстерність трактують 

як якісну, досконалу роботу. Майстерність уподібнюють вправності, мистецтву. 

Вона означає досконале творче усвідомлення особи предмета діяльності; харак-

теризується неповторністю, індивідуальністю майстра, винахідливістю у вирі-

шенні творчих завдань.  

У танці майстерність проявляється у вільному володінні всією повнотою 

виражальних засобів мистецтва, в умінні підкорювати їх створенню хореогра-

фічного образу. Майстерність не досяжна поза досконалою технікою. Проте 

технічне вміння саме собою ще не становить майстерність, хоч і є його переду-

мовою [1].     

Знання, уміння та навички в процесі становлення професійної майстерності, 

доповнені волею і наполегливістю, формують працелюбність, що є вищим про-

явом людської природи.  

Майстерність виконавці набувають поступово, у процесі творчої діяльності 

як здатність суб'єктивно розуміти образ об'єктивної дійсності. Вона визначає 

творчу трансформацію сформованого стереотипу. Отже, явища майстерності 

виявляються не в наслідуванні способів діяльності, а в їх творчому й оригіналь-

ному розвитку та якісно новому створенні. Під час професійної підготовки ви-

конавці традиційно вдосконалюють навички. Щоб оволодіти професією танців-

ника, потрібне поєднання технологій і довершеної духовної культури. 

Загальновідомо, що різні види діяльності потребують від людини як загальних 

особистісних якостей, так і професійних знань, умінь і навичок, основу яких 

становить процес професійної підготовки. 

Сучасна українська хореографія – мистецтво зі складною танцювальною 

мовою та глибоким театральним змістом. Вона розвивається в багатьох напря-

мах, і все частіше хореографи прагнуть універсальності. Це вимагає від виконав-

ців не лише бездоганної техніки й акторської майстерності, а й любові до мис-

тецтва танцю, заглиблення у творчий процес, наявності певного рівня загальної 

культури. Розвитку досконалого танцівника, здатного втілити на сцені весь 

спектр танцювальних відкриттів сучасного хореографа, сприяє академічна ба-

летна школа, що базується на різноманітних освітніх системах. 

Виконавської майстерності як необхідної умови становлення артиста бале-

ту можна досягти лише шляхом безперервної та систематичної навчальної ро-

боти. Основою професійної підготовки танцюристів є система вправ класично-

го танцю.  

«Класичний танець, − зазначено в енциклопедії «Балет», − історично сфор-

мована стійка система виразних засобів хореографічного мистецтва, заснована 

на принципі поетично-узагальненого трактування сценічного образу» [1, 253]. 

Ця система заснована на певній сукупності різноманітних рухів і положень ніг, 

рук, голови та корпуса. Урок класичного танцю − комплекс вправ для розвитку 

здібностей танцівника, що не тільки тренують тіло людини й збагачують його 

запасом рухів, але й стають формою для самовираження. Вправи екзерсису по-

слідовні та виконують конкретні завдання. 

Одним з найважливіших завдань є постановка корпуса, що має вирішальне 

значення для оволодіння виконавськими прийомами класичного танцю, сприяє 
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розгорнутості тазостегнового суглоба, легкості й гармонійності постави, до то-

го ж виконує суто естетичну функцію. Значущими та важливими є також по-

становка рук, ніг, голови, виховання координації рухів, формування м'язової 

системи, пластичності, удосконалення природних показників танцівника, вміння 

слухати музику, розуміти музику, її ритмічний малюнок, інтонації, фразування. 

Не менш важливими є професійна увага, дисциплінованість і творче став-

лення. Систематичні заняття формують техніку виконання, а також танцюваль-

но-виконавську культуру учнів, виховують виразність виконання рухів.  

Класичний екзерсис виконують не тільки майбутні артисти балету – він є 

основою будь-якого танцювального мистецтва: він виховує, підтримує «форму» 

і професіоналів, й аматорів. 

Рівень та особливості сучасного розвитку танцювального мистецтва свід-

чать про те, що виконавська інтерпретація танцю втрачає одну зі своїх неод-

мінних якостей – художню виразність. 

Техніка сценічного танцю стає дедалі складнішою, але вдосконалюючи її, 

танцюристи часто досягають ефектності, віртуозності у виконанні елементів 

танцю, ігноруючи при цьому виразність, музикальність та натхненність пласти-

ки. Іноді вчителі вважають першорядним набуття досконалості учнів, але це 

часто шкодить художньо-виражальному розвитку. У результаті «танцювальний 

текст» уже не є мовою мистецтва, якою розмовляють виконавці. Танцювальні 

критики, педагоги та хореографи все частіше ставлять питання про збереження 

традиції виразного танцювального виконання. 

Молоді виконавці, які мають хороші хореографічні показники, добре воло-

діють виконавською технікою, лише після кількох років роботи у творчому ко-

лективі набувають навички свободи та виразності рухів. Але це дається не кож-

ному. У такому випадку з’являється проблема: рівень підготовки молодих тан-

цюристів є об’єктивною закономірністю. Система вимагає вдосконалення, орієн-

тування на допомогу дипломованому хореографові увійти до творчого колекти-

ву не «заготовкою», а молодим фахівцем, здатним вирішувати різноманітні ак-

торські та виконавські завдання.  

Для цього необхідно створити умови для розвитку творчої особистості, а го-

ловне – приділяти більше уваги танцювальній виразності майбутніх артистів, 

вирішуючи при цьому суто «технічні» завдання з вивчення сучасної танцювальної 

лексики. Крім того, художньо-творчий розвиток слід розглядати як основне завдання 

навчання, а «техніку», відповідно, як передумову досягнення кінцевої мети – 

виховання актора-танцюриста. «Найвищої досконалості досягає той танцівник, 

який віртуозно володіє своїм ремеслом. Проте техніка не самоціль, а засіб для 

досягнення художніх висот, внутрішня властивість виразності тіла актора, яку 

він застосовує без видимої зовнішньої напруги», зазначає М. Габович [2, 100].  

Проблеми танцювального виразного виховання виникають на різних ета-

пах розвитку методики навчання танцю і тісно пов'язані з постійним удоскона-

ленням технології виконання танцю. Досвід відомих педагогів: А. Ваганової, 

Н. Тарасова, Н. Базарової та ін., поданий у формі методичних і практичних порад, 

дає змогу стверджувати про наявність стійкої традиційної підготовки в підході 

до виконання мистецьких завдань танцівників. 
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Різноманітна стилістика сценічного танцю, оригінальна форма танцюваль-

ного мислення відкривають нові виміри у виразності та технічній конструктив-

ності пластичних образів. Розвиток режисури в галузі хореографії, особливо 

структурно-семіотичний підхід в аналізі танцювальних текстів, дає можливість 

сьогодні вирішити проблему пластичної експресії як вираження емоційно-

психологічних станів руху тіла в танці. У цьому контексті пропонуємо розгля-

дати поняття танцювальна експресивність як якість танцівників, виражена 

здатністю передавати танцювально-виражальними засобами хореографічний 

текст, що є, по суті, єдністю художньо-мистецьких і психофізіологічних якос-

тей виконавця. 

Уміння танцівника передбачають професійне володіння танцем і виражаль-

ними засобами для вирішення сценічних завдань. До таких засобів виразності 

належать: пластика тіла, танцювальний рух, танцювальна поза, танцювальна 

постава, динамічна пластика – темп, музично-пластичний ритм, просторова ам-

плітуда руху, просторовий напрямок художнього образу танцівника, різні по-

ложення корпуса й ракурсів. Усі ці компоненти є системою засобів репрезента-

ції в сценічній дійсності та мають певну символічну функцію. Багато з них та-

кож є елементами лексики танцю.  

Експресивність (як виразність) є результатом символічного «оформлення» 

образу та дій виконавця. За допомогою танцювальних і виражальних засобів 

танцюрист-виконавець передає інформацію у вигляді танцювального тексту. Ця 

інформація може відображати пластичність танцювального образу, його емо-

ційний стан, певне почуття-ставлення, конкретні рухи головного героя в сценіч-

ній ситуації, загальний танцювальний образ і, нарешті, зміст усього танцюваль-

ного руху. Особливість полягає в тому, як хореографія виражається в системі 

мовних знаків. На відміну від усної мови, де письмові символи мають фіксовані 

семантичні значення, танцювальна мова не фіксуються своїми символічними 

значеннями. Тому в мові танцю необхідним для розуміння змісту пластичних 

образів є важлива сторона «вимови» − експресія, інтонація. 

Під час становлення школи класичного танцю методи та прийоми навчан-

ня танцювальних навичок, зокрема танцювальної експресії, були залишені на 

розсуд викладача на основі особистого досвіду.  

У свій час творчість справила великий вплив на мистецтво танцю, а по-

тім і на викладацьку діяльність Айседори Дункан. Виразність була її сутністю, 

стрижнем та основою танцю [3]. Кожна дія, єдине злиття думки, емоції та по-

чуття, що випливають з внутрішнього інтуїтивного імпульсу, не можуть бути 

однозначним. Це була епоха, у якій широко використовували різноманітні тан-

цювальні види: «Експресивний», «Пластичний», «Вільний», сформовані на ос-

нові теорії виразних жестів Ф. Дельсарта, виховної системи ритму Дж. Даль-

кроза, теорії виразності танцю Р. Лабана й ін. 

Зараз очевидна потреба звернутися до таких виховних прийомів танцюваль-

ної експресії, переосмислити їх, збагатити досвід навчання сучасному танцю. 

Варто зазначити, що в цей період у школах танцю викладали такі предмети, як 

міміка та пантоміма, у межах яких вивчали спеціальні вправи й етюди, а також 

відпрацьовували певну кількість танців, що виконували на сцені, щоб поєднати 
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їх з технікою класичного танцю. Засвоєння рухів пантоміми, близьких до побу-

тових жестів, до реальних рухів, важливе як перехідний етап виразного танцю. 

У радянський період, пов'язаний з діяльністю наступного покоління вчите-

лів танцю, змінився погляд на співвідношення навчальних «технічних» завдань 

і художньо-творчих завдань. У цьому сенсі на особливу увагу заслуговує діяль-

ність М. І. Тарасова як педагога-практика, автора книги з класичних танцюваль-

них методик. Ідея природності кожного руху класичного танцю проходить че-

рез всю книгу Тарасова, і якщо взяти її за основу навчання, тобто чітко практи-

кувати, то «мова» танцю знаходить свою справжню силу й може передаватися 

як смислова, образна, емоційна інформація, зрозуміла кожному. Такий підхід 

відкриває перспективу для творчих пошуків у педагогіці танцю. Завдання вихо-

вання виразності рухів Тарасов пропонує вирішувати в самому процесі осво-

єння танцювальної лексики. Він рекомендує вибудовувати систему викладання 

так, щоб учні відпрацьовували на уроці рухи з усвідомленням того, що вони є 

засобом вираження почуттів і думок. Тарасов також наголошує, що артистизм 

учня викладач має високо цінувати. Не помічати та не враховувати цю особли-

вість обдарування – означає не бачити головного в особистості учня [4]. 

Такі експериментальні дослідження позитивно впливають на практику 

танцювальної педагогіки. 

Складність навчання танцювального мистецтва полягає в тому, що єдиної 

мети – виховання танцюристів – досягають шляхом вирішення двох відмінних 

завдань: технічного (розвиток зовнішньої техніки артиста) і творчого (розвиток 

внутрішньої техніки), тобто вміння наповнити танцювальні рухи яскравими  

відчуттями. Спроби розв’язати ці проблеми одночасно та подальше поєднання 

результатів не достатньо збалансовані в навчальному процесі, що призводить 

переважно до виконання тільки «технічних» завдань.  

Курс «Акторська майстерність» у системі танцювальної освіти викладають 

як практичну дисципліну з використанням принципів театральної педагогіки 

К. Станіславського. Основним завданням цього курсу є оволодіння внутріш-

ньою технікою артиста та пластичною виразністю, однак і до сьогодні не існує 

сталої методики його викладання. Студенти знайомляться з основами теорії ак-

торської майстерності, опановують техніку акторської гри, створюють сценічні 

хореографічні образи, але це не дає можливості досконало оволодіти виразним, 

музикальним виконанням, поєднувати рухи та почуття. У підсумку все одно 

практикують паралельний принцип: навички танцювальної техніки й акторської 

майстерності набувають у процесі засвоєння різних дисциплін, і вони не втілюють-

ся в цілісну якість, не дають ефекту оволодіння учнями танцювальної виразності.  

Сьогодні наразі актуальне питання виховати й танцюриста, й актора, який 

досконало володіє своїм тілом – слухняним, добре налаштованим «інструмен-

том душі». Які існують технології та методи для досягнення цієї мети? Що є 

основою для виховання танцювальної виразності, уміння наповнити танець 

емоційно-образним змістом? Вивчення танцювальних рухів не означає оволо-

діння мовою танцювального мистецтва як конкретним способом мислення танцем. 

Необхідно оволодіти семантичним поняттям лексики, що є основним принци-

пом вивчення мови і яке часто не помічають у навчанні танцю.    
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Виховання актора-танцівника передбачає налаштування учнів на виконан-

ня художніх, творчих і технічних завдань у «запропонованих обставинах». Тоді, 

керуючись творчими завданнями, виконавці свідомо будуть виконувати танцю-

вальні рухи в атмосфері уявних обставин та емоційних настанов, тим самим на-

вчаючись «говорити» рухами тіла для передачі думок і почуттів. Жодної дії не 

повинно бути без мети. Мета, думка повинні бути основою всіх акторських дій. 

Такий підхід, безсумнівно, підвищить ефективність вирішення всіх «технічних» 

навчальних завдань. 

Педагогічні стереотипи, які існують сьогодні в освіті, призводять до бага-

тьох недоліків виконавської майстерності: автоматизму, техніцизму, невиразнос-

ті. Бракує натхненності, глибини. Одним зі шляхів подолання проблем є підви-

щення вимог до викладання, розширення завдань освіти, озброєння методики 

навчання новими прийомами та методами. Гармонійно пов’язуючи розвиток 

«технічних» показників танцівника з вихованням виразності його рухів, з ура-

хуванням інтонаційно-ритмічних характеристик музичного супроводу, викла-

дач значно покращить результати своєї навчальної діяльності. 

Наявні недоліки у виконавській майстерності артистів мають мотивувати 

педагогів вдосконалювати методи навчання, зокрема щодо розвитку вміння пе-

редавати емоційну та образну інформацію танцювальною мовою. Мова рухів 

та експресія нічого не варті без засобів виразності, так само й засоби виразності – 

без професійно підготовленого тіла танцівника й технічно бездоганного вико-

ристання сучасної танцювальної лексики. 

Виховання універсального балетмейстера, танцівника, який володіє різними 

танцювальними системами, сприяє формуванню всебічно розвинутого фахівця. 

Система підготовки спеціалістів у галузі хореографічного мистецтва потребує 

перегляду змісту, структури, впровадження інноваційних технологій, принци-

пів взаємозв’язку з практикою, що є основним завданням закладів вищої освіти 

на сучасному етапі.  
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СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ  

З ХОРЕОГРАФІЧНИМИ КОЛЕКТИВАМИ НАРОДНОГО ТАНЦЮ 

НА ПРИКЛАДІ ЗРАЗКОВОГО АНСАМБЛЮ ТАНЦЮ «РАЙДУГА» 
 

 

Анотація. Порушено питання оволодіння всім діапазоном загальнонавчаль-

них умінь і навичок у роботі з хореографічними колективами народного танцю 

як важливий аспект інноваційної навчальної діяльності. Наголошено, що на-

дійною основою успішної організації навчання і виховання є врахування психо-

фізіологічних особливостей і закономірностей розвитку учнів. Застосовано психо-

аналітичний, екзистенційний та історико-порівняльний методи дослідження. 

Ключові слова: навчальна діяльність, співпраця, професійне зростання, 

дидактичні ігри, уміння, навички, прийоми діяльності.  
 

 

Уміння учнів учитися як вимір розвивального потенціалу середньої освіти 

в наш час прискорюється нагромадженням інформаційних ресурсів і засобів 

для навчання, які стають доступними для більшості людей. Мобільність насе-

лення, змагання між державами за темпи розвитку спонукають до переосмис-

лення функцій і результатів освіти загалом. Світ, у якому доведеться жити на-

шим дітям, змінюється в рази швидше, ніж наші школи. «І справді: у школу 

приходять покоління дітей, які живуть в інформаційному суспільстві, цифрово-

му середовищі, – відзначає О. Савченко, – і щоб скористатися його перевагами, 

треба переосмислювати саме цінність знань і самодостатність вчителя як дже-

рела інформації» [7, 29]. 

Виховання художнього смаку, культури, знайомство з хореографічним мис-

тецтвом, розвиток творчих здібностей дітей – ось головна мета роботи зі Зраз-

ковим ансамблем танцю «Райдуга». У підготовці учасників ансамблю до висту-

пів беремо до уваги, передусім, професіоналізм і манеру виконання. Ансамбль 

тяжіє до багатонаціонального репертуару, у підготовці якого велику увагу при-

діляємо музичному супроводу та костюмній базі.  

Зразковий ансамбль танцю «Райдуга» створено 2000 року. Художнім керів-

ником ансамблю з 2000 року й по сьогодні є я – Богданова Тетяна Станіславів-

на. Ансамбль дає змогу учням фізично розвиватися та виховувати їхні естетичні 

смаки завдяки використанню найкращих зразків світової хореографічної культури.  
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Багато талановитих випускників, реалізуючи свої творчі здібності, обрали 

хореографічне та музичне мистецтво своєю професією. Сьогодні Зразковий ан-

самбль танцю «Райдуга» перебуває у вирі мистецьких ідей і проєктів, натхнен-

но працює над їх реалізацією. Вихованці колективу є переможцями районних, 

міських, всеукраїнських і міжнародних конкурсів, фестивалів, оглядів; беруть 

активну участь у всеукраїнських і міжнародних конкурсах, фестивалях, огля-

дах, здобуваючи призові місця в Україні, Словаччині, Марокко, Болгарії, Чор-

ногорії, Сербії, Греції, Чехії, Македонії, Хорватії та ін. Багато випускників ан-

самблю були відзначені творчою стипендією голови Київської міської держав-

ної адміністрації. Вихованці вступають до закладів вищої освіти культури та 

мистецтв Києва I–ІV рівнів акредитації. Декілька випускників після закінчення 

навчання працюють у своїй рідній школі. 

Активно співпрацюємо з кафедрою хореографії Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ), де готують кваліфікованих 

фахівців бакалаврів і магістрів.  

Випускники кафедри хореографії успішно працюють у Дитячій школі мис-

тецтв № 9 Дарницького району м. Києва та проявляють себе як високопрофе-

сійні фахівці. Серед них – Лис Валерія Борисівна (з 2011 р.), Сливанчук Оксана 

Володимирівна (з 2011 р.), Бевзенко Валерія Валеріївна (з 2020 р.). Декілька ро-

ків завідувачем хореографічного відділення ДШМ № 9 працював кандидат мис-

тецтвознавства, доцент НАКККіМ Нечитайло Володимир Степанович. Богдано-

ва Тетяна Станіславівна теж закінчила магістратуру Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв за спеціальністю «Хореографія» та отримала квалі-

фікацію теоретика-критика й викладача. Зараз працює директором Дитячої школи 

мистецтв № 9 Дарницького району м. Києва, багато років входить до складу Ради 

методичного об’єднання викладачів хореографії, є членом Національної хорео-

графічної спілки України, бере участь у складі журі, комісій.  

З викладачами НАКККіМ ми маємо спільні творчі проєкти, багато органі-

зованих спільних заходів, конкурсів, конференцій та ін. 

На сьогодні у Дитячій школі мистецтв № 9 проходять практику студенти 

НАКККіМ. Між Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв 

та нашим закладом підписана Угода про співпрацю. Практична підготовка здобу-

вачів вищої освіти здійснюється через погоджену організацію спільної практичної 

діяльності. Так відбувається обмін досвідом між закладами культури різних рівнів 

акредитації, що значною мірою впливає на розвиток творчого мислення студентів. 

Співпраця триває та має на меті професійне зростання майбутніх хореографів. 

Роки роботи з ансамблем «Райдуга» показали, що діти можуть успішно на-

вчатися, якщо процес їхнього навчання будувати нетрадиційно, з урахуванням 

особливостей віку. Дитина дошкільного віку одночасно тяжіє до двох видів діяль-

ності: ігрової та навчальної. Специфіка цієї ситуації полягає в тому, що нероз-

винені пізнавальні можливості дітей цього віку підкріплюються сильними в них 

ігровими мотивами, потребою в емоційному контакті й підтримці дорослого. 

Можна сказати: «що більше в дошкільника розвинена ігрова діяльність, то ви-

разніше в маленького школяра прагнення утвердити себе в новій соціальній ро-

лі – ролі учня» [7, 170]. 
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Особливо цінними є сюжетно-рольові та дидактичні ігри, адекватні життє-

вим ситуаціям і явищам. Школярі з великим інтересом і бажанням виконують 

завдання, коли вводиться казковий персонаж або створюється казкова ситуація. 

Діти люблять виступати в ролі вихователя, вчителя, водія, власне учня. Подоба-

ється їм малювати звірів та птахів. Такі ігри потрібно проводити не тільки на 

уроках, а й у позаурочний час. 

Отже, навчальна діяльність зароджується в надрах ігрової і лише поступо-

во стає провідною. У процесі учіння молодший школяр поступово не тільки 

приймає мету навчання, а й добирає засоби, з допомогою яких її можна досягти, 

виконує певні дії і навіть контролює та оцінює результати цієї діяльності. 

Щоб успішно оволодіти знаннями, молодші школярі в співпраці з виклада-

чем повинні оволодіти всім діапазоном загальнонавчальних умінь і навичок. 

Але не потрібно забувати, що надійною основою успішної організації навчання 

і виховання є врахування психофізіологічних особливостей і закономірнос-

тей розвитку учнів. Адже, як зазначає С. Коробко, в ефективному навчально-

виховному процесі «засвоєння дитиною знань, умінь і навичок здійснюється 

в єдності із всебічним розвитком її особистості» [8, 25]. Обстоюючи це важливе 

твердження психології про співвідношення між розвитком і навчанням, Л. Ру-

бінштейн зазначав, що «дитина розвивається, виховується і навчається, а не роз-

вивається і виховується, і навчається» [8, 216]. При цьому розвивальним є не всяке 

навчання, а лише те, що враховує не тільки те, що доступне дитині в процесі 

самостійної діяльності, але й зорієнтоване на «зону найближчого розвитку», 

тобто на те, що дитина може виконати під керівництвом і з допомогою дорослих. 

Для характеристики навчальної діяльності використовують такі поняття: дія, 

операція, прийом, уміння, навичка. Ю. Бабанський так диференціює ці поняття: 

«Діяльність реалізується через сукупність певних операцій, які є наслідком 

процесів, що підкоряються усвідомленим цілям. Способи реалізації дій назива-

ються операціями. Сукупність певних операцій можна назвати прийомами діяль-

ності. Усвідомлене володіння будь-яким прийомом діяльності називається 

умінням. Уміння, доведене до автоматизму виконання, уже характеризується як 

навичка» [4, 7]. 

Уміння і навички за своєю природою не є однорідними. Загальноприйнято 

розрізняти дві основні групи навчальних умінь і навичок – загальні та спеціальні. 

За останні 3–4 роки відбулися суттєві зміни в теоретичному осмисленні 

процесу навчання Зразкового ансамблю танцю «Райдуга» і в тому практичному 

забезпеченні, яке вдалося створити спільними зусиллями. Великою є роль ви-

кладачів для осмислення саме розвивального компоненту загальної середньої 

освіти. Тепер вона пов’язується з успішним формуванням в учнів умінь само-

стійно вчитися, критично мислити, користуватися інформаційними технологія-

ми, оволодівати іноземними мовами, прагнути до самопізнання і самореалізації 

в усіх видах діяльності, формувати вміння, потрібні для життєвого та професій-

ного вибору. 

Варто відзначити, що компетентнісний підхід у дидактиці традиційно 

пов’язували з формуванням загальнонавчальних умінь і навичок; психологи біль-

ше акцентували на потребнісній сфері, мотиваційній, але в умовах особистісно 
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орієнтованої освіти треба об’єднувати всі підходи й формувати ключову компе-

тенцію – «бажання вчитися, потреби до самопізнання, самореалізації своїх мож-

ливостей і до оволодіння широким діапазоном усіх складових, що роблять на-

вчальну діяльність повноцінною» [7, 31]. 

Уміння вчитися змінює стиль мислення і життя особистості. Оволодіваючи 

таким умінням досконало, людина стає більш автономною, незалежною від будь-

яких зовнішніх впливів. Для всіх етапів шкільної освіти можна виділити такі 

характеристики самостійного учіння вихованця: учень, який уміє вчитися, сам 

визначає мету діяльності або приймає ту, яку визначить учитель; виявляє заці-

кавленість до навчання, докладає вольових зусиль для досягнення результату; 

вміє організувати свою працю, знаходить потрібну інформацію, способи для 

розв’язання завдань, виконує в певній послідовності розумові або практичні дії, 

прийоми, операції; усвідомлює свою діяльність, уміє її проаналізувати й прагне 

вдосконалити. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури та педагогічного досвіду свід-

чить про те, що на становлення дитини як школяра істотно впливають переду-

мови навчальної діяльності, сформовані в період дошкілля, тому охарактеризу-

ємо психологічні особливості дітей 6–7-річного віку з погляду можливостей 

оволодіння загальнонавчальними вміннями і навичками. 

У цьому віці розвиваються основні компоненти вольових дій: дитина  

спроможна поставити мету, спланувати роботу і виконати її, проявити деякі во-

льові зусилля з метою подолання труднощів, оцінити результат. Однак, як за-

свідчують вчені, всі вони ще не достатньо розвинуті. 

Основу самоконтролю становить довільна увага, тому на різних уроках, а та-

кож у групах продовженого дня треба систематично тренувати увагу дітей, зок-

рема, такі її якості, як концентрація, вибірковість, стійкість, розподіл. 

Отже, успішність навчання учнів початкової школи значною мірою визна-

чається рівнем оволодіння загальнонавчальними вміннями й навичками. Умін-

ня вчитися формується шляхом оволодіння провідними вміннями та навичками, 

які становлять ключову компетентність дітей молодшого шкільного віку:  

− організаційними (уміння організувати робоче місце, точно виконувати 

вказівки вчителя, планувати навчальні дії, працювати з підручником),  

− загальномовленнєвими (уміння слухати, відповідати, запитувати, мірку-

вати),  

− загальнопізнавальними (спостерігати, аналізувати, порівнювати, узага-

льнювати),  

− контрольно-оцінними (здатність орієнтуватися на зразок, здійснювати 

само- та взаємоконтроль, висловлювати оцінні судження). 

Отже, формування загальнонавчальних умінь – неодмінна умова повно-

цінного навчання. Процес формування має міжпредметний характер, у ньому 

органічно поєднуються і взаємодіють змістова, мотиваційна та процесуальна 

сторони. Поряд із прийомами, що стимулюють дітей до самостійного застосу-

вання цих умінь, практикуються спеціальні завдання і засоби навчання розумо-

вих дій, які становлять структуру кожного вміння. 
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Анотація. Презентовано основні компоненти навчальної програми з поза-

шкільної освіти художньо-естетичного напряму, 1-й рік навчання. Вказано мету 

й завдання програми: навчальні, розвивальні, виховні. Зазначено, що теми та роз-

поділ годин навчально-тематичного плану навчальної програми є орієнтовними. 
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естетичне виховання, навчально-тематичний план. 



138 

Хореографічна діяльність дітей дошкільного віку є одним із засобів їхньо-

го естетичного виховання та фізичного розвитку. Її сутністю є музично-рухова 

діяльність, під час якої діти опановують, відтворюють танцювальні рухи; удо-

сконалюють фізичну форму, зміцнюють своє здоров’я. 

У дітей чотирьох років інтенсивно формуються наочно-образне, образне ми-

слення, рухова активність, розвиваються творчі задатки до художньо-естетичної 

діяльності. Діти такого віку можуть емоційно переживати характер музичного 

твору, визначати темп звучання музики, сприймати ритмічний малюнок мело-

дії, рухатися в такт та імпровізувати рухи. Нескінченна різноманітність рухів 

дає змогу не тільки розвивати в них почуття ритму, зміцнювати скелет, муску-

латуру, але й стимулює пам'ять, увагу, мислення та уяву дитини, формувати 

вміння орієнтуватися в просторі. 

Зазначену навчальну програму реалізовано в гуртку художньо-естетичного 

напряму, вона зорієнтована на вихованців 5-го року життя та враховує вікові 

особливості дітей. 

Навчальна програма підготовлена на основі робіт А. П. Тараканової, з ура-

хуванням основних вимог чинного законодавства, які визначені в Законах Ук-

раїни «Про освіту» від 25.09.2017, «Про позашкільну освіту», «Про охорону 

дитинства», наказі Міністерства освіти і науки України № 676 від 22.07.2008 

«Про затвердження Типових навчальних планів для організації навчально-

виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства 

освіти і науки України» та Листі Інституту інноваційних технологій і змісту 

освіти № 14.1/10-1685 від 05.06.2013 «Про методичні рекомендації щодо змісту 

та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти». 

Метою навчальної програми є формування початкових умінь та навичок 

вихованців у процесі музично-ритмічної, хореографічної діяльності. 

Завдання програми: 

Навчальні: 

− сформувати систему знань та уявлень про танцювальні рухи; 

− навчити елементарним танцювальним вправам; 

− сформувати правильну поставу, координацію рухів та орієнтування в просторі. 

Розвивавальні: 

− розширити й збагатити художньо-естетичний та емоційно-естетичний 

досвід дітей; 

− розвинути хореографічні, музично-ритмічні, фізичні та творчі здібності; 

− розвинути увагу, уяву, фантазію, спостережливість, пам’ять, художньо-

образне мислення; 

− розвинути активність і самостійність спілкування. 

Виховні: 

− сформувати загальну культуру особистості дитини, культуру поведінки 

та спілкування; 

− сформування почуття відповідальності, працьовитості, вміння працюва-

ти в колективі; 

− виховати художній смак, духовні та морально-ціннісні орієнтири. 
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Програма «Основи хореографії» зорієнтована на 1-й рік навчання: почат-

ковий рівень – 72 год на рік, 2 год на тиждень. 

Зміст програми передбачає використання таких методів організації на-

вчальної діяльності, як:  

− словесні (бесіда, розповідь, пояснення, інструктаж);  

− наочні (спостереження, демонстрація, практичний показ);  

− практичні (музично-ритмічні, ігрові вправи, практичні завдання). 

Основними формами освітньої діяльності є: колективні, групові та індиві-

дуальні заняття (навчально-тренувальні заняття, індивідуальні, репетиції, кон-

цертні виступи, фестивалі, перегляд театральних вистав і концертів). 

Запропонована програма сформована на основі таких принципів: науко-

вість, наступність, доступність, наочність, міцність засвоєння знань, індивідуа-

льний підхід, поступовість розвитку природних показників дитини, чітка послі-

довність, систематичність і регулярність занять. 

Перевірка й оцінювання знань, умінь та навичок здійснюється в ході по-

точного та підсумкового контролю у формі проведення концертних виступів, 

відкритих і підсумкових занять. У кінці кожного півріччя проводять підсумкові 

відкриті заняття. Для розширення світогляду дітей, залучення їх до хореографіч-

ного мистецтва програмою передбачено відвідування концертів, участь у різно-

манітних фестивалях і конкурсах, а також участь вихованців в інших культурно-

масових заходах. 

Теми та розподіл годин навчально-тематичного плану навчальної програми 

є орієнтовними. За потреби в установленому порядку керівник гуртка може 

внести зміни до кількості годин у межах кожного змістового розділу. Врахову-

ючи інтереси вихованців, їх кількість у групі, стан матеріально-технічного за-

безпечення, керівник гуртка може вносити зміни в співвідношення навчального 

часу для засвоєння теоретичного матеріалу та його практичного опрацювання 

(залежно від того, як швидко та якісно вихованці набувають практичні навички). 
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ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ У МИСТЕЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ХОРЕОГРАФІВ  

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ:  

ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ 
 

 

Анотація. Увагу приділено значенню та розвитку художньої творчості 

в професійній мистецькій діяльності студентів хореографічних відділень під 

час дистанційного навчання та воєнного стану. Установлено, що процес під-

готовки компетентного, креативного, сучасного фахівця в галузі хореографіч-

ної освіти не можливий без розвитку художньої творчості, яка дає змогу 

створювати нові художні твори, формувати художнє мислення, компетент-

ність у художніх стилях, орієнтацію в напрямках різних видів мистецтва, під-

вищувати продуктивність навчально-виховного процесу в майбутньому. Важ-

ливим у сучасній освіти є створення і впровадження спеціальних моделей нав-

чання, які забезпечують реальну можливість побудови та реалізації індивідуа-

льних програм, стимулюють активність студента в оволодінні методами й 

засобами хореографічного навчання, необхідних для розкриття його індивідуа-

льності, креативності та художньої творчості. Творчість є необхідною умо-

вою становлення як студентів, так і самого педагога, його самопізнання, роз-

витку й розкриття як фахівця та особистості. Нашому суспільству просто 

необхідні викладачі хореографії з яскраво вираженою творчою індивідуальніс-

тю. Але останнім часом студенти-хореографи позбавлені умов і можливостей 

працювати якісно, у  танцювальних залах, відвідувати мистецькі заходи тощо. 

Ключові слова: мистецька діяльність, професійна освіта, художня твор-

чість, хореографія, танець, студент, викладач, навчання, сьогодення.  
 

 

На новому етапі розвитку соціально-економічної сфери, культури, мистец-

тва й освіти особливої уваги набувають питання художньо-творчого розвитку 

молодого покоління. Сучасні українські митці, здобувши сьогодні політичну 

незалежність та бажану свободу творчості, мають можливість знати нові на-

прями та концепції світової танцювальної культури й утілювати їх у життя.  

Модернізація сучасної освіти потребує відповідної підготовки вчителів, 

професійне становлення яких має відбуватися в органічному взаємозв’язку з осо-

бистісним і творчим розвитком.  
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Аналіз вітчизняних наукових праць (Т. Благової, О. Бурля, І. Герц, І. Гутник, 

С. Забредовського, Є. Зайцева, Г. Ніколаї,  А. Підлипської, Т. Саєнко, П. Фриз, 

Л. Цветкової, Т. Чурпіти та ін.) доводить, що вирішальну роль у підготовці вчи-

теля хореографії відіграє цілеспрямований процес максимальної реалізації ху-

дожньої творчості особистості студента, який можливий за умови формування 

професійних умінь і навичок, удосконалення навчально-виховного процесу та 

творчого потенціалу майбутнього педагога у закладі вищої освіти (ЗВО). 

Зокрема, С. Забредовський, аналізуючи актуальні тенденції, проблеми й перс-

пективи розвитку хореографічної освіти, наголошує на важливості ґрунтовної 

педагогічної підготовки майбутніх фахівців-хореографів: «Сьогодні мало хто 

асоціює професію хореографа з професією вчителя, викладача... У хореографіч-

ній практиці люди, які мають досвід артистичної і виконавської роботи, часто 

намагаються працювати керівниками хореографічних колективів, як педагоги, 

проте викладачами стають одиниці. Сьогодні викладач – це не тільки людина 

високої культури з хорошою професійною підготовкою, а ще й особистість, яка 

має... серйозний багаж педагогічних знань» [2, 35].  

Наша професія передбачає постійне навчання, підвищення кваліфікації та са-

мовдосконалення протягом усього життя. Сьогодні пожвавився процес теоре-

тичних, методичних і наукових публікацій педагогів-хореографів. Вони нама-

гаються забезпечити студентів навчальною і методичною літературою з фаху.  

Проблематиці хореографічної освіти мистецького та методичного спряму-

вання присвячено багато наукових праць. Так, для аналізу проблеми художньої 

творчості майбутнього викладача хореографії в педагогічних університетах ці-

кавими є роботи Л. Андрощук, С. Куценко, О. Пархоменка, Ю. Ростовської, 

Т. Сердюк, Ю. Солонець, О. Ребрової, М. Рожко, О. Таранцевої та ін.  

У сучасній навчально-виховній практиці майбутні викладачі хореографії, 

проте, не мають можливості відвідувати практичні семінари, майстер-класи, 

конкурси, фестивалі тощо. І це є проблемою для професійного розвитку творчої 

особистості, підвищення результативності навчально-виховного процесу, реалі-

зації  особистісних якостей майбутніх викладачів хореографії. 

Наше завдання – правильно визначити шляхи розвитку та реалізації особисті-

сних якостей викладача, допомогти творчо реалізуватися студентам-хореографам 

у складних умовах навчання. Щоб людина мала можливість ефективно саморе-

алізуватися, досягти своєї мети, вона повинна бути залучена в значиму для неї 

творчу діяльність. Потрібно знайти такий засіб, відповідно до емоційного став-

лення, інтересів і бажань, що стане побудником власної активності людини й мо-

тивуватиме її розширювати знання, формувати потрібні вміння і навички для 

провадження самостійної творчої діяльності. Саме таким стимулом і є хорео-

графія [6, 219].  

Достатньо вагомою у фаховій підготовці майбутніх викладачів хореографії  

є художня складова, оскільки вона відповідає за формування художнього мис-

лення, забезпечує компетентність у художніх стилях, орієнтацію в художніх 

текстах творів різних видів мистецтва, що стає чинником створення власного 

художнього хореографічного тексту.   
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На думку В. Орлова, художність – це якість, що забезпечує відчуття, ро-

зуміння і переживання художніх образів адекватно їх художньо-естетичному 

стилю, напряму, настрою. Вона породжує художньо-образне мислення, що за-

безпечує синтезійсність, цілісність, асоціативність сприйняття та інтерпретацію 

художніх образів в художньо-комунікативних процесах [4, 52]. Останнє активі-

зує художньо-творчу рефлексію – якість, що спрямовує духовну налаштова-

ність особистості на самовдосконалення у виконавській і мистецько-освітній 

сфері, направляє свідомість на «перехід від смислу художньо-педагогічної си-

туації (якою вона, можливо, є в дійсності або уявляється на цей момент), до 

смислу самих уявлень, які вони привносять у свідомість індивіда» [4, 249]. 

Танець вважають невід’ємною складовою існування людей, а також фор-

мою їхнього спілкування в будь-якій частині світу. На думку, О. Отич, танець 

викликає позитивні почуття, акумулює в собі естетичні норми і є причиною 

глибинних психологічних зрушень особистості – катарсису, завдяки якому фор-

мується внутрішній світ людини [5, 42].  

В українській науці визначення танцю пов'язане зі створенням певного ху-

дожнього образу, засобами якого є рух, жести й положення тіла танцівника. Ос-

новними засобами створення художнього образу в хореографії є танцювально-

пластична лексика, характеристика образів та емоційно виразна майстерність 

танцівника. Вони розвивають сюжет, а також виявляють ідею. Будь-який худож-

ній твір хореографічного мистецтва завжди містить у собі певну думку, вира-

жену в хореографічній формі. Без цього немає і не може бути танцювального 

мистецтва. 

Серед численних засобів розвитку творчості, творчого потенціалу вчителя 

надзвичайно велика роль належить мистецтву, що є взірцем творчої натхненної 

діяльності.  

Так, хореографічна діяльність є одним із засобів всебічного гармонійного, 

художньо-творчого розвитку студентів, які навчаються у ЗВО. Творча людина 

має безмежну фантазію, яка здатна виражатися в різних проявах. У мирний час 

для майбутнього педагога з хореографії це: участь у хореографічних конкурсах 

та фестивалях; робота в ансамблі; мистецькі заходи; майстер-класи; створення 

творчих проєктів та активна участь у них.  

Сьогодні ми намагаємося максимально залучати студентів до танцюваль-

ного мистецтва, художньо-естетичних цінностей вітчизняної і світової культури; 

розвивати творчу особистість, її потенціал, художні та креативні якості, формува-

ти правильну поставу, координацію, легкість і пластичність рухів; сприяти му-

зично-ритмічному розвитку.  

Художню творчість студентів мають змогу найбільше проявляти на уроках 

мистецького спрямування, а саме: мистецтво балетмейстера, постановка концерт-

них номерів, сценічне оформлення танцю, зразки народної хореографії, ансамбль 

народного танця та ін.   

На таких заняттях майбутнім педагогам пропонують творчі завдання, під 

час виконання яких відбувається процес безпосередньої індивідуальної, а якщо 

є можливість, то й колективної творчості. Кожен студент навчається самостійно 

мислити, шукати власні нестандартні рішення, розкривати свої художньо-
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творчі здібності, втілювати художньо-естетичне бачення світу, образне й креа-

тивне мислення, розвинену уяву та фантазію, без яких не можлива будь-яка ху-

дожня творчість.   

У воєнний час здебільшого студенти позбавленні можливості колективної 

роботи, тому ми пропонуємо їм відеоперегляд концертної, фестивальної та кон-

курсної програми хореографічних колективів, що стимулює здобувачів до творчої 

роботи. Вони намагаються працювати над різноманітними постановками, але 

досвід показує, що творчі роботи більш присвячені воєнній тематиці; пишуть 

статті, спілкуються з професіоналами своєї справи; беруть участь у конференці-

ях тощо. На жаль, у наших реаліях (дистанційне навчання та воєнний стан) су-

часний майбутній викладач з хореографії мало спілкується з мистецтво, не від-

відує мистецькі заходи, позбавлений повноцінної можливості працювати в тан-

цювальних залах,  йому бракує вмінь і навичок, віри у свої професійні сили. 

Наше завдання – підтримувати майбутніх викладачів хореографів, створю-

вати свою художньо-творчу лабораторію і залучати в цей процес своїх студен-

тів. Такі фахівці будуть успішними, креативними та впевненими у своїй справі, 

а їхня творчість буде набувати визнання в хореографічному мистецтві.   

Отже, підсумовуючи, можемо констатувати, що розвиток художньої твор-

чості студентів-хореографів під час навчання у закладі вищої освіти є важливим 

процесом підготовки сучасного фахівця в галузі мистецької освіти. Танцюваль-

не мистецтво можна вважати одним з найбільш дієвих чинників формування 

художньо-творчої, гармонійно розвинутої та духовно багатої особистості.  

Значення художньої творчості в професійній мистецькій діяльності сту-

дентів-хореографів велике. Така діяльність дає змогу майбутнім викладачам 

підвищити продуктивність набуття потрібних компетентностей, спрямовує на 

самовдосконалення у виконавській та мистецько-освітній сфері, формує художнє 

мислення, забезпечує обізнаність у художніх стилях, орієнтацію в мистецьких на-

прямах, що стає чинником створення власного художнього хореографічного 

твору, самостійно аналізувати й інтерпретувати твори різних видів мистецтва, 

володіти сучасними освітніми технологіями, здійснювати інтеграцію отрима-

них знань в освітній процес і накопичувати мистецький досвід у закладах вищої 

освіти мистецького спрямування. 
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Щорічно сільське населення в Україні скорочується на 140 тисяч осіб. Це 

близько половини таких міст, як Черкаси, Житомир, Чернігів. Відповідно до 

зменшення кількості сіл, за короткий період – 2017–2020 роки – з карти України 

зникло 468 сіл, це в середньому 18 сіл щороку, а із селом зникає його культура, 

традиції, фольклор. Саме тому відродження села з його самобутньою культур-

ною спадщиною є актуальною необхідністю сьогодення. Кожен із нас повинен 

замислитися, чим ми можемо допомогти збереженню села. 

Мистецтво народного танцю спирається на культурну спадщину пращурів. 

Зараз з'явилося багато хореографів, якість викладання яких та постановки тан-

ців на низькому рівні. Хореограф-постановник народного танцю – це людина, 

яка володіє знаннями з історії танцю, костюма й музики, також обізнана з пи-

тань архітектури, кіно, театру та інших видів мистецтва, тобто всебічно розвинена. 

Але освічених хореографів стає все менше, а на практиці стикаємось з «фахівця-

ми», які спотворюють народну хореографію.  

У підручнику «Методика роботи з хореографічним колективом» автори пи-

шуть: «Сучасне технічне оснащення дозволяє фіксувати будь-який хореографіч-

ний матеріал, що поліпшує процес постановки за записом. Але для збереження, 

уточнення деталей постановчої роботи, особливо фольклорної спадщини, необ-

хідно використовувати всі можливі джерела фіксації танців (літературу, консу-

льтації, відео), що допоможе донести до глядача історію мистецтва танцю» 2, 9. 

На жаль, якість навчально-виховного й тренувального процесу за останні 

роки помітно погіршилася. При викладанні дітям хореографії треба звертати 

увагу не тільки на фізичний розвиток дитини, а й на їх ментальний рівень, що 

особливо стосується сільських колективів. 

Ми чомусь постійно наслідуємо закордонний репертуар, може, тому що 

свій тривалий час зазнавав цькувань. Потрібно обов'язково знати та розуміти 

своє коріння, і це стосується сільських будинків культури. У нас є рідна куль-

тура, підкріплена літературою, що забезпечує базис для творчості. Є дуже бага-

ті танцювальні традиції, які, на жаль, на стадії вимирання. І про це треба дума-

ти: потрібно підживлювати та розвивати нашу культуру. 

Наша історія багатобарвна, і її потрібно досліджувати, для цього необхідно 

вивчати рідну історію, дивитись документальні фільми, читати відповідну літе-

ратуру, вивчати фольклорні джерела. Думаю, що це процес самоосвіти, і він не є 

відокремленим у нашій роботі. Джерела натхнення потрібно шукати не лише 

в житті, а й в історії. 

У загальноосвітніх школах міста вже навчають азів хореографії, а в сільсь-

ких школах усе тримається на будинках культури та «хореографах», які не ма-

ють уявлення, що таке хореографія, культура. На нинішньому етапі діти багато 

чому вчаться з інтернету, дивляться відео, але не знають історії їх створення. 

Міські діти мають можливість всебічно розвиватися завдяки доступу до літера-

тури, інтернету, театрів, різних заходів. 
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Є величезна проблема в тому, що молодь рветься у великі міста і там за-

лишається. У селах обмежені ресурси для того, щоб поїхати до театру чи кіно-

театру, замовити книгу по інтернету. Не в усіх будинках культури є спеціально 

відведені хореографічні зали. 

Традиції і культуру сільської місцевості не можна втрачати. Величезна пе-

ревага дітей із сіл – це їхній фізичний розвиток, на відміну від дітей, які живуть 

у містах і ведуть малорухливий спосіб життя. Харчування, інтереси, спосіб 

життя міських дітей зовсім відрізняється від дітей, які живуть селах і в яких ці-

лий день розписаний похвилинно (допомога батькам по господарству, по дому). 

Ці діти загартовані фізичною працею із самого дитинства, і відповідно їхні фі-

зичні показники в рази кращі. Та й мотивація діток із сіл зовсім інша: вони 

спраглі до знань, яких їм бракує. У цьому, я вважаю, і є найбільший плюс сіль-

ських дітей. Прикладом може бути те, що багато нинішніх успішних людей є 

вихідцями із села. 
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Висвітлено вклад у теорію застосування казки в хореографічній роботі з моло-

дшими школярами О. Мартиненко. Визначено актуальність проблеми ство-

рення репертуару в дитячому колективі та описано основні критерії підбору 
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Хореографічне навчання впевнено можна вважати одним з найефективні-

ших засобів розвитку дитини. Саме залучення дітей до мистецтва танцю з ран-

нього віку слугує високому рівню розвитку не лише фізичних і музичних здіб-

ностей, а й передусім набуття навичок комунікативних здібностей, приклад 

здорової поведінки в соціумі та взаємодії з іншими дітьми, формує модель друж-

би. Розвиток артистичних здібностей, творчого мислення і креативності, при-

щеплення любові до прекрасного та виховання національної свідомості дитини 

в подальшому формують її світосприйняття  та активну життєву позицію.  

Важливою умовою вирішення цих завдань педагогом-хореографом дитя-

чого хореографічного колективу, на думку дослідниці використання казки в хо-

реографічній роботі з дітьми О. Мартиненко, «є широке впровадження в зміст 

хореографічних занять дитячого фольклору. По-перше, це відповідає вимогам 

сучасної української освіти, яка надає пріоритет національному вихованню, 

а по-друге, у змісті українського фольклору закладено значний освітній потен-

ціал» [4, 287]. 

Велика кількість науковців-теоретиків хореографічного навчання вважали 

необхідним задля виховання «фізично здорового, етично стійкого та інтелектуально 

розвинутого майбутнього члена суспільства» [1, 3] використовувати український 
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фольклор: так В. Верховинець у своїй праці «Весняночка» описав більш як 

150 дитячих ігор на матеріалі українських народних пісень, а А. Шевчук викорис-

товувала українські народні танці як приклад  дитячого репертуару [1, 9]. 

О. Мартиненко зазначає: «аналіз теорії та практики хореографічної роботи 

з дітьми доводить, що серед багатого різноманіття фольклорного матеріалу педа-

гоги-хореографи, як правило, обирають ігри та хороводи, які синтезують в собі 

рухи, драматургію, музику (пісню). Словесний фольклор у хореографічному на-

вчанні дітей недооцінюється і майже не використовується» [4, 288]. Оперую-

чи думкою педагогів-дослідників казок, варто відмітити, що казка переду-

сім формує емоційну сферу дитини, впливає на психологічний, інтелектуаль-

ний та духовний розвиток. 

Українські народні казки досліджували такі науковці, як Л. Дунаєвнаська, 

І. Франко, П. Куліш, М. Шашкевич, Л. Боровицький, С. Карпенко. Перші кроки 

в розробленні систематизації казок зробили П. Чубинський, М. Сумцов, М. Драго-

манов, Т. Рильський та багато ін. [8]. «Іван Франко писав статті, у яких аналізу-

вав соціально-історичний ґрунт казкового епосу, розкривав його міжслов'янську 

ідейно-художню специфіку» [8]. 

Звертаючись до педагогічної думки, відмітимо, що казка як один з методів 

виховання цілком виправдано посідає важливе місце, адже вона має великий 

вплив на інтелектуальний і духовний розвиток дитини, на становлення її емо-

ційної сфери та психологічної зрілості. В. Сухомлинський зазначав, що казка 

розвиває мислення дітей, оволодіває їхніми почуттями, тому що через казку ді-

ти пізнають світ не тільки розумом, але й серцем. «Діти розуміють ідею лише 

тоді, коли вона втілена в яскравих образах. Казка – благородне і нічим не за-

мінне джерело виховання любові до Вітчизни» [7, 252]. 

Мета дослідження полягає у визначенні казки як основи сюжету дитячих 

хореографічних постановок. Вагомий вклад у вивчення застосування казки 

в роботі з дітьми зробила кандидат педагогічних наук О. Мартиненко. У своїх 

працях вона розповідає про роль казки в хореографічній роботі з молодшими 

школярами та її вплив на виховання дітей, узагальнює її функції, описує приклади 

використання казок у певних частинах уроку та зазначає, що «українські на-

родні казки можуть слугувати джерелом для створення дитячого танцювально-

го репертуару» [4, 291].  

У роботі з дитячим колективом велике місце займає створення репертуару. 

Адже саме він «визначає творче обличчя колективу, його художній рівень, суттєво 

сприяє конкурентоспроможності, є основою всієї навчально-виховної роботи» [3, 149]. 

Останнім часом актуалізувалася проблема створення репертуару в дитячих 

колективах. Художні керівники не завжди спроможні створити репертуар від-

повідно до віку, психофізичних можливостей дітей, задовольняючи пріоритет 

національного виховання та запити батьків.  

З основних критеріїв створення репертуару дитячого колективу виділяють:  

− доцільність: наскільки цікава для дітей творча робота, що вона виховує; 

−  художність: мистецький рівень твору за жанром та формою виразністю 

змісту, глибиною почуттів, музики й рівнем виконання; 

− доступність: доцільність і художність відповідно можливостей дітей. 
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Дослідивши роль і функції казки у вихованні дітей, можемо вказати, що 

використання такого сюжету зможе забезпечити виконання всіх попередніх ви-

мог. На практиці для створення репертуару балетмейстери дитячих колективів 

віддають більшу перевагу використанню сюжетів казок народів світу. Народний 

художній колектив театру танцю «Юнона» (ПНЗ «КРЦМтаШ») створив хореог-

рафічну постановку за мотивами казки Льюїса Керрола «Аліса в країні чудес» [5]. 

Яскравим прикладом є репертуар Харківської хореографічної школи, що налі-

чує велику кількість дитячих балетів-казок, таких як: «Русалочка», «Кресало», 

«Попелюшка», «Пітер Пен» та ін.» [6]. 

Використання українських народних казок в основі сюжету дитячих поста-

новок, на жаль, не є настільки популярним серед художніх керівників ансамб-

лів. Хоча їх використання головним чином забезпечує національно-патріотичне 

виховання дітей, а різноплановість персонажів сприяє розвитку акторських здіб-

ностей дитини, закладає навички імпровізації та на прикладі стосунків героїв 

створює модель взаємовідносин між дітьми. 

Українські фольклорні традиції крізь віки зберегли культурне надбання 

нашого народу, невичерпну скарбницю звичаїв, обрядів, знань і принципів мо-

ралі, що досі мають відголос у нашому суспільстві. «Казка – заповіт одного по-

коління іншому, адже це енциклопедія матеріального й духовного життя людини, 

у якій інформація закодована в образах-символах і її треба вміти розкрити» [2, 

357]. Завдяки збирачам і дослідникам українських казок ми маємо один з найв-

пливовіших методів національного виховання культурної та духовно багатої 

людини. Тож сюжети українських народних казок можуть і повинні займати 

вагоме місце в створені репертуарів дитячих колективів України.  
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Концерт – це підсумок роботи хореографічного колективу та його керівника, 

це своєрідний екзамен на творчу зрілість і демонстрація результатів усієї роботи 

колективу. Концертна діяльність є одним з найважливіших стимулів творчого ро-

сту колективу. Крім того, публічний виступ – засіб виховання громадянської 
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позиції учасників, він дає змогу відчути суспільну значимість своєї участі в ама-

торському мистецтві, а також сприяє поповненню колективу новими учасниками. 

Бажано, щоб терміни випуску концертних програм визначалися планами 

навчально-виховної роботи, відповідно до ступеня готовності колективу та склад-

ності репертуару [1, 93]. 

Форми концертної діяльності аматорського колективу різноманітні: це й 

участь у концертах з окремими номерами, звітні концерти; участь у конкурсах 

та фестивалях; закордонні подорожі [2, 52]. 

Відповідальним моментом у житті колективу є звітний концерт, що підби-

ва підсумки його творчої діяльності за певний період. Підготовка звітного кон-

церту повинна бути добре обдуманою, щоб показати по можливості весь опа-

нований матеріал, але в такій формі, яка б не стомлювала глядача. Крім гарної 

танцювальної підготовки, дітей готують до місця виступу, до його особливос-

тей, завчасно ознайомлюють зі сценою для виступів, з порядком танцювальних 

номерів. Досить часто доводиться стикатися з тим, що найбільш підготовлені 

та здібні діти зайняті в декількох номерах і змушені під час концерту переодя-

гатися з одного костюма в інший. Кількість переодягань треба звести до міні-

муму та розподілити зручно за часовим інтервалом, щоб не було поспіху, який 

викличе в дітей нервовість і буде заважати відмінному виконанню концертної 

програми.  

Якщо в концерті беруть участь декілька дитячих груп, показ танцювальних 

постановок слід розпочинати з молодшої групи.  

Звітні концерти бажано проводити не рідше ніж один раз на рік. Звітні ви-

ступи можуть бути організовані як контрольні відкриті уроки, на яких, крім по-

ставлених танців, демонструють і навчальну роботу кожної групи з короткими 

поясненнями педагога. Під час такого уроку учні звітують про набуті знання 

та навички, виконуючи танці та навчальні вправи [2, 87]. 

Певне місце у творчій біографії хореографічних колективів посідає підго-

товка до участі в оглядах, конкурсах, фестивалях, які проводять на різних рів-

нях. Участь у подібних заходах є серйозним стимулом як для учасників колек-

тиву, так і для керівника. 

Особливих зусиль потребують виїзні та закордонні виступи. При організа-

ції поїздок на фестивалі, конкурси в межах держави або за кордон слід особли-

ву увагу звернути на умови перебування учасників колективу під час поїздки 

(проживання, харчування, медичне страхування) тощо. 

Великої шкоди завдають дітям часті виступи. Вони викликають перевтому, 

збуджують, часто призводять до нервовості. Крім того, часті виступи набрида-

ють дітям, розвивають зазнайство та переоцінку своїх можливостей, а розвиток 

подібних якостей не тільки суперечить виховній меті педагога, але й призво-

дить до неуважності у виконанні, зниження художньої якості програми чи ок-

ремих номерів [2, 98]. 

Виступ дітей з танцями є не тільки демонстрацією дитячих досягнень. Кож-

ний виступ є і перевіркою роботи керівника. Він дає змогу перевірити правиль-

ність вибору танцювального репертуару, його відповідність віку виконавців, 

загальну організованість і правильно поставлену роботу педагогічного процесу. 
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Порушимо ще декілька важливих моментів у підготовці та проведенні соль-

ного концерту хореографічного колективу або його участі в конкурсах і фести-

валях. 

Як би цікаво не був поставлений танцювальний номер, як би добре не був 

підготовлений, відпрацьований – великий труд може бути зведений на нуль че-

рез погану організацію виступу. На місце концерту керівник чи репетитор має 

прийти раніше, ще раз продумати й перевірити готовність до виступу, зустрітися 

зі звукооператором, перевірити фонограми, їх звучання та узгодити послідов-

ність номерів, написати монтувальний план концерту й узгодити деталі з мон-

тувальником. Обов’язково необхідно перевірити освітлення сцени. Якщо є мож-

ливість працювати з техніком-освітлювачем, то для нього слід підготувати план 

освітлення концертної програми або зробити репетицію з освітленням, а перед 

виступом усе ще раз перевірити. 

У день виступу учасників найкраще викликати за декілька годин до почат-

ку концерту. Кожний виконавець, приходячи на концерт, повідомляє про своє 

прибуття. До початку концерту учасники мають розкласти свої костюми в послі-

довності відповідно до програми. Якщо дитина бере участь у декількох номе-

рах, треба знайти людину, яка буде допомагати переодягатись. За годину до 

концерту учні мають розігрітись – це може бути класичний тренаж або декілька 

гімнастичних вправ. Після цього танцюристи вдягають костюми згідно з про-

грамою, наносять відповідний грим, перевіряють реквізит та роблять зачіски. 

Керівник ще раз перевіряє готовність сцени, наявність музичного супрово-

ду, дає учасникам концерту команду займати свої місця для виходу на сцену. 

Обов’язково під час навчальних занять з дітьми відпрацьовують фінальні пози, 

їх тривалість, уклони, вихід зі сцени [1, 152]. 

Добре, якщо вже з перших виступів керівник вводить систему розбору ви-

ступів і їх обговорення після кожного концерту. Але якщо концерт виїзний 

чи закінчується пізно, то розбір потрібно робити на першій репетиції. 

Після закінчення концерту всі виконавці старанно збирають костюми, рек-

візит і перевіряють їх наявність під контролем репетитора чи керівника [2, 102]. 
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