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В творчості Олександра Охапкіна переважають зображення Богородиці з сином та янголами. 
Художник зобразив прекрасну оду українській матері, яку в Україні охрестили берегинею роду, жінкою-
козачкою та жінкою-патріоткою: «Святе Благовіщеня» (2013), «Божа Мати - на щастя та добро» (2015), 
«Божа Мати Млекопитательница» (2015), «Божа Мати - Великодня радість» (2015), «Невипиваєма чаша» 
(2015), «Квітнуть ружі» (2014-2015), «Божа Мати. Великдень» (2016), «Дай щастя, Боже…» (2016), «І буде 
син і буде мати» (2016), «На Спаса» (2016), «У садочку» (2016), «За читанням» (2016), «Закарпатська Божа 
Мати (2016-2017), «Матінка моя мила» (2016-2017), «Свята Покрова» (2017), «Свята Родина серед руж» 
(2015), «Закарпатська Мадонна» (2012). Більшість картин в творчості Олександра Охапкіна представлена 
образом Богородиці, який поєднує в собі чистоту материнства з українською символікою і квітковими 
композиціями. Обличчя матері, в картинах художника, випромінює ніжність та радість життя. Сама Божа 
Мати та її дитя вдягнені в українські вишиванки, поруч із ними сакральні рушники, стіл часто 
прикрашають глечики та писанки. Цей образ близький кожному українцю.  Художник намагається 
передати через свої образи благодать духу та внутрішній спокій. Материнство художник передає не тільки 
через образ матері і дитя, а й через чистоту фарб, золото, Божественного і сонячного світла, рефлексів та 
контрастів кольору – все це є своєрідною візитною карткою майстра, яка виділяє його серед інших митців. 
Улюбленим сюжетом робіт Олександра Охапкіна є Богородиця з Ісусом на руках. Майстер створює її, як 
матір: вона водночас небесна і земна, сильна і ніжна. Художник робить Богородицю ближчою і наче 
ріднішою за допомогою оточенних квітів (мальви, жоржини, чорнобривці). Сам художник коментує 
присутність квітів поряд з Богородицею так: «Може здатися, що змальовую квіти лише для краси палітри, 
та насправді ця символіка підпорядкована духовним переживанням і досвіду нашого народу. Святе 
Письмо не раз згадує квіти, з ними порівнюється Спаситель. Намагаюсь передати через них не лише красу 
зовнішню, а й єдність людини і природи, створених Богом. Це фрагмент нашої небесної батьківщини та 
її віддзеркалення в земній ідеальній Україні, яку кожен плекає у своїх мріях». 
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викладач кафедри хореографії ВП МФ КНУКіМ 

 

ПІДХОДИ НАВЧАННЯ  ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА ДЛЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИБОРУ ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ 
 

Хореографічне мистецтво у літературі визначається як суспільно – просторовий інтегрований вид мистецтва, 

в якому художні образи створюються за допомогою ритмічних, музичних та  естетичних рухів та звуків. 

Хореографічне мистецтво у якому розкривається творча особистість, індивідуальність та формування 

людини відіграє важливу роль та може називатись пластичним мистецтвом. 

«Головні завдання хореографа: зробити тіло слухняним інструментом передачі внутрішнього стану 

та емоцій особистості і водночас, дати людині відчуття "м'язової радості" у процесі виконання танцю; 

гармонізувати її тіло й душу у танцювальному русі; навчити її вільно володіти мовою тіла у процесі 

хореографічної імпровізації, самостверджуватися у танці, виявляючи свою творчу волю і неповторну 
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індивідуальність. Розв'язання цих завдань уможливлюється завдяки потужному креативному потенціалу 

хореографічного мистецтва. Останній виявляється у здатності танцю засобом впливу на естетичні почуття 

розвивати в особистості художні й творчі здібності; збуджувати її фантазію та стимулювати пошук 

власних хореографічних засобів її втілення; заохочувати творчу активність людини, викликати в неї 

бажання експериментувати зі своїм тілом, імпровізувати на задані хореографічні теми; знімати м'язове, 

емоційне та психічне напруження і завдяки цьому отримувати сенсорне задоволення від відчуття свого 

власного тіла, його гнучкості та краси» [1.,с.1]. 

На етапі розвитку XXI століття хореографічне мистецтво має декілька способів навчання та 

інноваційні прийоми. 

Інновація (італ. Innovations) це новина, оновлення, зміна. У педагогіці вона означає введення нового 

в зміст, форми та методи навчання. 

У XXI столітті хореографічна освіта почала розвиватись і набирає потужності в очній та дистанційній освіті. 

Очна форма навчання передбачає практичні заняття та проведення навчальних уроків. Ця форма 

навчання забезпечує передачу інформації від вчителів в повному обсязі, поступово і невеликими 

порціями. Так матеріал швидше запам’ятовується. 

Заочна форма – викладач забезпечує темами та завданнями, а студент навчається самостійно. 

Перевірка знань відбувається два, три рази на рік. 

Дистанційне навчання — це форма навчання з використанням комп'ютерних і телекомунікаційних 

технологій, які забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та студентів на різних етапах навчання i 

самостійну роботу з матеріалами інформаційної мережі [2, с.17]. 

З точки зору хореографічного навчання розглянемо більш детально методи дистанційного навчання: 

1. Асинхронний режим- взаємодія між суб`єктами дистанційного навчання, під час якої учасники 

взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні 

мережі тощо. Тобто підготовка відео – матеріалу: уроків, тем та роз’яснення рухів які викладач зберігає у 

відео – програмах, відео – уроках. Де, учень може вивчати матеріал у зручний для нього час, опрацювати 

та засвоїти методики виконання вправ, рухів та танцювальних етюдів. Потім учень відсилає відео – звіт 

про виконану роботу для аналізу викладача. Викладач проаналізувавши роботу учня відсилає коментарі 

про здійснене завдання. 

2. Синхронний режим (взаємодія між суб`єктами) дистанційного навчання, під час якої всі учасники 

одночасно перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання: чат, аудіо-, відео конференції, 

соціальні мережі тощо. Заняття з хореографії відбувається онлайн. Тобто у поставлений час та день 

проходить заняття з дисципліни, методом показу та роз’ясненням викладачем теми уроку. Викладач 

наочно виправляє помилки учнів та відповідає на поставлені запитання [3.]. 

Викладачі та учні активно пристосовуються та вивчають технології, які допомагають реалізувати 

творче навчання на дистанції. За допомогою різних технічних прийомів: синхронне або асинхронне 

навчання. Визначають для себе найбільш ефективне навчання очне, заочне або дистанційне.  На скільки 

це дієвий спосіб навчання ніхто не дасть відповідь, але можна побачити усі плюси та мінуси для кожної 

особистості - свій зручний спосіб для навчання або викладання. 
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