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ПОГЛЯД КЕРІВНИКА НА ПРОБЛЕМУ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОЇ НАРОДНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ.
Патріотичне виховання підростаючого покоління –
основа стабільного розвитку країни в майбутньому. За
словами
видатного
українського
педагога
В. О.
Сухомлинського “Домогтися того, щоб вихованця вже з
дитинства хвилювало теперішнє та майбутнє Вітчизни, - одна
з найважливіших передумов запобігання моральним зривам у
дитячі роки. Патріотичні думки, почуття, тривоги,
патріотичний обов’язок, громадянська відповідальність – це
основа почуття людської гідності. Той, у кому ви сформували
ці якості душі, ніколи не виявить себе в чомусь поганому,
навпаки – він прагнутиме виявляти себе тільки в доброму,
гідному наших ідей, нашого суспільства”. Але в даний час
спроби підняти національну свідомість виявляються
безрезультатними. Хореографічна діяльність необхідна
дитині дошкільного віку для того, щоб не пропустити
сенситивного періоду, коли використання задатків стає
найбільш своєчасним для розвитку спеціальних здібностей та особистості загалом.
Освічені, люблячі батьки помічають у своєї дитини потяг до музики і руху ще в ранньому
дитинстві. Та можна наголосити, що це бажання не зникає і у дорослої людини упродовж
усього життя!
Ми представляємо матеріали досвіду роботи керівника гуртка дошкільного
навчального закладу (центру розвитку дитини) “Надія” Запорізької міської ради
Запорізької області Колєснікової Світлани Степанівни з теми “ Патріотичне виховання
дітей дошкільного віку засобами сучасної народної хореографії ”.
Актуальність цього досвіду зумовлена необхідністю залучення дітей дошкільного
віку до національної культури, винайдення шляхів формування національного світогляду
та художньо-естетичної культури дитини в період, коли активно розвивається її особистість
і формуються професійні переконання й, нарешті, набуття вихованцями фахової
компетентності щодо творчого використання цінностей українського хореографічного
мистецтва в дошкільній освіті
Дорослі, створюючи протягом усього дошкільного дитинства сприятливі умови для
розвитку дитячої обдарованості у вигляді занять хореографією, посильних виступів, мають
на меті залучати дитину до мистецтва танцю через її власні активні дії, сприяти прояву
креативності, допомогти кожному малюкові виявити художній хист, самостійність,
розвинути у дітей схильність до творчості та, відповідно, творчі уміння, сформувати у
дошкільнят потребу спілкуватися засобами мистецтва танцю.
У зв’язку з тим, що даний досвід базується на програмі, яка містить всі необхідні
структурні елементи, а саме: програмові завдання з ритміки та хореографії; алгоритм
організації та побудови заняття; перспективне планування роботи з ритміки та хореографії;
показники засвоєння програми дітьми; рівні засвоєння дошкільниками основних вмінь та
навичок з ритміки та хореографії та орієнтовні плани-конспекти занять, можна наголосити
про його змістовність та можливість використання з питань формування хореографічної
компетенції та патріотичних почуттів дітей старшого дошкільного віку засобами сучасної
народної хореографії.
Сподіваємося, що даний досвід, може допомогти зацікавленим педагогам в
організації роботи не тільки за проблемою досвіду, а і в здійснення роботи з питань
патріотичного виховання дошкільнят різними засобами та оптимізації освіти в
дошкільному навчальному закладі.
Директор ЦРД «Надія»

І. В. Кіченко
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ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ ПЕДАГОГА
Колєснікова Світлана Степанівна, 1973 року народження;
освіта: середньо-спеціальна
спеціальність за дипломом: організатор культурно-освітньої
роботи;
педагогічний стаж: 22 роки;
Колєснікова С.С. працює в дошкільному навчальному
закладі (центрі розвитку дитини) “Надія” Запорізької міської
ради Запорізької області з 1995 р. Сприяє залученню вихованців
до творчої діяльності, спрямовує професійну діяльність на
пошук обдарованих дітей, сприяє створенню умов для виконання
варіативної частини Базового компоненту дошкільної освіти з
напрямку «Хореографія».
Вже двічі поспіль вихованці ЦРД «Надія» стають
переможцями районного етапу та призерами обласного етапу
Міжрегіонального
фестивалю
ораторського
мистецтва
«Заговори, щоб я тебе побачив» - Свіриденко Ліза (лютий 2015 р.), Малишева Лєра (лютий
2016 р.). У грудні 2014 році танцювальний колектив ЦРД «Надія» під керівництвом
С.С.Колєснікової приймав участь у Всеукраїнському тижні права Головного управління
юстиції у Запорізькій області, проведеного в приміщенні Класичного приватного
університету. У квітні-травні 2017 р. хореографічні колективи ЦРД стали переможцями та
лауреатами з номінації «Хореографія» районного конкурсу «Таланти ДНЗ Шевченківського
району» та міського конкурсу «Зірочки дошкілля».
Тези та стендова доповідь Колєснікової С.С., керівник гуртка, з питань «Патріотичне
виховання дітей дошкільного віку засобами сучасної народної хореографії» опубліковано в
матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання національнопатріотичного виховання дітей та молоді: досвід та проблеми». Стендова доповідь
Колєснікової С.С., з теми «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами сучасної
народної хореографії» опубліковано в матеріалах міжнародної науково-практичної
конференції «Світ ХХІ сторіччя: модернізація освіти та цінності дитинства».
Вже понад 15 років вона є активним учасником районного методичного об’єднання
музичних керівників, на засіданнях якого неодноразово проводила майстер-класи для
педагогів Шевченківського району. Для слухачів курсів музичних керівників при КЗ
«ЗОІППО» ЗОР проводила лекції з теми: «Розвиток танцювальних здібностей засобами
хореографії, методика викладання та практичні заняття».
Колєснікова С.С. є укладачем парціальної програми з навчання дітей дошкільного віку
ритміки та хореографії, затверджена наказом Департаменту Облдержадміністрації від
16.02.2017 № 0139.
У 2016 році педагогом узагальнено передовий педагогічний досвід “Патріотичне
виховання дітей дошкільного віку засобами сучасної народної хореографії” відповідна робота
з цього напряму ефективно здійснюється протягом п’яти років. За результатами 3 місце у
обласному конкурсі «Методист року 2016», грамота департаменту освіти і науки запорізької
облдержадміністрації (наказ Департаменту від 30.06.2016 № 0454).
Світлана Степанівна у складі творчого колективу ЦРД в м. Київі на Всеукраїнському
Дні довкілля проводила майстер-клас – інтерактивне дійство за темою «Мультимедійне
забезпечення для проведення дитячих свят та театралізованих вистав в ДНЗ: родзинки та
секрети використання».
Нагороджено Почесною грамотою Президії Запорізького обкому профспілки
працівників освіти і науки України (січень 2010), грамотою ТВО Шевченківського району
(вересень 2013 р.), грамотою Департаменту ЗМР (червень 2017 р.)
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1. Постановка проблеми
В Законі України “Про освіту” зазначено, що “метою освіти є всебічний розвиток
людини як особистості та найвищої цінності суспільства…, виховання високих моральних
якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій
основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього
рівня народу ...”. Держава визначає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює належні
умови для її здобуття. Закон України “Про дошкільну освіту”. [8].
Нині одним із пріоритетів Української держави визначено національний характер
освіти й національне виховання, які мають здійснюватися на усіх етапах навчання дітей та
молоді й спрямовуватися на залучення їх до глибинних пластів національної культури й
духовності, формування національних світоглядних позицій, поглядів, переконань на
основі цінностей вітчизняної та світової культури.
Спрямовуючи свій погляд на глобальні реалії третього тисячоліття – наднаціональний
віртуальний простір, потужні інформаційні потоки, тотальну технізацію – мусимо бути
свідомі того, що вони, змінюючи людську життєдіяльність, не здатні замінити всеосяжного,
без перебільшень, впливу мистецтва на зародження особистості в дитині, становлення її
індивідуальності, розвиток сприятливості, почуттів, реалізацію обдарованості, мистецьких
здібностей тощо.
У цьому контексті є актуальною проблема створення сприятливих умов для творчого
розвитку дітей при організації художньо-естетичної танцювальної діяльності малюків в
дошкільному навчальному закладі (далі ДНЗ) через належне науково-методичне оснащення
дошкільної освіти, а саме – через розробку і упровадження нових освітньо-виховних
програм та їх навчально-методичне забезпечення. [7, с 5].
Аналіз діяльності багатьох ДНЗ України засвідчує, що кількість танцювальних гуртків
та колективів, які пропагують народну українську хореографію досить низька. Саме тому
впровадження народної сучасної хореографії має знайти своє відображення в освітньому
процесі.
На сучасному етапі існує протиріччя процесу становлення громадянина-патріота:
- між необхідністю підвищення рівня патріотизму молоді й існуючою системою
виховної роботи в дошкільному й загальноосвітньому навчальних закладах;
- між соціальним замовленням в області розвитку патріотизму й інертністю
традиційної системи підготовки педагогів з означеної проблеми;
- між необхідністю формування патріотичного світогляду особистості й
недостатньою спрямованістю на означену проблему навчально-виховного процесу;
- між теоретичними знаннями особистості та повсякденною соціальною
практикою.
Оскільки реалії сьогодення висувають перед нами першочергові завдання, серед яких
пріоритетним є: виховання громадянина України; вільний розвиток особистості та
формування її соціально-громадського досвіду; виховання у дошкільників поваги до
власної держави, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності; виховання
патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних
цінностей українського народу, а також інших націй і народів; створення умов для
творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, можна впевнено
сказати що вирішення поставлених завдань і є нагальною потребою освітян.
Виходячи із зазначеного, цілком очевидно, що мета і завдання процесу навчання та
виховання хореографією визначаються потребою сучасного розвитку нашої країни,
побудовою правової держави і громадянського суспільства, демократизацією освітнього
процесу. А очікуваним результатом стане формування різнобічно та гармонійно
розвиненої, національно свідомої, високоосвіченої, компетентної, творчої особистості,
здатної до саморозвитку і самовдосконалення.
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2.

Аналіз останніх досліджень з проблеми досвіду

У сучасній психології та педагогіці утвердилася думка: кожна дитина різнобічно
обдарована. Усім батькам хочеться вірити, що особливий дар, яким у давні часи наділяли
музи не багатьох обраних, передався і їхній дитині. Але чи кожне обдаровання вдається
своєчасно виявити, розкрити, розвинути? Чи завжди таке гуманне завдання, як одне із
першорядних, поставало перед працівниками дошкільної ланки? Зазначимо лише, що на
зламі тисячоліть Українська держава, сучасна наука і передова практика актуалізували
постановку цього завдання.
Наукою доведено, що тільки під час активної діяльності, зокрема музично-рухової
(в системі музичного виховання) та хореографічної (в системі більш широкого мистецького
виховання), розкриваються природні задатки, обдаровання дітей. Але дитині дошкільного
віку заняття хореографією потрібні не для того, щоб у майбутньому стати професіоналом
(хоча дехто з них стане таким!). Артистом балету, хореографом, балетмейстером стають за
покликанням, усвідомити яке може тільки сама людина лише згодом.
Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ століття”) визначає
пріоритетність патріотичного виховання дітей на засадах провідних принципів
демократизації та гуманізації, національної спрямованості навчання і виховання. У цьому
контексті особливого значення набуває вирішення проблеми патріотичного виховання
малюків засобами народної творчості та хореографії зокрема [6].
Серед класиків педагогічної науки до проблеми патріотичного виховання зверталися
Г.Сковорода, В.Сухомлинський, К.Ушинський, Я.Коменський, О.Духнович, Г.Ващенко,
І.Огієнко, С.Русова, Я.Корчак; процесу патріотичного виховання підростаючого покоління
присвячено численні дослідження провідних сучасних українських науковців Г. Шевченко,
М.Шкіль, О.Захаренко, О. Сухомлинської, М. Євтуха, Т.Шашло, М.Ярмаченко, К.Чорної,
О.Мороз та ін.; національно-патріотичне виховання на традиціях українського народу
досліджували О. Вишневський, О. Гевко, М. Стельмахович, М. Щербань.; розвиток теорії
та практики патріотичного виховання засобами мистецтва висвітлено в роботах
О.Стьопіної, Т.Шклярової та ін.; мистецтвознавчий аспект народного танцю України
розглядали О.Голдрич, Б.Стасько, В.Марущак, Ю.Марко, а також педагоги та керівники
видатних танцювальних колективів України у виступах на науково-практичних
конференціях.
Незважаючи на значну кількість опублікованих наукових праць з педагогіки,
психології, мистецтвознавства, проблему патріотичного виховання підростаючого
покоління не можна вважати вивченою і розкритою достатньою мірою, – навпаки,
накопичені досвід і практика вимагають подальшого аналізу й узагальнення з розв'язанням
завдань, поставлених теорією і методикою навчально-виховної роботи, зокрема визначення
засобів та підходів для вдосконалення патріотичного виховання, а теоретичні надбання не
мають належного застосування на практиці.
Сучасне розуміння патріотизму характеризується різноманітністю і неоднозначністю.
Багато в чому воно пояснюється складною природою даного явища, багатим його змістом і
розмаїттям форм прояву. Крім того, проблема патріотизму розглядається різними
дослідниками в різних історичних, соціально-економічних і політичних умовах, залежно
від особистої позиції, відношення до своєї Вітчизни, від використання різних сфер знань та
інше.
Патріотизм — одна з найважливіших рис всебічно розвиненої особистості. У дітей
повинне вироблятися відчуття гордості за свою Батьківщину і свій народ, пошану до його
великих звершень і гідних сторінок минулого.
Процес національного відродження, зміцнення самостійності України, її розбудова
зумовлюють новий підхід до виховання громадянина, перегляду і розкриття ланок,
механізмів і чинників його формування, розробки науково обґрунтованої системи
національного виховання, спрямованого на формування громадянина-патріота. Важливе
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місце в цьому процесі повинна зайняти гурткова діяльність, що є одним із пріоритетних
напрямків державної освітньої політики, визначених Національною доктриною розвитку
освіти України у ХХІ ст., в рамках якої проводиться виховання дітей засобами мистецтва,
невід’ємною частиною якого є народний танець.
Отже, вплив виховного чинника на формування особистості настільки великий, що
врешті-решт визначає навіть долю людини. Усе це говорить про те, що народна педагогіка
виробила свою унікальну виховну систему.
У формуванні виховного ідеалу громадянина-патріота важливе місце повинно бути
відведено народному танцювальному мистецтву.
Становлення виховання в Україні породжують нові умови розвитку національної
культури, зокрема українського танцювального фольклору як її джерела. Будучи важливим
засобом накопичення й передачі соціального досвіду, народний танець входить сьогодні у
всі сфери виховної роботи, емоційно збагачуючи особистість ставленням, спонукаючи до
художньо-творчої діяльності [1, с.69].
Серед культурних надбань нашого народу значне місце належить традиційній
народній хореографії, позаяк вона розкриває характер народу, у художніх формах
відображає явища, взяті безпосередньо з його побуту й праці [16, с.125].
Сучасне хореографічне виховання набуває системного характеру базуючись на
Державній програмі "Освіта. Україна ХХІ століття", Законі України "Про освіту", що
сприяє успішному розвитку сценічної хореографії, ставить перед нею нові завдання.
Водночас із зростанням технічного забезпечення виконання часто на другий план відходить
духовність.
Виховна цінність народного танцювального мистецтва полягає в тому, що
формування і розвиток особистості відбуваються невимушено і природно, в контексті
життя народу, сім’ї, так що дитина навіть не відчуває, що вона залучена до виховного
процесу.
Важливого виховного значення народному хореографічному мистецтву надавав
В.М. Верховинець. Досліджуючи народні танці, він помітив, що одні з них “легкі і милі”,
інші – “шумні й бурхливі”, а деякі – “грізні, войовничі”. Таке розмаїття настроїв
передається, зауважує педагог, за допомогою “особливої мови українського танцю, яка
завжди свіжа, нова і мила”, “мальовничих і широкої, нічим не обмеженої фантазії думок”.
Народний танець Василь Миколайович відносив до найефективніших засобів формування
національної культури молоді [3, с.82].
Продуктивність гармонійного виховання дітей засобами хореографії зумовлена
синтезуючим характером даного виду діяльності, яка об’єднує в собі музику, ритміку,
образотворче мистецтво, театр і пластику рухів, що відображено в педагогічних
дослідженнях науковців Л.Бикова, В.Мазніченко Н.Нілова, артистів балету Т.Вечеслової,
Г.Уланової. Естетичне виховання засобами ритміки та хореографії висвітлено у працях
Є.Абдуліної, Б.Асаф’єва, А.Верещагіної, Д.Кабалевського, К.Тарасової, В.Шпак та інших.
Проблемам музично-рухового розвитку дітей, формуванню в них навичок виконання
танцювальних композицій, розвитку творчості під час означеної діяльності присвячені
дослідження
Р.Акбарової,
С.Акішева,
Н.Ветлугіної,
О.Горшкової,
А.Зіміної,
М.Палавандішвілі, О.Радинової та ін.
Видатні українські хореографи В.Авраменко, К.Василенко, В.Верховинець;
мистецтвознавці О.Конорова, В.Красовська, О.Ліманська наголошують на актуальності
використання виховного впливу народного хореографічного мистецтва у процесі
формування особистості дитини.
Однією з найактуальніших на наш час можливостей сучасної хореографії є не лише
досягнення високого рівня виконавської майстерності, а й гармонійного фізичного
розвитку дітей [10, с79].
У результаті тривалих занять народним танцем інтенсивно збільшується рухливість в
суглобах, гнучкість, сила м’язів, витривалість [11, с.27].
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Науковці стверджують, що завдяки включенню класичного та народно-сценічного
екзерсису в урок народного танцю відбувається зміцнення опорно-рухового апарату,
врівноважується правостороннє і лівостороннє формування всіх м’язів корпусу і кінцівок,
активується розвиток складної координації рухів, розширюється руховий діапазон,
тренуються дихальна та серцево-судинна системи, що сприяє підвищенню життєвої
активності організму старшого дошкільника.
Основними критеріями ефективності формування особистості старшого дошкільника,
засобами хореографії в даному випадку повинен бути розвиток не лише спеціальних
(рухових, танцювальних) якостей дітей, а й загальний (психологічний, особистісний)
розвиток, включаючи розкриття творчого потенціалу дітей. Високий рівень художньоестетичного впливу хореографії на дитину пояснюється ще й тим фактом, що народний
танець відкриває творчий потенціал людини, сприяє розумінню чарівного мистецтва танцю,
розвиває відчуття прекрасного, вчить сприймати образну мову музики, духовно збагачує
особистість [18, с.282].
Отже, танець, будучи складною синтетичною діяльністю, впливає на розвиток різних
сторін психіки дитини через те, що танцювальна підготовка є ефективним засобом не тільки
фізичного, а й інтелектуального, морального, художньо-естетичного виховання. Правильна
організація процесу викладання хореографії дітям дозволить найповніше розкрити творчий
потенціал старшого дошкільника, сприятиме найбільш успішній адаптації дитини до
навчання в школі та забезпечить формування повноцінної особистості дитини, її
різносторонній, гармонійний розвиток.
Сучасна освіта ставить за мету всебічний розвиток дитини у дошкільному закладі,
тому важливе значення надається не лише заняттям з фізичної культури, а й
хореографічному мистецтву, що сприяє як фізичному, так і культурному та духовному
розвитку дітей. Важливою складовою хореографічних уроків є народний танець, що сприяє
ознайомленню з традиціями рідного народу та допомагає у всебічному фізичному розвитку.
Саме тому ще раз можна наголосити про актуальність досліджень, яка зумовлена
потребою використання можливостей народного танцю у національно-патріотичному
вихованні дітей та недостатньою розробленістю теоретико-методичного забезпечення
процесу формування хореографічних умінь дошкільнят.
3.

Мета та завдання досвіду

Провідна ідея досвіду полягає у: окресленні можливостей формування компетентної
особистості дошкільників засобами сучасної народної хореографії в умовах
функціонування центру розвитку дитини, пошук альтернативних шляхів проведення
сучасного заняття з хореографії, які поєднували б різні види роботи й задовольняли потреби
дітей, виховання патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій,
національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів, створення
умов для розкриття та розвитку активної творчої особистості вихованців.

-

Провідна ідея та мета можуть конкретизуватися через низку завдань:
здійснення ґрунтовного аналізу досліджень літератури та теоретичне обґрунтування
важливості впливу народної хореографії на національно-патріотичне виховання дітей;
окреслення виховних можливостей сучасного народного танцю;
визначення та обґрунтування більш ефективних методів патріотичного виховання дітей
засобами сучасної народної хореографії;
здійснення опису методики викладання народного танцю для дітей дошкільного віку;
вивчення рівня сформованості патріотичної свідомості у дітей старшого дошкільного
віку та впливу на неї через впровадження системи занять художньо-естетичного циклу;
дослідження впливу українських хореографічних традицій на руховий розвиток дітей.
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-

-

Реалізація окреслених завдань передбачає:
використання різних методів вивчення: добір, вивчення та аналіз спеціальної
літератури, теоретичне порівняння, антропометричні методи, спостереження,
емпіричні методи, а саме: педагогічне спостереження, експеримент, моніторинг рівнів
сформованості життєвих компетенцій дітей;
розробку та проведення занять на основі впровадження компетентнісного підходу у
навчанні дітей народній хореографії, що сприятиме виробленню мотивації у
вихованців, формуванню компетентної особистості та вихованню активної
громадянської позиції вихованців; формуватиме їх пізнавальну активність.
4.

Умови створення досвіду щодо патріотичного виховання дітей засобами
сучасної народної хореографії в ЦРД “Надія”

Діяльність центру розвитку дитини “Надія”
(далі ЦРД “Надія”) спрямована на виконання
основних завдань Базового компоненту дошкільної
освіти (далі БКДО), як Державного стандарту
дошкільної освіти України, який реалізується
програмами
та
навчально-методичним
забезпеченням, що затверджуються Міністерством
освіти і науки, молоді та спорту України. У ньому
зведено норми і положення, що визначають державні вимоги до рівня освіченості,
розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років; сумарний кінцевий показник набутих
компетенцій випускником дошкільного навчального закладу перед вступом його до школи.
Варіативна складова змісту дошкільної освіти визначається кожним дошкільним
навчальним закладом з урахуванням особливостей функціонування конкретного ДНЗ, тому
в нашому навчальному закладі, нарівні з іншими, забезпечується реалізація освітньої лінії
“Хореографія” та формування хореографічної компетенції дошкільників.
Форми і методи виховної роботи, які використовують педагоги у власній педагогічній
діяльності в ЦРД “Надія” є досить різними і залежать від характеру та спрямованості
творчої діяльності колективу, це:
- доступна, емоційна, ілюстрована розповідь педагога про історію, побут, костюми,
традиції, про образи та характери і т.д., яка передує початку роботи над постановкою;
- перегляд спеціальних фільмів, прослуховування музики, що сприяє осмисленню
дітьми поставленого завдання, та викликає певні міркування дошкільнят;
- використання усталених традицій ЦРД “Надія”: Осінній ярмарок, Свято врожаю, дні
відкритих дверей, перехід з ясельної групи в дошкільну, Фестиваль дитячої творчості
і т.д.;
- запропоновані походи вихідного дня з батьками до музеїв, на виставки народного
мистецтва, читання народознавчої літератури, що передує постановкам номерів на
сучасні народні теми;
- корисний спільний перегляд і спільне обговорення вистав;
- проведення свят та розваг за участю дітей і батьків;
- повна зайнятість дітей в репертуарі групи, що є стимулом для занять, так як діти
знають, що ніхто з них не залишиться осторонь;
- постановка хореографічних творів, що увійшли до “золотого” фонду народної
хореографії.
Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що заняття дітей у хореографічному
гуртку є прекрасним засобом їх виховання, так як:
- розширюють художньо-естетичний кругозір дітей, привчають до акуратності,
підтягнутості, виключають розхлябаність;
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- займаючись в колективі, діти розвивають в собі почуття відповідальності за спільну
справу;
- привчають дітей чітко розподіляти свій вільний час, допомагають більш організовано
продумувати свої плани;
- сприяють виявленню найбільш обдарованих дітей;
- визначають педагогічні та організаторські здібності дітей.
Під час вивчення рівня сформованості художньо-естетичної компетенції дітей, ми
прийшли до висновку, що в дошкільників ще недостатньо сформоване вміння виявляти себе
емоційно сприйнятливим та естетично чуйним цінителем, слухачем, глядачем, виконавцем;
емоційно-ціннісно ставиться до проявів естетичного в житті. Водночас службою
моніторингу ЦРД “Надія” наголошено про необхідність виховання у дітей національнопатріотичних почуттів через формування позитивного ставлення до природи рідного краю,
рідної країни; до людей, які живуть в рідній країні; до моральних цінностей, традицій,
звичаїв, культури; до державного устрою. Тому доцільним є введення спеціального курсу
гурткової роботи в навчально-виховний процес яка б поєднувала у собі ці два напрями
роботи.
Для роботи над рішенням цієї проблеми були створені спеціальні умови, спрямовані
на художньо-естетичний розвиток дошкільників, формування в них хореографічної
компетенції та виховання національно-патріотичних почуттів за допомогою спеціально
організованого курсу занять за авторською парціальною програмою з хореографії.
Парціальна програма з навчання дітей дошкільного віку ритміки та хореографії
(укладач Колєснікова С.С.) була розширена та оновлена. Складено тематичне планування,
підібрано конспекти занять, розроблено схеми танців, дібрано відповідний музичний
репертуар, складено консультативний банк, розроблено практикуми для педагогів (див.
Додатки Ж, З, М).
Парціальна програма, допомагає вирішувати питання гармонійного розвитку
особистості дитини дошкільного віку (у відповідності до БКДО) а саме:
- сприяє розвитку музичного слуху, музичної пам'яті, ритмічності, танцювальної
виразності і творчої активності дошкільнят;
- допомагає розкрити природну виразність і грацію рухів у дітей, втілення почуттів і
думок способом рухів, жестів, поз, формують поставу і танцювальну культуру.
- виховує національну свідомість, належності до рідної землі, народу;
- сприяє визнанню духовної єдності поколінь, вихованню почуття патріотизму;
- формує координацію рухів, сприяє розвитку крупної та дрібної моторики;
На сьогодні наш дошкільний навчальний заклад має статус центра розвитку дитини.
З огляду на лист міністерства освіти України “Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного
віку” № 1/9-666 від 27.09.10 р., у частині надання обов'язкової дошкільної освіти дітям
п'ятирічного віку, у ЦРД “Надія” протягом декількох років створені необхідні умови для
художньо-естетичного розвитку дітей, що раніше не відвідували ДНЗ і на даному етапі
одержують дошкільну освіту в нашому центрі, тому задача інтенсифікації освіти стала
особливо актуальної (див. Додаток А).
Система занять з ритміки та
хореографії проводиться на спеціальних
гурткових заняттях і в повсякденному житті.
Розрахована на дітей, що одержують
дошкільну
освіту,
як
у
групах
короткотривалого перебування, в групах
повного дня, що виховуються в ЦРД “Надія”
так і для дітей у віці від 4 до 6 років, що
відвідують інші ДНЗ міста в рамках надання
додаткових освітніх послуг.

11
Для оптимізації діяльності дітей
музична зала ЦРД “Надія” обладнана
дзеркалами та хореографічним станком.
Створено банк консультацій для батьків і
вихователів
з
питань
патріотичного
виховання дошкільників засобами сучасної
народної хореографії (див. Додаток П). Уся
робота гуртка “Танцювальні витинанки”
ведеться в тісному контакті з фахівцями
центра, а саме: директором, вихователемметодистом, музичним керівником, керівником гуртка з зображувальної діяльності,
вихователями.
Адміністрація центру на чолі з директором І.В. Кіченко, сприяє нормативноправовому забезпеченню функціонування гуртка та створенню необхідної матеріальнотехнічної бази для організації роботи: обладнання музичної зали, де проводиться
організована навчально-розвивальна діяльність дошкільників, створено банк декорацій та
костюмів, дібрано широкий спектр театральних ляльок різних видів, зібрано банк
конспектів сценаріїв, тощо.
Вихователем-методистом Г.В. Кузь здійснюється необхідний методичний супровід
при організації навчально-виховної роботи дошкільників. Вона надає для вивчення
спеціальну методичну літературу, проводить семінари - практикуми.
Консультативний центр психолого-педагогічної підтримки дитинства “Шанс”, під
керівництвом заступника директора Л.І. Цвєткової, надає консультаційну допомогу з
питань емоційно-психологічного розвитку дітей, створення сприятливої атмосфери в
колективі і групах центра.
Протягом багатьох років, разом з музичним керівником Л.В. Онисечко, займаючись
художньо-театралізованою діяльністю, переконуємося, що народна творчість дає
можливість дітям більш тонко почувати характер образів, учить керувати своїми
почуттями, емоціями, вчинками. Участь у спільних постановках дозволяє дитині
розкріпачитися, забути на час про страхи, відчути себе сильним і упевненим. Таке
співробітництво виправдує себе і в даний час. При підборі музичного супроводу для занять
і театралізованих постановок, підборі різноманітних інноваційних прийомів роботи на
заняттях гуртка.
З огляду на роботу з проблеми досвіду, керівник гуртка з образотворчої діяльності
Т.О. Зайцева знайомить дітей із народними традиціями та особливостями певних регіонів
України.
Такий взаємозв'язок дозволяє нам успішно вести роботу з розвитку і виховання
дітей, виробити однакові вимоги до них. Злагоджена робота всіх педагогів центру підвищує
творчу активність, професійний рівень, дає гарні результати виховно-освітньої роботи в
цілому.
5.

Технологія досвіду

НА ПЕРШОМУ, ПІДГОТОВЧОМУ ЕТАПІ відбувалося здійснення аналізу
теоретичних джерел щодо обґрунтування можливості впливу народної хореографії на
національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку.
За допомогою теоретичного порівняння визначено критерії вивчення стану
освітнього процесу. Та виокремлено основні принципи побудови роботи за означеною
проблемою. Виходячи із аналізу літературних джерел дібрано і основні завдання
хореографічної освіти дошкільників.
Багатовіковою історією людства доведено, що хореографія є одним із засобів
гармонійного розвитку особистості. Теоретичний аналіз науково-методичних джерел
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засвідчив, що основою хореографічної діяльності є танець, специфічну особливість якого
становлять два компоненти: духовно-культурний та фізичний. Функціональні можливості
танцю дають змогу залучати до хореографічної діяльності всі вікові групи дошкільників
залежно від їх інтересів, фізичних можливостей, мети та завдань навчання.
Засобами народного танцю можна формувати не тільки хореографічне уміння
дитини, що полягає у здатності дитини виконувати танцювальний рух за умови
зосередження уваги на образно-змістовній, технічній та музичній деталях ще не засвоєної
дії, а й сприятиме національно-патріотичному вихованню малюків.
При розробці технології досвіду щодо здійснення процесу хореографічної освіти
дітей нами було використано певну систему принципів (за А.Шевчук):
1. Принцип сенситивності дошкільного віку для музично-рухового розвитку, єдності
розвитку, освіти, виховання і навчання (своєчасність залучення дітей до
хореографічної діяльності у дошкільному дитинстві; виявлення, підтримка і розвиток
інтересу до мистецтва танцю; дитина розвивається, виховуючись і навчаючись).
2. Принцип ампліфікації дитячого розвитку (збільшення можливостей розвитку через
розширення дитячих мистецьких діяльностей за рахунок хореографії; збагачення
дитячої хореографічної діяльності творчими завданнями відповідно до потреби
потенційних можливостей дитини тощо).
3. Принцип природовідповідності, актуалізації дитячої активності (урахування
вікових можливостей, індивідуальних природних задатків, схильностей, потреб
дошкільника, підтримка емоційно-пізнавальної активності, вольових зусиль дитини, її
зацікавленості).
4. Принцип практичної діяльності як чинника загального і зокрема мистецького
розвитку дитини – суб’єкта цієї діяльності (практична мистецька діяльність,
увібравши в себе культуру, рівень здібностей попереднього періоду, стає джерелом
розвитку психіки, творчих проявів, художніх здібностей сучасної дитини за умови
реалізації як активного учасника, – суб’єкта цієї діяльності).
5. Принцип єдності культури і освіти, орієнтування на національні пріоритети
освіти дітей в Україні (коріння розвитку, освіченості людини – у надбаннях людської
культури; дитина розвивається насамперед у контексті провідної, тобто української
культури, в атмосфері якої вона живе; зміст освіти дошкільника ґрунтується передусім
на вітчизняних надбаннях).
6. Принцип використання педагогічного потенціалу мистецтва задля розвитку
особистості (виховний, мотиваційний, інформативно-пізнавальний, емоційносоціальний, комунікативний, творчо-спонукальний, естетико-культурологічний,
гедоністичний, релаксаційний тощо потенціал хореографії сприяє різнобічному
розвитку дитини).
7. Принцип орієнтування на вітчизняні та світові мистецькі, зокрема хореографічні,
цінності як духовні надбання людства (культура творить людину; в основі змісту
хореографічної діяльності насамперед - українські хореографічні традиції, а також
інших народів, класика, сучасне мистецтво; через це початкові мистецькі еталони краси
у дитини формуються на основі українських всесвітньо визнаних цінностей).
8. Принцип комплексності мистецько-практичної діяльності (через комплексність
діяльності - сприйняття творів танцювального мистецтва, хореографічне виконавство,
виконавська танцювальна творчість – дитина виступає об’єктом впливу культури,
носієм культурних цінностей і суб’єктом культурної творчості).
9. Принцип інтерпретації мистецьких явищ у педагогічному процесі (осмислення,
вербальне і практичне тлумачення мистецтва різних періодів – фольклор, усталені
традиції, нові стилі – здійснювати з сучасної позиції, з погляду дитячих потреб,
суспільних запитів, орієнтуючись на сучасну дитину, завдання її розвитку тощо).
10. Принцип гуманізації, демократизації та оптимізації педагогічного процесу (увага,
повага, доброзичливість, турбота, любов до дитини; підтримка її успішності, віри у
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власні сили; встановлення творчої, експериментальної, піднесеної, радісної,
невимушеної, оптимістичної атмосфери занять; установлення суб’єкт - суб’єктних
стосунків; організація толерантного спілкування, співпраці, співтворчості педагога з
дітьми; створення оптимальних умов для хореографічної діяльності дітей тощо).
11. Принцип особистісно-орієнтованого та індивідуально-диференційованого підходу
до дитини у процесі навчання (орієнтація на особисті, вікові особливості дітей,
статеві відмінності хлопчиків і дівчаток, індивідуальні виконавські можливості;
розвиток здібностей інтересу до мистецтва, здатності захоплюватися танцем;
активізація позитивних емоцій, ініціативи, життєвого досвіду дітей, потребу у
самостійності й творчості; виявлення, збереження та розвиток індивідуальних творчих
проявів кожної дитини; узгодження занять колективних, підгрупою, парних,
індивідуальних тощо).
12. Принцип інтеграції, системності, орієнтації на психологічний вік, на основні
сфери дійсності при визначенні змісту програми та шляхів її реалізації в освітньовиховному процесі (залучення дітей до основних видів хореографічного мистецтва,
сукупності танцювальних жанрів, видів рухів тощо; планування різних форм
організації хореографічної діяльності; вибір оптимальних методів і прийомів, домірних
вікові та природі танцю; відображення у тематиці хореографічних завдань, хороводів,
танців оточуючої дійсності, предметного світу і світу природи, а найголовніше – світу
людських емоцій, почуттів, стосунків, власних переживань дитини тощо).
В БКДО виокремлено основні завдання щодо формування хореографічної
компетенції дошкільників: має уявлення про хореографію як вид мистецтва, розрізняє та
емоційно-ціннісно ставиться до його основних видів (народні, класичні, бальні, сучасні
танці), жанрів (гопак, гуцулка, вальс, полька, галоп тощо); орієнтується в танцювальній
абетці позицій, рухів. Виконує під керівництвом педагога і самостійно танцювальні рухи,
вправи, хороводи, танці, творчі завдання; відтворює танцювальними рухами характер, темп,
динаміку музики; узгоджує рухи з музикою і одночасно взаємодіє з партнером, гуртом
дітей; відтворює музичний образ пластикою і рухами свого тіла, імпровізує в образі.
Одержує радість, естетичну насолоду від виконання танцю [2].
Мета хореографічної освіти дітей від 3 – 7 років:
- сприяти
індивідуальному
становленню
особистості дитини під впливом цінностей
хореографічного мистецтва, у процесі власної
мистецько-практичної діяльності, взаємодії з
педагогом і дитячим колективом;
- формувати елементарні основи хореографічної
культури;
- збалансувати в дитини фонд її бажань (інтереси,
смаки, любов до мистецтва танцю, потреба у
репродуктивно – продуктивному танцюванні, у виконанні танців для себе і для інших
тощо) і фонд її можливостей ( музично – хореографічні здібності, уявлення про
хореографічну діяльність, танцювальні навички, творчі уміння, елементарні знання і
поняття щодо мистецтва танцю).
НА ДРУГОМУ ЕТАПІ, ОПЕРАТИВНО-КОНСТАТУЮЧОМУ, було здійснено
експертну оцінку щодо наявного стану сформованості хореографічної компетенції дітей та
їх патріотичного виховання шляхом задіяної співпраці із Службою моніторингу закладу
через педагогічне спостереження.
На цьому етапі нами було визначено ефективні методи щодо формування
компетенцій дітей. Основним також було створення системи роботи в ЦРД “Надія” за
проблемою досвіду.
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На початку роботи ми мали за мету з’ясувати готовність дітей дошкільного віку до
танцювальної діяльності. Початковим етапом у визначенні стану цього питання у практиці
ЦРД “Надія” було проведення з дітьми бесід, аналіз яких дозволив визначити ставлення
дошкільників до танцювальної діяльності взагалі та особистого ставлення до народного
танцю. Також було звернено увагу на їх знання в галузі національних хореографічних
традицій. Спостереження за самим процесом танцювальної діяльності дошкільників,
виконання ними експериментальних завдань було спрямовано на визначення рівня
музично-рухового розвитку дітей. При цьому особлива увага приділялась виконанню
дошкільниками рухів різних народних танців, а також танців, що є втіленням національних
хореографічних традицій.
У результаті аналізу отриманих даних з’ясовано, що діти, безперечно, люблять
танцювати. Одержані дані свідчать про те, що дошкільники лише частково сприймають
хореографічне мистецтво. З’ясовуючи ставлення старших дошкільників до народних
танців, ми дійшли до висновку, що в цілому діти мають про них надто скромні знання.
Дітям пропонувалося також назвати та показати рухи відомих їм народних танців.
При цьому дошкільники виконували рухи, що не мають яскравого національного
забарвлення та можуть використовуватися у різних танцях. Більше того, при показі вони не
використовували положень рук, характерних для тієї чи іншої національності. Танцюючи,
діти основну увагу приділяли рухам ніг, повністю була відсутня робота тулубу, голови. На
наш погляд, це пов’язано з тим, що на музичних заняттях дітей не знайомлять з
особливостями виконання танців різних народів, а також не приділяють достатньої уваги
розвитку у малюків координації музичного руху, узгодженості роботи всіх ланок тулуба
відповідно до музики.
Аналіз спостережень свідчить, що на музичних заняттях в основному всі дівчатка та
хлопчики з радістю сприймають новий танець, причому інтерес малюків зростає по мірі
ознайомлення з ним. Треба зазначити, що з більшим задоволенням діти виконували
композиції під сучасну музику. Виконання народних танців не здійснювалось без
особливого ентузіазму. Частіше дошкільнята виконували рухи механічно, за підказкою
музичного керівника. Українських танців загалом виконувалося небагато. Отже, говорити
про повну реалізацію виховного потенціалу національних хореографічних традицій, на
жаль, не можна.
Спостереження за процесом самостійної музичної діяльності показали, що
дошкільники інколи танцюють, але переважно сучасні танці. Однак, не маючи відповідних
умінь, роблять це примітивно, що не може ефективно впливати на гармонійний розвиток
творчої особистості. В імпровізаційних танцях вони виконують однотипні, невиразні рухи,
спостерігається відсутність координації музичного руху. Діти не танцюють самостійно.
Більшість дошкільників потребує чітких вказівок дорослого.
Незважаючи на це, аналіз отриманих результатів свідчить про те, що у дітей
дошкільного віку спостерігається справжній інтерес до танцювальної діяльності, але при
цьому сучасні танці їх цікавлять більше ніж народні.
На початку роботи було окреслено завдання хореографічної освіти дітей від 3-7
років в закладі:
Виховні завдання:
- виховання життєтворчих, естетичних, морально-етичних, соціально-емоційних,
вольових засад особистості дитини, позитивних особистісних якостей дітей
(працелюбність, самостійність, оптимізм, відповідальність, самоповага, самооцінка,
взаємодопомога тощо), подолання негативних проявів характеру;
- виховання ціннісних суджень і естетичних смаків, ставлення до хореографії як
джерела позитивних, радісних емоцій, шляхетних почуттів, патріотичних
переживань тощо;
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виховання здатності сприймати рухи за естетичними еталонами, відчувати
естетичну виразність власних рухів (гармонія, краса, стрункість, узгодженість
тощо);
- виховання бажання красиво виконувати танцювальні рухи, змінювати рухи,
вигадувати і застосовувати варіанти танцювального руху у різноманітних життєвих
ситуаціях;
- виховання емоційно-усвідомленого переживання танцювальних рухів, формування
ціннісного ставлення до естетично-виразних рухів іншої людини і своїх власних (“як
прекрасно бути красивим ”, “я струнка і рухлива ”, “я сильний і спритний ” тощо);
- виховання сучасних естетичних еталонів щодо свого зовнішнього вигляду,
важливих звичок в особистому житті (здорового і естетично красивого способу
життя, прагнення сучасного ідеалу фізичної досконалості тощо).
Освітні завдання:
- формування системи уявлень, понять, знань про синкретичну та синтезовану
сутність хореографічного мистецтва, емоційно-образну пластику і виразні
танцювальні рухи як спеціальну мову хореографічного мистецтва про естетичний
потенціал рухів людини, індивідуально спрямовану користь танців;
- набуття дітьми системи танцювальних навичок, а також творчих умінь успішного їх
застосування як хореографічній діяльності, так і у музичній, фізкультурній, у
повсякденному особистому житті;
- створення тезауруса танцювальних рухів як практичного виконання сукупності
рухів у сталому і варіативному вигляді, необхідного для вираження своєї активності
та індивідуально значущого для становлення особистої культури, статевої
ідентифікації;
- закладання основ танцювальності, правильного виконання танцювальних рухів,
емоційно та інтелектуально спрямованого засвоєння елементарної техніки
танцювальних рухів і танців, набуття культури рухів;
- формування у дітей уміння спілкуватися за допомогою танцювальних рухів
(вітатися; прощатися; радіти разом, плескаючи в долоні; взаємодіяти у парі й гурті в
парно-масових танцювальних фігурах і танцях тощо);
- формування мистецької активності і естетичного ставлення до мистецтва танцю,
основ сприйняття мистецтва хореографії та художньо-практичних навичок
танцювального виконавства, виконавської танцювальної творчості, елементарної
хореографічної культури.
Розвивальні завдання:
- вироблення в дитини життєрадісного емоційно – вольового стану як домінуючого
під час виконання танців і рухів та у щоденному житті, розвиток психічних процесів
(сприймання, мислення, уява, увага, пам’ять тощо), інтелектуальних здібностей
(пізнання, розуміння, мовлення, аналітичність тощо);
- формування правильної постави (струнка, підтягнута, легка, естетично-виразна,
індивідуально-комфортна, природна), що проявляється у процесі хореографічних,
музичних, фізкультурних занять і у повсякденному поводженні дитини;
- Зміцнення сили і рухливості кістково-м’язового апарату, корекція незначних
відхилень у розвитку (сколіоз), ступні (плоскостопість), форми ніг (клишоногість);
- розвиток ритмічності й емоційної виразності танцювальних рухів, відчуття
характеру музики, засобів музичної виразності (темп, динаміка, метр тощо), форми
музичного твору (контрастна, мало контрастна; одночастинна, двочастинна,
куплетна тощо) і відтворення їх у рухах і вправах, а паралельно – трансляція навичок
в індивідуальне особисте життя;
- формування відчуття і усвідомлення оздоровчо-тренувального ефекту
хореографічної діяльності щодо функціональних властивостей дихальної, серцевосудинної, секреторної, нервової систем, кістково-м’язового апарату тощо;
-

16
розвиток функціональних властивостей дихальної, серцево-судинної, секреторної,
нервової систем, фізичних якостей (спритність, гнучкість, сила, рівновага,
координація, орієнтування у просторі, витривалість) тощо.
Виховні, освітні, розвивальні завдання мають вирішуватися у процесі
навчання дітей хореографії. Сукупність цих завдань буде розкриватися через зміст
хореографічної діяльності дітей.
До 5-6-річного віку діти здатні займатися хореографією, так як сформованість
структур та функцій мозку дитини близька по ряду показників до мозку дорослої людини.
Сучасні дані вікової психології дозволяють стверджувати, що мозок 6-річну дитину готовий
до засвоєння доступної інформації в процесі систематичного навчання. Проте слід мати на
увазі, що в індивідуальному розвитку дітей одного і того ж віку спостерігаються відхилення
від середніх показників темпу дозрівання мозку і всього організму - випередження або
відставання. Крім того, потрібно враховувати і статеві відмінності. У фізіологічному
відношенні хлопчики в середньому відстають від дівчаток на рік-півтора, хоча ті й інші
мають від народження однакову кількість років.
До 6-7 років діти засвоюють поняття статі (до протилежної статі ставляться
терпимо, доброзичливо), починають свідомо регулювати свою поведінку. Для них
характерна стійкість, безпосередність, життєрадісність, веселий настрій. Вони здатні
відчувати насолоду і переживання від сприйняття прекрасного. Виявляється потреба у
зовнішніх враженнях, слуханні музики, у відвідуванні концертів, театрів, після чого діти
часто зображують побачене. Велике місце в цьому віці займає гра-це психологічна потреба
осмислення нових знань через ігри. З огляду на все анатомо-фізіологічні здатності даного
віку потрібно будувати заняття хореографічного колективу.
-

ТРЕТІЙ ЕТАП РОБОТИ, РЕПРОДУКТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ – етап
впровадження в практику роботи створеної системи впливу на формування хореографічної
компетенції дошкільників та виховання їх патріотичних почуттів засобами народного
танцю.
Основними напрямами роботи на цьому етапі
були:
- організація гуртка “Танцювальні витинанки”,
- плідна співпраця з батьками,
- організація масових заходів та традиційних свят.
Оскільки у творчій діяльності закладені величезні
можливості виховного характеру тому можна наголосити
– виховує все, що пов'язане з участю дітей у колективі:
художній педагогічний рівень репертуару, планомірні і
систематичні навчальні заняття, взаємини з педагогом, навколишнім світом.
Організована робота хореографа в центрі звісно спиралася на систему різних форм,
методів і засобів, які використовувалися під час спеціально організованої діяльності на
заняттях чи в повсякденні (див. Додаток Є).
Методи використані педагогом можна розділити на словесні, практичні,
наочні.
Словесні методи ґрунтуються на поясненні, бесіді, розповіді. Практичні – на
навчанні навичкам хореографії. Важливим методом впливу на дітей є наочний метод.
Виконавська майстерність керівника гуртка, його професійний показ часом захоплює дітей,
викликає прагнення йому наслідувати. Тому педагог повинен володіти грамотним і
виразним показом. Цей метод має вирішальне значення у вихованні дітей, особливо
молодших дошкільників. Діти наслідують педагогові в манері і характері виконання рухів,
часом копіюють і постановку рук, корпусу, голови. За виконанням дітей можна визначити
якість знань педагога, його стиль роботи. Тому, користуючись методом наочного показу,
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необхідно бути гранично уважним, щоб виключити ті недоліки, які проявляються в
виконавстві.
Педагогом було застосовано в своїй роботі найбільш доцільні методи з урахуванням
віку дітей, їх спеціальної підготовки, рівня емоційної чуйності, наявності інтересу до
хореографічного мистецтва, саме:
 показ, який полягає у точному показі руху, пози, танцювальної комбінації, які мають
зміст і образ, тобто, відповідну естетичну форму;
 зразок, як правильне, виразне та емоційне виконання педагогом навчальних завдань
перед дітьми, їх сумісний аналіз;
 словесний метод – вміння користуватись словом як важливою складовою
педагогічної майстерності;
 музичний супровід як методичний прийом, що впливає на формування почуттів,
образного мислення, творчої уяви, розвитку високої культури рухів і художнього
смаку;
 ігровий метод, який передбачає змагання між собою за краще виконання того чи
іншого завдання;
 метод виховання підсвідомої діяльності – чим багатшою є підсвідомість, тим
яскравіше, несподіваніше у момент творчого процесу вона підкаже рішення, яке не
може підказати свідомість.
З метою підвищення ефективності виховної роботи в роботі нами використовувалася
проблемна методика. На відміну від традиційної, коли дітям повідомляється «готова»
інформація навчання, проблемна методика пропонує більш активну розумову і емоційну
діяльність. У процесі занять можна запропонувати дітям доповнити танцювальну
комбінацію або скласти її повністю, виконати той чи інший рух, який ще не вивчався. Діти
спочатку несміливо, а потім і сміливо, за підтримки педагога, активно включаються у
творчу роботу. Важливо, щоб дитина змогла застосувати свої знання, бажання в здійсненні
задуманого. Необхідно заохочувати творчу ініціативу дітей.
Для рішення задач національного виховання засобами хореографії ми би
порадили різні види занять: інтегровані, тематичні, творчі і пізнавально-виховні.
У власній діяльності ми визначили, що найбільш ефективними методами й
прийомами, сприяючих освоєнню дітьми даної системи знань є: наочний матеріал (альбоми
з ілюстраціями українських костюмів, плакати із зображенням танцювальних епізодів),
художнє слово (вірші, легенди, прислів’я про українські танці), бесіди про національну
танцювальній культурі, запропоновані екскурсії в краєзнавчий музей, малювання на тему
український танок, організація виставок із національною атрибутикою (див. Додаток О),
рольові і сюжетні народні ігри (“Подоляночка”, “А ми просо сіяли, сіяли”, “Гра в калача”,
“Явір”) (див. Додаток З), організація і проведення показу українського національного одягу,
самостійна робота, та робота з батьками (див. Додатки Д, С) тощо.
Ці прийоми, на наш погляд, будуть сприяти формуванню у дітей зацікавленості й
позитивного відношення до етнічної тематики, взагалі, і до українського танцю, в тому
числі.
Репертуар патріотичної спрямованості необхідно розкривати за допомогою
танцювальних фестивалів, тематичних танців: “Ми – українці”, “В родиннім колі ми усі
єдині”, “Колись історія назве наш час народженням людини”, “Мій отчий край ні в чому не
повторний”, та інші (див. Додаток З).
Важливу роль у формуванні патріота відіграє залучення його до участі у
громадських акціях та ініціативах. Доречним з боку роботи хореографа з дошкільниками
буде: організація різних флеш-мобів, участь у благодійних концертах, акціях із виступами
тощо.
Спланована робота з педагогами ЦРД “Надія” була спрямована на підвищення ними
свого професійного рівня, на забезпечення розвитку творчого потенціалу педагогічного
колективу.
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Таким чином, організована діяльність гуртка містить в собі виховні можливості
українського хореографічного мистецтва та визначає його вплив на основні сфери розвитку
особистості - світоглядної, морально-етичної, інтелектуальної, емоційно-почуттєвої,
комунікативної тощо.
В подальшій роботі гуртка ми окреслили навчально-виховні завдання художньоестетичного виховання дошкільників засобами хореографії:
- ознайомлення з елементами культури (історичними, географічними фактами,
середовищем, звичаями, традиціями) народів України, світу;
- формування гуманістичних загальнолюдських цінностей,
характерних для сучасного громадянина світу;
- формування пізнавального інтересу до мистецтва, зокрема
музичного і хореографічного, виховання потреби у сприйманні та
інтерпретації музичних творів і хореографічних вистав;
- укріплення здоров’я, корекція фізичних вад і психологічних
відхилень, розвиток фізичних якостей - сили, рухливості,
вимогливості, легкості, спритності тощо;
- формування краси і виразності рухів та танців;
- розвиток творчих здібностей учнів, мотивації, художньо-образного асоціативного
мислення, уяви, фантазії, формування досвіду активної художньо-естетичної
діяльності, стимулювання проявів імпровізації;
- виховання рис колективізму, культури, спілкування, усвідомлення своєї
індивідуальності;
- формування позитивних рис характеру - наполегливості, вимогливості, терпіння,
поваги, доброзичливості тощо;
- формування основ позитивного ставлення до людей протилежної статі, вміння
спілкування з ними.
Реалізація цих завдань відбувалася через зміст художньо-естетичного виховання
засобами українського танцю.
Всі чинники естетичного виховання органічно взаємодіють між собою. Особливо
важливо розвинути прагнення маленької людини до підвищення своєї естетичної і
художньої культури, стимулювати його потребу в глибокій безперервній і різносторонній
самоосвіті і самовихованні.
Хореографічну роботу з дітьми дошкільного віку ми проводили на основі ігрової
діяльності. Адже саме гра вносить в життя дитини радість, яскраві враження, викликає
естетичні почуття, створює широкі можливості для виявлення ініціативи, збуджує
активність, розвиває творчі здібності, уяву, фантазію, вчить самостійності.
Структура танцювального заняття складається з трьох частин: вступна,
основна та заключна.
Зокрема, вступна частина (“розігрів”) складає 5-10 % загального часу заняття та має
на меті створити емоційний настрій на подальшу діяльність, підготовку м'язів до більш
інтенсивного навантаження. Зміст цієї частини доцільно будувати на сюжетній (ігровій)
основі та містить такі побутові рухи і танцювальні елементи: крок з носка (па марше), кроки
на півпальцях, кроки із високим підніманням стегна, па галопу, підскоки, стрибкові
комбінації, елементи народно-сценічного та сучасного танців, імітаційні рухи тощо.
Бажано, щоб використання цих вправ мало образну спрямованість та було зрозумілим,
цікавим і доступним для виконання дітям.
Основна частина заняття (80-85 %) може варіюватися залежно від тематики, мети,
міри готовності дітей до танцювальної діяльності та бути спрямована на розвиток окремих
груп м'язів, оволодіння та вдосконалення навичок танцювальної діяльності, розвиток
творчості та музикальності, розучування танцювального репертуару тощо.
Заключна частина заняття (5-10 %) спрямована на релаксацію, психорегуляцію
організму, а також підведення підсумків на підставі аналізу танцювальної діяльності дітей
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під час заняття. До змісту цієї частини слід добирати ігрові та творчі завдання, нескладні
улюблені дітьми танці, вправи на дихання та розслаблення організму.
Кожна частина хореографічного заняття вирішує конкретні завдання, пов'язані між
собою і спрямованні на виконання програми хореографічної роботи з певною віковою
категорією в цілому. У зміст заняття включаємо повторення попереднього і викладання
нового матеріалу з обов'язковим його закріпленням. Шляхом повторення непомітно
накопичується знання та вміння, якими дитина може користуватися в самостійній
діяльності. Новий матеріал ми подаємо в невеликому обсязі, з наростанням ступеня
складності, повторюючи його до свідомого засвоєння. Також намагаємось частіше
змінювати шикування дітей у залі для того, щоб вони вільно відчували простір і в них не
виникав стереотип “власного місця” під час виконання танцювальних номерів. Для більш
повного перевтілювання дітей у певний образ використовуємо різні допоміжних предметів
(елементи костюмів, маски, іграшки та інший реквізит).
Процес оволодіння танцювальним рухом ми починаємо з формування вміння, яке
спирається на попередні знання та особистий руховий досвід дитини. За своєю природою,
структурою і методикою засвоєння хореографічні вміння та навички ідентичні руховим,
тому їх формування відбувається поетапно: первинне змістовно-образне ознайомлення
дітей з танцювальним рухом - поглиблене, деталізоване його вивчення - закріплення та
удосконалення у репродуктивній та продуктивній видах танцювальної діяльності.
На різних етапах формування хореографічних умінь нами змінюється
співвідношення методів і прийомів. На початковому – перевага надається ознайомленню з
назвою та еталонному показу руху педагогом, цілісному та поелементному показу, аналізу
музичного супроводу, образному порівнянню, поясненню тощо. На етапі поглибленого
деталізованого навчання – методу вправляння, прийомам інтерпретації, ідеомоторного
тренування, поляризації, змагання, контактного виконання, неформальних завдань тощо.
На етапі удосконалення – самоконтролю, зміні умов виконання, введенню засвоєного руху
до дитячої імпровізації, творчої інтерпретації руху.
З метою зниження стомлюваності дітей, підтримки активності, усунення монотомії,
корекції несприятливих емоцій нами у всіх частинах заняття використовуються прийоми
переключення уваги (обсяг уваги дошкільників коливається кожні 2-10 секунд), змінюється
характер діяльності (“динамічна-статична”, “тиха-гучна”, “емоційна-менш емоційна”) та її
види (слухання, виконання, імпровізація тощо).
У процесі навчання намагаємось запобігати спілкуванню на рівні авторитарнодисциплінарних вказівок, що формують у дітей пасивну реакцію, знижують їх
зацікавленість і ініціативу.
Ураховуючи, що в дошкільних групах хореографією займаються діти без
попереднього відбору, одним з важливих завдань, яке вирішується нами на кожному
занятті, є корекційна робота (попередження та виправлення дефектів постави, стопи та ін.).
Під час організації та проведення хореографічних занять з дітьми дошкільного віку
обов’язково використовуємо танцювальні вправи різної спрямованості: пантомімічні
(виразні рухи, пози, жести, міміка); танцювальні (рухи народно-сценічного, класичного,
сучасного та елементарного бального танців); колективно-порядкові (фігурні та
композиційні перешикування); корекційні (партерні та коригуючі рухи); музично-ритмічні
(завдання на емоційне сприймання музики, музично-рухову координацію рухів та розвиток
уваги, передачу ритмічного малюнка); творчі (імітаційні рухи, творчі ігри та завдання).
Доступний танцювальний та музичний репертуар в системі функціонування центру
розвитку дитини ми застосовуємо не лише у хореографічній роботі, але й успішно
інтегруємо в інші види дитячої діяльності (музичну, ігрову, театралізовану). Змістовне
наповнення занять з ознайомлення дошкільників з навколишнім світом та природою,
фізичного виховання, формування елементарних математичних уявлень сприяє
підвищенню пізнавального інтересу дітей, закріпленню знань у нетрадиційних формах,
збільшенню об'єму рухової активності.
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Поряд з навчальними завданнями на заняттях з хореографії вирішуємо виховні. Так,
виконання рухів дає змогу впливати на формування вольових якостей (наполегливості,
організованості, дисциплінованості, витримки), а взаємодія хлопчиків та дівчат під час
танцю сприяє засвоєнню навичок культури поведінки та спілкування (вміння запросити на
танок та подякувати партнеру після його закінчення). Особливу увагу під час заняття слід
звертати на хлопців, стимулюючи їх інтерес не тільки мужніми темами танцювального
репертуару, але й підвищеним фізичним навантаженням.
Важливе значення на танцювальному занятті завжди має музичний супровід, який
повинен відповідати віку дітей, бути емоційно виразним, доступним для сприймання, чітко
передавати характер рухів, ритм та темп. Саме тому в нашому дошкільному навчальному
закладі на заняттях гуртка з ритміки та хореографії обов’язково здійснюється
акомпанування музичним керівником.
Якщо в одному зі структурних компонентів заняття переважають класичні
танцювальні рухи, використовуємо репертуар класичної музики; якщо педагог
використовує лексику народних чи сучасних танців, то відповідно добирається й музичне
оформлення.
Ураховуючи, що провідним видом діяльності дітей дошкільного віку є гра,
програмний матеріал подається в ігровій формі.
Музичні ігри, які ми використовуємо на заняттях гуртка, максимально наближені до
танцювальних етюдів та є додатковим навчальним матеріалом. Так, під час ігор діти
вдосконалюють музично-ритмічні навички, опрацьовують завдання на побудови,
покращують відчуття динаміки та контрастності звучання музики, розвивають емоційне
сприйняття музики.
Малюки з задоволенням виконують нескладні таночки, грають у музично-рухові
ігри.
При визначенні завдань та змісту хореографічної роботи з дітьми керівник гуртка
завжди враховує загальні вікові, психологічні, фізичні, особистісні та музично-рухові
особливості їхнього розвитку.
НА ЧЕТВЕРТОМУ ЕТАПІ, РЕЗУЛЬТАТИВНО-ТВОРЧОМУ, ми зосередили
свою увагу на подальшому забезпеченні впливу української народної хореографії на
руховий розвиток дошкільників та вироблення у них стійкої мотивації і активної
громадянської позиції через взаємодію з іншими ДНЗ та участь вихованців у різноманітних
творчих конкурсах.
Робота за проблемою досвіду сприяла розширенню індивідуального освітнього
маршруту вихованців ЦРД “Надія”.
На цьому етапі в роботі з дошкільниками використовували проектну діяльність. Було
впроваджено такі проекти: “Сімейні традиції”, “Стежками Запоріжжя”, “За народними
святами”.
Саме в дошкільному віці інтенсивно розвивається музичне сприйняття, завдяки чому
накопичуються музичні враження, зростає співвідношення музично-ритмічних навичок і
навичок виконання танцювальних рухів.
Тому заняття з хореографії проводяться у сюжетній або ігровій формі. Добираючи
сюжет, педагог враховує рівень знань і коло інтересів дітей. Джерелами сюжетних ліній для
занять є: дитяча література (розповіді, казки, вірші); навколишній світ (побут, спорт,
трудова діяльність дорослих, об'єкти та явища природи); ігрова діяльність, дитячий
пісенний матеріал, мультфільми та дитячі кінофільми тощо.
На цій основі проводяться різноманітні цікаві форми хореографічних занять:
заняття-казка, заняття-подорож, заняття-змагання, заняття-фантазія, заняття-розвага,
заняття-концерт. Такі форми проведення занять захоплюють дітей, підвищують їхню
активність, стимулюють творчу уяву, збагачують емоційних досвід.
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Навчальний процес з питань патріотичного виховання засобами сучасної народної
хореографії будується на активній взаємодії педагога з дітьми. Навчальний матеріал
подається у невеликому обсязі, з наростанням ступеня складності. Після того, як діти
опанують потрібну кількість рухів, педагог спрямовує їхню діяльність на застосування цих
рухів для виконання різних за змістом завдань, етюдів, танців. Для збільшення яскравих
вражень поєднуються різні види діяльності: включаються в репертуар різноманітні ігританочки, пісні-таночки, сюжетні танці-ігри. В роботі широко використовуємо у таночках
різноманітний реквізит (елементи костюмів, штучне листя, квіти, стрічки тощо).
Під час організації та проведення занять гуртка з ритміки та хореографії
дотримувалися таких методичних вимог:
- постановка перед кожним заняттям виховних, розвивальних і оздоровчих завдань;
відповідність змісту заняття його тематиці, меті і завданням;
- повторення попереднього й подача нового матеріалу з обов’язковим його
закріпленням шляхом багаторазового варіативного використання;
- зміна видів діяльності, оптимальне дозування припустимого навантаження;
- особиста участь педагога у виконанні танцювальних рухів; використання
різнохарактерного, образного музичного матеріалу, що відповідає завданням певної
частини заняття;
- використання різнохарактерного, образного музичного матеріалу, що відповідає
завданням певної частини заняття;
- формування у дітей усвідомленої мотивації до танцювальної діяльності;
- використання різних методів і прийомів, що стимулюють рухову, розумову,
пізнавальну й творчу активність дітей.
У процесі описаної хореографічної роботи діти старшого дошкільного віку
набули певних хореографічних знань:
- знати правила постановки рук, позиції ніг, положення в парі та термінологію
відповідних танцювальних напрямків;
- знати правила культури одягу та культури поведінки на занятті;
та вмінь:
- музично, ритмічно та виразно рухатися, утримуючи правильне положення голови,
рук і тулуба;
- самостійно та за показом педагога виконувати доступні танцювальні рухи різної
видової спрямованості;
- орієнтуватись у просторі й переміщуватися відповідно до певного малюнку танцю;
вміти емоційно сприймати музику, аналізувати та пластично передавати її характер;
вміти передавати танцювальні образи, використовуючи виразні засоби хореографії;
- вигадувати нові танцювальні рухи, інтерпретувати знайомі та імпровізувати на
основі рухового досвіду, життєвих вражень і музики; вміти відрізняти особливості
повільних хороводів і швидких танцювальних ритмів українського народного
танцю, відчувати характер старовинних та сучасних жанрів музики; вміти виразно
виконувати доступні танцювальні композиції;
- ввічливо поважно ставитися до партнера.
6.

Висновки

З метою виявлення можливостей формування компетентної особистості дошкільників
засобами сучасної народної хореографії в умовах функціонування центру розвитку дитини
та пошуку альтернативних шляхів проведення сучасного заняття з хореографії, які
поєднували б різні види роботи й задовольняли потреби дітей, службою моніторингу
центру “Надія” було забезпечено проведення вивчення рівня сформованості хореографічної
компетенції старших дошкільників з питань реалізація основних завдань дошкільної освіти,
визначених у Базовому компоненті дошкільної освіти на основі компетентнісного,
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особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів як на початку, так і наприкінці
навчального року (див. Додаток В).
Організація роботи гуртка “Танцювальні витинанки” сприяла розширенню
індивідуального освітнього маршруту кожної дитини (див. Додаток Б), поліпшенню якості
освітньо-виховного процесу. Результати діагностики підтверджують підвищення
показників сформованості хореографічної компетенції дошкільників, елементарних основ
хореографічної культури.
Результати моніторингу
сформованості хореографічної компетенції старших дошкільників.
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Якісній організації освітньо-виховного процесу щодо патріотичного виховання дітей
засобами сучасної народної хореографії сприяло:
- здійснення ґрунтовного аналізу досліджень літератури та теоретичне обґрунтування
важливості впливу народної хореографії на національно-патріотичне виховання дітей;
- дослідження виховних можливостей сучасного народного танцю;
- виокремлення ефективних методів патріотичного виховання дітей засобами сучасної
народної хореографії.
Підводячи підсумки щодо роботи за проблемою досвіду з питань патріотичного
виховання дітей засобами сучасної народної хореографії, відповідно до вікових та
індивідуальними особливостями навчання дітей можна наголосити про реалізоване:
- здійснено опис доступної методики викладання народного танцю для дітей
дошкільного віку;
- забезпечено вивчення рівня сформованості хореографічної компетенції та
патріотичних почуттів дітей старшого дошкільного віку;
- здійснено розробку та забезпечено проведення занять на основі впровадження
компетентнісного підходу у навчанні дітей народній хореографії, що посприяло
виробленню мотивації у вихованців, формуванню компетентної особистості та
вихованню їх активної громадянської позиції.
Виходячи з практичного досвіду роботи з дітьми, можна зробити висновок про те, що
важливо дати дітям грамотну і систематичну підготовку на гуртку з хореографії.
Оволодівши необхідними знаннями, навичками і вміннями, навчившись розуміти і
осмислювати зміст досліджуваного хореографічного матеріалу, виразно його виконувати,
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діти по-новому, більш активно і свідомо починають ставитися до занять. У результаті
активного емоційного знайомства з народною хореографією формуються патріотичні
почуття дітей, вони починають бачити красу української пісні національних костюмів,
народних традицій та свят, чують милозвучність та співучість рідної мови в музиці, яку
супроводжують яскраві та цікаві танцювальні елементи, дошкільники вчаться помічати і
сприймати прекрасне не тільки в мистецтві, але і в житті.
Так само можна ми дійшли висновку, що заняття гуртка “Танцювальні витинанки”
мають велике значення для фізичного розвитку дітей. Дошкільники поступово набувають
струнку поставу, починають легко, вільно і граційно рухатися, позбуваються від певних
фізичних недоліків, як сутулість, «клишоногість», зайва вага і т.д. У дітей поліпшується
координація рухів. На заняттях гуртка з хореографії корисні навички здобуваються
природно. Діти починають відчувати естетику поведінки в побуті; підтягнутість і
ввічливість стають нормою поведінки. Вони стежать за своєю зовнішністю, за чистотою,
акуратністю, витонченістю свого костюма та зачіски.
На позитивні результати освітньо-виховної роботи вплинуло:
- поєднання науково-теоретичних розробок з педагогічною практикою;
- підвищення професійної компетенції педагогів (сучасні форми проведення педрад,
семінарів, семінарів-практикумів);
- відпрацювання “Парціальної програми з навчання дітей дошкільного віку ритміки та
хореографії”.
За результатами роботи на проблемою досвіду можна сказати, що заняття народним
танцем сприяють розвитку фізичного, психічного та духовного здоров'я підростаючого
покоління, задоволенню естетичних і культурних потреб. Патріотична спрямованість
виховного процесу на заняттях народної хореографії, який реалізується шляхом
індивідуального підходу до дитини, створює умови для формування здатності протидіяти
проявам аморальності, бездуховності, антигромадської діяльності.
Отже, можна наголосити, що народний танець, є засобом патріотичного, естетичного,
культурного розвитку особистості, а також його культуротворчого аспекту, спрямованого
на формування базової культури майбутнього громадянина. Тому в процесі вивчення
хореографічного мистецтва українського народу нами зосереджується увага на особистості
дитини як найбільшій цінності, враховуються її потенційні можливості. Цим забезпечується
розвиток індивідуальних творчих здібностей малюків, а виховання орієнтується на вищі
морально-духовні норми нації; формується повага до культури, мистецтва.
Крім того можна сказати, що залучення дітей до народного танцю розвиває у
вихованців відкритість, толерантність, ціннісне ставлення до національних ідей рідного
народу, передбачає рівноправність всіх учасників колективу у процесі спілкування,
Таким чином, активне залучення дітей до
творчої діяльності на заняттях народним танцем
помагатиме
вдосконаленню
навчальновиховного процесу, спрямованого на виховання
патріотизму дошкільнят, сприятиме не лише
особистісному розвитку дитини, а й значно
розширить
можливості
та
перспективи
виховання патріотизму у підростаючого
покоління.
Є можливість використовувати досвід
керівникам гуртків, хореографам, педагогам
ДНЗ, які зацікавлені в роботі щодо формування хореографічної компетенції та
патріотичних почуттів дітей старшого дошкільного віку засобами сучасної народної
хореографії.
Технологічна і методична забезпеченість даного досвіду дає можливість творчим
педагогам будувати власну діяльність по цій проблемі.
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