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ПЕДАГОГІЧНЕ, ТВОРЧЕ, ПРОФЕСІЙНЕ  

К Р Е Д О  

творче 

Усе, що робиться  

з ЛЮБОВ'Ю і натхненням –  

це вже маленький шедевр 

педагогічне 

У вихованні дітей  головне, 

щоб вони цього не помічали 

професійне 

Якщо ви хочете чого-небудь 

добитися, у вас повинно 

вистачати мужності на невдачі! 



Підвищення фахової  

майстерності 

Мотивація  

      Мотивація саморозвитку обумовлена професійними освітніми 

потребами - бажанням вдосконалювати  свою педагогічну діяльність , 

мати можливість усувати  виникаючі у ній проблеми, тобто стати 

конкурентоспроможним. 

       

       Майстер-клас - один з найбільш ефективних сучасних способів 

обміну і поширення передового педагогічного досвіду шляхом прямого 

коментованого показу прийомів і методів роботи педагога, який отримав 

визнання в професійному середовищі 

 

      Метою майстер-класу є: 

підвищення професійної майстерності педагогів - учасників майстер-

класу в процесі активного педагогічного спілкування з освоєння досвіду 

роботи педагога-майстра. 

     

Участь у семінарах, майстер-класах, вебінарах 

Самоосвіта 



• Our 
Підвищення фахової майстерності  

Семінари та майстер-класи 

 



Підвищення фахової майстерності 

 
майстер-класи від провідних хореографів України 



вебінари та відео-курси 

Підвищення фахової майстерності 

 



Особливості стилізації 

українського фольклорного танцю 

Тема самоосвіти: 



Актуальність 

Однією з форм життєдіяльності 

фольклорних танцювальних традицій 

є народно-сценічна хореографія 

В основі будь-якого стилізованого номеру лежить 

фольклорно-етнографічний матеріал. Стилізація - 

це своєрідний місток між минулим і сьогоденням. 

Стилізація 
Стилізація, як новий творчий задум, удосконалює танець, 

ускладнює і наповнює новим змістом, - сучасним і злободенним. 

Відбираючи з невичерпного джерела, яким є народне 

танцювальне мистецтво, характерні виразні рухи, балетмейстери 

їх по-новому пластично осмислюють, узагальнюють, надають їм 

необхідну багатозначність і широту вираження 

Фольклор 
Фольклор є яскравим виразом художньо-історичної 

пам'яті народу, відображенням його життя і світогляду. 

Для хореографічного мистецтва фольклор має 

важливе значення, оскільки є невичерпним джерелом 

засобів вираження, постійно живлячи фантазію 

хореографа.  

Практика довела, що традиції живуть там, де 

до них ставляться не як до музейного 

експонату, застиглому в часі, а як до живого 

явища, що  розвивається, збагачується і 

наповнюється новим змістом відповідно до 

вимог сучасного часу. 

Колективи, які працюють в цій галузі, будують свою 

діяльність на принципах художньої обробки, розробки 

та стилізації фольклорних джерел. 

Стилізація відображає, перш за все, динаміку зміни 

хореографічної мови. Процес поповнення хореографічної 

лексики відбувається за рахунок збагачення народного 

танцю пластичними мотивами класичного танцю, 

раціонального використання пантомімічних виразних 

засобів, елементів спорту, художньої гімнастики, 

акробатики, творчого використання великого арсеналу 

сучасних напрямків хореографії 

Стилізація дає можливість відтворити і передати атмосферу 

історичного та національної середовища, домогтися 

багатоплановості і виразності художнього образу.  



04 
виділити особливості стилізації 

виразних засобів танцю 

(хореографічної лексики, музики, 

сценічного костюма). 

03 
показати етапи роботи над стилізацією 

народного танцю і розкрити основні 

вимоги до постановки стилізованого 

номеру; 

02 
виявити особливості стилізації в 

хореографічному мистецтві; 

Таким чином, 
необхідність сучасної творчої інтерпретації 

фольклорного матеріалу, а не тільки вивчення і 

збереження традицій, пошук нових форм з'єднання 

народного і сучасного мистецтва, впровадження 

інноваційних методів в освітній процес - робить 

проблему актуальною і намічає перспективи 

подальшої роботи у даному напрямку 

01 

дати визначення  

поняттю «стилізація»; 

Об'єкт дослідження:  

український народний танець 

Предмет дослідження:  

прийоми стилізації українського народного танцю. 

Мета дослідження:  

визначити особливості стилізації  

українського народного танцю 

Завдання: 



Стиль і Стилізація в мистецтві 

Стиль - це характерні риси і властивості (особливості) виразних 

засобів, які якісно відрізняють один танець від іншого. Стиль танцю - 

один з найважливіших моментів і повинен бути в різних танцях різним. 

Стиль 

Стилізація - використання в творчій діяльності вже зустрічалися в 

історії світового мистецтва художніх форм і прийомів, стильових рис в 

новому змістовному контексті для досягнення певних естетичних цілей. 

Стилізація 

Джерелом стилізації може бути стиль і манера окремого автора або 

виконавця, творчого спрямування і школи, арсенал характерних форм 

історичного стилю, народної культури. 

Джерело стилізації 

Явища стилізації в історії мистецтва обумовлені взаємозв'язком між минулим і 

сьогоденням, між різними національними культурами. 

Стилізація дає можливість відтворити і передати атмосферу історичного та 

національної середовища, домогтися багатоплановості художнього образу. 

Стилізація може сприяти посиленню виразності в творах мистецтва. 

Явища стилізації 



Стилізація 

в танці 

Стилізація в танці - це синтез сучасних 

танцювальних напрямків (джаз, модерн, стріт, 

народний стилізований танець, акробатичний 

танець, естрадний танець, историко-

побутовий), які об'єднані спільною ідеєю з 

використанням елементів шоу (атрибутика, 

зміна костюма, декорації і тощо .). 

В одній композиції може 

бути присутнім як один 

танцювальний стиль, так 

і кілька. Цей стиль дає 

можливість хореографу і 

танцюристу в повній мірі 

проявити свою творчість, 

реалізувати найсміливіші 

ідеї, що стосуються 

образу. 

Сценічне мистецтво в 

даний час - єдина форма 

життєдіяльності 

фольклорних 

танцювальних традицій 



01 

02 03 

Стилізація народного танцю 

Розуміння сенсу кожного руху, вміння 

поєднувати і з'єднувати руху в 

потрібній послідовності, щоб стали 

зрозумілі: тема, ідея, образ твору. 

Музична грамотність.   

Уміння осмислювати побачене, почуте, 

відчуте в хореографії, і створювати 

хореографічний образ пластикою тіла і 

виразністю..  

Таким чином, створення 

хореографічного тексту 

це складний творчий 

процес, який вимагає від 

балетмейстера: 

Хореографічний текст - це 

поєднання в певній послідовності 

всіх танцювальних рухів 

хореографічного номера.  

Саме в хореографічному тексті 

задум балетмейстера отримує 

конкретне втілення.  

Танцювальний фольклор - першооснова 

створення будь-якого народно-

сценічного танцю.. 



У народі танцювальна дія 

несе імпровізаційний 

характер, необхідність 

багаторазового  

виконання на сцені 

вимагає організації 

виконавців, закріплення 

на сцені постійною 

композицією. 

У фольклорному танці 

не виражена 

відповідність частин у 

часі. Необхідно 

постаратися вмістити в 

короткий сценічний час 

все краще і типове для 

першоджерела: 

скоротити тривалість, 

ввести в певні часові 

рамки всі його частини 

і композицію в цілому. 

Балетмейстер вправі 

збагатити фольклорний 

зразок привнесенням 

певного сюжету. 

Важливо щоб він був 

заснований на обрядах 

або звичаях народу, або 

розкривав народні 

образи. 

При сценічній обробці 

балетмейстер повинен 

враховувати побудову 

танцю за законами 

драматургії. 

Фольклорні варіанти 

мають багато 

примітивних рухів, які 

часто повторюються, 

тому їх потрібно 

ускладнити, зробити 

більш виразними і 

різноманітними. 

Танець в народі 

виконується зазвичай в 

колі, для себе і не 

розрахований на 

глядачів. Переносячи 

його на сцену потрібно 

перебудувати 

композицію, розкрити 

малюнки, але не 

зловживати, не ламати 

традиційної побудови. 

В народному 

 варіанті немає 

єдності у виконанні,  

в такому вигляді 

танець не матиме 

успіху у глядачів, тому 

потрібна обробка 

ансамблевості. 

Музичний матеріал, на якому 

будується фольклорний 

танець, як правило, містить 

лише основну мелодію, 

позбавлену розвитку. 

Необхідно зробити музичну 

обробку, інструментування, 

але зберегти характер, стиль, 

типову форму першоджерела. 

Костюм варіюється в 

межах допустимого: 

бажано залишити 

основні лінії крою, ту 

ж колірну гамму, але 

пристосувати костюм 

до руху. Поєднання 

кольорів можна 

зробити яскравіше, 

якісь деталі укрупнити. 

Потрібно вловити в 

першоджерелі і 

відобразити в творі 

емоційність і образну 

побудову народного 

фольклорного танцю 

Фольклорний танець в тому вигляді, в якому він існує в народі на сцену виносити не можна,  

він вимагає обробки за численними причинами: 



Прийоми 

сценічної обробки 

за принципом 

стилізації:  

01 створення за мотивами фольклору 

форми, якісно відмінної від первинної 

02 
синтез народного танцю з іншими формами 

лексики (класичного танцю, побутового, 

спортивного, вільної пластики тощо); 

04 
симфонізм танцю з його узагальненою 

образністю, контрастністю, 

симфонічним розвитком основних і 

побічних тем; 

05 театралізований синтез форм 

фольклору та естради 

03 використання прийомів поетичної 

умовності (метафор, символів, 

алегорій); 



Художня  

Стилізація 

Все це розробляється, розвивається 

балетмейстером, виходячи з його 

власного бачення і творчого 

індивідуального стилю.  

Поступово відбувається 

переосмислення фольклорного 

матеріалу та створення нового 

сценічного твору.. 

Мета - відчути і перенести на сценічний 

майданчик, за допомогою асоціацій, 

відтворений і узагальнений образ. 

Найголовніше при цьому - не втратити, а 

навпаки посилити національну індивідуальність. 

Перетворенню піддаються всі структурні 

елементи фольклорного танцю: музика, 

сюжет, образність, розширюється і 

ускладнюється лексика і композиційна 

побудова.  

З фольклорного матеріалу спочатку 

береться найголовніше - його основне 

образне джерело, основна думка, 

найяскравіший пластичний мотив в лексиці, 

малюнку, рухах.  

Найскладніше в стилізації - це пошук стилістичних 

характерів, емоційна яскравість. Повинен бути 

сплав виразних, технічних, композиційних 

елементів, які переходять з одного в інше, щоб всі 

рухи були виправдані, пов'язані один з одним. 

Таким чином, художня стилізація є більш високою ступінню 

трансформації народної творчості. 



• Infographic Style 
Суть стилю, над яким працюють в театрі танцю 

“ЮНОНА”, полягає в синтезі народного 

танцювального фольклору і сучасної хореографії 

(джаз-модерн танцю, контемпу та танцювальної 

імпровізації). Такий сплав дає нам можливість 

передати зі сцени справжню поезію, внутрішню силу і 

красу  обрядових дій і звичаїв українського народу. 

Сценічне втілення українських 

традицій в постановках 

  Поступово дізнаючись древнє коріння 

танцювальної культури українського народу, 

починаєш усвідомлювати справжню роль танцю, 

як одного з основних засобів виховання 

національної самосвідомості.  

  Для нас, сучасних хореографів, це стає 

такою ж потребою, як і вивчення мови, 

культури, звичаїв і традицій українського 

народу.    

ПРАКТИЧНА 

реалізація 



Хореографічні композиції на основі календарно-обрядових дій 

Наші предки проживали свій календарний рік незрівнянно яскравіше, цікавіше, більш наповнено і дружньо, ніж ми - жителі сучасних 

мегаполісів. Тому нам захотілося прожити  традиційні  ритуальні  дійства наших предків.  І, нехай умовно, нехай на короткий час, хай тільки 

доторкнутися і відчути, як захоплює дух - і передати це відчуття глядачеві.   

Жайворонки 

Обряд закликання пташок 

Обрядові коржики у вигляді пташок, 

давали  дітям і вони бігали з тим 

печивом, підкидали вгору, імітуючи 

пташиний політ, і вигували весняні 

заклики до птахів 

Русалії (Заблукавша) 

За народними віруваннями, 

якщо сплести вінок для 

русалки  на Русальному тижні, 

й залишити його в лісі, то 

русалка на знак подяки пошле 

дівчині багатого нареченого 

Подоляночка 

Як тільки починали танути 

сніги, дівчата виходили на 

пагорби, «на високу гірку», і 

співали пісень, запрошуючи 

весну скоріше повернутися.  

Водіння куща 

Першого дня Трійці в Україні 

подекуди й нині справляють 

найбільш архаїчний за 

походженням обряд водіння 

Куста  



Правильно підібраний матеріал сприяє 

духовному і виконавському зростанню колективу, 

формуванню його неповторного творчого 

обличчя. 

Репертуар – 

це обличчя 

колективу 

Основними критеріями відбору матеріалу до репертуару є 

його художня цінність, змістовність, відповідність сучасним 

естетичним вимогам, інтересам дітей, іх віковим 

особливостям та виконавському рівню.  



Танцювальні постановки на основі 
казкових сюжетів 

Мавка 

Як кішка врятувала 

місто Джингліків 
Федорине горе 

Муха-цокотуха 



• Infographic Style Концерти,  

Фестивалі, Конкурси 

Результатом навчальних досягнень 

вихованців можна вважати перемоги 

театру танцю «Юнона» на Міжнародних, 

Всеукраїнських, обласних та міських 

фестивалях і конкурсах 

Підсумком постановчо-репетиційної роботи є 

концертно - виконавська діяльність. 



Перемоги 





Нагороди педагога 



• Infographic Style 

Використовуйте всі шанси, надані 

життям, і досягайте успіху! 

Сподівайтесь і дійте.  

Дійте і сподівайтесь! 

Дякую за увагу 


