
Народний самодіяльний ансамбль танцю «ВЕСНА» 

 
Художній керівник – заслужений працівник культури України, член 

Національної хореографічної спілки України, доцент кафедри хореографії 

Лілія Борисівна Пригода 
 

 

Колектив було засновано у 1979 році на базі Полтавського державного 

педагогічного інституту імені В.Г. Короленка. Його художнім керівником 

став один із провідних хореографів міста Полтава Володимир Гаврилюк, а 

першими учасниками – студенти різних факультетів інституту. Обравши 

основним напрямком своєї творчості народну хореографію, колектив став 

мистецькою лабораторією для підготовки молодих танцюристів – майбутніх 

вчителів хореографії. У 1988 році ансамбль здобув почесне звання 

«Народний самодіяльний колектив». Керівниками колективу у різні часи 

були: заслужений працівник культури України Володимир Білошкурський, 

Олександр Нікішов, Олександр Живолуп, заслужений артист України Вадим 

Перепелкін. 

      З вересня 2004 року керівником Народного ансамблю танцю «Весна» 

стає вихованка Санкт-Петербурзької школи народно-сценічного танцю, 

доцент кафедри хореографії - Лілія Пригода. До репертуару колективу 

входять українські народні танці: «Гопак», «Голубка», «Вітерець», 

«Опішнянські куманці», «Горлиця», «Троїсті музики», «Сито», «Чорбівські 

підківки», «Паняночка», «Колечко» та інші, а також танці народів світу: 

«Сегідилья», «Циганський дівочій», «Вечірка на ранчо», «Рутульський 

танець», «Естонська полька через ніжку», «Єгипетський танець» та ін. 



      За останні п′ятнадцять років ансамбль взяв участь у 36-ти фестивалях-

конкурсах різного рівня, став неодноразовим лауреатом міжнародних, 

всеукраїнських та обласних конкурсів хореографічного мистецтва, 

дворазовим володарем Гран-прі всеукраїнського конкурсу «Барвистий 

віночок» (м. Дніпро - 2006, 2011), володарем Гран-прі міжнародного 

конкурсу хореографічного мистецтва «Танцюючий бриз» (м. Керч, 

Автономна Республіка Крим - 2011), володарем Гран-прі міжнародного 

конкурсу мистецтв «DanceSongFest» ( м. Харків - 2015), володарем Гран-прі 

міжнародного конкурсу мистецтв «Морський зорепад» ( м. Одеса - 2018), 

лауреатом міжнародного конкурсу хореографічного мистецтва «Пари-гранд» 

(м. Санкт-Петербург - 2008), лауреатом міжнародного конкурсу мистецтв 

«Зоряний олімп» (м. Полтава - 2013), міжнародного конкурсу мистецтв 

«Хвиля талантів» (м. Полтава - 2018), лауреатом ІV всеукраїнського 

конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського (м. Київ - 2014), 

лауреатом Всеукраїнського конкурсу хореографічного мистецтва 

«Натхнення» (м. Херсон - 2016). 

      Географія творчих виступів колективу досить велика: Гомель 

(Білорусія), Санкт-Петербург (Росія), Керч, Євпаторія (АР Крим), Київ, 

Харків, Львів, Кривий Ріг, Лубни, Прилуки, Пирятин, Комсомольськ, 

Дніпропетровськ, Кременчук, Херсон, Одеса. 

     Народний самодіяльний ансамбль народного танцю «ВЕСНА» сьогодні – 

це тридцять талановитих хлопців та дівчат, які не уявляють своє життя без 

народного танцю та прикладають максимум зусиль для його популяризації. 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


