
Пригода Лілія Борисівна 

 
Доцент кафедри хореографії, член Національної хореографічної спілки 

України, заслужений працівник культури України, художній керівник 

Народного самодіяльного ансамблю танцю «Весна» 
 

Контактна інформація: 

Службова адреса: м. Полтава, вул. Остроградського, 2а 

Службовий телефон: 7-49-82 

e-mail: lprigoda2017@gmail.com  

 

Трудова і професійна діяльність: 

 У 1985 році закінчила з відзнакою  хореографічне відділення Кримського 

культурно - освітнього училища культури за спеціальністю клубний працівник, 

керівник самодіяльного хореографічного колективу. 

 У 1999 році закінчила Санкт-Петербурзький гуманітарний університет 

профспілок, факультет мистецтв, за спеціальністю народна художня творчість 

та здобула кваліфікацію балетмейстер-педагог, методист народної творчості в 

жанрі хореографія.  

З 1986 по 2004 роки працювала керівником танцювальних колективів та 

педагогом позашкільної освіти Будинку дитячої та юнацької творчості. 

 З вересня 2004 року працює в Полтавському національному педагогічному 

університеті імені В.Г. Короленка на посаді асистента кафедри хореографії, з 

липня 2006 року на посаді старшого викладача, з вересня 2019 року на посаді 

доцента кафедри хореографії.  

 У квітні 2019 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри хореографії. 

 

Навчальна і методична робота:  
  Дисципліни, які викладає:  

- народно-сценічний танець та методика його викладання,  

- хореографічний ансамбль,  

- мистецтво балетмейстера,  

- методика викладання хореографічних дисциплін,  

- методика роботи з дитячим хореографічним колективом. 

 Здійснює керівництво курсовими роботами студентів, головний напрямок 

дослідження – це народно сценічний танець у всіх його проявах. Підготовлені 

рецензії навчальних програм з хореографії творчих колективів міста Полтави та 

області. Пригода Л. Б. систематично виступає на засіданнях Обласного 

методичного об’єднання педагогів хореографічного жанру, на Обласних 

семінарах для викладачів хореографічних відділень мистецьких шкіл, 

проводить майстер-класи та відкриті заняття. 
 

Наукова робота: 

  Коло наукових інтересів Л. Б. Пригоди спрямовано на підготовку 

майбутніх фахівців з хореографії до використання методик народного танцю у 

професійній діяльності. У грудні 2015 року Пригода Л. Б. закінчила навчання в 

аспірантурі ПНПУ імені В. Г. Короленка. Результати дослідницької діяльності 

представлено нею у 25 одноосібних публікаціях, з них 15 наукових та 
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7 навчально-методичного характеру, у тому числі 3 наукові праці, опубліковані 

у вітчизняних фахових виданнях. Бере активну участь у всеукраїнських та 

міжнародних наукових конференціях, семінарах.  

 Керує проблемною групою студентів «Народно-сценічний танець в 

сучасних умовах», тематика роботи: «Особливості композиційної побудови 

танців народів світу», «Використання методик з народно-сценічного танцю в 

процесі підготовки вчителя хореографії». 

 

Організаційна робота: 

 Протягом 15 років виконує обов’язки куратора академічних груп. 

Проводить активну профорієнтаційну роботу серед потенційних абітурієнтів: 

концерти до Дня відкритих дверей, виступи на обласних виставках ЗВО.  

 Готує та проводить поза навчальні виховні заходи для студентів кафедри 

хореографії, студентів психолого-педагогічного факультету: фестиваль 

студентських робіт «Хореографічний серпантин», фестиваль народного танцю 

«Весняні передзвони», 12 звітних концертів народного ансамблю танцю 

«Весна», ювілейні концерти з нагоди 30-річчя та 40-річчя Народного 

самодіяльного ансамблю танцю «Весна» та інші.  

 Лілія Борисівна активно працює як член журі міських, обласних, 

всеукраїнських та міжнародних конкурсів мистецтв, таких як: «Веселка», «Нове 

покоління», «Срібний черевичок», «Тепло сердець дитячих», «Естрадна 

веселка», «Джерела надії», «Шукаємо таланти», «Барвистий віночок», «Україна 

– моя любов», «Fashion euro dance», «Діти сонцю та миру», «Золота соната». 

 

Творча діяльність, здобутки: 

 З вересня 2004 року Л. Б. Пригода працює художнім керівником та 

головним балетмейстером Народного самодіяльного ансамблю танцю «Весна». 

За цей час разом з колективом брала участь у 36 фестивалях-конкурсах різного 

рівня: 2 міських, 12 обласних, 8 всеукраїнських та 14 міжнародних, найбільш 

вагомі з яких: 

2006 р. – диплом Гран-Прі Всеукраїнського конкурсу народного мистецтва 

«Барвистий віночок» (м. Дніпропетровськ). 

2006 р. – диплом лауреата І ступеня ІХ Міжнародного фестивалю-конкурсу 

студентської творчості «Барви осені» (м. Київ). 

2007 р. – диплом лауреата І ступеня ІХ Міжнародного фестивалю-конкурсу 

хореографічного мистецтва «Танцюючий бриз» (м. Євпаторія). 

2010 р. – диплом Гран-Прі  Всеукраїнського конкурсу народної творчості 

«Барвистий віночок» (м. Дніпропетровськ).  

2011 р. – диплом Гран-Прі  Міжнародного конкурсу хореографічного мистецтва  

«Танцюючий бриз» (м. Керч). 

2012 р. – диплом Лауреата І ступеня Всеукраїнського конкурсу мистецтв 

«Шукаємо таланти» (м. Полтава).  

2012 р. – диплом лауреата І ступеня Міжнародного конкурсу мистецтв 

«Понтійські ігрища», дует Замкова Г., Сєров А. (м. Керч АР Крим). 

2012 р. – диплом Лауреата І ступеня Міжнародного конкурсу мистецтв «Dance 

Song Fest -2012» (м. Харків).  

2013 р. – диплом Лауреата І ступеня Міжнародного конкурсу мистецтв 

«Зоряний олімп» (м. Полтава).    



2013 р. – диплом Лауреата І ступеня Міжнародного конкурсу мистецтв «Dance 

Song Fest -2013» (м. Харків).  

2014 р. – диплом Лауреата ІІ ступеня IV Всеукраїнського конкурсу народної 

хореографії імені П.Вірського (м. Київ). 

2015 р. – диплом Гран-Прі Міжнародного конкурсу мистецтв «Dance Song Fest -

2015» (м. Харків); 

2016 р. диплом Лауреата І ступеня Всеукраїнського конкурсу хореографічного 

мистецтва «Натхнення» (м. Херсон); 

2017 р. – переможець ІІ регіонального туру V Всеукраїнського фестивалю-

конкурсу народної хореографії імені П. Вірського (м. Полтава); 

2018 р. – диплом лауреата І ступеня міжнародного конкурсу мистецтв «Хвиля 

талантів» (м. Полтава); 

2018 р. –  диплом Гран-Прі Міжнародного конкурсу мистецтв «Морський 

зорепад» (м. Одеса). 
 

Офіційні відзнаки і нагороди Пригоди Л. Б.: 

2006 – 2019 р. нагороджена грамотами та подяками Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка за впровадження новацій у 

навчально-виховний процес, за високий професіоналізм та значний внесок у 

розвиток хореографічного мистецтва на Полтавщині.  

2009 р. – нагороджена грамотою Головного управління освіти і науки 

Полтавської обласної державної адміністрації за високу професійну 

майстерність, особистий внесок у розвиток освіти і культури Полтавщини. 

2010 р. – оголошена подяка Виконавчого комітету Полтавської міської ради за  

високий рівень виконавської майстерності та активну участь у підготовці та 

проведенні заходу «Полтава – місто, в якому хочеться жити». 

2011 р. – оголошена подяка Управління культури Полтавської обласної 

державної адміністрації за роботу у складі журі обласного конкурсу «Срібний 

черевичок» та проведення майстер-класу. 

2012 р. – оголошена подяка Головного управління освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у розвиток 

професійного мистецтва та активну участь у відзначенні 75-річниці від дня 

утворення Полтавської області. 

2012 р. – оголошена подяка Управління культури Полтавської обласної  

державної адміністрації, Гадяцького училища культури імені 

І.П. Котляревського за вагомий внесок у виховання молоді, розвиток кращих 

національних традицій, активну участь у святі «Мистецтво танцю єднає нас» з 

нагоди 40-річчя спеціалізації «Народна хореографія» 

2013 р. – нагороджена грамотою Управління культури Полтавської обласної 

державної адміністрації за вагомі творчі здобутки, високу сценічну культуру та 

участь у святковому концерті до Дня працівників сільського господарства. 

2014 р. – нагороджена грамотою Управління культури Полтавської обласної 

державної адміністрації за вагомий особистий внесок у справу естетичного 

виховання молоді, багаторічну творчу діяльність, визначні здобутки у галузі 

культури і мистецтва. 

2014 р. – нагороджена Почесною грамотою Полтавської обласної ради з 

врученням нагрудного знаку за вагомий особистий внесок у популяризацію 

українського національного мистецтва та активну організаційно-творчу роботу 

з підготовки і проведення заходів з нагоди 200-річчя Т.Г.Шевченка. 



2014 р. – нагороджена Почесною грамотою Міністерства культури  України за 

вагомий особистий внесок у розвиток української культури, багаторічну плідну 

працю та високу професійну майстерність. 

2015 р. – нагороджена Почесною грамотою Полтавської обласної державної 

адміністрації за вагомі творчі здобутки, значний особистий внесок у розвиток і 

популяризацію національного хореографічного мистецтва, високий 

професіоналізм.  

2016 р. – нагороджена грамотою Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у справу 

підготовки висококваліфікованих фахівців. 

2017 р. – одержано почесне звання «Заслужений працівник культури України». 

2018 р. – нагороджена грамотою Департаменту культури і туризму Полтавської 

обласної державної адміністрації за багаторічну плідну працю та активну 

громадську позицію. 

 

 


