








  
 
 
 
 
 
 
 
 



Тарас Холов  
 

Аматорське хореографічне мистецтво, як джерело збереження 
національних традицій 

 
Танець – мистецтво, близьке і доступне пошановувачам 

аматорської діяльності. Величезний вплив хореографічного мистецтва і 

потяг до нього молоді зумовлюється його синтетичною природою. 

Могутні чинники танцю – музика, пластика, ритм, елементи живопису 

та драматичного мистецтва надзвичайно приваблюють молодь. 

В нашій державі склалися певні традиції навчально виховної 

роботи хореографічного мистецтва, показником чого є досить велика 

кількість дитячих хореографічних колективів, які проводять значну 

роботу з художньо – естетичним вихованням. Впливовим засобом 

виховання є залучення підростаючого покоління до мистецької 

творчості, аматорської діяльності. 

На сьогодні аматорська хореографічна діяльність активно 

розвивається, проте ансамблів народного танцю з плином часу стає 

менше, через активні глобалізації процеси та розвиток масової культури. 

Крім того мистецтво завжди було важливою ланкою у сфері 

хореографічної освіти та культури України, оскільки творча 

самодіяльність є підґрунтям професійної майстерності. 

На етапі сучасних духовних, політичних, соціально-економічних 

змін в українському суспільстві осмислюється культурно-мистецький 

досвід, накопичений у період радянської влади. Культура того часу стала 

унікальним феноменом, віддзеркаленням свідомості тогочасного 

суспільства у художньому досвіді, з усіма його специфічними 

особливостями. Не випадково у сучасних умовах розвитку культури 

виниклого поняття «радянська культура».  

На сьогодні у літературі культурологічного спрямування 

недостатньою мірою обґрунтовано та теоретично визначено саме 

поняття «радянська культура», хоча й існують неповні його 

характеристики. 

На даний час визначені два напрями думок, що формують позиції 

стосовно впливу культури радянської епохи на подальший розвиток 

українського народного мистецтва, зокрема хореографічного. Одна з них 

не вбачає жодного позитиву і розглядає даний період в аспекті повного 

тотального контролю як в сфері культури, так і в інших сферах життя 

суспільств. Інша розглядає як позитивні, так і негативні аспекти 

культурного розвитку того часу, що дає підстави для поглибленого 

вивчення, аналізу та узагальнення напрацьованих здобутків та їх 

адаптацію в наш час. 



Хореографічне виховання учнівської молоді набуває у сучасній 

освіті характеру. Багаторічна праця педагогів-практиків дає значний 

матеріал для узагальнення і в питаннях хореографічної освіти, і в 

практиці творення виконавського репертуару на різних етапах 

хореографії в цілому. 

Епохою розквіту вітчизняної культури, піком її розвитку став 

період з другої половини 60-х до другої половини 80-х років ХХ 

століття. Характерним для цього періоду стало зародження нового 

покоління творчої інтелігенції, нових творчих контактів, тісніше 

знайомство з зарубіжним мистецтвом, поява нових джерел інформації. 

Усе це впливало, з одного боку, на розширення культурних обріїв і 

ідеологічну єдність тогочасного суспільства, з іншого – сприяло 

відтворенню і збереженню власних традицій. Велика увага приділялася 

розвитку народної творчості. Аматорські колективи того часу 

наближались за виконавським рівнем до професійних. Прикладами 

можуть служити хореографічні ансамблі «Юність» (м. Львів), «Зарево» 

(м. Донецьк), «Ятрань» (м. Кіровоград), «Дніпро» (м. 

Дніпродзержинськ) та інші.  

Хореографічне мистецтво стало доступним широким верствам 

населення, аматорське хореографічне мистецтво досягло високого 

виконавського, технічного та художнього рівня. Створювались та 

створюються і плідно розвиваються професійні хореографічні 

колективи. Тенденції розвитку танцювального мистецтва сьогодення 

базуються на осмисленні позитивного досвіду хореографічного 

мистецтва періоду другої половини ХХ століття, адаптованого в 

нинішніх соціокультурних умовах та розширення його зображально-

виражальної палітри сучасними танцювальними формами та стилями, 

що дає підстави для його успішного подальшого розвитку.  
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