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НАРОДНО-СЦЕНІЧНИЙ ТАНЕЦЬ ЯК ВИД МИСТЕЦТВА 

 

Мистецтво танцю, як і всі інші види мистецтв, повинно відображати 

оточуючий нас світ і дійсність, розкривати життя у всіх його проявах, з усіх 

його сторін в образно-художній формі. 

Народно-сценічний танець повинен зберігати національну своєрідність, 

свій особливий стиль, манеру, зберігати характерні риси танцювальної 

культури, а також враховувати особливості обрядів, звичаїв та традицій тієї 

місцевості, де він колись народився. 

Перші танці древніх часів були далекі від того, що сьогодні позначають 

цим словом. Вони мали зовсім інше значення. Різноманітними рухами й 

жестами людина передавала свої враження від навколишнього світу, 

вкладаючи в них свій настрій, порухи душі.  

Сам же танець завжди, в усі часи був пов’язаний із життям і побутом 

людей. Тому кожен танець відповідає характеру й духу того народу, де він 

зародився. У зв’язку зі змінами соціального устрою, умов життя змінювались 

також характер і тематика мистецтва, змінювався і танець. Своїм корінням 

він глибоко сягає народної творчості. 

Народний танець витворювався протягом віків і був тісно пов’язаний із 

життям народу, його побутом, традиціями, обрядами, працею, певними 

художніми смаками. Танець називають своєрідним літописом життя не 

дарма. Народ сам зберігав і розвивав свої танцювальні скарби, передаючи від 

покоління до покоління форми танців, їх характер і манеру виконання. 

Танець – це яскраве, багатобарвне творіння народу, що є емоційним 

художнім специфічним відтворенням його багатовікового життя. Народний 

танець завжди має яскраво виражену тему та ідею – він завжди змістовний. У 

танці завжди є драматургічна основа й сюжет, узагальнення й конкретні 



художні образи, які створюють за допомогою різноманітних пластичних і 

просторових малюнків – побудов. 

Кожної історичної епохи різні народні танці виконувались не так, як 

попередньої, і це природно, бо кожне покоління відображає через танець своє 

світовідчуття, свою культуру. Тому народний танець завжди є сучасним. І в 

наш час ми виконуємо фольклорний танець з урахуванням сучасного рівня 

розвитку людини, мимоволі додаючи до нього сучасних фарб. 

Важливим напрямом роботи клубних закладів, шкіл естетичного 

виховання в сучасних умовах є розвиток народної аматорської та дитячої 

творчості. Феномен хореографічного мистецтва полягає в постійному русі, як 

саме життя, тому його не можливо зупинити. Хореографічне мистецтво 

спрямоване до оптимізму, естетики самовираження, а його різновид – 

народний танець як першоджерело хореографічного мистецтва займає 

особливе місце у процесі формування духовного світу людини, тому що його 

особливості у збереженні фольклорних традицій, ритмо-пластичних, 

емоційних кодів та розвитку усіх притаманних йому складових, 

збалансованих у контексті духовних, естетичних і технічних принципів. 

Регіональна різноманітність, енергія яку випромінює український 

народно-сценічний танець, професійна досконалість, доступна мова 

принесли йому заслужену славу у всіх країнах світу, він став складовою у 

всесвітній скарбниці національних культур.  

Українські балетмейстери зробили вагомий внесок у народну 

хореографію, зокрема у збереження її національного колориту. Передусім, це 

такі митці як:  Х.˚Ніжинський, М.˚Соболь, О.˚Гомон, В.˚Верховинець,  

В.˚Авраменко, П.˚Вірський, В.˚Вронський, М.˚Болотов, Л.˚Калінін, 

В.˚Михайлов, Ю.˚Кузьменко, Г.˚Березова, О.˚Забредовський, К.˚Балог, 

Я.˚Чуперчук, В.˚Петрик, А.˚Кривохижа, М.˚Вантух, Н.˚Уварова, І.˚Антипова 

та інші. 

Отже, національний танець разом із піснею, обрядом, національною 

релігією і ландшафтом складають геокультуру народу, формують його 



ментальність. Тому український танцювальний фольклор, в якому 

«український народ промовляв свою душу» (В.˚Авраменко), – невід’ємна 

частина світосприйняття і світовідчування українця. Втративши 

танцювальний фольклор, українська нація втратить часточку своєї душі, 

своєї самобутності, що, в свою чергу, негативно вплине на культурно-

історичний розвиток народу, на відродження його самобутньої і неповторної 

духовності.  
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