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Виховання підростаючого покоління для кожної нації є найважливі-

шим складником національної культури. Передача всіх культурно-
історичних традицій батьків, дідів і прадідів завжди гарантувала вічність 
життя нації. Справжнє виховання не може існувати в «чистому вигляді», 
тобто поза традиційною культурою певної нації. Усі найвидатніші педаго-
ги світу визнавали, що виховання дитини завжди має ґрунтуватися насам-
перед на культурно-історичних цінностях своєї нації, а вже пізніше відбу-
вається ознайомлення з традиціями інших народів. Незаперечний закон 
дидактики: пізнання навколишнього світу починається із знайомства з рід-
ною вулицею, селом чи містом, своєю країною, а вже потім – з іншими 
краями. Тобто, від пізнання свого, рідного, національного – до пізнання 
чужого, багатонаціонального, світового [2, 406]. 

Кожна нація, кожен народ, навіть кожна соціальна група мають свої 
звичаї, обряди, традиції, що виробилися протягом багатьох століть і освя-
чені віками.  

Звичаї – це не відокремлене явище в житті народу, це – втілення в 
рухи і дію світовідчуття, світосприймання та взаємини між окремими лю-
дьми. А ці взаємини і світовідчуття безпосередньо впливають на духовну 
культуру певного народу, що у свою чергу впливає на процес постання на-
родної творчості. Саме тому народна творчість нерозривно пов’язана із 
звичаями народу. 

Обряди – це символічні дійства, приурочені до відзначення найбільш 
важливих подій у житті людських гуртів, родин, окремих осіб. 

Традиції – це все, що складалося у того чи іншого народу впродовж 
тривалого історичного періоду (способи виробництва і споживання, звичаї, 
обряди, правила поведінки, погляди, смаки та ін.) та набуло сталої форми і 
у такому незмінному вигляді передається від покоління до покоління [1, 8-9]. 

У народній хореографії часто застосовують фольклорний матеріал як 
засіб всебічного розвитку особистості. Танцювальний фольклор – невиче-
рпний скарб мистецтва, що створений самим народом. Особливість хорео-
графічного мистецтва в тому, що його природа синкретична, вона включає 
в себе інші види мистецтва – музику, живопис, скульптуру. Вміло постав-
лена робота танцювального колективу має допомогти виховати розвинуту 
людину з високими духовним та фізичними якостями.  

Звичаї, традиції, обряди лежать в основі багатьох хороводів, сюжет-
них та побутових танців. Наприклад, у хороводах найчастіше показують 
зустріч весни, відзначення літа та зустріч Нового року, а от такі обрядові 
дії, як сватання, хрещення, весілля та ін. ми можемо спостерігати у побу-



тових та сюжетних танцях. Яскраво показано культуру українського наро-
ду в танцях П. Вірського, таких як: «Ми з України», «Гопак», «Сестри», 
«Чумацькі радощі», «Ой, під вишнею», «Повзунець», «Запорожці», «Ми, 
пам’ятаємо» та інші [3, 51]. 

Отже, справжній народний танець – не бездушна, показана еквіліб-
ристика «трюкачів в українській одежі», а своєрідний прояв почуттів наро-
ду мовою хореографії та пластики. Балетмейстери, вивчаючи народні тан-
ці, творчо їх інтерпретують, технічно удосконалюють, бережливо дотри-
муються стилю, характеру та їх найважливіших національних особливос-
тей. Але слід пам’ятати, що український народ має давні родинні традиції, 
які розвивалися протягом віків. Час, звичайно, вносити свої корективи і 
новизну, проте варто зберегти неперехідні цінності, які виробив народ. 
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