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ВСТУП 

 

Обґрунтування  вибору  теми творчого проєкту. Народно-сценічний 

танець є невід’ємною складовою кожної нації. В ньому розкривається характер 

народу, його самобутня історія та культура. На сьогоднішній день народні 

танці є основною частиною культурної спадщини, яка необхідна для 

збереження духовності та шанування історії власної держави.  

Український народно-сценічний танець, як інші народні танці, зазнавав 

постійного розвитку та вдосконалення впродовж історії українського народу. 

Дослідження українського танцювального мистецтва є дуже важливим 

питанням, тому що багато століть Україна зазнавала змін та перепису історії. В 

українському танцювальному мистецтві розкривається вольовий характер 

нації, його бойовий дух та любов до рідного краю.  

Яскравим прикладом танцювального мистецтва України були козацькі 

танці, які мали емоційно насичений характер та багату лексику. Козацький або 

запорізький танець хоч мав дещо імпровізаційну манеру, але вражав своїм 

професійним виконанням, складними рухами та елементом переплясу. 

Войовничий танець зазнав значних змін коли в якості партнера з’явилась 

жінка. Партнерство із дівчиною надало танцю грації та елегантності. 

Феномен козацтва здійснив великий вплив на історію України. Це одна з 

ключових сторінок становлення української держави. Козацька доба залишила 

у спадок численну кількість прикладів народної творчості, що є важливим 

елементом вивчення та дослідження історії України. 

Мета творчого проекту – створення хореографічної сюїти «Козацькі 

пригоди».  

Завдання творчого проєкту : 

 Розкрити роль козацтва в історії України 

 Охарактеризувати український образ козаків  як основу народного танцю; 

 Проаналізувати різноманіття танцювального мистецтва в сюїті; 
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 Розробити ідейно-тематичний аналіз хореографічної сюїти; 

 Втілити на сцені практичну частину творчого проєкту. 

Новизна творчого проєкту: Оригінальна концепція поєднання народно-

сценічних танців, а саме українського, турецького, грецького та іспанського в 

єдине ціле. Показ різноманіття культур світу. Переплітання та взаємодія 

народів один з одним.  

Практичне значення творчого проєкту.  

Хореографічна сюїта «Козацькі пригоди» може бути продемонстрована 

лише цілісно, теоретична частина якої може бути використана у навчальному 

процесі для студентів, які здобувають освіту у мистецьких напрямах. 

Практична частина хореографічної сюїти «Козацькі пригоди» може 

використовуватись в професійних та аматорських  колективах, на великій та 

малій сценах. Кількість учасників можна зменшувати або збільшувати, 

сюжетну лінію можна змінювати, спрощувати чи навпаки ускладнювати 

додаванням нових національностей та дійових осіб. Можна збагачувати та 

ускладнювати танцювальну лексику і малюнки.  

Апробація творчого проєкту. Хореографічна сюїта «Козацькі пригоди» 

була показана на іспиті з «Мистецтва балетмейстера» (ВП «МФ КНУКіМ», 

ауд. …… 2022 р.), на практичному показі творчих проєктів у актовій залі 

університету (Миколаїв, …… 2022 р.). 

Структура та обсяг пояснювальної записки. Пояснювальна записка 

складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, 

додатків. Загальний обсяг роботи – сторінки, з них основного тексту – 

сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи реалізації творчого проєкту «Хореографічна 

сюїта «Козацькі пригоди» 

 

1.1. Зародження козацтва в Україні 

 

Зародження козацтва – одна з найцікавіших і найскладніших сторінок в 

історії України. Феномен українського козацтва тісно пов'язаний з історією 

сучасної України, є одним із важливих етапів становлення української 

державності та самостійності. Виникнення і становлення українського 

козацтва постійно ставали  предметом наукових досліджень протягом багатьох 

століть.  

 Перша офіційна згадка про козацтво у світовій історії датується 1489 

роком. У «Хронічці Польській» було вперше вказано про морський похід 

польського війська під проводом королевича Яна Ольбрахта разом із козаками 

проти татар. 

Витоки козацтва  пов’язують з минулим Київської держави і лицарством 

за княжих часів.  Багато століть козаки були наймогутнішою військово-

оборонною та духовною силою, яка відчайдушно боролася із загарбницькою 

політикою сусідніх держав. Під захистом козацьких сил відбувалося велике 

Українське відродження в XVII–XVIII століттях. 

 Формування нової верстви українського суспільства відбувалось на 

території сучасної Вінниччини та прилеглих районів Кіровоградської, 

Черкаської та Одеської областей. З приходом на українські землі литовських  

та польських феодалів значно посилювалась експлуатація селян, створювались 

фільварки та відбувалося масове закріпачення українського народу. Тому 

однією із найпоширеніших форм протесту у звичайних селян була втеча до 

степу, де люди почали поповнювати ряди козацтва. Чітко описує початок 

зародження козацтва Адріан Кащенко: «Тих українських людей, що після 

татарської руїни лишилися безпритульними, і взявши до рук зброю, почали 
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виходити у степ та воювати татар, прозвали козаками, що на мові східних 

народів означало «вільну, рухливу людину»» [8, 25]. 

Протягом першої половини XVІ століття козацтво в Україні кількісно 

зростало та набирало сил. Козаки жили по-військовому, у постійній готовності 

дати відсіч ворогові, тому що постійно існувала загроза в обличчі феодалі-

магнатів, прикордонних старост, які намагалися поширювати свою владу, але 

більшою небезпекою були турки і татари.  

         У середині 16 століття за дніпровськими порогами склалася особлива 

військово-територіальна політична організація українського козацтва – 

Запорізька Січ. Вважають, що перша Запорізька Січ була заснована у 1550 році 

на острові Хортиця, відомим українським князем Дмитром Вишневецьким.  

Опис першої  Січі  згадується  Адріаном Кащенко: «Великий Луг був дуже 

добрим місцем для пробування запорозьких козаків. Це був величезний острів, 

оточений річками Дніпром, Кушугумом та Кінськими  Водами, порізаний 

потоками Дніпра на безліч менших островів.» [8,26]. 

          Запорізька Січ була зародком майбутньої української держави, 

продовженням традицій українського народу, яка перервалася після 

сходження Галицько-Волинського і Київського князівств з політичної арени. 

Запорізька Січ мала величезну кількість ознак державності, що її не раз 

справедливо називали «козацькою республікою». 

          Наприкінці 60-х років XVІ століття козаки перенесли Січ на острів 

Томаківка, який розміщувався на 60 кілометрів північніше від Хортиці. З 

Томаківської Січі запорозькі козаки здійснили  величезну кількість походів на 

татарські і турецькі фортеці Причорномор’я. Вони спускалися на човнах – 

«чайках» Дніпром до моря, і там розбивали турецькі кораблі.  Морські  походи 

козаків мали важливе значення, тому що сприяли ослабленню Османської 

імперії, також перешкоджали здійсненню загарбницьких планів щодо України 

та європейських держав. Вони сприяли активізації національно-визвольної 

боротьби підкорених народів. 
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Датою народження українського військово-морського флоту слід 

вважати липень 1614 року. Саме тоді були здійснені перші вдалі морські 

походи запорозьких козаків під проводом флотоводця Петра Сагайдачного. 

Саме тоді «чайка» розпочала великий та славетний шлях запорозького 

козацтва, і сьогодні символізує Україну як незалежну морську державу. 

У XVІ – XVІІІ століттях Запорізька Січ відіграла велику роль в історії 

українського народу – вона стала зародком нового українського державництва, 

своєрідною військовою та адміністративною організацією. Детальний опис 

Січі зробив Кащенко: «Під Січ запорожці завжди обирали сухе й високе місце 

на березі Дніпра або якоїсь його протоки і, лишивши посередині того місця 

майдан, будували навкруг нього 38 довгих хат (куренів), де товариство мало б 

притулок під час негоди. Опріч куренів, у Січі робилися ще такі будівлі: 1) 

церква в ім’я св. Покрови; 2) паланка – будинок, де переховувалися військові 

клейноди, містилася канцелярія і чинився суд та розправа; 3) пушкаря – 

неглибокий, але просторий льох, у якому переховувалися гармати, ручна 

зброя, кінська збруя, зілля (порох), кулі, сірка, селітра й інше військове майно; 

4) скарбниця – такий самий льох для переховування борошна, пшона, сала, 

риби й іншого харчового припасу. Там же у невеликих барильцях 

переховувалися й військові гроші» [8, 55]. 

 Військо Запорізьке  мало два поділи  –  військовий  і територіальний, 

верховна  влада належала  військовій  раді – загальному зібранню  запорожців. 

Рада збиралась у визначений час, іноді – на необхідну термінову вимогу 

козаків. Другим за значенням у Війську Запорозькому був військовий суддя. 

Після запорозької військової старшини йшли курінні отамани, яких обирали на 

курінних радах.  

Цікаві факти про вбрання та одяг запорожців описав Кащенко: 

«Празникова одежа запорожців складалася з жупана з вильотами, каптана 

кольорового, широких червоних або інших кольорів штанів, пояса з китайки, 

шапки з виндихи, обшитої навхрест позументом, та з вільчуги (бурки). У 



8 

 

походи запорожці виходили у найпоганішій своїй одежі, з походу ж верталися 

у тій одежі, яку добували на війні» [8, 58]. 

Основною військовою одиницею був полк, який поділявся на сотні. 

Козаки були як пішими, так і кінними. Адріан Кащенко розповідає: «У 

більшість походів запорожців виступало у кількості три – п’ять тисяч. 

Небагато було таких походів, коли Військо виступало у кількості десяти тисяч. 

Навіть з Богданом Хмельницьким, коли Запорожжя починало війну не на 

життя, а на смерть, з Січі виступило у похід всього біля 6000 козаків. Правда, 

ми знаємо, що за часів Сагайдачного проти турків під Хотин ходило 

козацького війська більше, як 40 000, та тільки з того війська запорожців було 

навряд чи й 10 000, останні ж були або козаки городові, або зовсім не козаки, а 

охочі з України люди» [8, 53]. 

Запорізька Січ мала свій флот, що складався від 80 до 150 човнів 

«чайок». На кожній  чайці розміщувалось 20–30 веслярів, від 50 до 70  козаків, 

по 4–6 гармат. Адріан Кащенко писав: «У безкрайому морі запорожці завжди 

забачали турецькі великі кораблі й галери з високими щоглами і вітрилами 

далеко раніше, ніж турки розпізнавали низенькі запорозькі чайки, і через те 

запорожці завжди мали змогу або обминути турецькі кораблі стороною, або 

напасти на них несподівано» [8, 60]. 

Запорожці постійно захищали український народ від кримських татар і 

турків. Найбільші козацькі походи були здійснені на початку XVІІ століття. У 

1615 році козаки на 80 «чайках», під проводом Сагайдачного, на очах у 

турецького султана і його тридцятитисячної армії, проникли у 

Константинопольську гавань і спалили її. Адріан Кащенко описує: «Цим 

разом, маючи під рукою 4000 козаків, Сагайдачний намислив, як казали 

запорожці, «обкурити мушкетним димом самий Царгород». Несподівано 

запорожці підпливли до Босфору, пропливли далі до самого Царгорода, 

запалили його передмістя Архіокой та Мізовню разом з усіма портовими 

будівлями і почали шарпати заможних турків. Турецький султан, що саме під 
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той час був на ловах, на власні очі бачив ту пожежу й чув пальбу запорозьких 

мушкетів. Страшенно розгніваний, побіг він верхи у Царгород і звелів вислати 

на козаків всі свої кораблі й галери – наказавши потопити всі козацькі чайки, а 

козаків привести йому на очі бранцями. Султан Осман ІІ хотів власноручно 

мордувати запорожців, та тільки те йому не вдалося, бо налякані козаками 

яничари, не хотіли сідати на кораблі, а поки їх позаганяли туди киями, козаки, 

обтяжені здобиччю, пливли вже Чорним морем» [8,83].  У 1620 році козаки 

повторили теж саме. У 1616 році козаки захопили Кафу і звільнили тисячі 

полонених.  

З того часу і розпочинається славна історія Війська Запорізького. 

Яскраві постаті, їхні звитяги - були і будуть залишатися прикладом для 

наслідування, тому що провідними принципами життя козаків були 

незламність духу, рівність, демократизм, відданість груповим інтересам, а 

також відчуття особистої незалежності і відчайдушної хоробрості. 

 

1.2. Вплив доби козацтва на танцювальне мистецтво України 

 

Мистецтво є однією із форм відображення дійсності, яка нас оточує, 

розкриває навколишнє життя в усіх його барвах.  Життя породжує свої ідеали, 

образний світ, які стають своєрідними символами вираження душі. Одним із 

основних місць в мистецтві посідає хореографічне мистецтво, основа якого – 

танець.  

Хореографічне мистецтво гармонізує емоційний стан життя людини, 

закріплює естетичну та моральну основи існування. В процесі розвитку 

людство відкрило засоби вираження емоцій, думок та вчинків через рух. У 

танці прояв душі породжує умовний тілесний знак  – символ, жест. Саме вони 

стають у культурному середовищі засобами передачі інформації. 

Найголовніше те, що танець сприяє вихованню почуття краси, привчає до 
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дисципліни, товаришування та взаємодії один з одним, правилам етикету, без 

яких навчання хореографічному мистецтву стає абсолютно неможливим. 

Історія українського народно-сценічного танцю дуже багатогранна, і 

бере початок ще з давнини. З покон віку, через танець люди проявляли свої 

емоції, не було жодних свят, які обходились без танців. Українські танці є 

одними із запальних у світі, які не тільки веселять народ, а й підіймають 

національний дух, гордість та почуття гідності за рідну країну.  

Яскравим прикладом танцювального мистецтва України були козацькі 

танці, які мали емоційно насичений характер та багату лексику. Козацькі танці 

виконувались не лише для особистого задоволення й розваги, а ще для того, 

щоб показати значний професіоналізм та вишколеність.    

Запорізька Січ формувалась з втікачів від кріпацтва, національних та 

релігійних переслідувань не лише з різних регіонів України, а також з інших 

країн. Кожен, хто приходив на Січ, вносив у культурне середовище щось своє, 

особливості культури свого народу. Внаслідок переплетення цих 

індивідуальних культур сформувалась оригінальна, яскрава, різнобарвна 

культура.  

У багатогранному художньому житті Запорізької Січі важлива роль 

належала музиці, співу, танцям. Вже з кінця XVI століття у Західній Європі 

був відомий козацький танець "Гайдук". Етнографи вважають, що цей танець 

занесений в Україну з Балкан через Румунію або Угорщину. 

Фольклорні та авторські прозові твори XVII—ХІХ століть, описуючи 

танець «Козак», вказували, що його виконавці "вистрибували", "забивали" 

гопака (гоцака), а поряд з цим "витинали голубці", "сідали гайдука", "робили 

вихиляси". 

Танець «Козак» — це боротьба характерів, відкритий вияв емоцій, 

змагання у силі, вправності й творчій фантазії, і він увібрав у себе основні 

рухи попередніх танців. Його виконували дві особи, змагаючись. Змагання 
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могло бути з музикантами та перед громадою товаришів, що надавало 

можливість продемонструвати всім свої вміння та здібності. 

Перші зміни в козацькому танці відбулися, коли за партнерку чоловікові 

з'явилася жінка. Вона додала танцю шляхетності, стриманості та грації.  

Козаки створили цілий ряд танцювальних звичаїв, які поширювались і 

серед  парубоцтва. Змагальний характер запорозьких танців сприяв також і 

такому звичаю, як танці "на заклад" — хто кого перетанцює і, звичайно, хто 

програє - той і платить. Такі танці побутували по селах і містечках серед 

парубків.  

Сільська та міська молодь танцювала у ті часи побутові танці парами по 

колу, хлопець з дівчиною або дівчина з дівчиною.  У схожих видах танців не 

було того героїчного запорозького забарвлення, досконало вироблених 

танцювальних комбінацій і, звичайно, не було найголовнішого — козацького 

характеру. 

 Згодом, місце «Козака» замінили, на той час, популярні танці "Гопак" та 

"Козачок". Як цікавий факт, танець «Козачок» є більш спрощеною версією 

«Козака», виконується молодими танцівниками. Назва танцю означає 

«хлопець на побігеньках». 

 Як і «Козачок», танець «Гопак» також виник в козацькому середовищі, 

але обидва танцювальних номери виконувались здебільше на театральних 

сценах, через що постійно піддавались змінам. Постійно піддавались змінам  

кількість виконавців, малюнки, послідовність рухів та танцювальних 

комбінацій. Ці танці поступово перетворювались на танці з аранжувальним 

видом обробки.  

Гопак спочатку був виключно чоловічий танець. Гетьмани, взявши 

булаву, починали танцювати в центрі кола, а козаки, які входили до кола, 

підтверджували цим їх верховенство. Назва гопака походить від слова 

«гопати» – стрибати, і від аналогічного вигука «гоп». Гопак є бойовим танцем, 
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де кожен рух являє собою бойовий удар ногами з різних позицій, навіть 

сидячи.  

З появою танцювальних труп, традиційні народні танці поступово 

набували  театральних рис і ставали важливим атрибутом вистав. Згодом, у  

XХ столітті, для самодіяльних та професійних танцювальних колективів 

радянської доби, самобутні сільські народні танці втратили свою 

привабливість. Натомість, настала доба народно-сценічних танців, коли  

переносячи на сценічні майданчики народні танці, хореографи обробляли їх 

відповідно до законів сцени. Згадуючи біографію відомого балетмейстера 

Павла Вірського: «інтерес до рідного українського танцю зародився ще в 

ранньому віці, коли він підлітком із завмиранням серця стежив за виступами 

танцюристів, які виконували молодецькі запорізькі танці»  [11, 29]. 

 Козацька доба значно вплинула на розвиток культурної спадщини 

України, на формування самосвідомості українців і міцно увійшла складовою 

частиною в культуру сучасного українського народу. 

 

1.3. Взаємодія української культури з народами світу 

 в постановці за темою «Козацькі пригоди» 

 

Кожна країна світу має свою власну історію та культуру, яка є дуже 

ідентичною та неповторною, але в той же час, схожою за деякими традиціями 

або звичаями із сусідніми країнами. Цей глобальний феномен присутній по 

всьому світу. На території України, протягом багатьох століть, здійснювались 

переселення та асиміляції народів, відбувався обмін та поєднання матеріальної 

і духовної культури, звичаїв і традицій різноманітних народів. 

Антична цивілізація тією чи іншою мірою впливала на життя численних 

осілих та кочових племен, які населяли Північне Причорномор'я. Причому, 

найважливішу роль відіграли грецька колонізація причорноморських земель і 

утворення грецьких міст колоній. Так на території Північного Причорномор’я   
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залишилась та збереглась величезна кількість пам’яток архітектури та 

культури Давньої Греції.   

Для греків мистецтво та віра є особливими, навіть сакральними. Будь-які 

заходи в грецькій культурі не обходились без танців. Танець, музика і спів 

були єдиним мистецтвом.  

Існувало понад 300 танців, але колискою грецьких танців вважається 

острів Крит. Одним із найпопулярніших танців є «Пентозалі», який 

відноситься до категорії войовничих танців і означає «п’ять кроків». 

«Пентозалі» - це опис критського народу, його сміливість та героїзм.  

Також, одним із відомих танців Греції є «Хасапіко», який походив із 

Константинополя. Це танець м’ясників, де в якості реквізиту використовують 

мечі в своєму оригінальному вигляді. Цікавий той факт, що «Хасапіко» є 

основою для іншого грецького танцю «Сіртаки». 

 В даній  хореографічній сюїті було взято за основу відомий грецький 

танець "Сіртаки", що став візитною карткою країни. Танцювальний номер 

"Сіртаки" - популярний танець грецького походження, він не є народним 

грецьким танцем і був створений для фільму «Грек Зорба» за однойменним 

романом. «Сіртаки»  -  це поєднання повільних і швидких версій танцю 

"Хасапіко" та танцю "Сиртос", який був поширений на островах Єгейського 

моря. 

 Значний вплив на українську культуру здійснювала Османська імперія. 

Османська імперія в  час створення була багатонаціональною державою. 

Спочатку територія Османської імперії збільшувалася та поповнювалася 

землями колишньої Візантії, населеною переважно православними греками. 

Деякі завойовані території були населені мусульманами, на інших жили 

християни. До складу імперії ввійшли десятки різних народів, що говорили 

різними мовами та мали свою історію державності.  

Турецька культура за часів козацтва розвивалася під впливом ісламу, але 

цікавий той факт, що навіть не дивлячись на загарбницьку політику, османська 
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та українська культури тісно було пов’язані одна з одною, перепліталася та 

породжувала нові пам’ятки, хоч про це в підручниках практично не пишуть. 

Насправді козацька держава під протекцією Кримського ханства та 

Османської імперії мала набагато більше прав на спадщину Богдана 

Хмельницького, ніж будь-хто інший. Тільки на Півдні України діяло багато 

вчених, які мали великі наукові здобутки, хоча контекст їхньої творчості був 

мусульманським. Це були твори з духовним надбанням, поетичного, 

літературного та філософського зразків.  

Якщо почитати описи Акермана (зараз Білгород-Дністровського), 

Ізмаїла, Очакова та інших міст Півдня України XVІІ- XVІІІ століть, то картина 

видається дуже цікавою, тому що вони були приблизно такими, як історичні 

міста Туреччини. Склалося так, що межа двох світів - християнського та 

мусульманського, проходила саме через Південь України, а пізніше ще більш 

просунулась у цьому напрямку, культурне багатство османського минулого на 

території України практично забулось, перетворюючись на «османську ярму». 

Тоді почали з’являтися різноманітні «листи запорожців турецькому 

султанові», які видавалися за справжні документи, хоча вони дуже 

відрізняються та контрастують із реальними відомостями та документами про 

перебування Богдана Хмельницького в Стамбулі. 

 Турецька культура є спадщиною тисячолітнього скупчення 

різноманітних культур світу. Турецькі танці є одними із найбагатших у світі по 

своєї кількості та різноманітності. Їх настільки багато, що ніхто досі не може 

зібрати та систематизувати, але приблизно налічують більше чотирьох тисяч. 

Турецькі народні танці – це результат взаємопроникнення різних культур і 

традицій. Турецький народний танець є одним із важливих елементів 

турецького фольклору, а кожен з них має свою історію виникнення та місце 

свого походження. Географія народних танців Туреччини дуже відрізняється і 

не має чіткого розмежування. Кожен танець дуже неповторний, має свою 

особливість у рухах, ритмі, костюмі та мелодії.  
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Дуже відомим танцем Туреччини є «Танець дервішів», які  обертаються 

навколо себе, таким чином зачаровуючи глядача своєю динамікою. Це є 

ритуальним танцем, який виконувався членами суфійського ордена. «Танець 

дервішів» являє собою дійсно вражаюче видовище ще й завдяки костюму. 

Танцівники надягали традиційну шапку у вигляді ковпака циліндричної 

форми, яка символізує надгробний камінь. Сам костюм білого кольору, із 

довгою спідницею, і означає саван. Також виконавці надягали накидку 

чорного кольору, яка символізувала могилу, а під час кульмінації танцю 

знімали її.  

Одним із відомих танців Туреччини є танець «Зайбек», назва якого 

означає «брат» або «друг». Він виконується лише чоловіками, та складається з 

двох частин: «прогулянки» та основної частини, яка супроводжується 

вигуками.  

Але найвідомішим танцем є «танець живота», який за часів правління 

Османської імперії був широко поширений по всій території країни. Також 

цікавим фактом є те, що танець живота виконувався не лише жінками, а й 

чоловіками, які надягали жіночі спідниці або шаровари та виконували 

пристрасний танець живота. Набувала значення артистична манера виконання 

через високу конкуренцію в гаремах за часів Османської імперії, коли і 

зародився цей танець. В хореографічній сюїті було показано турецький базар, 

на якому вуличні артисти виконували саме елементи з танцю живота.  

Свою роль відіграв і вплив західноєвропейського Відродження та 

Реформації. В містах України, як і в ряді інших європейських країн, проживало 

етнічно різнорідне населення, а саме: поляки, німці, євреї, греки, іспанці, що 

сприяло взаємопроникненню різних культур. 

 Розвиток іспанської культури розпочався ще з давніх часів, але 

протягом багатьох років піддавався впливу багатьох народів. Саме завдяки 

своєму географічному положенню культура Іспанії дуже багатогранна, має 

свою неповторність та красу. В іспанській культурі простежується поєднання 
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фольклору та історичних пам’яток стародавніх народів, а саме: римлян, арабів, 

греків тощо. 

 Самі іспанці  - дуже темпераментні, гучні та емоційні люди, вони не 

схожі на інші народи країн Європи. Розташування між Африкою та Європою 

відобразилось в іспанських традиціях та мистецтві, а особливо у танці.  

Перші танці, що з’явилися в Іспанії, основувалися на темі чаклунства і 

чарівництва. В основі цих танців лежали релігійні ритуали, які були тісно пов 

'язані із циклами природи.  

Танці були улюбленою розвагою, як і у звичайного люду, так і при дворі, 

вони входили до всіх театральних вистав. Перша письмова згадка про 

найстаріший іспанський танець «Сарабанда» датується 1583 роком, хоча сам 

танцювальний номер був відомий ще з 12 століття. В Іспанії були 

популярними народні танці в колі, в яких брали участь як чоловіки, так і 

жінки. Всі вставали в коло, бралися за руки і виконували синхронно 

різноманітні прості кроки. Існує каталонський танець «Сардана»,  коли 

чоловіки і жінки також стають у коло, беруть за руки сусідів, піднімають їх 

догори,  і починають рухатися повільними кроками.  

Починаючи з XVІІ століття, набувають популярності сарсуели, які 

відомі своєю ліричністю та комедійні тонадильї. З XVІІІ та XІХ століть, 

починають виникати нові форми іспанського танцю, а саме: танго, хабанера та 

севільна, які перенесені з Куби. 

 У Країні Басків з часів язичництва був популярним відьмівський танець.  

Його назва – «Sorgin Dantza». Народ басків відомий своїм бойовим 

танцювальним мистецтвом. У таких танцях беруть участь 2 танцюристи, які 

використовують палиці або мечі. Також, у басків є танець з мечами, що 

символізує прихід весни - «Galicians». 

 Цікаво, що більшість назв багатьох іспанських народних танців 

походять від назв провінцій, де вони зародилися та набули розвитку. Більшість 
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народних танців виникли в Андалузії, але найбільш відомим на весь світ є 

танець «Фламенко». 

 Назва танцю  «Фламенко»  походить від слова «вогонь». Не дивлячись 

на те, що цей танець зародився у XVІІ столітті, його коріння сягає в більш 

давні часи, в період, коли змішувалися культури циган, арабів та християн. 

Фламенко – це не тільки танець, це спів та звучання іспанської гітари, 

поєднане в єдине ціле, це мистецтво, яке виражає глибокі почуття, де 

танцівник інтерпретує відчуття, а співак  - виражає у своєму співі. Для 

«вогняного» фламенко найбільш характерні погойдування стегнами, 

різноманітні повороти, прокручування зап’ястями рук та хлопки у ритм 

музики. У хореографічній сюїті було використано саме рухи та музика з танцю 

«Фламенко», для того щоб більше розкрити особливості танцювального 

мистецтва Іспанії.  

 

Висновок до першого розділу 

 

Підводячи підсумок до першого розділу, можна визначити, що 

українська культура та мистецтво постійно розвивались в складних умовах 

розгортання національно-визвольної боротьби українського народу проти 

іноземних загарбників, що найбільш яскраво виявилось у широкому 

народному русі та подвигах запорізького козацтва.  

Українське козацтво впродовж століть визначало напрями економічного, 

політичного і культурного розвитку України. Духовна культура українського 

народу досягла високого рівня саме в період існування козацької держави. 

Особливості життя у Січі наклали відбиток на її культуру, тому що Запорізька 

Січ формувалась з втікачів від кріпацтва, переслідувань за національними та 

релігійними мотивами. Кожен, хто потрапляв на Січ, вносив у культурне 

середовище власну особливість, «родзинку» культури свого народу. Внаслідок 
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переплітання звичаїв і традицій, сформувалася оригінальна та різнобарвна 

культура, яка залишила після себе великий слід у пам’яті багатьох народів.   

Знання теоретичної літератури по даній темі, надають багатьох 

можливостей для створення практичної частини бакалаврської роботи. Маючи 

в основі своєї роботи першоджерело, можна створити балетмейстерську 

роботу, спираючись на історичне минуле, факти та події. Завдяки аналізу 

першоджерела, можна дати відповіді на багато запитань, які виникають під час 

перегляду практичної частини. Обробка письмових джерел – необхідний етап 

перед початком балетмейстерської роботи, коли задум хореографа-автора 

пов'язаний із літературним сюжетом. 

Хореографічна сюїта «Козацькі пригоди» створена на основі історичних 

фактів та подій за часів доби козацтва, а саме завдяки книгам, які описують 

козацьку державу, її культуру і традиції. При постановці даного 

хореографічного номеру враховувались не лише першоджерело, а додаткові 

статті, вистави, документальні фільми та навіть мультфільми, тому що робота 

створена у комічному жанрі.  

Окрім першоджерел про українське козацтво, в роботі було оброблено 

книги та статті про турецьку, грецьку та іспанську історію і культуру, їхній 

вплив на Українську державу. Провівши аналіз літературних джерел, треба 

звернути увагу на грамотний синтез всіх культур в одне єдине ціле, 

дотримуючись логіки у поєднанні.   

Звертаючись до першоджерел та додаткової інформації у вигляді 

документальних фільмів та статей, слід звертатися до витворів мистецтва, 

насамперед до хореографії. Обробка танцювальних номерів різноманітних 

хореографів надає можливість чіткіше зрозуміти окремий рух або всю 

хореографічну композицію, а також надихає на створення власного 

креативного хореографічного твору.  
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Завдання бакалаврської роботи – показати чіткість та логічність 

поєднання великої кількості культур між собою, дотримуючись заданих 

образів та сюжету, не порушуючи зв'язок між початком та кінцем твору. 

 Роблячи підсумок теоретичної частини для практичної основи творчого 

проєкту хореографічної сюїти «Козацькі пригоди», можна стверджувати, що 

вони є важливим підґрунтям для логічного створення хореографічної 

композиції. Завдяки такому аналізу, можна легше розкривати ідею та задум 

твору як для себе, так і для глядача.  
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РОЗДІЛ 2. Художні особливості творчого проєкту 

 

2.1. Лібрето 

 

Події розгортаються в українському селі. Вишневий сад коло хати. У 

садку лава, де сидять двоє –  молодий козак та його дівчина. Дівчина сидить 

босоніж. Хлопець починає залицятися до дівчини, але вона відштовхує його, 

показуючи на босі ніжки. Він спантеличений, не знаючи що робить далі, 

приходить до свого побратима – другого молодого козака, який вислуховує 

його і пропонує наступне: розпочати пошуки взуття, подорожуючи світом.  

Молоді козаки вирушають в далекий шлях, і першою зупинкою в їхній 

подорожі стала  Османська імперія, в яку вони потрапили Чорним морем на 

чайці. Хлопці потрапляють на турецький базар, де різноманіття барв і товарів. 

Там вони бачать виступ вуличних артистів, які виконують дуетний танець на 

основі рухів Близького Сходу. Заворожені виставою, козаки  згадують за чим 

приїхали, і підходять до різноманітних торговців, але всі товари не підходять, 

тому вони вирішують продовжувати свій шлях.  

На чайці, перетинаючи Егейське море, вони потрапляють до сонячної 

Греції. Молоді козаки опиняються на головній грецькій площі, де просто зараз 

відбувається місцеве свято, і декілька танцівників виконують танець 

«Сіртаки». Прямо на площі розташований ринок, куди йдуть хлопці, шукаючи 

черевички. Обійшовши ринок та побачивши усі запропоновані товари, хлопці 

розуміють, що нічого не підходить, вирішують продовжити пошуки.  

Козаки знов сідають на чайку, легкий морський бриз віє в обличчя, а 

попутний вітер допомагає дістатися берегів Іспанії. Хлопці потрапляють у 

місто, заходять до іспанської таверни, де виконується сольний танець 

«Фламенко» під звуки іспанської гітари. Переглянувши шоу, молоді козаки 

йдуть на головну площу, шукаючи торговців. Продивившись всі товари, 



21 

 

хлопці розуміють, що так і не знайшли те, що шукали, розчаровані 

повертаються в Україну.  

Подолавши довгий та великий шлях додому, сумні козаки проходять 

повз української хати, звідки лунає звук «стуку». Зацікавившись, вони 

заходять до хати і бачать майстерню, де старий чоловік робить взуття. Хлопці 

пояснюють, що їм треба, старий українець виконує їх прохання і дає українські 

чобітки. Зрадівши від отриманих і таких бажаних черевичок, молодий козак 

спішить до своєї дівчини, яка в той час сиділа на лавці та сумувала за своїм 

коханим. Побачивши хлопця, вона спішить до нього, обіймає та радіє його 

прибуттю, прийнявши від нього подарунок. Дійство завершується поцілунком.  

 

2.2. Форма, жанр, стиль; ідейно-тематичний аналіз 

 

Форма: хореографічна сюїта 

Жанр: комедія 

Стиль: народна хореографія 

Час дії: 17 століття 

Місце дії: 

1. Україна, село неподалік від Запорозької Січі  

2. Османська імперія, турецький базар 

3. Греція, головна площа, ринок на площі 

4. Іспанія, корчма, ринок на площі 

5. Україна, село біля Запорозької Січі 

Тема: подорож двох молодих козаків світом в пошуках черевичок. 

Ідея: показати різноманіття культур і народів світу, їхню взаємодію з 

українською культурою. Показати, що заради кохання можна об’їхати увесь 

світ. 

Наскрізна дія: молодість та бравість козаків, їхня жага до подвигів, 

подорожей та відкриттю нового. 
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Надзавдання:  відтворити за допомогою хореографії хоробрих та молодих 

козаків, які хочуть побачити світ і догодити своїй коханій, а також відтворити 

за допомогою мови танцю культуру країни, куди хлопці потрапляють. 

 

2.3. Композиційно-архітектонічна побудова 

 

Експозиція:  

Знайомство глядача з двома героями: молодим козаком та його коханою. 

Розмова між ними, козак залицяється до дівчини, але вона відштовхує хлопця, 

показуючи на босі ніжки. Розмова завершується, і молодий хлопець уходить у 

пригніченому стані.  

Зав’язка:  

Козак приходить до свого побратима, розповідає про те, що трапилося. Другий 

козак пропонує розпочати пошуки взуття і пропонує подорожувати, на що 

перший погодився. 

Розвиток дії: 

Молоді хлопці відправляються у велику подорож, і спочатку потрапляють до 

Османської  імперії, на турецький базар. Не знайшовши те, що шукали, 

відправляються до Греції. Теж не зазнавши удачі на грецькому ринку, козаки 

відправляються далі і опиняються в Іспанії. В черговий раз не знайшовши 

черевички, розчаровані козаки повертаються додому.    

Кульмінація: 

Повернувшись в Україну, сумні козаки проходять повз хати, звідки лунають 

«стуки». Вони опиняються в майстерні, де виготовляють чоботи. Майстер дає 

хлопцю українські чобітки, і хлопець спішить до коханої. 

Розв’язка: 

Козак приходить до своєї коханої, яка чекала на нього, він дарує чобітки, після 

чого вона цілує його і сцена завершується. 
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 2.4. Сценарно-композиційний план 

Епізод 
Виконав

ці 
Світло Декорації Реквізит 

Музичний 

матеріал 

Хроном 

етраж 

1. Розмова 

між 

молодим 

козаком та 

його 

коханою. 

2 

виконавц

я 

Яскраве 

денне 

світло 

Задній фон 

– 

українська 

хата 

лава 

Українська 

народна 

музика – 

Запорозьки

й марш на 

бандурі 

0:35 

2. Зустріч 

двох 

козаків, 

рішення 

відправлят

ися у 

подорож. 

2 

виконавц

я 

Яскраве 

денне 

світло 

Фон – 

українська 

хата 

-  

Українська 

народна 

музика – 

Запорозьки

й марш на 

бандурі 

Від 0:35 

до 1:34 

 

02:09 

3. Козаки 

вирушают

ь до 

Туреччини

,  

потрапляю

ть на базар 

2 

виконавц

я(козаки) 

 

2 

виконавц

я(дует) 

 

3 

виконавц

я(торгов

ці) 

Яскраве 

денне 

світло 

Фон – 

1.Море 

 

2.Турецьки

й базар 

Товари: 

тканина, 

фрукти, 

Турецьке 

взуття 

1.Запорозь

кий марш 

на бандурі 

 

2. Східна 

музика – 

Тисяча і 1 

ніч. 

  

 

1.0:35(2  

козака) – 

2:44 

 

2.01:26(д

ует) – 

04:10 

 

3.02:00 

(торговці

)  –  

 

04:35 

 

 

4. Козаки  

 

2  

 

Яскраве  

 

Фон – 

 

Товари: 

 

1.Запороз 

 

1.0:35(2  
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вирушают

ь  

до Греції, 

головна 

площа 

 

виконавц

я 

(козаки) 

 

8 

виконавц

ів(Сіртак

и) 

 

3 

виконавц

я(торгов

ці) 

 

денне  

світло 

 

1.Море 

 

2.Головна 

площа 

міста 

 

овочі, 

вино, 

грецькі 

сандалії 

 

ький марш 

на бандурі 

 

2. Сіртаки 

 

козака) –  

5:10 

 

2. 02:20  

- 7:30 

5. Козаки 

вирушают

ь до 

Іспанії, 

іспанська 

корчма 

 

2 

виконавц

я(козаки) 

 

1 

виконаве

ць(соло 

іспанськ

ого 

танцю) 

 

3 

виконавц

я(торгов

ці) 

1.Пригл

ушене 

світло; 

 

2.Яскра

ве 

денне 

світло. 

Фон – 

1.Море 

 

2.Іспанська 

таверна; 

  

3.Ринок на 

площі 

Товари: 

Фрукти, 

Одяг, 

іспанські 

туфлі 

 

1.Запорозь

кий марш 

на бандурі 

 

2. 

Фламенко 

– іспанська 

гітара 

 

3. Antonio 

Banderas 

and Los 

Lobos – 

Cancion 

Del 

Mariachi 

1.0:35 – 

8:05 

 

2. 1:23 – 

9:28 

 

3. 0:38 – 

10:06 

6.Козаки 

повертают

ься 

додому, 

потрапляю

ть до 

майстерні 

 

2 

виконавц

я(козаки) 

 

1 

виконаве

ць(майст

ер) 

Приглу

шене 

світло 

Фон – 

Майстерня 

по 

виготовлен

ню взуття 

Антураж 

до 

майстерн

і, 

українсь

кі 

чобітки 

Запорозьки

й марш на 

бандурі 

1:13 – 

11:19 
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2.5. Дійові особи та їх характеристика 

 

Головні герої: 

1.Перший козак – молодий та бравий хлопець, заради щасливого кохання 

готовий дістатись хоч на край світу. 

2. Другий козак – побратим першого, теж рішучий, молодий та бравий, 

готовий завжди підтримує свого друга, ретельний у прийнятті рішень.  

3. Дівчина – кохана першого козака, яка готова чекати на свого хлопця хоч все 

життя 

Другорядні герої: 

1. Дует вуличних артистів на турецькому базарі, торговці. 

2. Вуличні артисти на грецькій площі та ринку, торговці. 

3. Сольна виконавиця іспанського танцю у таверні, торговці. 

4. Старий український майстер, який зробив гарні та зручні чобітки. 

 

2.6. Характеристика музичної основи хореографічного твору 

 

1 частина: Темп: Moderato(помірно), розмір 2/4, лад мажорний, форма 

двочастинна. 

2 частина: Темп: Moderato(помірно), розмір 2/4, лад мажорний, форма 

двочастинна (повтор першої частини). 

3 частина: Темп: Allegro Moderato (скоро, помірно), розмір 2/4, лад мажорний, 

форма двочастинна. 

7.Зустріч 

коханих 

2 

виконавц

я 

Яскраве 

денне 

світло 

Фон –  

Українська 

хата, 

вишневий 

сад 

 

чобітки 

Запорозьки

й марш на 

бандурі 

1:13 – 

01:54 -  

12:00 
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4 частина: Темп: Moderato(помірно), розмір 6/8, лад мажорний, форма 

тьохчастинна. 

5 частина: Повтор 4 частини, темп: moderato(помірно), розмір 6/8, лад 

мажорний, форма тьохчастинна. 

6 частина: Повтор 3 частини, темп: Allegro moderato(скоро, помірно), розмір 

2/4, лад мажорний, форма двочастинна. 

7 частина: Темп: Moderato(помірно), а потім Allegro(швидко), розмір спочатку 

4/4, а потім 2/4, лад мажорний, форма період. 

8 частина:  Повтор 3 частини, темп: Allegro moderato (скоро, помірно), розмір 

2/4, лад мажорний, форма двочастинна. 

9 частина: Темп: Moderato(помірно), розмір 2/4, лад мінорний, форма 

двочастинна. 

10 частина: Темп: Moderato(помірно), розмір 2/4, лад мажорний, форма 

куплетна. 

11 частина: Повтор 3 частини, темп: Allegro moderato(скоро, помірно),  розмір 

2/4, лад мажорний, форма двочастинна. 

12 частина: Повтор 1 частини, темп: moderato(помірно), розмір 2/4, лад 

мажорний, форма двочастинна. 

 

2.7. Сценографія 

 

Умови виконання: 

1. Сцена середнього розміру 

2. Обов’язкова наявність куліс: центральних, боковових та сквізних. 

3. Світлове оформлення 

4. Відеокамера 

Реквізит: 

1. Лава 

2. Тканина 
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3. Фрукти та овочі 

4. Турецьке взуття 

5. Вино 

6. Грецькі сандалії 

7. Одяг  

8. Іспанські туфлі 

9.  Українські чобітки 

Світлове оформлення: 

1. Яскраве світло 

2. Приглушене світло 

 

Костюми: 

Козаки: сорочка, шаровари, кафтан, шапка, чоботи (див. Додаток 1, 2) 

Дівчина козака: довга сорочка, босоніж, на голові: віночок. (див. Додаток 3) 

Вуличні артисти в Османській імперії: (див. Додаток 4 та 5) 

 Дівчина: костюм на манер Близького Сходу червоного кольору, широкі 

штани та короткий топ, босоніж, на голові: прикраси. 

 Хлопець: штани світлого кольору, легка біла сорочка, жилетка, пояс, 

босоніж.  

Вуличні артисти в Греції: штани та жилетки чорного кольору, біла сорочка, 

шкарпетки та взуття з м’яким шариком на носку (див. Додаток 6)  

Іспанка: червона сукня, іспанські туфлі, на голові: троянда. (див. Додаток 7) 

Торговці: простий одяг, але у характері кожної країни.  

Український майстер: шаровари, сорочка світлого кольору, чоботи.  
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ВИСНОВКИ 

 

Творчий проєкт хореографічна сюїта «Козацькі пригоди» дає змогу 

продемонструвати рівень освіченості та творчих здобутків. Бакалаврська 

робота наштовхує на створення більш яскравого та детального відтворення 

подій за сюжетом, а також за хронометражем танцювальної композиції. 

Треба зробити висновок, що для створення повноцінного танцювального 

проєкту необхідно використовувати проаналізовані теоретичні матеріали та 

першоджерела за заданою темою. Завдяки аналізу теоретичних засад можна 

дати багато відповідей на запитання, з’ясувати деталі та інформацію, яка була 

не зрозуміла. Обробка літературних джерел та додаткової інформації, 

пов’язаних з твором є необхідним незамінним етапом перед початком роботи 

над постановкою танцю, якщо задумка хореографа-автора пов’язана з тим чи 

iншим лiтературним сюжетом. 

 Опрацювавши історичні відомості та цікаві факти про добу українського 

козацтва, можна сказати, що тема козацтва є актуальною, тому що це одна із 

ключових сторінок становлення української державності. Україна багато 

століть зазнавала пригнічення, яке відчувалося на кожному кроці. Навмисна 

заборона української мови та літератури, музично-пісенних творів, 

висвітлення історії, яка була неодноразово викривлена, неповага до народу 

через висміювання українського характеру, традицій та обрядів – ці жорстокі 

реалії провокували український народ до боротьби та звільнення від кайданів. 

Історія козацтва – один із найяскравіших прикладів бажання бути вільною 

людиною, яка несе свою самобутню культуру і традиції. Образ козака, як 

вільної людини, яка прагне отримати та дізнатися більше, було створено саме 

на основі детального аналізу відомостей з історії України, а також завдяки 

творчим постановкам видатних балетмейстерів. Саме образ козака - основа і 

фундамент народного танцю в хореографічній сюїті, завдяки якому можна 
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підкреслити яскраві риси молодої козацької вдачі, насамперед мужності та 

жаги до пригод і нових відкриттів.  

Аналізуючи додаткові матеріали та статті, можна побачити як в різні 

часи різноманітні народи впливали на становлення української культури. 

Кажучи про козацьку добу, слід зазначити, що Запорізька Січ формувалась з 

втікачів від кріпацтва, переслідувань за національними та релігійними 

мотивами. Кожна людина, яка потрапляла на Січ, вносила у культурне 

середовище частину «родзинки» культури і мистецтва свого народу. Внаслідок 

переплітання звичаїв і традицій, сформувалася оригінальна та різнобарвна 

культура, яка залишила після себе великий слід у пам’яті багатьох народів.  

У творчому проєкті «Козацькі пригоди» було зроблено акцент саме на 

переплітання національних культур,  не схожих одна на одну, їхню взаємодію 

між собою. Завдяки ретельному аналізу літературних першоджерел, а також 

додаткових матеріалів, в постановці було показано та відтворено різноманіття 

танців, особливості хореографічного мистецтва Туреччини, Греції та Іспанії.  

Опрацювавши історичні факти та літературні джерела за 

хореографічною сюїтою «Козацькі пригоди», можна зазначити, що тема 

поєднання різних танців, об’єднаних однією ідеєю, завжди була актуальним 

творчим вирішенням у різноманітних балетмейстерів. Відомий хореограф та 

постановник Павло Вірський створив цікавий танцювальний номер, де були 

продемонстровані танці України за регіонами, але ідея була саме у тому, щоб 

показати глядачеві різноманіття українського танцювального мистецтва, від 

півночі до півдня, від заходу до сходу. Також, за таким творчим задумом було 

створено ще одним відомими балетмейстером і постановником Ігорем 

Моїсєєвим багато танцювальних хореографічних номерів, на основі 

молдавських, єврейських, грецьких танців тощо, які всі різні за темпом або 

характером, але відносяться до однієї національності, показуючи особливість 

танцювального мистецтва тієї чи іншої країни.  
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У творчому проєкті «Козацькі пригоди» були поєднані разом із 

українською культурою і атмосферою, ще й турецька, грецька та іспанська. 

Завдяки такому поєднанню танців різних національностей, глядач може 

порівнювати культури одну з одною, виділяти для себе характерні риси певної 

країни, але не забуваючи про основний образ хореографічного твору – 

українського козака.  

Хореографічна сюїта «Козацькі пригоди» - цілісний танцювальний 

номер, який не може бути поділений. Дану роботу не можна використовувати 

в якості самостійно існуючих танцювальних номерів у концертній програмі, 

тому що сюїта з’єднана між собою єдиною темою. Роботу «Козацькі пригоди» 

можна виконувати на різних танцювальних майданчиках будинків або палаців 

культури, театрів тощо. 

 Бакалаврська робота може бути як і розширена, так і більш спрощена. 

Можна додавати більше другорядних героїв до сюжетної лінії, а можна і 

навпаки – спростити по кількості заданих національностей, проте не 

порушуючи головний задум. 

 Творчий проєкт є важливим етапом становлення студента як 

балетмейстера. Бакалаврська робота дає змогу студенту продемонструвати 

вміння та навички, отримані протягом чотирьох років навчання та підсумовує 

рівень набутих знань під час навчання. 
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