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ТАНЕЦЬ ЯК ОСНОВА ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ОСОБИСТОСТІ 

 
«Всіх дітей я хочу вчити, але 

не для того, щоб робити з них тан-
цівниць і танцівників! Вільний дух 
може бути тільки у розкріпаченому 
тілі, і я хочу розкріпачити ці дитячі 
тіла …» 

А. Дункан 
 
Актуальною проблемою сьогодення є питання гармонійного розвит-

ку особистості засобами хореографії. Річ у тому, що танець з дивною гар-
монією поєднує в собі можливості впливу на фізичну, психічну і духовну 
сторони індивідуальності людини. Танцювальні заняття корисні для всіх, 
незалежно від професійних хореографічних здібностей. Якщо дитина має 
певні фізичні або психологічні проблеми, тим більш важливо приділяти 
увагу її фізичному та психічному розвиткові за допомогою танцю. 

Люди почали танцювати дуже давно – з часу виникнення людства. 
Вчені стверджують, що спочатку танець був пов’язаний із працею. Необ-
хідний для праці темп напруження м’язів досягався за рахунок виконання 
ритмічних рухів. Для тренування м’язів і мислення важливу роль відігра-
вали ритмічно-рухові ігри. Згодом, відокремившись від праці, танець ви-
користовувався для звільнення від м’язової та емоційної напруги. Він ви-
конувався протягом тисячоліть у різних культурах у святкових та похо-
ронних ритуалах, для лікування хворих. Популярною розвагою були на-
родні танці. В античній Греції танцювали всі прошарки населення – від се-
лянина до філософа. Про важливу роль танцю для розвитку людини гово-
рив Платон, називаючи неосвіченим того, хто не опанував цього мистецтва. 

Можливість гармонійного розвитку дитини шляхом вільного втілен-
ня музично-художніх почуттів у танцювальних рухах довела своєю педа-
гогічною діяльністю видатна танцівниця початку ХХ ст. А. Дункан. Ефек-
тивність використання народних танців і пісень для розвитку дітей відзна-
чав відомий український фольклорист, композитор і хореограф В. Верхо-
винець, який широко використовував танці та ігри у своїй педагогічній 
творчості. Сьогодні танець утілює весь діапазон емоцій та думок людини. 
Танець – це дійовий та приємний засіб фізичного, психічного і духовного 
розвитку. Під час танцювальних занять багато часу приділяється розвитку 
гнучкості тіла і загальній фізичній підготовці. Рухи у танці емоційно заба-
рвлені, що підвищує ефективність їх впливів на розвиток фізичних можли-
востей людини. Психологи встановили, що танець сприяє зниженню три-



вожності більшою мірою, ніж терапія музикою або звичайними фізичними 
вправами. У свою чергу, він стимулює відчуття комфорту і добробуту, до-
помагає розвитку активності. Інтенсивне фізичне навантаження під час за-
нять хореографією призводить до виділення ендорфінів, які підвищують 
настрій. Виразні рухи людини безпосередньо пов’язані з її почуттями та 
мисленням. Тому таке важливе значення мають заняття хореографією для 
формування дитини, особливо у молодшому шкільному віці. Навчання у 
хореографічних студіях розвиває не тільки спеціальні здібності, а й загаль-
ні здібності, які стануть у нагоді для будь-якої творчої діяльності. 
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