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В сучасному світі гостро постає питання розвитку творчої 

особистості, здатної глибоко сприймати, високо цінувати і цілеспрямовано 
примножувати матеріальні і духовні цінності. Тому важливим завданням 
освіти є цілеспрямований розвиток творчих здібностей і можливостей у 
дітей, формування умінь і навичок творчої самореалізації у сфері 
мистецтва. Серед видів синтетичного мистецтва чільне місце належить 
хореографії, яка дозволяє втілити глибину авторської думки через 
пластику і ритмомелодику. 

У контексті життєтворчості як джерело саморозвитку хореографічна 
обдарованість розглядається Б. Забутою. Е. Музиченко, Л. Соханем, 
О. Єрьоміною, О. Матюшкіним та С. Хабаровою. О. Кульчицькою 
здійснено біографічний аналіз вікових аспектів розвитку хореографічної 
обдарованості. 

Специфіка розвивального впливу хореографічного мистецтва на 
особистість дитини ще не достатньо висвітлена. Досі вона була об’єктом 
вивчення переважно у дослідників-хореографів (В. Захаров, Ю. Громов), 
педагогів (Н. Ветлугіна, О. Кенеман, Т. Баришнікова), мистецтвознавців 
(А. Волинський, В. Красовська, О. Конорова). 

Метою даної статті є аналіз і дослідження розвитку творчих 
здібностей дітей на уроці хореографії. 

Успішність оволодіння тією чи іншою професією, ефективність 
трудової діяльності великою мірою залежить від здібностей. При 
відсутності здібностей процес засвоєння знань і вмінь затягується, 
потребує значних зусиль і напруження при порівняно скромних 
результатах. 

Кожна людина є носієм свого індивідуального творчого потенціалу. 
Під творчим потенціалом розуміють сукупність творчих можливостей і 
здібностей, реалізація яких характеризує розвиток особистостей. 

Основними показниками творчих здібностей є швидкість і гнучкість 
думки, оригінальність, допитливість, точність і сміливість. У дитячому віці 
вона має неусвідомлений характер виникає спонтанно, що здебільшого 
залежить від впливу батьків, учителів. Пізнання та осмислення дитиною 
своїх здібностей сприяє її самоствердженню та реалізації як особистості. 
Вона сприймає себе як суб’єкта власної життєдіяльності, вчиться 
рефлексувати власні дії, поведінку, чинники. 

Хореографічна обдарованість передбачає гармонійне поєднання 
фізичних, психофізіологічних і психологічних даних, природних задатків з 
особистими рисками людини, що розвивається впродовж її життя в 
певному оточенні (хореографічна група). 



В основі психологічних особливостей, що відрізняють конкретну 
людину від інших, лежать індивідуальні характеристики: 
конституціональні особливості, нейродинамічні характеристики мозку, 
особливості асиметрії півкуль головного мозку та інші. Саме ця 
різноманітність індивідуальних характеристик виступає як природні 
задатки, але ще не визначає розвиток здібностей як індивідуальних 
психологічних можливостей. Успіх діяльності залежить від взаємодії трьох 
компонентів: знань, умінь і мотивації. 

Хореографічне мистецтво Л. Сохань, О. Єрьоміна розуміють як 
складний процес, де поєднується емоційна та інтелектуальна сторони, 
музичний матеріал й індивідуальні особливості виконання. Ця єдність 
зумовлює явище естетичного переживання з усіма специфічними і 
характерологічними особливостями. 

На думку С. Хабарової, сучасна хореографічна діяльність як одна із 
форм відображення дійсності існує у часі, значенні і змісті. Вона виділяє 
такі складові хореографічного образу: 

– музична (характер, ритм, жанр, тональність); 
– хореографічна композиція (ритм, симетрія, асиметрія, рівновага, 

контраст, нюанси танцю, чистота ліній); 
– техніка виконання (координація, пластика, виразність рухів); 
– артистичність, емоційність та психофізіологічний стан виконавця, 

суб’єктивний і зовнішній експресивний рівень виконавця; 
– суб’єктивне сприйняття образу глядачами й іншими 

хореографами. Техніка виконання при цьому включає якість виконання 
рухів, ритмічність, музикальну швидкість. 

Кожен з етапів хореографічної діяльності, на думку дослідників, 
містить елементи творчості. Основним завданням хореографів, за 
Б. Янклевич та Н. Чепелєвою є осмислення хореографічного твору та 
передача його засобами виразних рухів. По відношенню до цього 
концепція керівника є базовою, а концепція виконавська є частковою 
інтерпретацією з багатьох можливих концепцій жанру. На першому етапі 
відбувається визначення суб’єктом хореографічного інформаційного поля 
та часова організація матеріалу – відбувається аналіз твору з власним 
прочитуванням образів. Розуміння хореографічного матеріалу залежить від 
рівня підготовленості виконавця, від уміння проектувати і презентувати 
цей образ глядачу. На другому етапі відбувається осмислення художньої 
цілісності твору та естетичної концепції керівника – як професійної оцінки 
у поєднанні з відповідності твору естетичним вимогам. Таким чином, 
хореографічні здібності можна визначити як спеціальні, які поєднують у 
собі музичне, естетичне і хореографічне сприймання, переоцінку твору і 
(творчий) компонент – вміння вносити зміни у структуру танцю. 

Формою прояву творчого компонента є акторські здібності. 
Біографічні свідчення стверджують, що провідні майстри балету завжди 
були не лише вправними танцівниками, а й справжніми акторами. 



Хореографічна обдарованість – явище багатогранне. Існують різні 
погляди на те, які саме якості (музичні дані, пластика тіла, виразність 
мімічна чи темперамент) є визначальними для розвитку обдарованості. 
При цьому високий рівень розвитку окремих здібностей не гарантує 
обдарованості. 

Отже, здібності виявляються тільки в діяльності, яка не може 
здійснюватися без наявності цих здібностей. Складовими творчого 
потенціалу є задатки, схильності, інтерес, допитливість, прагнення 
творити, швидкість засвоєння нового, інтелект, наполегливість і 
систематичність в роботі. Хореографічна обдарованість передбачає 
гармонійне поєднання фізичних, психофізіологічних і психологічних 
даних, природних задатків з особистими рисами людини, що розвиваються 
впродовж її життя в певному оточенні (хореографічна група). Таким 
чином, хореографічні здібності можна визначити як спеціальні, які 
поєднують у собі музичне, естетичне і хореографічне сприймання, 
переоцінку твору і (творчий) компонент – вміння вносити зміни у 
структуру танцю. 
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