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ХОРЕОГРАФІЧНІ КОНКУРСИ – ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ 

ТАНЦЮВАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

Розглядається проблематика ключових моментів розвитку хореографічних 

конкурсів (фестивалів). Аналізуються питання значимості хореографічних конкурсів та 

фестивалів у становленні сучасної танцювальної культури України. Проблематика 

організації конкурсів в Україні. Проаналізовано ключові моменти розвитку конкурсного 

танцювального руху, основні тенденції та проблематика його розвитку в Україні. 

Висвітлено бачення основних засад та перспектив розвитку конкурсів та фестивалів в 

культурному просторі сьогодення. 
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Ref.: 8 

З кінця ХХ ст. початку ХХІ ст. спостерігається поява нових найрізноманітніших 

конкурсів (фестивалів), різноманітних культурних починань і проектів, що відбуваються 

по всій території країни та за її межами. Інколи вони активно використовують місцевий 

контекст, організатори намагаються продукувати культурний осередок, який з часом 

зумовлює низку економічних, іміджевих пріоритетів для регіональних, обласних центрів, 

міст і містечок. 

Утім, діяльність менеджерів сфери культури і мистецтва в процесі проведення 



хореографічних конкурсів часто носить волонтерський характер. Відповідно в результаті 

відсутності спланованого фінансування цікаві хореографічні проекти з великим запасом 

культурно-мистецьких напрацювань згортають свою діяльність. Курс на євроінтеграцію 

розкрив доступ до грантових можливостей. Але проблеми фінансового сприяння, як і 

незацікавленості місцевих органів влади, залишається у на першому місця проблем, на 

які наштовхуються ті, хто виступає ініціатором втілення мистецьких проектів.  

Проекти, що репрезентують хореографічне мистецтва, є одними з найбільш 

витратних, із боку залучення фінансів, як правило танцювальні колективи у своїй 

чисельності учасників-виконавців – масові (адже, тут постає питання людського фактора, 

організації проїзду, харчування, побуту учасників і т.д.), так і з позиції організації 

відповідно правильно оформленого сценічного простору, а головне залучення аудиторії 

глядачів. Тут і виникає проблема браку популяризаторського підходу, тематичних 

науково-популярних напрацювань, слабке висвітлення у ЗМІ, та все ж танцювальне 

мистецтво викликає дедалі більше зацікавлення місцевих громад. Тут виникає нова 

рушійна сила – особиста ініціатива культурного менеджера, який перебирає на себе весь 

масив існуючих організаційних питань.  

Головною проблематикою даного питання вбачаємо: конкурсний та фестивальний 

рух у танцювальній культурі вже на протязі останніх десятиріч здобув світі нове 

розповсюдження і змістовне трактування, та не здобув ще вагомого наукового 

осмислення. Та все ж колосальними поступами, ґрунтуючись на власному досвіді та 

можливостях фестивальних рух розвивається самостійно у культурно-мистецькому 

просторі України.  

Варто зауважити, що в Україні практика у проведені хореографічних конкурсів 

(фестивалів) різного гатунку поки що має більше невирішених питань, ніж саме 

хореографічних конкурсів. Причин цьому вбачаємо декілька, а саме: нерозуміння 

специфіки раціонального зерна конкурсної динаміки для розвитку танцювальної 

культури; складність підготовчо-організаційних моментів з діяльності такого з боку 

оргкомітетів, хореографів, танцівників, керівників колективів; складність формування і 

дотримання засад хореографічного конкурсу, особливо це помітно в середовищі 

аматорського танцювального руху.  

До проблем розвитку хореографічного конкурсного та фестивального руху в 



Україні в своїх дослідженнях звертались цілий ряд дослідників розвитку хореографії. 

Серед них: О. Кузик піднімає питання організації дозвілля в навчальних установах 

позашкілля, шляхом залучення дітей та юнацтва до хореографічних колективів [1, с. 8–

13]. Регіональні питання розвитку хореографічних фестивалів та їх значення комунікації 

українського суспільства у своїх дослідженнях розкривають Р. Скляр [6, с. 67–71], 

О. Мойсюк [2, с. 131–137]. Т. Шіт піднімає важливість особистості в організації 

конкурсів бальної танцю, аналізуючи творчість львівського хореографа В. Рудчика [8, с. 

57–62].  

Вбачаємо своїм завданням проаналізувати особливості хореографічного конкурсу 

через його репрезентативні системи; розглянути проблематику організації конкурсного 

та фестивального руху в Україні; висвітлення основник ключових дискусійних моментів 

розвитку конкурсного руху серед хореографічних колективів.   

Зазначимо, що під хореографічним конкурсом розуміється (лат. concurs – зустріч, 

зібрання) змагання хореографічних колективів, хореографів, танцівників, артистів балету 

і т.д. за оголошеними правилами, визначеними перед початком проведення процедури 

оцінювання, що відповідно надає змогу відібрати найкращих із заявлених учасників за 

встановленими критеріями. Оцінювання проводить визначене експертне журі або 

судейська колегія, що здатні професійно та об’єктивно оцінити технічні та мистецькі 

характеристики конкурсантів відповідно до заявлених критеріїв. Дефініція переможців 

чиниться шляхом підсумовування оцінок, що були надані від кожного члена журі, та 

виявлення лідерів, що отримали найвищі оцінки [7, с. 147]. 

Доцільно звернути увагу на актуальне, важливе місце саме конкурсної складової 

для виокремлення і як результат формування кращих зразків сучасної танцювальної 

культури України, так і збереження фольклорного українського танцю. 

Можна виділити характерну лінію познак, що відрізняють діяльність конкурсів від 

інших презентаційних форм оцінювання у хореографії: 

‒ присутність самого факту критеріїв конкурсного оцінювання мистецьких, 

технічних, індивідуальних та інших явищ і еталонів відповідно до чітких засад; 

‒ вони об’єднують і синтезують у собі як традиційні форми презентації танцю, так 

і пропонують певні нові вимоги щодо представлення конкурсної програми. Відповідно 

це стає чудовим стимулом для творчого вирішення поставленої проблематики; 



‒ конкурси, маючи чималий спектр подачі танцювального матеріалу, тут активно 

виражається міжнародна взаємодія та взаємовплив, що сприяють у загальних процесах 

глобалізації та комунікації створити оригінальне новітнє танцювальне явище; 

‒ форма міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва сприяє 

заснуванню та створенню нових виразних тенденцій розвитку танцювальної культури; 

‒ конкурс стає стимулом для різного роду мистецьких інституцій, для більш 

удатного підтвердження нових танцювальних проектів, що не тільки представляють свої 

мистецькі проекти, але й аналізують їх недоліки, а також накреслюють подальший 

розвиток;  

‒ конкурсний рух у танцювальній культурі стає загальною системою, створеною 

для підтримки хореографічного мистецтва та формування нових ціннісних критеріїв у 

його сфері виразно-образних засобів. 

Це одне, досить делікатне питання, як до організаторів, так і до учасників: 

хореографічний конкурсно-фестивальний, ажіотаж (не тільки хореографічний в 

прозорому вигляді) – це відродження культури, формування нових тенденцій розвитку 

мистецтва, чи «легкі гроші»? Це дискусійне питання, тому зазначимо декілька тез для 

продовження майбутнього діалогу. 

Усі погодяться з тим, що останніми роками в Україні – справжній ажіотаж 

танцювальних проектів. Немовбито все пречудесно, людям – свято, танцівникам й 

хореографам є можливість представити свою творчість на сцені, зробити крок до слави, а 

українській культурі – розвиток і піднесення. На жаль, часто-густо аналізуючи діяльність 

цих проектів зринає відомий вислів: «хотіли якнайкраще, а вийшло – як завжди».  

Усі вони подаються під різним «соусом» тут і дитячі конкурси, фестивалі, 

мистецькі проекти, культурні події явища тощо. За останні роки, чи не щомісяця у 

кожному місті а особливо в обласному центрі проводиться конкурси, фестивалі, та на 

жаль досить часто вони носять характер «фестивальчиків» різних напрямів і жанрів та 

культурно-мистецького ґатунку.  

Не менш важливим є питання, хто і для чого проводить ці конкурси та фестивалі. 

Аналізуючи це запитання, можна вирізнити декілька магістральних груп, до яких можна 

віднести: 

‒ культурно-мистецькі осередки; 



‒ державні та комунальні центри, осередки позашкільної освіти; 

‒ громадські організації; 

‒ заклади вищої освіти;  

‒ різні об’єднання як державного, так і приватного сектора, що не пов’язані на 

пряму з хореографічним мистецтвом, тут і туристичні фірми, і продюсерські центри, і 

приватні та фізичні особи. 

Освічений з досвідом організаційної роботи хореограф-керівник колективу 

проаналізувавши любий інформаційний лист того чи іншого конкуру сам може зробити 

відповідні висновки. Відповідно до цього відразу стає зрозумілою та ціль, для якої все це 

робиться. 

Ще одне досить важливе та актуальне питання яке вимальовується в межах 

дискусійного опрацювання даної проблематики. Дивує той факт, що в нас в Україні 

скоро не буде вже фестивалів, що покликані сприяти збереженню фольклорного 

національного танцювального мистецтва. Причина вбачається в цьому одна – вони 

неприбуткові. Для прикладу у Львові, окрім Міжнародного фольклорного фестивалю 

«Етновир», що відбувається під егідою Міжнародної ради організацій фестивалів 

фольклору і традиційних мистецтв (CIOFF®) при ЮНЕСКО та Міжнародної організації 

народної творчості (IOV) [3], і ще декількох фестивалів, які організовує Національна 

спілка хореографів України, пригадати інші курси чи фестивалі які спрямовані на 

збереження та розвиток фольклорної танцювальної культури в Україні не можемо[4, с. 

217–226].  

Що тут дивуватись, якщо коли відомий той факт коли керівники народних 

ансамблів, шкіл народного танцю, які, на загальноприйняту думку як ніхто інший мають 

підтримувати український фольклорний танець, організовують фестивалі, де долучають 

до народного танцю сучасний, естрадний, спортивний, бальний танець. Не будемо в 

даному дослідженні піднімати ще одне дискусійне питання, що розуміється під 

поняттями «сучасний», «естрадний», «спортивний», «бальний» танець, тут проглядається 

не розуміння самої суті цих хореологічних категорій [5, с. 66–79]. Постає пряме питання, 

яка їх мета цих фестивалів? Це питання спірне і потребує окремого дослідження та 

аналізування цих фестивалів.  

Наступні проблеми, що назріває з даного дослідження: чи варто контролювати 



організаторів даних конкурсів, фестивалів; які джерела фінансування потрібно залучати 

для їх проведення? Якщо будемо чекати, поки нам хтось щось дасть і допоможе, то 

нічого не отримаємо, ми загинемо як нація, як етнос. Танцювального ренесансу в Україні 

не відбудеться взагалі, тому що нація надто неоднорідна й незґуртована у реаліях 

сьогодення. Державна політика щодо піднесенню танцювальної культури в України 

насправді розгортається непоспішливо. Хоча потрібно відзначити в останні роки 

постійно відбуваються реформаторські процеси на покращення даної ситуації. Та все ж 

шляхом заборон й обмежувань, насаджувань нового трактування мистецького, творчого 

сприйняття танцівниками своєї діяльності ні до чого хорошого не приведе. Історичний 

досвіт показує, що шлях дер актив й силового навіювання не призводить до позитивних 

результатів, а на швидше викликає зворотні наслідки.  

Можемо констатувати той факт, що всі ці низько сортні одноденні 

«фестивальчики», конкурси і без зовнішнього втручання приречені на провал у небуття. 

Жоден хореограф, танцівник, який поважає себе, свою творчість не братиме вдруге 

участь у таких низькокультурих заходах. В сьогоднішніх реаліях недостатнього, а то й 

взагалі відсутності фінансування мистецьких проектів, треба самостійно аналізувати та 

вловлювати, на що витрачають так звані благочинні внески за участь.  

Отже, організація та проведення сьогодні хореографічних конкурсів є 

стимулюючим фактором як і для самих танцівників та ансамблів, так і для організаторів; 

надає невичерпні можливості для вдосконалення колективами свого мистецького рівня; 

сприяє у формуванні загальнокультурних цінностей; розвитку танцювальної культури 

України. 

Це дослідження, є аналізом власного практичного досвіду проведення 

міжнародних конкурсів, маніфестує актуальну і затребувану ділянку для вивчення у 

сучасному культурологічному дискурсі такого явища, як хореографічний конкурс 

(фестиваль) та його значення для розвитку танцювальної культури в Україні. 

Можемо констатувати той факт, що у реалій сьогодення українського суспільства 

організація хореографічного конкурсно-фестивального руху має найважливіше завдання 

в культурних процесах, а саме: функцію акумулювання кращих зразків, рятівника та 

збереження танцювального мистецтва, явища порятівника від культурного занепаду 

громади. Наразі спектр призначень, що покладається на хореографічні конкурси 



(фестивалі), досить великий: від вирішення фахових професійних завдань вдосконалення 

танцювальної майстерності, вдовольнити прагнення признання та оцінки своєї творчої 

діяльності до розв’язання соціокультурних питань модерного культурно-мистецького 

оточення людини.  

У прикінцевому висновку всі вище зазначені фактори танцювальних віддзеркалень 

посідають вагоме місце у вирішенні соціально-культурних потреб хореографічного 

мистецтва, як головної квінтесенції соціально-культурного значення проведення 

хореографічних конкурсів (фестивалів). 
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