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Розкрито поняття розвитку мистецтва та хореографії. 
Обґрунтована необхідність звітів, оглядів творчості. За основу 
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Павло Павлович Вірський – реформатор українського 

народно-сценічного танцю, найвідоміший український хореограф, 

неперевершений майстер масштабних національних 

хореографічних полотен і мініатюр колись зазначив, що «танець у 

самому менталітеті української нації, яка є чи не найбільш 

танцюючою у світі» [9, с. 6]. 

Виникнення українського танцю, так само як і виникнення 

української держави пов’язана зі складними процесами формування 

і становлення усієї національної культури, що тривають і до тепер. 

Вивчаючи походження української культури, її етнографію в усіх її 

проявах від сивої давнини до сьогодення дослідники української 

культури крок за кроком виявляли витоки танцю в об’єктивних і 

закономірних параметрах. Танець є історичною категорією. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ds_2018_2_7
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Науковці ХІХ сторіччя присвятили себе створенню єдиної 

мови за для того, аби люди з різних куточків планети могли 

розуміти одне одного. Та ця мова була створена тисячі й тисячі років 

до того. І мова ця – є мова тіла, мова руху, мова танцю. А. Лосєв, у 

своїй книзі «История античной эстетики» згадував відомий вислів 

що належить Сократу: – «Заговори, щоб я тебе побачив»[6, с. 83]. 

Тлумачити його можна так. Важливо не тільки бачити образ 

людини, а і чути його мову, знати як він говорить це допомагає 

легше його зрозуміти, зрозуміти те що людина прагне донести 

співрозмовнику. Не менш важливою і універсальною мовою є мова 

тіла, мова танцю. Танець, за допомогою «хореографічних слів» 

створює свою мову, і це вже не просто спосіб розуміння самого себе, 

а і засіб розуміння інших людей планети. 

Історію виникнення Українського народно-сценічного танцю  

пов’язують зі створенням в Україні першого професійного 

реалістичного театру. А. Кривохижа у своїй книзі «Роздуми про 

мистецтво танцю» писав, що «Український народно-сценічний 

танець, як і український професійний театр, започаткувався у 1882 

році в Єлисаветграді у театрі Марка Кропивницького виставою 

«Наталка Полтавка»» [4, с. 16]. 

Ім’я видатного українського письменника, театрального 

режисера, драматурга і актора Марка Лукича Кропивницького 

вписано золотими літерами у книзі світового мистецтва. Саме він 

дав сценічне життя народному танцю, вивчаючи та майстерно 

переносячи його на сцену, тактовно театралізуючи їх. 

Наше місто нині носить ім’я видатного драматурга, а 

танцювальна історія нараховує понад 130 років свого існування на 

сцені. Як і будь які творчі явища мала свої успіхи і невдачі, злети і 

падіння, овації і непорозуміння.  

В контексті розвитку українського сценічного танцювального 

мистецтва, а також посилаючись на дослідження В. Похиленка, що 

були описані в його книзі «Танець між небом і землею» розвиток 

хореографічного мистецтва Кіровоградщини, умовно, можна 

поділити на вісім етапів: виникнення або перенесення танцю на 

сцену, його театралізація корифеями театру; виникнення ансамблів 

народного танцю; творчість молодого Кіровського хореографа 

М. Анкудінова, або довоєнний період; 1945–1957 років повоєнний 

період – творчість учнів М. Акудінова: С. Стаберська, Г. Дунаєва; 
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Ятранський період, починаючи з 1957 року.; починаючи з 1970 року. 

– новітня історія, створення ансамблю «Пролісок» і дитячих 

танцювальних колективів Кіровограда; виникнення інших 

напрямків танцю (в основному бальна і сучасна хореографія); 

сьогодення, танцювальні колективи сучасності, Національна 

хореографічна спілка України [9, с. 7–8]. 

Зі вступом у свої права третього тисячоліття народний танець 

проходить нове коло випробувань, пов’язаних з всесвітньою 

глобалізацією, нав’язуванням чужих стереотипів, комерцією, та 

відсутністю фінансування, запитом громадянського суспільства на 

старовинну культуру, підміною стереотипів, інтернет культурою та 

вульгарною системою моральних запитів та естетичних потреб, а в 

останні роки всесвітньою пандемією, а також заборонами на 

проведення культурних заходів, репетицій, тренувань тощо. 

Ніщо так не змушує серце артиста битись частіше, як блиск 

сотень очей в глядацькій залі. Вихід на сцену можна порівняти з 

першим подихом, такий не відомий і такий бажаний. Робота 

танцівника здебільшого складається зі щоденних репетицій у 

танцювальному класі, годинами відточуючи рухи, доводячи їх до 

ідеалу. Вихід на сцену – це нагода перевірити себе, принести 

естетичне задоволення глядачу, від перегляду концерту, а також це 

змога побачити себе зі сторони, виявити свої недоліки, помилки, 

щоб потім знову і знову, година за годиною працювати над їх 

усуненням в хореографічному залі. 

Фестивалі, конкурси, огляди творчості, звіти – покликані 

віднайти серед розмаїття колективів, танців, вистав, краще. 

Відкинути зайве, вказати вірний напрямок тим, хто його не бачить. 

Це гарний привід артистам відчути смак змагань, перевірити себе, а 

також подивитись на інших. В. Купленник, в своїй книзі «Нариси до 

історії українського народного танцю» наголошував, особливості 

танців, їх імпровізаційний характер сприяли «придумуванню нових 

зовсім не знаних рухів і комбінацій з них – колінець і фігур» [5, 

с. 63]. Все це сприяло розвитку мистецтва в цілому і хореографії 

зокрема. Адже ізольований колектив, що не бере участі у відритих 

фестивалях або звітах, не бачить розвитку інших і приречений на 

деградацію і зникнення. 

Сама ідея конкурсів, оглядів творчості не є чимось 

новаторським, адже у будь якої живої істоти є прагнення до чогось 
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кращого, досконалішого. Так О. Жиров автор статті «Історико-

педагогічні основи становлення і розвитку народної хореографії в 

Україні другої половини ХХ ст.» писав що у післявоєнний період, а 

саме у 50 роках ХХ століття, масової популярності набувають огляди 

творчих самодіяльних колективів, виникають нові танцювальні ідеї, 

український танець отримує нове дихання, нову форму, а також 

своїх творців, виводять український танець на загальносвітовий 

рівень, а національні колективи, гастролюючи за кордоном 

збирають повні глядацькі зали [3, с. 58]. 

Пригадуючи історію культури молодої Європейської держави 

Україна, що виборола свою незалежність на зламі століть, слід 

відмітити таке яскраве культурне явище, що мало місце в творчому 

житті юної держави, як «Творчі звіти майстрів мистецтв та художніх 

колективів області», що проводились на загальноукраїнському рівні, 

а пізніше були представлені і на огляд Раді Європи. Ідейним 

натхненником, а також батьком творчих звітів областей можна 

назвати міністра культури України (трьох каденцій) Юрія 

Петровича Богуцького. Цей проект став досить серйознім стимулом 

для розвитку та збагачення вітчизняного культурного простору. 

Особливо пригадуючи стан справ у культурі кінця 90 років ХХ 

століття. Більш того, дедалі розширювалась географічно його зона 

впливу. Щоб зрозуміти важливість подібних заходів для розвитку 

культурного простору в Україні, варто зазначити, що в тому числі 

завдяки всеукраїнським звітам областей в 2007 році. Україна стала 

27-ю з 47-ми країн ради Європи, яка здала Національний звіт про 

культурну політику в Україні. Варто підкреслити що це була не 

просто формальність, і що були країни які провалювали захист у цій 

сфері по кілька разів. В той час разом з УЦКД (Український центр 

культурних досліджень) очолюваний Олександром Гриценком, який 

працював над Національним звітом, в нашій країні активно 

працювала експертна група Ради Європи на чолі якої стояв Террі 

Санделл – директор Британської ради в Україні. 

Юрій Богуцький розповідав: «Після прийняття Національного 

звіту про культуру на розширеному засіданні керівного комітету 

Ради Європи у Страсбурзі 10 травня 2007 року ми поставили собі 

завдання продовжити співпрацю з керівним комітетом РЄ і 

колегами в інших країнах, де є цікавий для нас досвід. У жовтні в 

Україну приїздив директор департаменту культури Ради Європи 
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Роберт Палмер. Далі ми розробили проєкт програми подальшої 

співпраці з Радою Європи, який передбачає розгорнутий план 

адаптації українського законодавства до європейського. 31 жовтня в 

Страсбурзі Україна приєдналася до Рамкової конвенції Ради Європи 

про значимість культурної спадщини для суспільства. Україна буде 

брати участь у різних програмах – і в ЄВРІМАЖі, і в «Київській 

ініціативі», але наше міністерство ставить перед собою 

найголовніше завдання-перепідготовку кадрів. У нас є академія 

керівних кадрів культури і мистецтва, яка має 5 філій в областях, і 

на її базі ми цю програму вибудовуємо так, щоб за 2–3 роки 

підвищити кваліфікацію кадрів з урахуванням світового досвіду, 

адже в Україні 211 тисяч працівників культури (дані 2007 року.), і 

сьогодні йде масове кадрове оновлення» [11]. 

Що стосується саме проекту «Творчих звітів майстрів мистецтв 

та художніх колективів області», то започаткований він був у 1999 

році. І в тому році було представлена творчість 17-ти областей 

України, зокрема Тернопільщини, Рівненщини, Чернігівщини, 

Хмельниччини, Кіровоградщини, Черкащини, Житомирщини, 

Київщини та інших областей. Ідея заходів полягала в тому, що 

кожна область проводить огляд творчих колективів регіону, 

відбирає кращих з кращих, створює на їх основі концерт, та 

представляє його на загал у Національному палаці мистецтв 

«Україна». По завершенні звіту кожної області проводилось 

засідання комісії, до складу якої входили видатні діячі культури і 

мистецтв України. Одним з найкращих творчих звітів було названо 

звіт Кіровоградської області. Ідея, концепція, сценарій а також 

режисура всіх трьох Звітів творчих колективів Кіровоградської 

області належить Віктору Федоровичу Похиленко. Його 

неповторний хореографічний стиль був заслужено оцінений 

глядачем. В рамках творчих звітів областей були представлені 

роботи Віктора Похиленка: – «Ой на Івана та й на Купала», 

композиція, що була не притаманна майстру народної хореографії, 

та композиція що стала візитівкою ансамблю Пролісок на довгі 

роки, «Весняні грози» створену на музику Вівальді, танцювальна 

вистава «Кармен», «Болеро», «Кіровоградщино – ти серце 

України», та ін. Головний режисер-постановник Віктор Федорович 

Похиленко був відзначений званням Народного артиста України. А 

Кіровоградщина вкотре підтвердила статус хореографічної столиці 
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України. Сам же Віктор Федорович того ж року став одним з 

режисерів загального концерту кращих колективів областей 

України, працюючи з видатним режисером-постановником 

фестивалів, концертних програм та театралізованих вистав 

Шарварко Борисом Георгійовичем, та увійшов до складу групи, що 

розробляла концепцію і в подальшому займалась реалізацією 

творчого заходу та параду з нагоди десятої річниці незалежності 

України. 

Через 10 років, у 2009 році «Творчі звіти майстрів мистецтв та 

художніх колективів області» відбулись втретє, і на цей час 

востаннє. 16 жовтня 2009 року, відзначилася тим, що у приміщенні 

Національного палацу мистецтв «Україна» відбулося грандіозне за 

своїми масштабами культурне дійство – творчий звіт майстрів 

мистецтв Кіровоградщини, що проходив у рамках заключного етапу 

фестивалю мистецтв України «Благословенна ти, земля 

Кіровоградська!». 

За сприяння Міністерства культури і туризму України, 

Кіровоградської обласної державної адміністрації, Кіровоградської 

обласної ради і державного концертного агентства «Україна» було 

підготовлено й представлено гостям фестивалю вельми цікаву 

програму. На те, чим можуть здивувати країну кіровоградці, 

завітало чимало гостей: тодішній Президент України Віктор 

Андрійович Ющенко, голова Кіровоградської обласної державної 

адміністрації Володимир Мовчан, голова Кіровоградської обласної 

ради Микола Сухомлин, голови районних державних адміністрацій і 

голови районних рад, міські голови міст обласного значення 

Кіровоградської області.  

Не жалкуючи долоней аплодував Кіровоградцям багато 

чисельний склад групи підтримки, що вирушила з обласного центру 

до столиці ще з самого ранку. Вітали кіровоградців і жителі столиці. 

Що ж цікавого можна було побачити того дня в Національному 

палаці мистецтв «Україна» Спочатку, у фойє палацу мистецтв, 

відвідувачі споглядали виставку робіт майстрів декоративно-

ужиткового мистецтва Кіровоградщини. В експозиції «Цілющі 

джерела» було представлено твори, виконані в самих різноманітних 

техніках: вишивання, ткацтво, печворк і бісероплетіння, батик, 

аплікація бісером, соломоплетіння й аплікація соломкою, художня 

обробка дерева, різьблення, кераміка, робота з природними 
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матеріалами, флористика, лялькарство, писанкарство, витинання, 

плетення гачком.  

Привернули увагу відвідувачів й експозиція «Барви степу», 

представлена творами членів Кіровоградської обласної організації 

Національної Спілки художників України, а також роботи з 

фотовиставки «Фестиваль мистецтв на Кіровоградщині». 

Різнобарв’ям талантів вразила киян концертна програма, перелік 

учасників якої склали відомі в регіоні професійні та аматорські 

художні колективи: народний хореографічний ансамбль 

«Пролісок», балет академічного театру музики, пісні і танцю 

«Зоряни» та Антоніна Червінська, хореографічний ансамбль 

«Росинка», хорова група народного ансамблю пісні і танцю 

«Горлиця (Кіровоградський район), народні аматорські хорові 

колективи – «Веселка» (м. Олександрія), «Дивоцвіт» 

(Новоархангельський район), хорові групи народних аматорських 

ансамблів пісні і танцю – «Барвінок» (м. Знам’янка) та «Заспів» 

(Новоукраїнський район), дитячий хор «Елегія» (Кіровоградська 

музична школа № 3), камерний оркестр «Концертіно» під 

управлінням Наталії Хілобокової та муніципальний камерний хор 

м. Кіровограда під керівництвом Юрія Любовича, духовий і 

симфонічний оркестри Кіровоградського музичного училища, 

народний фольклорний ансамбль «Туріяни» (Новомиргородський 

район), народний аматорський вокальний ансамбль «Відлуння» та 

народний аматорський ансамбль російської пісні «Сударушка» (м. 

Світловодськ), вокальний ансамбль «Лілея» (Онуфріївський район), 

народний аматорський болгарський фольклорний ансамбль 

«Гуденки» (Вільшанський район), аматорський фольклорний 

ансамбль «Свердлівчанка» (Бобринецький район), музичний гурт 

«Заграва» (Новоархангельський район), народний аматорський 

фольклорний ансамбль «Червона калина» (Добровеличківський 

район), народний вокальний ансамбль «Оріана», ансамбль бального 

танцю «Конвалія», фольклорний гурт Кіровоградського музичного 

училища та фольклорний ансамбль «Чарівниці» (Новгородківський 

район), солістка Національної опери України Лідія Забіляста, соліст 

Кіровоградської обласної філармонії Сергій Дьомін, актори 

Кіровоградського академічного обласного українського музично-

драматичного театру ім. М. Л. Кропивницького. 
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Підсумовуючи можна зазначити, що «Творчі звіти майстрів 

мистецтв та художніх колективів області» стали потужним рушієм 

розвитку народної творчості в цілому. Дали оцінку багатьом 

культурним явищам в Україні на зламі двох століть.  

Безумовно, ми, сучасники, маємо викладати свої думки мовою 

сучасною, та не варто вважати, що мова минулого і мова 

теперішнього не мають нічого спільного. Ми із задоволенням 

насолоджуємось мовою Івана Франка, письменників минулого і з 

задоволенням читаємо твори наших сучасників. І ті і інші, не 

зважаючи на відмінності у манері викладення думок, донесення ідеї 

до глядача, стилі написання, спілкуються із нами українською 

мовою, мовою наших батьків. 

А ще у наш час важливим є розуміння ролі і значення танцю – 

одного зі знарядь будівництва держави у вирішенні проблем її 

єдності, шляху у майбутнє. Це розуміння мали засновники 

українського театру, цим жило покоління творців танцю часів Павла 

Вірського, про це мріють молоді балетмейстери незалежної України. 
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