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• упровадження основних форм інтегрованого виховання у роботу 
сучасного дошкільного навчального закладу; 

• цілеспрямованого систематичного педагогічного впливу на 
особистість дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей; 

• співпраці педагогів дошкільного навчального закладу з батьками 
дітей. 
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НАРОДНО-СЦЕНІЧНИЙ ТАНЕЦЬ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ 

ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА 
 
Хореографія займає важливе місце у розвитку школяра як 

особистості. Виконуючи виховну, пізнавальну, естетичну креативну та 
інші функції,хореографічне мистецтво впливає на творчий, фізичний, 
духовний, естетичний розвиток дітей. Адже хореографія дуже цікавий вид 
діяльності, який розвиває дитину всебічно, виховує культуру та вчить 
помічати прекрасне навіть у дрібницях. 

Танцювальне мистецтво через зміст і форму хореографічного твору 
справляє широкий виховний вплив, задовольняє пізнавальні, наслідувальні 
потреби школярів, забезпечує різнобічну культурну орієнтацію у 
навколишньому світі [4, с. 71]. Народно-сценічний танець сприяє розвитку 
індивідуальних здібностей дитини. Після довготривалих занять 
хореографією діти стають дисциплінованими, працьовитими, самостійними, 
уважними та миролюбними.  

Актуальність висвітленої проблеми визначається різнобічним 
впливом народно-сценічного танцю на становлення школяра, на його 
гармонійний розвиток як особистості засобами народно-сценічного танцю. 

Народно-сценічний танець має значний розвивальний потенціал, що 
у поєднані із професійними якостями педагога забезпечує високу 
ймовірність всебічного розвитку школярів. Можливості народно-
сценічного танцю досліджувало багато науковців: підготовці вчителя-
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хореографа до творчої діяльності (Л. Андрощук, О. Бикова, Т. Благова, 
П. Фриз); формуванню творчого потенціалу майбутнього вчителя 
хореографії засобами народно-сценічного танцю (С. Куценко); його 
виховними аспектами (Б. Колногузенко, К. Островська та ін.). 

Вагомий внесок у розвиток народної хореографії внесли українські 
балетмейстери П. Вірський, В. Авраменко, М. Болотов, А. Кривохижа, 
М. Вантух, Н. Уварова та ін., які є взірцем для сучасного педагога, що 
покликаний навчати дітей в школі. 

На нашу думку, малодослідженою є проблема викладання народно-
сценічного танцю в школі. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні шляхів розвитку особистості 
школяра засобами народно-сценічного танцю. 

Народне мистецтво зародилося ще з давніх часів. Через свою 
творчість народ показує своє життя, культуру, побут, природу, звичаї та 
традиції. Саме через танець народ розкриває свою душу, передає емоції та 
почуття.  

У наш час молоде покоління забуває свої традиції особливо 
танцювальні. Щоб цього уникнути, вчителю народно-сценічного танцю 
слід розробити такі методи проведення уроку, щоб матеріал більш 
запам’ятовувався дітям, а техніка виконання удосконалювалась. 

Сучасний учитель хореографії здійснює хореографічну освіту і 
естетичне виховання учнів, у відповідності до навчальної програми, що 
реалізується у загальноосвітній школі. Він сприяє формуванню у учнів 
любові до танцю, виховує хореографічну культуру. 

Хореографу необхідно розробити план уроку, використовуючи рухи 
та елементи, які будуть підходити віковій категорії учнів. З кожним роком 
добавляти нові складніші елементи, вивчати танцювальну культура 
народів світу. 

Ми вважаємо, основними вимогами до уроку народно-сценічного 
танцю в школі є: 

1. Навчально-творча мотивація учнів на успіх та досягнення. 
2. Конкретна тема та мета уроку. 
3. Взаємозв’язок з вивченим матеріалом. 
4. Збалансоване фізичне навантаження. 
5. Врахування індивідуальних та вікових особливостей школярів. 
6. Використання ігрових елементів під час уроку. 
7. Використання дихальної гімнастики. 
8. Спостереження та контроль емоційного стану дитини (особливо 

при висловленні зауважень). 
9. Дотримання дисципліни. 
10. Надання можливостей для самовираження. 
У початковій школі ми стикаємось з проблемою розсіяння уваги 

дітей, вони швидко виснажуються фізично, тому на уроці хореографії 
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важливим є зміна діяльності. Найкраще діти сприймають матеріал через 
гру. Ще однією із проблем початкової школи є небажання ставати в пару, 
тобто хлопчик і дівчинка. Для її вирішення необхідно зацікавити дітей у 
колективній роботі так, щоб вони вірили, що тільки так можна досягти 
кращої результативності роботи. 

Необхідно також використовувати імпровізацію на уроках 
хореографії. Педагогічне значення імпровізації ґрунтується на необхідності 
сфокусувати в необхідний момент творчі сили, максимально активізувати 
уяву і фантазію. Імпровізація носить характер такого пізнання і творення 
художніх явищ, де експромт і неочікуваність художнього результату 
виявляються основними способами [2, с. 192]. 

Народно-сценічний танець вміщує в собі великий освітній, виховний 
та розвивальний потенціал. 

Серед освітніх можливостей народно-сценічного танцю є: 
– усвідомлення розмаїття танцювального мистецтва світу; 
– осягнення зв’язків народного танцю з життям та побутом людини; 
– колективізація; 
– здобуття знань в галузі хореографії (терміни, поняття, факти, 

види, жанри, стилі, виконавці, особливості мови танцю). 
Виховні можливості народно-сценічного танцю проявляються у 

формуванні естетичних смаків, любові до інших народів, до Батьківщини. 
Народно-сценічний танець формує чітке уявлення про добро і зло, 
моральне і духовне. 

Виховна робота на уроках хореографії має проводить систематично, 
тільки тоді вона дасть гарний результат. Педагог, у першу чергу, має 
шанобливо ставитись до кожного учня, враховувати рівень фізичної 
підготовки та культурного розвитку дитини, він має вміти зацікавити 
дитину різного віку. Бути психологом, наставником, лідером. 

Народно-сценічний танець розвиває в дитини творчий потенціал. 
Розкриває внутрішній світ. 

Важливим аспектом результатів уроку хореографії є публічний 
виступ. Для кожної дитини важливо, щоб на неї звернули увагу її батьки, 
друзі, однокласники чи сам педагог-хореограф. Виступ для дитини – це 
свято демонстрації своїх досягнень, знань та умінь. 

Через танцювальні па виховується уміння граційно і витончено 
рухатися, шляхетно поводитися, задовольняються естетичні потреби та 
інтереси, виховуються естетичні почуття і смаки, ціннісне ставлення до 
мистецтва, до оточуючого світу і людей. У дітей виробляється почуття 
гармонії в собі, як єдності внутрішньої і зовнішньої краси [1, с. 70]. 

Сценічний досвід приносить дітям впевненість в собі, становлення 
особистості. Діти, які не бояться публіки більш активні та цілеспрямовані, 
вони мають стимул до кращого виконання танцювальних елементів. 

Жанрова різноманітність народних танців, а отже, насиченість 
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різними рухами, відмінна динамічність розгортання сюжету танцю 
призводить до розвитку як фізичних здібностей дітей, так і утримання 
уваги до народного танцю [3]. 

Курс народно-сценічного танцю допомагає розвивати танцюриста 
фізично, прищеплює вміння координувати рухи всіх частин тіла, виховує 
витривалість і техніку правильного дихання. Удосконалюючи свої технічні 
можливості студент опановує стилістику народної хореографії, її 
національні особливості, манеру виховання. З перших занять крім 
напрацювання віртуозної виконавської техніки, пластичності, сили, 
шляхетності – розвиваються смаки, внутрішні художні почуття виконавця, 
заохочення до творчості. 
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ХУДОЖНЄ КРАЄЗНАВСТВО ЯК ЗАСІБ НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
В сучасних умовах все більше підвищуються вимоги суспільства до 

громадянина України, у якого серед загальнолюдських якостей поряд з 
мораллю, національною свідомістю та сумлінням повинні бути 
національна духовна культура, патріотичні почуття. Патріотизм як 
моральна якість має інтегральний зміст. З огляду на це в педагогічній 
роботі поєднано ознайомлення дітей з явищами суспільного життя, 
народознавство, засоби мистецтва, практична діяльність дітей (праця, 
спостереження, ігри, творча діяльність та ін.), національні, державні свята. 

За теперішніх умов у вихованні майбутніх громадян України 
пріоритетним питанням освіти виступає національно-патріотичне 
виховання. Про це свідчать наукові праці сучасних дослідників Р. Берези, 
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