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НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ 
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ 

 
Сьогодні, коли Україна виборола свою незалежність, розбудовує 

власну державу, відроджується історична пам’ять народу, культура, мова, 
національна система виховання, а з ними і хореографічне мистецтво. В 
процесі вивчення української народної хореографії діти вчаться розуміти 
та цінувати національне мистецтво.  

Національне виховання є одним із головних пріоритетів, органічною 
складовою освіти. Його головна мета – виховання свідомого громадянина, 
патріота, формування у дітей потреби та уміння жити в громадському сус-
пільстві. Національне виховання – це цілеспрямований, систематичний, ре-
гульований виховний процес, що спрямований на утвердження у свідомос-
ті народу національної, культурної, мовної єдності, своєї національної не-
повторності, значущості. Основні принципи національного виховання – 
гуманізм, демократизм, народність, єдність родинного і шкільного впливу, 
самодіяльність учнів. Хореографія є одним із провідних засобів естетично-
го і національного виховання дітей [1, 41]. 

Національне виховання людини слід починати з дитинства за допо-
могою систематичних занять національною хореографією. Важливе місце 
при цьому повинно відводитися вивченню джерел народної хореографії, 
ігор та обрядів. Народні ігри мають багатовікову історію. Народ з поколін-
ня в покоління передає народні ігри, через які діти, граючись, пізнають на-
вколишній світ, удосконалюють свої здібності, оволодівають багатьма 
сферами людської діяльності. Ігри дітей спрямовувалися таким чином, щоб 
вони змалку звикали до способу життя дорослих [3, 61]. Цікавим може ста-
ти також, наприклад, поєднання вивчення українського народного танцю 
«Гопак» і системи одноіменного традиційного одноборства українського 
козацтва. Це все не важко втілити практично, оскільки мистецтво танцю є 
одним з найулюбленіших у дітей, воно близьке їм і, як правило, діти, що 
розпочали заняття хореографією, відвідують їх систематично, виявляють 
наполегливість і завзяття в набутті танцювальних навичок і знань. 

Українська народна хореографія сприяє вихованню у дітей почуття 
дружби, взаємодопомоги, а вивчення народних традицій та обрядів – пова-
ги до старших, до праці і природи. 

Ознайомлення з народною танцювальною творчістю розвиває у дітей 
почуття гордості за художньо-мистецьке надбання своєї Батьківщини, ви-
кликає інтерес до життя і мистецтва своїх предків, виховує любов і повагу 
до них. При вивченні народних танцювальних рухів слід допомогти дітям 



зрозуміти національний характер і загальний стиль танцю. Вивчення на-
родних танців, поряд з іншими видами мистецтва, надає великі можливості 
для виховної роботи з підростаючим поколінням нашої держави [2, 8-13].  

Отже, національне виховання учнів засобами української народної 
хореографії – надзвичайно актуальне питання сьогодення.  
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