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НАРОДНО-СЦЕНІЧНИЙ ТАНЕЦЬ 

ЯК ЗАСІБ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРА 

 

Хореографія займає важливе місце у всебічному розвитку школяра. 

Виконуючи пізнавальну, естетичну, виховну, креативну та інші функції, 

хореографічне мистецтво впливає на естетичний, творчий, духовний, 

фізичний розвиток дітей. Хореографія дуже цікавий вид діяльності, який 

всебічно розвиваючи, навчає помічати прекрасне навіть в дрібницях. 

Танцювальне мистецтво через зміст і форму хореографічного твору 

справляє широкий виховний вплив, задовольняє пізнавальні, наслідувальні 

потреби дітей, забезпечує різнобічну культурну орієнтацію у 

навколишньому світі [2]. Вважаємо, що саме вплив народного 

хореографічного мистецтва має провідне значення в творчому розвитку 

дітей. Адже мистецтво танцю, цікавий вид діяльності, в якому відчуваєш 

себе творцем чогось нового та прекрасного. 

Виховний та розвивальний вплив народно-сценічного танцю на 

особистість досліджували багато науковців: формування творчого 

потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного 

танцю (С. Куценко); його виховні аспекти ( Б. Колногузенко, 

К. Островська.); підготовку вчителя-хореографа до творчої діяльності 

(Л. Андрощук, О. Бикова, Т. Благова, П. Фриз та ін.). 

На нашу думку, малодослідженою є проблема викладання народно-

сценічного танцю в школі та його вплив на всебічний розвиток школяра. 

Метою публікації є дослідження всебічного розвитку школяра 

засобами народно-сценічного танцю. 

Народно-сценічний танець – це вид хореографічного мистецтва, 

створений на основі фольклору чи власного бачення балетмейстера та 

збагачений різнобарвною палітрою виражальних засобів, які допомагають 

максимально точно розкрити художньо-образний зміст хореографічної дії 

[2]. 
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Сучасний учитель хореографії надає хореографічну освіту у 

відповідності до навчальної програми, що реалізується у загальноосвітній 

школі. Учитель сприяє формуванню в учнів любові до танцю, виховує 

хореографічну культуру. 

Народне мистецтво зародилося ще з давніх часів. Через свою 

творчість народ показує культуру, своє життя, звичаї, традиції, побут та 

природу. Саме через танець розкривається його душа, передаються 

почуття та емоції. У наш час молоде покоління забуває свої традиції. Аби 

уникнути цього, вчителю народно-сценічного танцю слід розробити такі 

методи проведення уроку, щоб техніка виконання удосконалювалась, а 

матеріал більше запам’ятовувався дітям. Хореографу необхідно розробити 

план уроку, використовуючи рухи та елементи, які будуть підходити 

віковій категорії учнів, з кожним роком навчати новим танцювальним 

культурам народів світу, добавляти нові елементи. На нашу думку, 

основними вимогами до проведення уроку народно-сценічного танцю в 

школі, з метою всебічного розвитку школярів є: 

- конкретна тема та мета уроку; 

- врахування індивідуальних та вікових особливостей школярів; 

- насичення ігровими елементами під час уроку; 

- використання дихальної гімнастики; 

- спостереження та контроль емоційного стану дитини (особливо 

при висловленні зауважень); 

- збалансоване фізичне навантаження; 

- дотримання трудової дисципліни; 

- надання можливостей для самовираження; 

- навчально-творча мотивація учнів на успіх та досягнення; 

- взаємозв’язок з вивченим матеріалом. 

Необхідним на уроках хореографії є використання імпровізації. В 

педагогіці 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 [3, с. 192]. Народний танець має 

широкий спектр можливостей для застосування імпровізації як методу 

всебічного виховання та розвитку. Виховні можливості народно-

сценічного танцю проявляються у любові до інших народів, до 

Батьківщини, формуванні естетичних смаків. Він формує чітке уявлення 

про моральне і духовне, добро і зло. 

На уроках хореографії, виховна робота має проводитися 

систематично, тільки тоді вона дасть гарний результат. У першу чергу, 

педагог має враховувати рівень фізичної підготовки та культурного 

розвитку дитини, шанобливо ставитись до кожного учня, вміти зацікавити 

дитину різного віку. Бути наставником, лідером, психологом. 
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Народно-сценічний танець вміщує в собі великий виховний, освітній 

та розвивальний потенціал. Серед можливостей народно-сценічного 

танцю: колективізація; здобуття знань в галузі хореографії (терміни, 

поняття, факти, види, жанри, стилі, виконавці, особливості мови танцю); 

усвідомлення розмаїття танцювального мистецтва світу; осягнення зв’язків 

народного танцю з життям та побутом людини тощо. 

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. Сценічний досвід 

приносить дітям впевненість в собі. Діти, які не бояться публіки більш 

активні та цілеспрямовані, вони мають стимул до кращого виконання 

танцювальних елементів. 

Жанрова різноманітність народних танців, а отже, насиченість 

різними рухами, відмінна динамічність розгортання сюжету танцю 

призводить до розвитку як фізичних здібностей дітей, так і утримання 

уваги до народного танцю [4]. Через танцювальні па виховується уміння 

граційно і витончено рухатися, ціннісне ставлення до мистецтва, шляхетно 

поводитися, виховуються естетичні почуття і смаки до оточуючого світу і 

людей. У дітей виробляється почуття гармонії в собі, як єдності 

внутрішньої і зовнішньої краси [1, с. 70]. 

Курс народно-сценічного танцю розвиває танцюриста фізично, на 

засадах творчої співпраці з педагогом, виховує любов до Батьківщини, 

повагу до інших народів, виховує естетичні смаки, моральні цінності та 

переконання.  
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