
 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 36, 2011 

 196 

Людмила Гаврілова, 
Володимир Котов  

 
ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ 

КЕРІВНИКІВ ХОРЕОГРАФІЧНИХ КОЛЕКТИВІВ НА ЗАНЯТТЯХ З 
КУРСУ «РОБОТА З САМОДІЯЛЬНИМ КОЛЕКТИВОМ» 

 
Державна культурна політика наголошує на пріоритетності 

відродження та розвитку національних традицій у культурі, мистецтві та 
освіті, закликає звернутись до свого коріння, віднайти не тільки невідоме в 
своєму минулому, але, спираючись на нього, побудувати стратегію онов-
лення духовного життя нації. Вирішальним чинником у процесі форму-
вання особистості, спроможної в недалекому майбутньому взяти участь у 
відродженні та примноженні національної культури, виступає власне 
національна свідомість, яка знаходить вияв у пам’яті про минуле, у 
відчутті власної пов’язаності з долею Батьківщини, в національній 
ідентифікації, тобто ментальній, духовно-культурній спорідненості зі своїм 
народом.  

Одним із найпотужніших засобів національного виховання є мистец-
тво – одна з найдосконаліших форм опанування світу у всій повноті його 
творчої універсальності, тонкий інструмент «гуманізуючої соціалізації». 
Естетичні засоби впливу мистецтва, зокрема хореографії, на особистість є 
найбільш дієвими, оскільки формують найважливіші людські якості. На 
виховному потенціалі цього мистецтва акцентував увагу у своїх роботах 
вітчизняний педагог та хореограф, автор теорії українського народного 
танцю В. Верховинець [2], особливого значення музично-руховому вихо-
ванню дітей надавала С. Русова [5]. Про залучення молоді до національних 
музично-хореографічних традицій як важливий чинник національного ви-
ховання вели мову К. Василенко [1], А. Гуменюк [3] та ін.  

Особливо активно процес розвитку національної свідомості 
відбувається у процесі власної, зокрема хореографічної, творчості. Саме 
тому, майбутні керівники танцювальних колективів, студенти 
хореографічних відділень вищих навчальних закладів України перш за все 
оволодівають навичками створення авторських танцювальних композицій. 
Мета цієї статті – оприлюднити досвід творчої роботи з використанням 
інтерактивних технологій навчання зі студентами хореографічного 
відділення факультету підготовки вчителів початкових класів 
Слов’янського державного педагогічного університету (спеціальності 
7.010102, освітньо-кваліфікаційний рівень – «спеціаліст»). 

Серед багатьох навчальних дисциплін, вивчення яких сприяє розвит-
ку танцювальної майстерності майбутніх хореографів, – спецкурс «Робота 
з самодіяльним колективом», що вивчається за навчальним планом у 10 
семестрі та узагальнює знання, які студенти одержали під час вивчення 
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інших спеціальних дисциплін: теорія і методика класичного, історико-
побутового, народного танцю, дуетний танець, мистецтво балетмейстера 
тощо. Курс передбачає активну творчу діяльність студентів із залученням 
інтерактивних технологій навчання. Кожен студент має продемонструвати 
власну хореографічну майстерність, творчу фантазію та професіоналізм, 
створюючи композиції різних танців. Особлива увага приділяється танцям 
різних регіонів України, що сприяє активному розвитку національної 
гідності та свідомості студентів.  

Зазначимо, що на заняттях з курсу «Робота з самодіяльним колекти-
вом» широко використовується інтерактивний підхід, тобто для вирішення 
дидактичних завдань використовуються групові методи навчання. «Педа-
гог при цьому виконує функції помічника в роботі, консультанта, 
організатора, стає одним із джерел інформації. Студент і викладач висту-
пають як рівноправні суб’єкти навчального процесу. Інтеракція виключає 
домінування будь-якого учасника, думки, точки зору над іншими, але має 
враховувати конкретний досвід та практичне застосування. Під час такого 
діалогового навчання студенти вчаться критично мислити, розв’язувати 
складні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної інформації, зва-
жуючи альтернативні думки, приймати продумані рішення, брати участь у 
дискусії, спілкуватись з іншими людьми» [4, с. 2]. 

Робота в парах, робота в групах, обговорення в загальному колі, по-
шук інформації – усі ці види інтерактивного навчання доцільні на заняттях 
з курсу «Робота з самодіяльним колективом». 

Наведемо приклад використання інтерактивних технологій у 
практиці хореографічного навчання студентів. Студенти ознайомилися із 
сценарним планом українського танцю «Буковинська полька», створеного 
їх викладачем, керівником зразкового ансамблю народного танцю «Родни-
чок» м. Слов’янська Донецької області В. Котовим. Потім вони 
розділилися на групи, кожна отримала домашнє завдання: сформулювати й 
висловити власну думку щодо змісту танцю, його хореографічної лексики, 
підбору музики й костюму тощо. Студенти мали знайти інформацію щодо 
національної специфіки буковинського танцю, висловитися стосовно його 
композиційного плану. Потім, враховуючи творчі знахідки майбутніх 
фахівців, викладач разом з ними мав внести зміни у власний сценарний 
план танцю.  

Отож, наведемо результат спільної роботи студентів й викладача. 
Опис (сценарний план) танцю «Буковинська полька» 

Уявіть собі таку картину: теплий весняний вечір, буковинським се-
лом спокійно йдуть дівчата в красивих національних костюмах, гордовито 
гуляють вони вулицею, показуючи своє святкове вбрання. Дівчата пряму-
ють на сусіднє обійстя до хлопців, де вони разом співатимуть пісень, води-
тимуть хороводи, жартуватимуть, пускатимуться в танок. Побачивши 
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дівчат, хлопці злегка жартують над ними.  
У танці беруть участь вісім і більше пар. 
Першим на сцені з’являється парубок, який бачить дівчат та кличе 

хлопців. 
Дівчата виходять із правого боку лаштунків, а хлопці – з лівого й 

стають у дві діагоналі. Дівчина й парубок (солісти) – у центрі сцени. Жар-
туючи над дівчатками, парубок-соліст вимовляє слова: «А хто хоче танцю-
вати, прошу пару вибирати!» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вихід соліста – 16 тактів. 
Після слів соліста дівчина обертає його навколо себе і відкидає до 

хлопців – 16 тактів.  
Вихід хлопців і дівчаток – 16 тактів. 
Дівчата звертаються до парубків: «Годі хлопці жартувати, нумо 

польку танцювати!» 
Хлопці відповідають: «Раді з вами танцювати – просим вступ до 

польки грати!» 
Звучить музика – 4 такти вступу й усі учасники стають колом у пари 

обличчям один до одного. 
Наступний рух: управо крок підставити, крок підставити і два приту-

пи. Потім усі рухи повторюються вліво – 16 тактів. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Усі учасники припаданням роблять мале коло: шість припадань і 

притуп – 8 тактів. 
Надалі розкривають коло на 6 припадань і 1 притуп – 16 тактів. 
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Відтак йде зміщення парубка й дівчини праворуч двома па де баск і 

двома притупами до чужого партнера, після чого все повторюється ліворуч 
до своєї партнерки – 8 тактів. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Хлопці широким кроком заходять у коло на 4 такти і роблять дві 

присядки за IV позицією – 4 такти. 
Повертаються припаданням спиною з кола – 4 такти, знову роблять 

присядку за IV позицією на 4 такти. 
Водночас, дівчата припаданням виходять із кола на 4 такти і роблять 

два повороти з притупом на 4 такти. Повертаються також спиною в коло – 
4 такти й два повороти з притупом – 4 такти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Потім усі беруться за руки, стають великим колом і рухаються пра-

воруч бічним галопчиком колом зі словами: «Ой ти, полька-буковинка, на 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 36, 2011 

 200 

півкроку веселинка!» – 16 тактів. 
Після цього кожен хлопець правою рукою бере дівчину за ліву руку 

й обертає навколо себе двічі припаданням – 16 тактів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Відтак коло розривається на дві лінії з відходом припаданням до 

правих і лівих лаштунків – 16 тактів. 
Перші хлопці широкою ходою на 4 такти підходять один до одного і 

на 4 такти роблять дві присядки за IV позицією – 8 тактів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Надалі припаданням повертаються спиною на місце – 4 такти й на 4 
такти роблять дві присядки за IV позицією – 8 тактів. Дівчата в цей час 
стоять на місці й роблять припадання. 

Потім дівчата йдуть назустріч одна одній припаданням (4 такти) і на 
4 такти два притупи – 8 тактів і так само повертаються на свої місця – 4 
такти йдуть припаданням і на 4 такти два притупи. 

Хлопці на місці роблять припадання. 
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Танцюристи обох ліній беруться за руки і по задньому плану 
бічними галопчиком міняються місцями і стають півколом – 16 тактів. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Хлопці широким ходом виходять уперед із словами «Файно польку 

танцювали, аж всі чоботи порвали!» – 8 тактів і на наступні 8 тактів по-
вертаються на свої місця. 

Дівчата також проходять уперед на 8 тактів зі словами: «Ваші чобо-
ти підкуємо, Буковинку танцюємо!» і на 8 тактів повертаються на свої 
місця. 

Відтак учасники беруться за руки і з півкола розходяться на два 
«струмочки» – 16 тактів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Після струмочка, тримаючись за обидві руки, усі учасники розхо-
дяться на дві лінії (16 тактів) обличчям один до одного, руки розкриті в 
сторони. 

 
 
 
 
 
 
 

Вихід на фінал: крок – підставити, крок – підставити і два притупи. 
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Музика танцю «Буковинська полька»: 
 

 
Для постановки запропонованого танцю студенти ознайомилися зі 

специфічними рисами національного одягу Буковини, який має такий ви-
гляд:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Дівочий костюм. Сорочка із суцільними широкими рукавами, 
пришитими по основі, прикрашена поліхромною вишивкою. Безрукавка 
вишита барвистими візерунками кольоровою шерстю. Опинка, яка 
обгортає стегна, з домотканої вовняної тканини, заткана нитками жовтого і 
помаранчевого кольору. Головний убір – «кода» – виготовлений із карто-
ну, обшитого тканиною, прикрашений бісером, кольорами, стрічками. Зго-
ри прикріплено пучок соломи (ковили). Різноколірне скляне намисто рясно 
прикрашає бюст і шию. Шкіряні черевики жовтого кольору, на ґудзиках, 
красиво покриті орнаментом. 

2. Чоловічий костюм. Довга тунікоподібна сорочка з домотканого 
полотна, яка одягається зверху штанів, підперезана широким шкіряним 
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поясом. Безрукавка і сердак прикрашені аплікацією зі шкіри, сукна і ви-
шивкою. Вузькі «суконні» штани з білого полотна вишиті на штанинах. 
Одяг був надзвичайно колоритним, рясно прикрашеним різноколірною ви-
шивкою, плетінням, аплікаціями зі шкіри, металевими пістонами. Чоловічі 
капелюхи були уквітчані, прикрашені різноколірними стрічками, пір’ям та 
ін. Пастоли «морщені», «заклебучені», прив’язані до ноги «волоками». 

Підводячи підсумки, слід визначити важливі положення щодо вико-
ристання інтерактивних технологій навчання у процесі виховання 
національної свідомості майбутніх керівників хореографічних колективів 
на заняттях з курсу «Робота з самодіяльним колективом». 

1. Танець як поєднання певних рухів завжди виступає своєрідним 
мистецьким відображенням свідомості того чи іншого народу. Зміст 
українських танців, які відображують різноманітну життєву дійсність, 
основні її сфери (природне, оточуюче, суспільне, особисте життя тощо), є 
інформативно-пізнавальним, цікавим, корисним, доступним, сприятливим 
для виховання національної свідомості молоді. 

2. Керівник хореографічного колективу має усвідомити характерну 
лексику національного танцю для того, щоб потім, на основі традиційного 
танцювального руху, створити власний сценічний твір. Використання 
інтерактивних методів («Карусель», «Пошук інформації», обговорення в 
загальному колі, робота в парах та ін.) значно підвищуює творчу 
активність студентів. 

3. Фольклорний матеріал потребує обережного, шанобливого 
відношення. Використовуючи рухи народно-сценічного танцю, які мають 
фольклорне походження, майбутні керівники хореографічних колективів 
своєрідно їх компонують, ускладнюють малюнок та хореографічну лекси-
ку. Відповідно оцінити студентські знахідки знов-таки допомагають 
інтерактивні методи навчання. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Василенко К. Ю. Украинский народный танец / К. Ю. Василенко. – 
М. : Искусство, 1981. – 160 с. 

2. Верховинець В. М. Теорія українського народного танцю / 
В. М. Верховинець. – 5-те вид., доп. – К. : Музична Україна, 1990. – 
150 с. 

3. Гуменюк А. І. Народне хореографічне мистецтво України / 
А. І. Гуменюк. – К. : Мистецтво, 1963. – 235 с. 

4. Зубенко О. В. Інтерактивні технології навчання при вивченні 
іноземних мов в технічному ВНЗ / О. В. Зубенко, С. О. Медведєва / 
[Режим доступу] http://www.vinnits.ua/ 

5. Русова С. Дошкільне виховання / С. Русова. – Українське видавництво 
в Катеринославі, 1918. – 162 с. 


