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ГРА НА ЗАНЯТТЯХ НАРОДНОГО ТАНЦЮ  
ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 

МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 
 
Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» система 

художньо-естетичного виховання у позашкільних закладах розглядається 
як елемент безперервної художньо-естетичної освіти – процес гармоній-
ного розвитку особистості, духовного збагачення, розкриття її творчого 
потенціалу, зростання сутнісних сил і здібностей [6, с. 28]. 

Вимоги суспільства сьогодні – це потреба постійної творчості, 
долання стереотипів і вироблення нових, нестандартних, часто несподі-
ваних ідей, оригінальних підходів і шляхів до їх втілення. Одним з 
головних педагогічних завдань при цьому є виховання в дитині певного 
потенціалу, виховання людини, що здатна творчо переосмислювати 
набутий досвід. 

Метою статті є дослідження ігрових методів навчання та виховання 
творчої особистості молодших школярів засобами народного хореографіч-
ного мистецтва. 

В нашій країні на досягнення цієї мети спрямовується діяльність 
цілої низки закладів, як державних, так і приватних: від обов’язкової 
загальноосвітньої школи, позашкільних закладів – до організації творчих 
аматорських колективів. Сьогодні спостерігаються тенденції до збільшен-
ня кількості різноманітних об’єднань за інтересами, які функціонують 
здебільшого на базі позашкільних закладів. На відміну від притаманного 
шкільному навчанню формуванню знань, умінь та навичок, гра на уроці 
народного танцю надає більше можливостей для кращого стимулювання 
творчих здібностей дитини. 

Значне місце у зростанні творчого потенціалу дітей належить 
об’єднанням хореографічного напрямку, педагоги яких у власній педаго-
гічній практиці використовують виховні можливості мистецтва танцю. 

Поряд з освоєнням основ танцювального мистецтва, формуванням 
виконавських навичок значну увагу в колективах приділяється розвитку 
творчих якостей особистості, її самовираженню засобами хореографії. 

Мета гри на уроці народного танцю – залучити дітей до народного 
мистецтва, виховувати моральні якості, розвивати художньо-естетичні 
здібності дітей та залучати батьків до відповідальної місії виховання дітей 
засобами народної хореографії, прищеплювати їм розуміння відповідаль-
ності за виховання дітей в дусі народних традицій. 

Залучення до гри на уроках народного хореографічного мистецтва та 
їх участь у творчому процесі на рівні потреби, дозволить запобігти 
«згасанню» інтересу до занять хореографією, що є характерним для 
підліткового віку. Організація творчої діяльності дозволяє педагогу 
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побачити характер дитини, найти індивідуальний підхід до неї з 
урахуванням статі, віку, темпераменту, її інтересів і потреб в даній 
діяльності, виявити і розвивати творчий потенціал дитини. 

Одним із пріоритетних напрямків процесу виховання творчої 
особистості є завдання навчити школярів створювати за допомогою танцю 
художню гру-модель дійсності (спосіб формування художнього образу). 
Це вимагає об’єднаних творчих зусиль вчителя та дитини. У даному разі 
хореографія моделює процес накопичення досвіду шлях пошуків і 
сумнівів, рух через втрати до знахідок і вабить учнів до цього процесу. 
Художня гра-модель отримує завершеність тоді, коли особистість докладає 
у створений автором образ свій власний пошук [5, с. 6]. 

Якщо виникає ідеальна модель виховання творчої особистості, то 
проявляються дві взаємопов’язані частини: відображувана – до неї входять 
результати пізнання і оцінки дійсності, і проектувальна – до неї входить 
програма впливу на учнів. Кінцевим результатом творчої діяльності, що 
має важливе соціально-педагогічне значення, діти вважають доробок 
(участь у концертах, фестивалях, призові місця на конкурсах, присвоєння 
колективу звання «народний», «зразковий»). 

Крім цього, не менш важливим результатом є розвиток особистісних 
якостей вихованців, їх уміння досягати мети, докладати до цього певні 
зусилля – духовні, фізичні, морально-психологічні. Саме цим і поясню-
ється характер творчого і педагогічного процесу в танцювальному 
колективі, який повинен бути наповнений глибоким особистісно-орієнто-
ваним та культурним змістом. 

Для найкращого досягнення поставленої мети потрібне стимулю-
вання. На неможливість розвитку особистісних якостей школярів 
молодших класів без стимулювання їхньої мотиваційної сфери вказував 
П. Коваль [3]. 

Він акцентував увагу на відповідності змісту уроків хореографії 
розумовому, фізичному розвитку учнів початкової школи та їх 
танцювально-колективній діяльності. Ефективність виховання творчої 
особистості школяра покращиться за таких умов: 

– спрямованості змісту танцювальної діяльності на розвиток 
розумової, емоційної та творчої сфер школярів; 

– розширення досвіду танцювальної діяльності учнів за рахунок 
впровадження в процес хореографії нової інформації; 

– здійснення постановочної роботи в співтворчості дітей та 
педагога; 

– застосування цікавого дитячого хореографічного репертуару; 
– організації на різних сценічних майданчиках публічно-виконавчої 

діяльності молодших школярів; 
– використання спонукальних форм та методів танцювальної 

роботи [3]. 
Отже, народне хореографічне мистецтво – могутній засіб виховання 
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творчої особистості учня. Цей процес буде ефективним, якщо реалізову-
ватиметься за умов відповідності хореографічної діяльності художнім 
інтересам дітей та врахування їхніх вікових особливостей, наповнення 
змісту хореографічної діяльності сучасними формами танцювального 
мистецтва, використання аудіовізуальних та технічних засобів навчання, 
ознайомлення учнів з творчістю видатних митців хореографії, спільний 
перегляд танцювальних відеоматеріалів з наступним обговоренням їх 
змісту. І все це в гармонійній єдності з іграми на уроці народного танцю. 
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