
Тема: Видатні хореографи та балетмейстери України та світу 

Одним з найголовніших обов’язків хореографа є постановка танцю. 

Неважливо, хто виконує танець, рухи в ньому завжди пов'язані 

один з одним, що є результатом хореографічної роботи. 

Хореограф працює з танцюристами, щоб додати їх руху 

завершеність, яка постає перед глядачами у вигляді танцювального 

твору. Деякі хореографи використовують свої навички для 

переробки вже існуючих танців, інші за допомогою технік 

створюють абсолютно нові роботи.  

Хореограф проводить тренування з танцюристами та оцінює їх 

виступи, а також займається адміністративною роботою. Крім того, 

хореограф розробляє ідеї, проводить оцінювання та відбір 

танцюристів, підбирає костюми, музику і т. д. 

Щоб плідно виконувати свою роботу, хореограф повинен вміти 

танцювати, бути хорошим організатором і креативщиком. Адже 

його робота полягає в тому, щоб координувати дії всіх 

танцюристів, придумувати образи і концепцію. Потрібно вміти 

бути оригінальним, тому що саме імпровізатори домагаються 

успіху. Також хореограф повинен любити спілкування, тому що 

зустрічатися треба буде з багатьма людьми: акторами, 

продюсерами, танцюристами, костюмерами.  

Гарний хореограф має володіти танцювальними здібностями на 

професійному рівні, бути освіченим та талановитим. В подальному 

він може працювати в танцювальних компаніях, театрах, на 

телебаченні, на фестивалях, в освітніх закладах.  

Тема: Балерина Майя Михайлівна Плісецька  



Майя Плісецька народилася 20 листопада 1925 року в Москві. За 

материнською лінією вона належала до відомої радянської балетної 

династії Мессерер.  

Родина балерини постраждала від сталінського терору. Батька, який 

працював директором тресту "Арктиквугілля", а потім генконсулом 

СРСР на Шпіцбергені, в 1938 році розстріляли, мати відправили в 

табір для "дружин зрадників батьківщини" в Казахстані. Дівчинку-

підлітка взяла на виховання сестра матері, балерина Большого 

театру. Вперше Майя виступила на сцені з номером "Лебідь, що 

вмирає" в 1942 році у Свердловську, де перебувала в евакуації під 

час Другої світової війни. 

У 1943 році Плісецька закінчила Московське хореографічне 

училище, і у віці 18 років її прийняли до балетної трупи Большого 

театру. З 1960 року стала примою балету. Критики високо 

оцінювали її унікальну пластику рухів і найвищу балетну техніку. 

Найбільш відомі партії пані Плісецької - Одетта-Оділлія в 

"Лебединому озері", Аврора у "Сплячій красуні", Раймонда в 

однойменному балеті Глазунова, Господиня Мідної Гори в 

"Кам'яній квітці" Прокофьєва і Кармен в "Кармен-сюїті", 

поставленій в 1967 році для неї іспанським хореографом Альберто 

Алонсо. Також вона поставила на сцені театру постановки "Чайка"і 

"Дама з собачкою", в яких виконувала головні жіночі партії. За її 

власними словами, видатним хореографом і режисером себе не 

вважала і займалася цим "на ґрунті необхідності". 

У 1980-х роках була художнім керівником Римського театру опери 

та балету та Національного балету Іспанії. У 1984 році здійснила 

знамениту постановку "Раймонди" в римських Термах Каракалли. З 



1991 року Плісецька з чоловіком жили в Мюнхені. Померла у 89 

років від серцевого нападу. 

Тема: Хореограф Марина Юріївна Березовська 

Українська класична танцівниця та хореограф Марина Юріївна 

Березовська народилася 14 лютого 1914 року у Санкт-Петербурзі. 

Класичному танцю навчалася у Києві, танцювала в Київському 

державному театрі музичної комедії та балету Оперного театру у м. 

Горькому. 

Під час Другої світової війни Марина Березовська стала членом 

Українського музичного театру, з яким у 1943 виїхала до Західної 

України, а потім до Берліну. У таборі переміщених осіб м. 

Гамбурга навчала українському танцю.У 1949 Березовська 

емігрувала до Австралії, де поселилася в м. Перті, там працювала 

як викладач класичного балету. 

У 1950 р. стала співзасновницею Балетної компанії Західної 

Австралії (англ. West Australian Ballet Company), а вже у 1956 році 

переїхала до Мельбурна. 

Пізніше М. Березовська викладала характерний танець в різних 

балетних школах, у тому числі в Балетній Академії Борованського 

(1957–1959), Австралійській балетній школі (англ. The Australian 

Ballet) (1969–1975) та Вікториянському коледжі мистецтва (1979–

1984). 

Протягом 1960–1966 вона працювала мистецьким керівником 

(1970–1980) танцювальної групи «Соняшний промінь», а також 

аматорської, а згодом професійної танцювальної компанії 

«Колобок». З 1988 М. Березовська проводила семінари з 

класичного і характерного танців в університетах США. 



У 1989 р. вона стала хореографом українського ансамблю «Байда 

козаки». За заслуги у розвитку танцювального мистецтва 

австралійський уряд нагородив хореографиню званням члена 

Ордену Австралії 1984 р. 

Тема: Хореограф Олексій Ігорович Литвинов 

Відомий хореограф та багаторазовий чемпіон України з бальних 

танців Олексій Ігорович Литвинов народився 6 липня 1954 року у 

Харкові. Помер  9 грудня 2014 року у Києві. На його рахунку безліч 

професійних досягнень.  

Литвинов прославився як: засновник і художній керівник театру-

студії бального танцю «Горизонт», заслужений працівник культури 

України, завідувач кафедрою бальної хореографії Харківської 

державної академії культури та доцент. 

Працював з багатьма українськими та іноземними виконавцями. 

Серед його учнів — чемпіони та призери світу та Європи, 

переможці та призери фестивалю бального танцю в місті Блекпул 

(Англія), чемпіони України, Сполучених Штатів Америки, Росії, 

Ізраїлю, Німеччини, Канади, Австрії, Португалії. Також відомий 

телепроектами «Танці з зірками» на каналі 1+1 та «Танцюють всі» 

на каналі СТБ. 

Тема: Балетмейстер Григорій Миколайович Чапкіс  

Народний артист України Григорій Миколайович Чапкіс народився 

24 лютого 1930 року в місті Кишинів. Вперше вийшов на сцену в 

десятирічному віці у Будинку піонерів. Творчу діяльність розпочав 

після війни.  

З 1955 р. виступав у складі Державного ансамблю танцю УРСР під 

керуванням Павла Вірського. Сьогодні йому 85 років, а він 



продовжує танцювати, часто проводить майстер-класи з 

хореографії. 

За роки життя досяг вагомих успіхів у своїй діяльності. Серед 

таких: відкриття власної школи танців, став головним 

балетмейстером ансамблю бального танцю «Натхнення», 

танцмейстером Віденського балу, написав книжку «Любов і танець 

— секрети довголіття». Також відомий як член журі шоу «Танці з 

зірками» та голова журі фестивалю «Містерія танцю». 

Тема: Творча діяльність Вірського Павла Павловича  

Вірський Павло Павлович (25.02.1905, м. Одеса - 05.06.1975, м. 

Київ) — хореограф і балетмейстер, артист балету. Народний артист 

СРСР, двічі лауреат Державної премії СРСР, Державної премії 

України ім. Т. Г. Шевченка. 

Легенда української хореографії закінчив Одеське музично-

драматичне училище по класу балету. З 1927по 1928 рр. навчався в 

Московському театральному технікумі. З 1928 р. працював як 

соліст балету і балетмейстер в Одеському театрі опери та балету, 

пізніше — в театрах Москви, Харкова, Києва та Дніпропетровська. 

Був організатором та балетмейстером Ансамблю танцю УРCР та 

художнім керівником Ансамблю пісні і танцю Київського 

військового округу.  

З 1933 по 1955 рр. Вірський керував балетною групою Ансамблю 

пісні і танцю Радянської армії ім. О. Александрова в Москві. 1955 

р. повернувся до Києва, очолив Ансамбль народного танцю УРCР 

(нині — Національний заслужений академічний ансамбль 

народного танцю України ім. П.Вірського). Відзначений 

Державними преміями CРCР, Державною премією УРCР. Помер і 

похований у м. Києві. 



Творчі здобутки  

За роки професійної діяльності Павло Вірський розвинув 

принципи, започатковані В. Верховинцем і орієнтовані на традиції 

українського народного танцю. Cтворив хореографічні композиції: 

«Чумацькі радощі», «Гопак», «Новорічна метелиця», «Колгоспна 

полька», «Шахтарська святкова», «Рукодільниці», «Запорожці», 

«Флотилія "Радянська Україна"», "Ляльки", "Повзунець", 

"Шевчики" та ін. 

Тема: Балетмейстер Леонід Володимирович Калінін (1911-1980)  

Артист балету, балетмейстер та заслужений артист України Леонід 

Володимирович Калінін народився в м. Ірпені Київської області. 

Навчався в Київських ба.летних студіях К.Давидової та 

І.Чистякова.  

З 1927 по 1941 роки був артистом академічного театру опери та 

балету України імені Т.Шевченка. У 1941-1945 роках працював в 

Ансамблі пісні і танцю Першого Українсь.кого фронту. У 1946-

1969 роках - балетмейстер-постановник Ансамб.лю танцю України, 

Київського театру мініатюр, Українського народного хору імені 

Г.Верьовки, Закарпатського народного хору, ансамблю пісні і 

танцю Київського військового округу.  

З 1969 по 1980 роки Леонід Володимирович працює 

балетмейстером Київського українського академічного 

драматичного театру імені І.Франка. У театрі поставив "Українські 

хороводи", "Козачок". Також серед здобутків постановки у 

колективах України - чоловічі та жіночі танці, драматичні вистави. 

Серед них: "Украдене щастя" І.Франка, "Де тирса шуміла" 

А.Шияна тощо.  



Будучи балетмейстером в Українському народному хорі імені 

Г.Верьовки, поставив такі танці: "Вільний козак", "Запо.рожці", 

"Гуцулка", "Гопак", "Російський танець з балалайками", 

"Ко.ломийки", "Чеська полька" та багато інших. 

Тема: Балетмейстер Василенко Кім Юхимович  

Заслужений діяч мистецтв України, доктор мистецтвознавства, 

професор Василенко Кім Юхимович (5.03 1925 – 13.01 2002) 

закінчив балетмейстерське відділення Московського театрального 

інституту (1961). Творчу діяльність розпочав у художній 

самодіяльності. З 1943 – танцював в Ансамблі пісні і танцю ІІІ 

Українського фронту. У 1947 організував у Дніпродзержинську 

самодіяльний ансамбль танцю «Дніпро», який згодом став першим 

заслуженим колективом серед самодіяльних ансамблів України.  

З 1962 по 1970 - організатор, керівник і хореограф Заслуженого 

самодіяльного ансамблю народного танцю «Дарничанка», а з 1964 

по 1970 – науковий працівник Інституту мистецтвознавства, 

фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського АН України. Також 

був завідувачем кафедри хореографії Київського інституту 

культури ім. О.Є. Корнійчука, пізніше - художній керівник 

Ансамблю танцю України. 

На рахунку Василенка десятки книг, у яких: історія танцю, 

практичні настанови сучасним балетмейстерам-постановникам і 

самодіяльним хореографічним колективам народного танцю. 

Зокрема, видрукувано сценарій, постановку та запис танців 

"Метелиця", "Червона стрічка", "Коломийка", "Дружинники", 

"Оберек", "Коломийка", "Голуб-голубочок", "Буковинські 

примовки", "Український весі¬льний", "Майстри - золоті руки", 

"Щедрик" та "Гопак". 



Тема: «Бог танцю» Сергій Лифар 

Відомий світу як французький хореограф Серж Лифар - один із 

найвидатніших танцівників XX століття. Його називали «богом 

танцю», «добрим генієм балету XX століття». Лифар родом з 

України. Народився талановитий хореограф та провів юність у 

передмісті Києва. Пізніше його родина емігрувала до Парижа, де 

він став зіркою балету та видатним хореографом. 

Серж фактично відродив французький балет, його репертуар, 

трупу, його школу та славу після смерті тодішніх зірок балету. У 

Франції Лифар став основоположником нового напрямку в цьому 

мистецтві – неокласицизму. 

Тема: Танцювальний гурт KAZAKY 

Відомі епатажні танцівники KAZAKY прославилися своїми 

танцювальними постановками на величезних підборах. Талант та 

неординарність колективу сприяли популярності за кордоном.  

Український синті-поп гурт став відомим в 2010 році завдяки відео 

«In the middle» із хореографією на підборах. Гурт був 

започаткований такими танцюристами як Олег Жежель, Артур 

Гаспар, Кирило Федоренко та Стас Павлов. Основними елементами 

хореографії групи є акробатичний танець та вакінг. 

Тема: Балетмейстер Поклітару Раду Віталійович  

Народився один з найвідоміших хореографів 22 березня 1972 року в 

місті Кишинів. Відомий як балетмейстер, творець театру «Київ 

модерн-балет», Лауреат Національної премії імені Тараса 

Шевченка 2016 року та Заслужений діяч мистецтва України. 



Народився у родині солістів балету Молдавського академічного 

театру опери та балету Людмили Недремської та Віталія Поклітару. 

Почав займатися класичним танцем у віці 4,5 років у студії при 

кишинівському Палаці піонерів. Освіту отримав в Московському 

Академічному хореографічному училищі, Одеській балетній школі 

та Кишинівському музичному училищі ім. Штефана Нягі. 

З 2000 по 2001 рік Раду Віталійович працював головним 

балетмейстером Молдавської національної опери. Після цього 

пішов у вільне плавання, яке принесло йому визнання та славу. На 

сценах Україні, Білорусі, Латвії, Росії ним були створені балети, які 

прославили Раду як одного з головних провідників сучасного 

танцю і прогресивної балетної режисури на пострадянському 

просторі. У 2006 році Поклітару створює авторський театр «Київ 

модерн-балет». Багато телеглядачів каналу СТБ дізналися про 

нього й полюбили його за роботу в проєкті «Танцюють всі!». 

Тема: Хореограф і балетмейстер Олексій Олександрович Гомон 

Народний артист України, професор та балетмейстер Гомон 

Олексій Олександрович народився 4 квітня 1938 року в с. 

Макарівка Чернігівської обл. Закінчив Київське хореографічне 

училище (1957), Київський державний театральний інститут імені 

Карпенка-Карого (1969).  

Протягом багатьох років танцював у складі Українського 

національного ансамблю танцю імені П.Вірського. З 1976р. по 

1981р. був художнім керівником та головним балетмейстером 

Шахтарського ансамблю танцю "Донбас".  

З 1981р. - головний балетмейстер Національного заслуженого 

академічного українського народного хору імені Григорія 



Верьовки. Завідував кафедрою хореографії та художньої культури 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.  

Поставив вокально-хореографічні композиції "Дзвенить піснями 

Україна", "Добрий вечір,щедрий вечір" та ін. За видатний 

артистичний талант та професіоналізм Олексій Гомон отримав 

звання Народного артиста та Заслуженого працівника культури 

України. 

Тема: Світовий хореограф Моріс Бежар 

Моріс Бежар (справжнє прізвище — Берже) народився 1 січня 1927 

року в Марселі. Він вивчав хореографію в Парижі та Лондоні. 

Псевдонім він запозичив у дружини драматурга Мольєра — 

Арманди Бежар. З 1948 року виступав на сцені, а з початку 1950-х 

років ставив спектаклі, відомі по всьому світу.  

Свій перший балет презентував у 1951 році. Чуттєву стилістику 

Бежара у Франції 1950-х років не сприйняли, і він багато працював 

в інших європейських країнах. Його перший сценічний тріумф 

відбувся в Брюсселі 1959 року, коли він поставив «Весну 

священну» на музику Ігоря Стравінського. 

Естетичних заборон для майстра не існувало, як і «небалетних» 

тем. Бежар створив і поставив понад сто балетів, написав п'ять 

книг. З 1994 року був обраний до Французької академії. Останні 

два десятиліття життя Бежар був керівником «Лозаннського Балету 

Бежара» (Bejart Ballet Lausanne). 

З 21 по 23 вересня 1999 року в Національному палаці «Україна» в 

Україні були представлені найкращі спектаклі трупи — «Жар-

птиця», «Бароко Бельканто» (костюми Джанні Версаче), «Болеро», 

гала-концерт та світова прем'єра балету «Шинель» за мотивами 



повісті М. В. Гоголя. Помер у 80 років 22 листопада 2007 року в 

Швейцарії. 

 


