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ВСТУП 

 

З кожним роком все більш актуальним постає необхідність 

забезпечення етнізації особистості, тобто природного входження дитини в 

духовний світ та традиції рідного народу, в культуру нації. Реалізувати це 

можливо шляхом пропагування культурно-національних цінностей не тільки 

в системі шкільної, а й позашкільної освіти. Саме творчі художні колективи 

можуть активізувати передачу молодому поколінню соціального досвіду, 

багатства духовної культури народу, його національної ментальності через 

різні види мистецтва. 

Важливим компонентом культури кожної нації є народна хореографія. 

Сучасні педагоги, мистецтвознавці розглядають використання української 

хореографічної культури в освіті як проблему соціального розвитку дитини, 

забезпечення єдності освіти і національної культури, гуманізації виховання, 

що утверджує право дітей на різнобічний особистісний розвиток на 

вітчизняних культурних засадах (Л. Масол, Г. Падалка, О. Рудницька, 

А. Шевчук та інші). 

Дослідженню народного танцювального мистецтва, загалом, і 

українського, зокрема, з мистецтвознавчої та фольклористичної позиції 

приділяли увагу провідні теоретики і практики народного танцю: 

К. Василенко, В. Верховинець, П. Вірський, А. Гуменюк, Є. Зайцев, 

С. Карабанова, Г. Настюков, Т. Ткаченко та інші. Регіональні особливості 

українського фольклорного танцю та народно-сценічної хореографії вивчали 

А. Гуменюк, З. Сизоненко, О. Колосок, М. Полятикін, Б. Стасько, В. Тітов, 

Я. Чуперчук та інші. Науково-методологічні аспекти використання 

українського танцювального фольклору в роботі з дітьми досліджували 

В. Верховинець, А. Іваницький, Т. Науменко, Н. Сулій, А. Шевчук.  

На жаль, народне хореографічне мистецтво в системі позашкільної 

освіти з кожним роком втрачає популярності, поступаючись сучасному. Це 

пов’язано з популяризацією у засобах масової інформації сучасних напрямів 
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хореографії (телевізійні проекти «Танцюють всі», «Майданс», «Танці з 

зірками»); зменшенням кількості фольклорних фестивалів; відсутністю 

фінансової підтримки з боку держави колективів народного танцю і 

переведенням їх на комерційну основу, в наслідок чого батьки мають 

сплачувати не тільки навчання дітей, а й пошив коштовних сценічних 

костюмів, взуття, участь у конкурсах та фестивалях. Крім того, не зважаючи 

на те, що Стандарт початкової освіти рекомендує включати уроки 

хореографії як варіативну частину освітньої галузі «Мистецтво», в школах це 

майже не реалізується, а шкільні гуртки практикують залучення дітей до 

сучасної та бальної хореографії, яка знову ж таки користується попитом 

серед дітей та їх батьків. Тобто інформаційний простір щодо народного 

танцювального мистецтва дуже обмежено і як наслідок діти не знають і не 

цікавляться культурною спадщиною свого народу.  

Аналіз роботи дитячих хореографічних колективів Запорізької та 

Дніпропетровської областей (анкетування керівників, спостереження за 

проведенням танцювальних занять, бесіди з дітьми) дозволив з’ясувати, що 

стан залучення дітей до народного танцювального мистецтва України, 

взагалі, та свого регіону, зокрема, не можна означити як відповідний вимогам 

сьогодення. Отримані дані свідчать про те, що, по-перше, педагоги-

хореографи мають обмежений досвід ознайомлення дітей з українським 

танцювальним фольклором; у навчанні дітей використовують почасти 

спрощений, регламентований в діях, мало привабливий для сучасної дитини 

музично-руховий репертуар; по-друге, більшість педагогів засвоюють з 

дітьми загальне поняття «український танець», усвідомлення його дітьми 

пов'язується з музичними та руховими ознаками, частково деякими іншими, 

відсутні орієнтири на зміст, сюжет, малюнки, фігури; по-третє, знання 

педагогів про регіональні особливості танцювального народного мистецтва 

обмежені, уявлення про українські рухи і фігури, їхнє розрізнення за 

приналежністю до певного регіону поверхові. Керівники дитячих 

хореографічних колективів (94% з 26 опитаних) зазначають недостатність 
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власної підготовки з означеної проблеми, звертають увагу на необхідність 

видання навчально-методичних матеріалів про український танцювальний 

фольклор та особливості його застосування в роботі з дітьми різного віку. 

Зазначені факти підтвердилися у ході спостережень: педагоги в 

молодших групах танцювальних колективів під час проведення занять 

віддають перевагу навчально-тренувальному процесу, пізнавальний матеріал 

майже не використовують, ознайомлення з рухами носить механічно-

наслідувальний характер, змістовно-образна природа рухів педагогами не 

розкривається, наочно-ілюстративний матеріал не застосовується. Це не 

тільки принижує роль національних культурних надбань, але й гальмує 

процес соціокультурного розвитку дитини, виховання її національно-

патріотичних почуттів. 

Роботу по формуванню національної свідомості дітей початкового 

рівня навчання ми проводили на базі Народного ансамблю естрадного танцю 

«Марлен» ЦДЮТ міста Бердянська, керівниками якого є автор посібника. Для 

цього окрім основного заняття з народно-сценічного танцю у зміст навчально-

тренувального та виховного процесів молодших груп (6-10 років) нами було 

введено додаткове заняття «Фольклор України». На цих заняттях 

закріплювалися набуті дітьми під час шкільного навчання знання з 

народознавства (національні символи та обереги, побут українського народу 

тощо); поширювалися уявлення про зміст свят природничо-обрядового 

циклу, традицій та обрядів; удосконалювалися виконавські уміння та 

навички отримані на заняттях з народно-сценічного танцю (назви 

українських рухів, жанри та композиційні різновиди українського танцю, 

регіональні особливостями танцювального мистецтва України тощо).  
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РОЗДІЛ І 

ПРОГРАМА ХОРЕОГРАФІЧНОГО НАВЧАННЯ  

«УКРАЇНСЬКА ЗАБАВЛЯНКА» 

 

У концептуальних положеннях про основи національного виховання 

(«Концепція національного виховання», «Закон про мови», «Національна 

доктрина освіти», «Концепція громадського виховання» та інших) вказується 

на важливі вимоги сьогодення щодо використання національного 

фольклорного матеріалу не лише для відновлення кращих здобутків 

минулого, а й для того, щоб наснажити їх сучасним змістом.  

Метою програми «Українська забавлянка» є формування національної 

свідомості підростаючого покоління шляхом залученні до культурних 

надбань українського народу через активне пізнання народознавчого 

матеріалу, формування навичок виконання українських народних танців, 

прояву творчої ініціативи під час інсценування народних свят та обрядів. 

Хореографічна робота з дітьми 6-10 років за цією програмою 

розрахована на вирішення наступних завдань:  

 розширити знання дітей про історичні корені України, 

національні народні символи та обереги, побут українського народу; 

 ознайомити дітей з поняттями: «фольклор», «традиції», «обряди», 

«свята»; дати уявлення про найбільш поширені українські традиції та обряди, 

розкрити зміст свят природничого обрядового циклу (осінні, зимові, весняні 

та літні свята); 

 ознайомити з жанрами української народної хореографії 

(хороводи, побутові та сюжетні танці), з композиційними різновидами 

українського танцю (хоровод, гопак, козачок, гуцулка), вчити виконувати 

доступні танці різних регіонів України; 

 дати уявлення про регіональні особливості народного 

танцювального мистецтва (Центральної та Західної України, Полісся та 

Волині, Поділля та Промислового краю) взагалі, та більш детальніший 

матеріал по Запорізькому краю; 
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 формувати навички виконання основних рухів українського 

народного танцю, вчити виконувати доступний танцювальний репертуар 

різних регіонів; 

 формувати систему уявлень, понять, знань про синкретичну та 

синтезовану сутність танцювального фольклору; розвивати вміння емоційно 

переживати ігрову ситуацію в танцях та в інсценуваннях свят, знаходити 

індивідуальну пластику для розкриття музично-рухового образу, заохочувати 

до вільної імпровізації під час індивідуальної та колективної творчості;  

 розвивати музично-рухову координацію, елементарні вокальні 

вміння та навички сценічної культури мови; 

 виховувати національно-патріотичні почуття, інтерес до 

українського танцювального мистецтва, до культурних надбань українського 

народу. 

Навчально-тематичний план програми 

 

 

Перелік тем 

Кількість годин 

6-7 

років 

7-8 

років 

8-9 

років 

9-10 

років 
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р
ія
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т
и

к
а
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к
т
и

к
а
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а
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ія
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а
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и
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а
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р
ія

 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

РОЗДІЛ 1. Україно моя, Батьківщино моя! 

Тема 1. Подорож у минуле України  

(пізнавально-теоретичний матеріал) 
1 - 2 - 1 - 1 - 

Тема 2.Символи та обереги України 

(пізнавально-теоретичний матеріал) 
1 - 1 - 1 - 1 - 

Тема 3. Побут України  

(пізнавально-теоретичний матеріал)  
1 - 2 - 2 - 1 - 

РОЗДІЛ ІІ. Традиції та обряди українського народу 

Тема 1. Осіння обрядовість  

(пізнавально-практичний матеріал) 

2 2 2 2 1 2 1 2 

Тема 2. Зимова обрядовість  

(пізнавально-практичний матеріал) 

2 2 2 2 1 2 1 2 

Тема 3. Весняна обрядовість  

(пізнавально-практичний матеріал) 

2 2 2 2 1 2 1 2 

Тема 4. Літня обрядовість  

(пізнавально-практичний матеріал) 

2 2 2 2 1 2 1 2 
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РОЗДІЛ ІІІ. У вихорі народного танцю 

Тема 1. Абетка народної хореографії 

(пізнавально-практичний матеріал) 

1 2 2 2 - 10 - 12 

Тема 2. Жанри народної танцювального 

мистецтва (пізнавально-практичний 

матеріал) 

- - 2 2 4 4 - - 

РОЗДІЛ ІV. Мозаїка українського танцю 

Тема 1. Стилістичні особливості 

танцювальної культури різних регіонів 

України: Центральна та Західна Україна, 

Полісся та Волинь, Поділля, Помисловий 

край (пізнавально-практичний матеріал) 

- - 2 6 2 18 2 22 

Тема 2. Танці Запорізького краю 

(пізнавально-практичний матеріал)  
- - 2 4 2 8 1 12 

РОЗДІЛ V. Народні фантазії 

Тема 1. Українські забави  

(імпровізація на національному 

матеріалі). 

1 6 1 4 - 2 - 2 

Тема 2. У світі казок  

(інсценування народних казок) 

1 6 2 4 2 4 2 4 

РАЗОМ 36 54 72 72 

 

ЗМІСТ ТЕМ 

РОЗДІЛ 1. Україно моя, Батьківщино моя! 

Тема 1. Подорож у минуле України (пізнавально-теоретичний 

матеріал). Закріпити та поширити знання дітей про історичні корені 

України. Знайомити з легендами та дитячими оповіданнями про київських 

князів (Аскольд, Дар, Олег, княгиня Ольга, Святослав Хоробрий, Володимир 

Великий «Ясне сонечко», Ярослав Мудрий, Володимир Мономах, Данило 

Галицький).  

Дати уявлення про пам’ятні місця, храми, собори та лаври України: 

місто Київ (Києво-Печерська лавра, Аскольдова могила, Золоті ворота, 

Софіївський та Володимирський собори, Андріївський узвіз), місто Канів 

Черкаської області (Тарасова гора), місто Запоріжжя (Запорізька Січ, 

Хортиця, Дніпровські пороги, затоки, плавні, Бердянська коса, Кам’яна 

могила), Полісся, Волинь (Козацькі могили, Почаївська Лавра, Олеський 
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замок), Крим (Херсонес, Бахчисарайський комплекс, Лівадія), Карпати 

(Чорна гора, Камінь Довбуша, Криниця Довбуша). 

Поширити знання про національних героїв України (Кармелюк, 

Наливайко, Олекса Довбуш, Богдан Хмельницький), гетьманів та козаків 

(Сагайдачний, Дорошенко, Кішка, Мазепа та інших). 

Розширити знання про Запорізьку Січ, життя та побут українських 

козаків. 

Тема 2. Символи та обереги України (пізнавально-теоретичний 

матеріал). Закріпити знання дітей про державні символи України: прапор 

(символ національної незалежності), герб (символ влади), гімн (символ 

єдності, урочистий музичний твір «Ще не вмерла Україна», сл. 

П.Чубинського, муз. М.Вербицького).  

Поширити уявлення дітей про народні обереги України та особливості 

їх використання в українському танці. Вінок – оберіг, який береже дівоче 

волосся, знімає головний біль, заспокоює нервову систему. Знайомити з 

різновидами вінків, символічним значенням квітів та стрічок. Залучати дітей 

до засвоєння техніки плетіння віночків, вчити проявляти творчість під час 

виготовлення віночків, виховувати бажання надягати віночки та вплітати 

стрічки у волосся у повсякденному житті. 

Розкрити символічне значення рушників та вишиванок, особливості їх 

кольорової гами. Рушник – невід’ємний символ хатнього інтер’єру, 

гостинності українського народу. 

Поширити знання про рослинні фольклорні символи України: калина – 

символ нескореності, вірності; верба – символ рідної домівки; тополя – 

символ вроди української дівчини; чорнобривці – символ краси, сміливості і 

стійкості; мальва (ружа, рожа) – символ любові до рідної землі, до свого 

народу, до батьківської хати; червона рута – символ чистого і вірного 

кохання. Дати уявлення про символи козацтва (булава, бунчук, пернач, 

козацький прапор), які символізують незламність, стійкість у відстоюванні 

свободи народу. 
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Знайомити дітей зі зразками хореографічного мистецтва, в яких 

використовуються національні символи та обереги: хореографічна сюїта «Ми 

з України» П.Вірського (рушники, хліб-сіль); хореографічна картинка 

«Подоляночка» П.Вірського (віночки, верба, сопілка); хореографічна 

композиція «Купальський віночок» А.Прокопенко (віночки), «Козачий пляс» 

А.Прокопенко (шабля, гетьманська булава, козачий стяг) та іншими. 

Тема 3. Побут України (пізнавально-теоретичний матеріал). 

Поширити уявлення дітей про національні іграшки (глиняні, солом’яні, 

ляльки-мотанки); предмети побуту (коцюба, рогач, деркач, ціп, граблі, 

трійчаки, лопаток, рало, соха та інші); предмети хатнього інтер’єру (стіл, 

лави, скриня, шафа, ліжко, ковдра, простирадло з мереживом, килим, рядно 

та інший); національний посуд (миска, макітра, горщик, глечик, куманець, 

кухоль, склянка, дійниця, качалка та інші); національну їжу та страви (борщ, 

юшка, затірка, локшина, галушки, вареники, млинці, коржі, деруни, пироги 

та інші). 

Знайомити дітей з особливостями використання предметів 

національного побуту в танцювальному мистецтві: хореографічна 

композиція «Запоріжці» (ігрища та танці Запорізького війська гетьмана 

Б.Хмельницького) П.Вірського (піка, бубен, шаблі); хореографічна 

композиція «Рукодільниці» П.Вірського (кошики, нитки, рушник); 

хореографічна картинка «Чумацькі радощі» П.Вірського (чоботи); 

хореографічна мініатюра «Кумоньки» Л.Якобсона (зв’язка бубликів, гуска, 

намисто) та інші. 

Поширити знання дітей про регіональні особливості українського 

національного одягу.  

Центральна Україна: сорочка-вишиванка, плахта, жилетка, фартух, 

намисто, вінок зі стрічками, чоботи, шаровари, сорочка-вишиванка, пояс, 

чоботи.  

Гуцульщина: крениці (штани з грубого полотна), кращениці, холоші, 

гочі (штани), чересо (широкий пояс), тобівка (шкіряна торба), киптар, 
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крисені (капелюхи), топірець, палиця, манта (довгий суконний 

прямоспинний одяг), попружка (пояс), букурія (ремінець), лискавки (скляне 

намисто), ґердан (прикраси), дзьобня (вовняна торба), дротяні запаски, сукня, 

ногавиці, доколінниці (білі панчохи), сердак-підбілка, капці.  

Закарпаття: сорочка, сердак, довбанки (чоловіче взуття), кептар, гаті 

(штани), петек (верхній зимовий одяг), плат (фатрух), силянка (пояс), 

монисто (намисто), уйопе (жіночий плечовий одяг), лейбан (сердак), згарда 

(намисто з мідних хрестиків), платини (хустка), парто (коронка трикутної 

форми), гуля (плащоподібна накидка з вовни), бочками (взуття шкіряне), 

жакет, брилі, постоли, чоботи.  

Полісся: безрукавка, сорочка, толуб (кожух), свитка, личаки, літник 

(спідниця), фартух, сандарак (верхній жіночий одяг), катанка (безрукавка), 

семряга, намітка, обрус, полотнянка, капота. 

 Буковина: чуганя (плащоподібний сукняний одяг), будня (хутряна 

безрукавка), мишини (сукняні штани), мазниця (шапка), манта, обрус 

(головний убір), горбочка (спідниця), півка (біле вкриття голови), бурнус 

(пальто), коди (вікноподібні жіночі прикраси).  

Поділля: чугаїни, гуньки (свита), запаска, кунтуш, горбочки (поясний 

одяг), кораблик (жіночий головний убір), байбараки (сукні), опанча, кобеняк. 

Степова частина України: сорочка-косоворотка, прямоспинні свитки, 

кожух, картуз, черевички, чоботи, конічні шапки, кирея, сарафан, сорочка-

талійка (до талії), спідниця, блузка, каптан, кофта, хустка, шаль, очіпки, 

кобеняк, дерга, карайка, манта, чумарка. 

Наддніпрянщина: безрукавка, начерки (шапки), свитка, кирея (плащ), 

кожух, жупан, пояс, шаровари, бриль, постоли, личаки, черевики, чоботи, 

сорочка, запаска, дерга (плахта), корсетка, юпка, димка, мальованка 

(спідниця), намітка (головний убір), кидала (обруч). 

Знайомити дітей з українськими народними танцями, в яких яскраво 

представлені зразки сценічних костюмів різних регіонів: хореографічна сюїта 

«Ми з України» П.Вірського, український парубочий народний танець з 
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Гуцульщини «Аркан» Я.Чуперчука, «Подільський льонок» К.Василенка, 

«Гопак» та «Козачок» М. Вантуха, «Поліський шир» та «Ойра» 

Р.Малиновського, «Гуцулка» та «Гопак» Л.Калініна, хореографічна 

композиція «Легенда Карпат», святкова-привітальна «Гуцулка» та 

березнянська «Карічка» М.Суслікова та інші. Відеозразки українських танців 

у виконанні професійних та аматорських (в тому числі дитячих) 

хореографічних колективів представлені на сайті http://ukrainian-

dancing.com/. 

РОЗДІЛ 2. Традиції та обряди українського народу 

Тема 1. Осіння обрядовість (пізнавально-практичний матеріал). 

Знайомити дітей з поняттями: «фольклор», «традиції», «обряди». Дати 

уявлення про народні прикмети та вислови осіннього циклу («У кожної 

прикмети свої секрети», «Вересень місяць добре годує, овоч смачний дітям 

дарує», «Хліб і сіль як символи достатку», «Місяць жовтень мряку розвіє, в 

лісах, у садочках лист пожовтіє (Свято Покрови), а листопад – той жалю не 

має, з дерев останнє листя зриває» та ін.). 

Залучати дітей до інсценування свята врожаю, вчити передавати 

емоційний стан, розігрувати ігрові ситуації. Виховувати пошану до важкої 

хліборобської праці. 

Тема 2. Зимова обрядовість (пізнавально-практичний матеріал). 

Знайомити дітей з народними прикметами та висловами зимового циклу 

(«Місяць грудень на радість людям сніжком присипле замерзле груддя» 

(Свято Миколая), «Ой місяць січень кличе мороза, морозить лиця, щипає 

носа» (Різдвяні свята), «Коляда на щастя, на здоров'я, на Новий рік» (Святе 

Водохреще (Йордан), «А місяць лютий вітрами дує, на водах з льоду мости 

будує» (Свято Стрітення) та ін.). 

Залучати дітей до театралізованого інсценування «На Свят-Вечір», 

участі у театральних виставах «Вертеп», «Зустріч Масляної». Вчити дітей 

виконувати колядки та щедрівки, передавати емоційний стан, розігрувати 

ігрові ситуації. 

http://ukrainian-dancing.com/
http://ukrainian-dancing.com/
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Тема 3. Весняна обрядовість (пізнавально-практичний матеріал). 

Знайомити дітей зі змістом свят та обрядів весняного циклу, присвячених 

зустрічі весни. Розкрити народний образ Весни, як образ краси, сили і надії, 

який порівнюють з дівчиною і зустрічають піснями, закличками, солодким 

печивом у вигляді пташок. Допомогти усвідомити єдність людини з 

природою, красою рідного краю («Зелене свято» – заквітчують свою домівку 

(хату, кімнату) квітами, підлогу встеляють рутою, м'ятою, духмяним 

чебрецем, іншим зелом). Познайомити з народними прикметами та 

висловами («Ой весно, весно, днем красна», «Березень місяць мости 

поломить, весняну пісню річка задзвонить», «Квітами квітень всіх привітає, 

усі садочки порозквітає» (Вербна неділя), «Травень прийде у дні чудові, 

простелить всюди трави шовкові» та ін.). 

Знайомити дітей зі змістом веснянок (гаївок, маївок, ягілок), вчити їх 

виконувати, передавати емоційний стан, розігрувати ігрові ситуації, 

інсценувати свята весняного циклу, залучати до виготовлення писанок та 

крашанок. 

Тема 4. Літня обрядовість (пізнавально-практичний матеріал). 

Знайомити дітей зі змістом свят та обрядів літнього циклу: Зелені свята, 

Трійця (Клечальна субота, Клечальна неділя, Завивання вінків, Русалки), 

Івана Купала, Зажинки (свято першого снопа), Жнива (косовиця – жали, 

косили хліб), Обжинки (свято закінчення жнив), з народними прикметами та 

висловами («Місяць червень луги покосить, червоним соком ягідки зросить» 

(Свята Трійця), «А місяць липень гарячим літом обсипле липи пахучим 

цвітом» (Свято Івана Купала), «А місяць серпень серпом задзвонить, 

достиглий колос додолу склонить» (Великий Спас) та ін.). 

Вчити дітей інсценувати свята літнього циклу, передавати емоційний 

стан, розігрувати ігрові ситуації.  

РОЗДІЛ 3. У вихорі народного танцю 

Тема 1. Абетка народної хореографії (пізнавально-практичний 

матеріал). Дати дітям уявлення, що народний танок є першоосновою 
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хореографічного мистецтва, що кожен народ має свої танцювальні традиції і 

танцює в своїй манері.  

Знайомити дітей з позиціями ніг (І, ІІ, ІІІ, IV (паралельна) і VI), 

позиціями рук (вихідна позиція - руки опущені вниз; перша позиція - руки 

витягнуті вперед; друга позиція - руки розкриті в сторони; третя позиція - 

руки підняті вгору), положеннями рук (прості положення, де руки 

розташовані симетрично, тобто одна так, як і друга; складні положення, де 

розташування різні (залежать від національних особливостей та 

танцювальних традицій того чи іншого народу); комбіновані положення, де 

руки приймають різні позиції (наприклад: права в третій, а ліва в другій, чи 

ліва на поясі, а права в третій чи другій позиції), положеннями кисті (пряма, 

трохи піднята, у кулачках, вільна та інші). Вчити вірно тримати тулуб, 

розслабляти й напружувати різні групи м’язів, виконувати вправи для голови 

(повороти, нахили, переведення), демі-пліє (напівприсідання) за І, ІІ, ІІІ 

позиціями; батман тандю (ковзання ногою по підлозі) - вперед та вбік з І та 

ІІІ позицій; стрибки за шостою позицією з прямими та підігнутими ногами. 

Вчити виконувати уклін та доступні рухи українського танцю 

(зальотний біг, бігунець, бічна доріжка, вихилясник, вірьовочка, тинки, 

голубці, присядки, «жабка» у напівприсіданні) та інші. 

Тема 2. Жанри народного танцювального мистецтва (пізнавально-

теоретичний матеріал). Знайомити дітей з жанрами народної хореографії, з 

історією їх виникнення та тематичним діапазоном: танці хороводного плану 

(веснянки, купальські хороводи та інші); сюжетні танці (відтворення явищ 

природи, народного побуту, тема праці, народна героїка тощо); побутові 

танці (гопаки, козачки, метелиці, польки, гуцулки, коломийки та інші). 

Знайомити під час відео перегляду з кращими зразками народних 

українських танців, створених видатними балетмейстерами (П.Вірський, 

М.Вантух, Я.Чуперчук, Л.Калінін та іншими). 

РОЗДІЛ 4. Мозаїка українських танців 
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Тема 1. Стилістичні особливості танцювальної культури різних 

регіонів України (пізнавально-практичний матеріал).  

Танцювальне мистецтво Центральної України: особливості 

лексичного матеріалу (привітання, положення рук у жіночому та чоловічому 

танцях, парних танцях, жіночі та чоловічі рухи), національного костюму та 

музичного супроводу. Вивчити декілька доступних для виконання зразків 

народних танців цього регіону («Гопак», «Казачок», «Метелиця», 

«Веснянки» або інших).  

Танцювальне мистецтво Західної України (Гуцульщина, Закарпаття, 

Буковина): особливості лексичного матеріалу (привітання, положення рук у 

жіночому та чоловічому танцях, парних танцях, жіночі та чоловічі рухи), 

національного костюму та музичного супроводу. Дати уявлення про те, що 

чоловічі та жіночі танці в основі своїй масові, за характером руху швидкі, 

рухливі, темпераментні. Основою побудови танців є коло, в якому 

танцюристи тримають один одного за плечі, або перехрещують руки за 

спиною. Вивчити декілька доступних для виконання танцювальних зразків 

притаманних цьому регіону («Коломийка», «Дуба-танець», «Буковинська 

полька» або інших). 

Танцювальне мистецтво Полісся та Волині: особливості лексичного 

матеріалу (привітання, положення рук у жіночому та чоловічому танцях, 

парних танцях, жіночі та чоловічі рухи), національного костюму та 

музичного супроводу. Дати уявлення про те, що на танці цього регіону 

значно вплинуло танцювальне мистецтво Білорусії та Польщі, тому лексика 

збагачена переступнями, поворотами та обертами. Для кожної області 

характерні свої рухи: на Житомирщині танцюють за п’ятою позицією і 

плечима повертають вперед-назад, на Рівненщині танцюють за шостою 

позицією і плечима рухають догори та додолу, на Волині переступання 

виконують в «аттетюдах». Вивчити декілька доступних для виконання 

танцювальних зразків цього регіону («Поліська полька», «Волинська полька» 

або інших). 
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Танцювальне мистецтво Поділля: особливості лексичного матеріалу 

(привітання, положення рук у жіночому та чоловічому танцях, парних 

танцях, жіночі та чоловічі рухи), національного костюму та музичного 

супроводу. Дати уявлення про те, що лексичний матеріал відрізняється 

різнобарвністю і це пов’язано з впливом танцювальної культури Молдавії, 

Буковини, Полісся, Білорусії, Росії. Вивчити декілька доступних для 

виконання танців цього регіону («Дев’ятка», «Подоляночка», «Подільська 

полька» або інших). 

Танцювальне мистецтво Промислового краю: особливості лексичного 

матеріалу (привітання, положення рук у жіночому та чоловічому танцях, 

парних танцях, жіночі та чоловічі рухи). Дати уявлення про те, що в даному 

регіоні  проживають люди різних національностей (росіяни, українці, 

болгари та татари) і це значно вплинуло на розвиток танцювальної культури, 

для якої характерні російські дрібушки, присядки, обертання, в 

композиційній побудові використовуються форми переплясу, польки 

(кадрилі менше), застосовуються частівки. Вивчити доступні для виконання 

танці цього регіону («Камаринська», «Бариня» або інших). 

Тема 2. Танці Запорізького краю (пізнавально-практичний матеріал). 

Знайомити дітей з танцями Запорізького краю, їх назвами, видами, жанрами, 

лексичним матеріалом та принципами побудови: «Горлиця», «Линець-

швиденець», «Новоспасівська кадриль» (Бердянщина); «Дощик», «Ой зав’ю 

вінки», «Трійка» (Пологівщина), «Полоняночка», «Чумак» (Оріхівщина); 

«Балабинська полька», «Вихор», «Хортичанка» (Запорізький район); «Ходить 

гарбуз по городу»; «Перепілочка» (Новомиколаївський район), «Козак», 

«Гонта» (Кам’янсько-Дніпровський район); «Гречаники» (Веселівський); 

«Жок», «Ручениця», «Хоро» (Приморський та Приазовський район) та 

іншими. 

Вчити дітей виконувати деякі види хороводів та хороводних танців 

Запорізького краю («Веснянки», «Весну закликати», «Ой зів’ю вінки», «Ой 

ходила дівчина бережком», «Подоляночка», «Дощик»). 
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Знайомити з тематикою та змістом побутових танців Запорізького 

краю, вчити виконувати деякі зразки за вибором вчителя («Горлиця», 

«Метелиця», «Балабинська полька», «Запорізькі козаки», «Гопак», 

«Казачок», «Чумак», «Вихор», «Перепілочка»). 

Знайомити з тематикою та змістом сюжетних танців Запорізького 

краю, вчити виконувати деякі зразки («Хортичанка», «Гречаники», «Чумак», 

«Чумандриха», «Микола», «Гарбуз», «Зайчик-чеберяйчик»). Детальний опис 

танців Запорізького краю представлено у книзі В.А.Чміля Танці Запорізького 

краю в обробці З. Сизоненка / Віктор Чміль. – Мелітополь : ООО вид-во 

ММД, 2005. – 340 с.  

РОЗДІЛ 5. Народні фантазії  

Тема 1. Українські забави (імпровізація на національному матеріалі). 

Знайомити дітей з кращими зразками української народної музики, вчити 

емоційно відгукуватися на неї, брати участь у масових імпровізаціях на тему 

природи, праці, побуту («Лісоруби», «Зима та весна», «Не сваріться, 

помиріться», «Шевчики», «А ми просо сіяли», «Щедрий вечір», «Зустріч 

Масляної», «Великдень» та ін.).  

Знайомити з українськими народними іграми («Мак», «Льон», 

«Грушка», «Подоляночка», «Веребей» («Горобець»), «Цурка», «Довга лоза», 

«Дід Макар» та ін.), вчити приймати в них активну участь, виразно підходити 

до розкриття того чи іншого образу. 

Тема 2. У світі казок (інсценування народних казок). Залучати до 

танцювально-театралізованих інсценувань народних казок («Рукавичка», 

«Солом’яний бичок», «Півник і котик», «Лисичка-сестричка і вовк-панібрат», 

«Про дідову дочку та бабину дочку», «Про бідного парубка і царівну», 

«Чудо-груша» та інших).  

Вчити емоційно сприймати зміст українських п'єс-казок для дітей та 

проявляти творчість під час інсценізації окремих уривків чи показу 

конкретних образів: «Коза-дереза» і «Пан Коцький» (Дніпрова Чайка), «В 

чужому пір'ю» (Марійка Підгірянка), «Коли зійде місяць» і «Весняна 
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казочка» (Наталя Забіла), «Про Андрійка і Терпця» (Грицько Бойко), «Свято 

першого грому», «Горіхові принцеси», «Фіолетовий Зайчик», «Новорічна 

плутанина», «Бабин бичок» (Леся Мовчун) та інших. 

Зауважимо, що зміст пропонованої програми носить рекомендаційний 

характер. Кожен педагог-хореограф може вносити зміни і доповнення до 

окремих тем, виходячи з напрямку роботи колективу, регіональних 

особливостей, накопиченого краєзнавчого матеріалу, а також власного 

досвіду. 

Враховуючи педагогічну цінність народознавчого матеріалу і 

спираючись на зміст розробленої нами програми, в якій застосовувався як 

пізнавально-виховний аспект, так і музично-хореографічний, ми визначили і 

використовували в навчально-виховному процесі наступні типи 

хореографічних занять: тематичні, пізнавально-виховні та творчі. Так, 

тематичний тип заняття був спрямований на розкриття якоїсь теми 

(«Дівочі посиденьки», «Козацькі забави», «Стежками Запорізького краю», 

«Зустріч весни» тощо), пізнавально-виховний – на формування та поширення 

уявлень дітей про фольклор взагалі, та танцювальний, зокрема («Ми діти 

твої, Україно!», «Українські обереги», «В дружній українській родині» 

тощо). Якщо тематичні заняття носили більш вузький характер і зміст 

матеріалу торкався лише відповідної теми, то пізнавально-виховні заняття 

мали узагальнюючий характер, в якому одночасно міг застосовуватися 

матеріал різної тематики. Творчий тип занять допомагав активізувати діяльність 

дітей, розкривати їх творчий потенціал, сприяв формуванню вмінь знаходити нові 

виразні рухи й використовувати знайомі в новій інтерпретації, розробляти 

нескладні танцювальні етюди й композиції, а також розучуванню дітьми 

фольклорного репертуару, запропонованого педагогом на основі співтворчості з 

ним («Ходить гарбуз по городу», «Чарівні квіти», «Загадкова подорож» тощо).  

Українознавчий матеріал на хореографічних заняттях ми застосовували 

поступово: від загальних знань про фольклор України – через усвідомлення 

особливостей танцювальної культури України взагалі та її регіональних 
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особливостей, зокрема, – до виразного виконання українського 

танцювального репертуару і творчих імпровізацій. 

Таке планомірне та систематичне введення до змісту хореографічних 

занять українознавчого матеріалу сприяло вирішенню завдань національно-

патріотичного виховання дітей, розвитку їх національної свідомості, 

вихованню особистісних якостей, підвищенню пізнавальної активності, 

стійкого інтересу до національної культури, більш свідомому і виразному 

виконанню українського репертуару на сцені. 

 



 20 

РОЗДІЛ ІІ 

МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ 

НА УРОКАХ ХОРЕОГРАФІЇ 

 

Однією з найважливіших задач хореографічної роботи з дітьми 

початкового рівня навчання є виховання творчо-розвиненої, соціально-

адаптованої, фізично та психічно здорової дитини (В. Годовський, 

О. Мартиненко, Н. Корисько, А. Шевчук, С Шалапа та ін.). Важливою 

умовою вирішення цих завдань є широке впровадження в зміст 

хореографічних занять дитячого фольклору. По-перше, це відповідає 

вимогам сучасного українського суспільства, яке надає пріоритет 

національному вихованню, а по-друге, в змісті українського фольклору 

закладено значний навчально-виховний потенціал. Виховний аспект 

танцювального фольклору в роботі з дітьми підкреслювали В. Верховинець, 

К. Василенко, С. Русова, А. Шевчук та ін. Так, В. Верховинець та 

К. Василенко зібрали та записали багатий український фольклорний 

танцювальний та ігровий матеріал близький до духу дитини, С. Русова 

рекомендувала застосовувати народні ігри, пісні, казки для розвитку дитячої 

рухової творчості, А. Шевчук досліджувала українські музично-

хореографічні традиції як засіб музично-рухового розвитку дітей. 

У практиці роботи з дітьми 1-4 років навчання в ансамблі естрадного 

танцю «МарЛен» активно застосовується ігровий, пісенний та словесний 

фольклор (потішки, казки) 

Аналіз теорії та практики хореографічної роботи з дітьми доводить, що 

серед багатого різноманіття фольклорного матеріалу педагоги-хореографи, 

як правило, обирають ігри та хороводи, які синтезують в собі рухи, 

драматургію, музику (пісню). Словесний фольклор у хореографічному 

навчанні дітей недооцінюється і майже не використовується. Однак, саме 

метод ідеомоторного тренування (промовляння вголос або про себе 
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послідовності виконуваних рухів) займає важливе місце під час формування 

танцювальних навичок дошкільнят.  

Потішки – це ритмічні поетичні твори, які багато століть передавались 

від одного покоління до іншого і поступово набували змісту і форми, 

відповідно до законів дитячої естетики і психіки. В Україні існує багато 

цікавих народних потiшок, які є важливими для розвитку дитини і поєднують 

у собі розважальний та виховний характер. Вони являють собою специфічну 

галузь народної творчості, яка містить поетичну та музичну складову. З їх 

допомогою здійснюються ті емоційно-тактильні контакти дорослого і 

дитини, яких так не вистачає сучасним дітям, крім того вони вносять у 

навчальний процес елементи рухової активності, які пов'язані з формуванням 

мовленнєвої діяльності. Потішки розраховані на активність самої дитини, 

коли вона виконує самостійно ігрові рухи і співвідносить їх зі змістом.  

Дослідники дитячого фольклору (О. Дей, Г. Довженок, О. Правдюк, 

Г. Барташевич, Л. Стрюк, Ф. Яловий, П. Черемський, В. Бойко та ін.) 

зазначали, що за допомогою потiшок у дитини виникає потреба в грі, яка стає 

незамінною школою фізичної та розумової підготовки, морального та 

естетичного виховання, формування мистецького смаку. 

У галузі наукового вивчення дитячого літературного фольклору 

працювали І. Франко («Дитина в звичаях і віруваннях українського народу», 

«Діти в українських піснях і поговірках», передмова до збірки казок «Коли 

ще звірі говорили» та ін.), М. Дерлиця, П. Іванов та інші. В радянський час 

український фольклор для дітей досліджували Г. Виноградов («Дитяча 

казка», «Дитячий фольклор і поезія пестування»), В. Бойко, І. Березовський 

та інші. Записи українського дитячого фольклору є в збірниках відомих 

збирачів народної поезії А. Метлинського, М. Номиса, П. Чубинського та 

ряду інших. На думку вчених, потішки допомагають розвитку дитини, 

засвоєнню традицій усної народної творчості; вчать розуміти мову, 

розрізняти емоційні голосові відтінки; розвивають увагу, уяву, здібності до 

імпровізації; сприяють адоптації до навколишньої середи. 
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Ми вважаємо, що використання українських народних потiшок у 

хореографічній роботі з дітьми дошкільного віку сприяє формуванню 

первинних танцювальних вмінь та навичок, розвитку музично-рухової 

координації, творчої уяви, акторської майстерності, розвитку емоційно-

рухового відгуку на український словесний фольклор різного характеру; 

засвоєнню засобів образної виразності (поза, жест, міміка) та накопиченню 

танцювального досвіду; вихованню почуття патріотизму та інтересу до 

народної творчості. 

Для включення в зміст хореографічного занять тієї чи іншої народної 

потiшки, хореограф має визначитися з її метою (орієнтуватися в просторі, 

підпорядковувати рухи словесній основі потiшки, спілкуватися з партнером, 

творчо підходити до передачі образу), ознайомитися зi змістом, текстом, 

наявністю реквізиту (якщо це потрібно). Зміст потiшки має бути доступним i 

цікавим для дитини, відповідати рівню її психічного розвитку та фізичної 

підготовки. Слід підібрати таку потiшку, яка буде зрозуміла та цікава для 

наслідування. Наприклад, дітям молодшого дошкільного віку можна 

запропонувати потішку «Кую, кую, чобіток», в якій вони будуть виконувати 

каблучні вправи та притупи одночасно промовляючи (проспівуючи) вголос 

слова: на слова «Кую, кую» – двічі ударити об підлог п’яткою правої ноги; на 

слова «чобіток» - виконати потрійний притуп; на слова «Подай мамо, 

молоток» – повторити те ж саме з лівої ноги; на слова «Як не даси молотка» – 

зробити сім поперемінних притупів, просуваючись вперед і одночасно 

похитуючи головою; на слова «Не підкую чобітка» – відійти назад 

поперемінно виставляючи ноги на каблук. Для дітей середнього та старшого 

дошкільного віку цікавою буде більш змістовна потішка «Ладки, ладоньки, 

ладусі», в якій вони можуть виконувати ритмічні оплески, кружляння, різні 

види кроку, імітуючи відповідні образи (бабуся, бджілки, гуси). 

Перед тим як розпочати вивчення рухової основи потішки, педагог має 

ознайомити дітей з її мовним текстом. Для цього він декілька раз виразно та 

артистично промовляє її для дітей, а потім повторює її разом з дітьми, 



 23 

можливо з використанням музичного супроводу (проспівує). Після до слів 

додається показ танцювальних рухів. Важливо, щоб спочатку хореограф на 

високому емоційному рівні показав зміст вправи (завдання), яку мають 

засвоїти діти. А потім вже запропонував їм виконати цю вправу разом з ним. 

Мелодійність звучання потішок допомагає дітям запам’ятати їх зміст і разом 

з тим послідовність рухових дій, які виконуються під ту чи іншу строку. Це 

розвиває рухову та слухову пам'ять, емоційне ставлення до виконання 

вправи. 

Завдяки наявності рифми, потішки мають ритмічну основу, що 

допомагає поєднувати їх з музичним акомпанементом. Педагог-хореограф 

разом з акомпаніатором повинен приділяти увагу відбору художньо-якісної 

музики, доступної для сприйняття й відтворення дошкільниками, яка б 

активізувала їх фантазію і моторику, сприяла емоційно-виразному 

виконанню. Добираючи музику, слід ураховували наявність образів, їх 

характеристику та лексичний матеріал (рухи, пози), який буде передавати 

зміст потішки («Скочив котик, сів на плотик…», «Малювала зранку 

мишка…», «Іде коза рогатая…» та інші). 

Потішки можна використовувати в різних частинах хореографічного 

заняття. Так, у вступній частині на основі змісту потішок можна провести 

розігрів по колу, застосовуючи різні види танцювального кроку та бігу. В 

основній частині заняття потішки можуть супроводжувати зміст партерної 

гімнастики, музично-ритмічні ігри та вправи, творчі завдання та ін. 

Наприклад, для засвоєння дітьми поняття швидкий та повільний темп можна 

застосовувати наступну потішку: «Їхав, їхав пан, пан. На конику сам, сам. А 

позаду Гриць, Гриць. На конику гиць, гиць». Промовляючи перші два рядка, 

діти виконують крок з високим підніманням стегна на кожне слово, а у 

третьому та четвертому роблять дрібні кроки на кожний слог. Цю ж потішку 

можна використати під час виконання іншої музично-ритмічної вправи: на 

слова «Їхав, їхав» – виконати два кроки на місті, з високим підйомом коліна, 

починаючи з правої ноги; на слова «пан, пан» – два оплеска; «На конику сам, 
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сам» – підскоки на місті, починаючи з правої ноги; на слова «А позаду» – 

обернутися навколо себе на пiвпальцях, руки на поясі; «Гриць, Гриць» – 

повторити два оплески; «На конику гиць, гиць» – зробити маленькі стрибки 

на пiвприсяді, руки на поясі. 

Потішки можна використовувати і як основу для розвитку творчої 

активності дітей. Тобто пропонувати дітям протанцювати потішку, передати 

в рухах її зміст. Для організації творчого процесу доцільно створювати 

умови, які мають стимулювати дії дітей: настанова на нову діяльність; 

створення радісної атмосфери; введення до уявної ситуації; введення 

варіативних ситуацій (зміна та ускладнення завдань, поєднання 

індивідуальної та колективної діяльності). Так, спочатку хореограф має 

прочитати зміст потішки, а потім запропонувати її протанцювати («Цуцик, 

цуцик – куций хвіст», «Під ялинкою у лісі» та ін.). Після дитячої імпровізації 

важливо зробити аналіз і обрати найбільш вдалий показ, аргументуючи свій 

вибір. При цьому творчі знахідки інших дітей також потрібно похвалити. 

Також можна давати дітям домашнє завдання: розповісти та протанцювати 

потішку батькам, вивчити з батьками нову потішку для наступного заняття, 

передати зміст потішки на малюнку.  

Потішки також можуть стати цікавим джерелом для створення 

танцювальних номерів. Відомо, що дитячі танці повинні виконувати 

навчальні та виховальні завдання, мати цікаві ігрові образи, сюжетний 

характер, будуватися на нескладних малюнках та доступних танцювальних 

рухах. Так, за сюжетну основу танців можна взяти наступні потішки: «Під 

ялинкою у лісі», «До нашої теплої хати приходила казочка спати», «На городі 

цибулини відзначають іменини», «У мишки новосілля» та інші. Цікаве 

танцювальне рішення потішки залежить від творчого підходу хореографа. 

Якщо, під час заняття важливо дотримуватися словесної основи потішки, то 

створюючи танцювальний номер, педагог може розширювати змістовну 

лінію та додавати нових персонажів. Головне, щоб танок містив основу 

змісту потішки і відповідав законам драматургії. Наведемо приклад 
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сценічного вирішення потішки «У мишки новосілля». Зміст потішки 

наступний: «Мишка в нірку поспішала, Мишка нірку прикрашала, Наносила 

в нірку зілля – нині в Мишки новосілля». Експозицією буде танок Мишки, 

яка несе в нірку кошик з квітами, імітує прибирання, чепуриться сама. 

Зав’язка – це прихід першого гостя (наприклад, Метелика), який дарує 

подарунок і танцює разом із іменинницею. Розвиток дії – це поява інших 

гостей, яких може бути різна кількість, залежно від задуму хореографа та 

кількості дітей в групі. Кульмінація – це сумісний танок всіх гостей по колу, 

в центрі якого танцює Мишка. Розв’язка – фінальна поза (стоп-кадр) або уход 

гостей. Музичним оформленням даного номеру може бути як українська 

народна мелодія так і дитяча полька або чітка ритмічна естрадна музика, яка 

має розвиток. У цьому танці поряд із колективним виконанням танцювальних 

комбінацій, можуть застосовуватися елементи імпровізації обраних 

хореографом образів, що допоможе зацікавити дітей змістом танцю, дасть 

можливість проявити свої здібності більш талановитим. 

Отже, використання потішок може значно урізноманітнити зміст 

хореографічних занять, сприяти формуванню інтересу та позитивного 

ставлення до національного фольклору та танцювального мистецтва, 

допомагати розвитку творчого потенціалу дитини.  

Ще одна форма літературного фольклору, яка активно застосовується в 

практиці роботи ансамблю «МарЛен» є казка. Виховні можливості казки і їх 

вплив на розвиток дитини вивчали А. Богуш, Н. Ветлугіна, Л. Виготський, 

Л. Дунаєвська, О. Кузнецова, Ф. Поліщук, Г. Сковорода, Ю. Ступак, 

В. Сухомлинський, К. Ушинський, І. Франко та інші. На їх думку, казка 

спроможна в доступній формі активно впливати на серця і розум дітей, 

здатна розвивати культуру, вдосконалювати творчі здібності і уявлення, 

реалізувати творчу активність і сприяти художньому сприйняттю. Так, Софія 

Русова неодноразово вказувала на необхідність використання в роботі з 

дітьми дошкільного віку різних ігор, драматизацій, літературних творів, в 

яких діти могли б імпровізувати та передавати ті «враження, пахощі, 
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кольори, вид, деталі», які вони засвоїли під час спілкування з природою. На її 

думку, можна використовувати відомі всім казки «Руковичка», «Коза-

Дереза», «Господарство» та інші, в яких діти не тільки відтворюють 

характерні рухи та поведінку звірів, але й імпровізують за змістом казки [2]. 

Аналіз літератури довів, що науковці виділяють три функції 

українських народних дитячих казок: 

1) креативну, яка сприяє розвитку творчого потенціалу особистості, її 

образному і абстрактному мисленню; 

2) культурно-етнічну та патріотичну, які відображають господарсько-

ужитковий уклад українського народу, його мовний колорит, особливості 

менталітету, традиції, звичаї; 

3) виховну, яка відтворює моральні норми і принципи, етичні та 

естетичні ідеали народу, сприяє вихованню почуття патріотизму, 

національної гідності, поваги та гордості за свій народ. 

Саме драматургічна основа казки, наявність цікавих персонажів може 

служити основою для розвитку дитячої танцювальної творчості. Сюжети 

казок можна використовувати в різних частинах хореографічного заняття. 

Так, у вступній частині можна провести розігрів по колу в вигляді подорожі 

до однієї або декількох казок, застосовуючи імітаційні рухи, які 

характеризують казкових персонажів («котик-братик» – м’який крок на 

півпальцях; «жабка-шкрекатушка» – стрибки у напівприсяді та ін.). Поряд з 

традиційним виконанням рухів за показом педагога-хореографа можна 

застосовувати елементи імпровізації. Наприклад, педагог-хореограф 

використовує цитати з казок, а діти передають почуту словесну 

характеристику рухами («От і дума собі заєць: «Я найслабший від усіх 

тварин, усього боюся…», цитата з казки «Заєць і жаба»). 

В основній частині заняття можна застосовувати казкові фрагменти під 

час проведення партерної гімнастики, музично-ритмічних ігор, вивчення 

танцювального репертуару (етюдів, танців). Наприклад, зміст партерної 

гімнастики можна провести на основі сюжету української народної казки 
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«Рукавичка» і до кожної вправи підібрати відповідний текст: вправа № 1 «От 

біжить мишка…» (В. п. : Сидячи на підлозі, ноги витягнуті перед собою, 

підйоми натягнуті, спина рівна, руки на поясі (уявляємо, що наші руки – це 

лапки мишки). На 1-4 – швидко перебираємо руками від голови до підйомів 

ніг, нахиляючись вниз; на 5-8 – витримуємо паузу і повертаємось у вихідне 

положення), або вправа № 2 «Коли це жабка плигає…» (В. п. : Лежачи на 

животі, руки під підборіддям, ноги зігнуті в колінах і розведені в сторони, 

стопи з’єднані. На 1-4 – витягнути ноги, з’єднавши коліна, на 5-8 – 

повернутися у вихідне положення) і так далі. 

Заключна частина також може включати виконання творчих завдань 

(індивідуальних, колективних, групових), пов’язаних з іграми-

драматизаціями за змістом тієї чи іншої казки Так, для проведення гри-

драматизації дітям можна спочатку загадати загадку, відгадка якої буде 

називати одного з персонажів казки. Тому, хто дасть правильну відповідь, 

можна запропонувати вибрати елемент костюму (маску або щось з одягу), 

який відповідає характеристиці казкового образу. Після того, як всі загадки 

будуть розгадані і обрані всі діючі казкові персонажі, доцільно влаштувати 

маленький театр, у якому будуть діти-актори та діти-глядачі. Перші будуть 

створювати казкові танцювальні образи за допомогою словесної підказки 

педагога та музичного супроводу акомпаніатора, а діти-глядачі сприймати та 

давати оцінку побаченому. 

Цікавим буде проведення сюжетної форми заняття побудованого за  

змістом однієї казки. З цією метою педагог має обрати таку казку, в якій буде 

багато цікавих персонажів та динамічний розвиток сюжетної лінії. 

Драматургічну основу казки він має чітко розділити по частинах. Так, 

експозиція та зав’язка можуть відповідати вправам та завданням вступної 

частини заняття, розвиток дії та кульмінація – основній, а розв’язка – 

заключній. У тому випадку коли в казці співпадає кульмінація та розв’язка, 

можна в заключній частині зробити аналіз діяльності дітей та запропонувати 

намалювати свої враження.  
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Під час підготовки до проведення такого заняття педагог-хореограф 

разом з акомпаніатором має підібрати музичні характеристики до кожного 

казкового персонажу, а також до кожної казкової дії. Музика має відповідати 

загальним вимогам щодо роботи з дітьми дошкільного віку: художність і 

різноманітність за характером; доступність, відображення в змісті тематики, 

близької дитячому досвіду (А. Зиміна). Тобто основу музичного репертуару 

повинні складати твори, рекомендовані програмами виховання й навчання 

дошкільників і дитячими репертуарними музичними збірками.  

Окремо слід зазначити, що українські народні казки можуть служити 

джерелом для створення дитячого танцювального репертуару. Драматургічна 

основа літературної версії казки може співпадати або бути дещо зміненою у 

хореографічному втіленні. Звернення до українського казкового фольклору 

допоможе не тільки вирішувати навчально-виховні завдання закладені у 

змісті казок, а й збагачувати танцювальний досвід дитини українськими 

рухами, розвивати її творчий потенціал.  

У хореографічній роботі з дошкільнятами можна використовувати 

наступні групи українських народних казок (В. Анікін): 

 казки про тварин (звіриний епос): «Сірко», «Цап та баран», 

«Солом'яний бичок», «Лисичка-сестричка», «Рукавичка», «Лисиця і 

журавель», «Лебідь, щука і рак» та ін.; 

 чарівні казки (героїко-фантастичні): «Кирило Кожум’яка», 

«Кривенька качечка», «Козаки і смерть», «Івасик-Телесик», «Котигорошко» 

та ін.; 

 соціально-побутові (реалістичні чи новелістичні):«Казка про правду і 

кривду», «Язиката Хвеська», «Про неробу Юрка, маминого синка» та ін. 

Отже, застосування української народної казки в хореографічній роботі 

з дітьми може сприяти активізації їх творчої активності, вихованню почутті 

патріотизму, особистих якостей, інтересу до усної народної творчості. 

Гру як ефективний засіб національного виховання дітей в процесі 

танцювальної діяльності розглядали В. Верховинець, Б. Стасько, С. Русова, 
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А. Шевчук та ін. Вони підкреслювали, що тематика українських народних 

ігор закріплює навички виконання простих танцювальних рухів, розвиває 

почуття ритму, розкриває творчий потенціал, артистичні здібності, сприяє 

розвитку інтересу до української культури, розширенню знань дітей про 

національні символи та обереги, традиції, обряди, побут свого народу, 

висвітлює найкращі риси національного характеру (честь, сміливість, 

мужність, патріотизм, хоробрість, людяність тощо), що в наш час є дуже 

актуальним.  

Після вибору декількох варіантів ігор доцільно провести їх апробацію 

для визначення зацікавленості дітей ігровими діями та образами. Проведення 

гри має починатися з пояснення її змісту і правил, яке має бути стислим, 

точним і емоційним. Як правило, пояснення гри педагог починає з прийому 

зацікавлення або сюрпризності (загадка, бесіда, поява персонажу або пошук 

атрибуту гри). Для вибору головного персонажу можна застосовувати творче 

завдання, лічилочку, заохочування (акуратний одяг, старанність під час 

заняття, відсутність пропусків). Важливо також ураховувати індивідуальні 

особливості дітей і пропонувати виконання ролі, як талановитим дітям, які, 

на ваш погляд, можуть бути солістами під час танцювальної версії гри, так і 

сором’язливим, не артистичним. Діти мають в подальшому усвідомлювати, 

чому для виконання головної ролі в танці педагог обрав саме ту, а не іншу 

дитину. 

Для вживання в образ можна застосовувати допоміжний реквізит. 

Наприклад, в іграх де зустрічаються образи тварин («Гуси», «Перепілонька», 

«Кіт та миші», «Лисички та сторожи» та ін.) дітям можна запропонувати 

використовувати маски або елементи частин тіла (дзьоб, крила та ін.). В 

іграх, де учасники імітують людину певного віку або професії для більшої 

наочності можна пропонувати елементи одягу або трудового знаряддя. Так, у 

грі «Дід та баба» виконавець ролі Баби може вдягти на себе хустину, а Діда – 

капелюх чи наклеїти вуса. В іграх «Лісоруби», «Косарі» можна 

використовувати звичайну дерев’яну палку, уявляючи, що це знаряддя праці. 
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Застосування елементів одягу, масок та інших допоміжних предметів 

(кошики, палички тощо) допоможе дитині краще відчути та передати ігрову 

роль. Важливо, щоб реквізит допомагав вжитися дитині в образ, не заважав її 

руховим діям і міг додати яскравості під час вирішення сценографії 

майбутнього танцю. 

Після проведення гри з дітьми педагог має визначити можливості 

ускладнення ігрових завдань: включення танцювальних рухів та перебудов, 

застосування імпровізаційних моментів, творчих завдань, допоміжного 

реквізиту, мовленнєвого або пісенного тексту тощо. 

Наступним етапом творчої роботи педагога є хореографічна обробка 

змісту гри (розробка драматургії, добір музичного та лексичного матеріалу). 

Хореограф має чітко визначити драматургічну основу танцю (експозиція, 

зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка), враховуючи співвідношення 

всіх частин і написати програму (лібрето) майбутньої постанови, яку може 

зачитати перед початком роботи з виконавцями. Музичною основою танцю 

можуть стати українські народні мелодії, які передають характер постановки, 

мають цікаву інтерпретацію, чітке співвідношення музичної та 

хореографічної драматургії. Добір лексичного матеріалу має відповідати 

ідейно-тематичній основі танцю, характерним особливостям персонажів, 

особливостям музичного супроводу, віковим особливостям дітей та рівню їх 

хореографічної підготовки. Танці-ігри доцільно будувати на основі 

українських народних та імітаційно-образних рухах, а також простих 

малюнках (коло, равлик, лінії, ланцюжки тощо). В зміст танцю можна 

включати обмежений мовленнєвий текст (лічилка, примовка, перегукування) 

або пісенний текст. Прикладами можна назвати танці побудовані на основі 

таких ігор, як: «Панас», «Їду, їду», «Жмурки», «Горю-дуб», «Котилася 

бочка...», «На чім стоїш?», «Огірочки», «Галя по садочку ходила», 

«Подоляночка», «Перепілочка», «Іде, іде дід» та ін.). 

Робота над сценографією має включати розробку ескізів костюмів, 

виготовлення об’ємного реквізиту (тин, бочка, дерево та ін.) або планування 
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використання картинного задника сцени (ліс, галявина та ін.). Наприклад, в 

змісті дитячого танцю «Кіт і Миші», поставленого за мотивами української 

народної гри «Кіт Васько», можна застосовувати великий м’яч замаскований 

під шмат сиру, який будуть катати за собою «Миші», а «Кіт» принюхуючись 

до привабливого запаху полювати за ними.  

Значний успіх танцю залежить від сценічного одягу виконавців. 

Костюми мають відповідати змісту постановки, характерам головних 

персонажів і носити національний характер. Наприклад, «ведмідь» може 

бути одягнений у вишиванку та жилетку, шаровари або штани та мати 

шапочку з вушками, яка буде підкреслювати даний образ. Костюм «мишки» 

може включати сорочку-вишиванку, коротеньку яскраву спідничку обшиту 

різнокольоровими стрічками, жилетку, торбочку з національним колоритом 

та шапочку з вушками. 

Робота з виконавцями має починатися з бесіди під час якої діти 

пригадують ігри в які вони грали під час занять, називають улюблених 

персонажів. Потім педагог зупиняється саме на змісті тієї гри на основі якої 

буде створено танець і виявляє знання дітей ігровим правилам, просить 

пригадати, хто найбільш вдало впорався з виконанням головної ролі тощо. 

Після повідомлення про постановку танцю, використовує емоційно образну 

розповідь сюжету, прослуховування та аналіз музичного супроводу, розподіл 

ролей, пригадує разом з дітьми раніш вивчені до танцю рухи та комбінації.  

Результатом нашої творчої роботи над даною проблемою було 

створення хореографічної сюїти дитячих українських народних ігор, яка 

включала шість танцювальних фрагментів, в основу яких було покладено 

зміст наступних ігор: «Хованки», «Лісові звірята», «Ой, у полі на роздолі», 

«Кіт Васько», «Бахча». В танці прийняло участь 120 дітей різних вікових 

груп (4-12), які виконували різні фрагменти.  

Включення в зміст танцювального репертуару ігрових танців 

побудованих на основі українських народних ігор сприятиме не тільки 

розвитку інтересу до української культури, а й розширенню знань дітей про 



 32 

національні символи та обереги, традиції, обряди, побут свого народу, що є в 

наш час дуже важливим завданням. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

ЗРАЗКИ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ЗАНЯТЬ  

НА НАЦІОНАЛЬНУ ТЕМАТИКУ 

Тематичне заняття (6-7 років) 

Мета:  розширювати знання дітей про український народний танок та 

його особливості; вчити виконувати українське привітання-уклін (для 

дівчаток і для хлопчиків), формувати первинні навички виконання 

«зальотного бігу» та «вихилясника», ознайомити з різними положеннями рук 

в українському танці; розширювати уявлення про образний характер 

танцювальних рухів; поглиблювати знання про хороводи, вчити виконувати 

хоровод «Кривульки» та характерні для нього танцювальні малюнки 

(«ланцюжок», «равлик»); розвивати музично-ритмічну координацію, вміння 

виразно рухатися відповідно до характеру музики, сприймати музичний твір 

та розповідати про його образне бачення; виховувати патріотизм, любов та 

інтерес до танцювальної культури України. 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

Вступна частина 

Діти входять до зали, вітаються (виконують танцювальний уклін). 

Хореограф. Діти, ми живемо з вами у великій, могутній державі з 

героїчною історією. Наша Україна має чарівну природу, співучу мову, 

неповторну музику, пісні та танці. Наші пращури пестили й цінували свою 

культуру. Сьогодні ми з вами будемо знайомитись із танцювальною 

культурою нашого народу.  

Все чим живе душа, чим серце володіє: 

                          Ясну блакить небес, і зелень ранніх трав, 

                          Калинові гаї та пісні солов’їні – 

                          Український танок усе в собі зібрав. 

                          Зібрав і сплів, мов у яскравому вінку, 

                          Дівочу лагідність, чаруючу красу 

                          І силу козаків, що ім’я Батьківщини, 

                           Наче святу корогву, в правий бій несуть! 

Хореограф. Перш за все ми з вами вивчимо українське привітання-

уклін, яким радо зустрічають у нас на Батьківщині гостей. У вірші ви, 
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мабуть, почули, що в українському танку підкреслюються такі риси нашого 

народу, як жіноча врода, ніжність і гостинність, а також чоловіча сила, 

могутність та непоборність. Усе це ми з вами зараз передамо у привітанні. 

Педагог показує спочатку особливості жіночого уклону, а потім 

чоловічого. Після цього діти повторюють рухи за педагогом. Спочатку уклін 

виконують дівчата, а потім – хлопчики. 

Уклін дівчинки 

Вихідне положення – третя позиція ніг, права нога попереду, руки 

уздовж тулуба. 

На затакт «і» – трохи підняти руки в сторони, кисті вільні.  

1-й такт:  

На «раз-і» – через низ підняти обидві руки до грудей (до намиста). 

На «два-і» – нахилитися трохи вперед, тримаючи руки в попередньому 

положенні. 

2-й такт:  

На «раз-і» – підняти тулуб. 

На «два-і» – опустити руки, тобто прийняти вихідне положення. 

Уклін для хлопчика  

Вихідне положення – третя позиція ніг, права нога попереду, руки 

уздовж тулуба. 

На затакт «і» – ледь піднятися на півпальці. 

1-й такт:  

На «раз-і» – крок правою ногою вправо, праву руку відвести у сторону, 

голову підняти. 

На «два-і» – праву руку підвести до лівого плеча, голову ледь 

опустити. 

2-й такт:  

На «раз-і» – підняти голову. 

На «два-і» – опустити руку вниз. 

Хореограф. Ось і добре. Як чудово у вас виходить. Тепер ми з вами 

радо можемо зустріти гостей, як справжні діти України. 

А зараз вирушаємо в путь по нові знання та враження. Готові? Тоді 

пригадайте, як треба тримати тулуб під час руху, де повинні бути ваші руки. 

Молодці, станьте рівнесенько, покладіть руки на пояс і рухайтеся 

танцювальним кроком по колу.  

Розігрів по колу може включати в себе різні види кроку (на 

півпальцях, з високим підніманням стегна, дрібний, бокові кроки за шостою 

та першою не виворітною позиціями), бігу (дрібний, з високим підніманням 
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стегна, із закиданням гомілки назад), танцювальних рухів (па польки, па 

галопу, підскоки). 

Основна частина 

Після розігріву по колу педагог показує дітям два основних 

українських рухи на переміщення у просторі («зальотний біг» і «бігунець»).  

Хореограф. Діти, що спільного в цих двох рухах? Так, вони стрімкі і, 

виконуючи їх, ви наче перестрибуєте через невеличкі ямки. 

А чим відрізняються ці рухи один від одного? Вірно, виконуючи 

зальотний біг, ви весь час стрибаєте і начебто пролітаєте над землею. Звідси, 

мабуть, і назва –»зальотний біг». А в «бігунці» ви ще робите притуп. 

Давайте з вами спробуємо виконати «зальотний біг» (цей рух 

вивчається з дітьми першим, тому що він служить основою для «бігунця»). 

Зальотний біг  

Вихідне положення. – шоста позиція ніг, руки на поясі. 

На затакт «і» – трохи підняти праву ногу. 

На «раз-і» – невеликий крок-біг вперед на півпальцях з правої ноги, 

ліву відірвати від підлоги, зігнувши в коліні. 

На «два-і» – невеликий крок-біг вперед на півпальцях з лівої ноги. 

Хореограф. В українському танку рухи бувають повільними, а 

бувають дуже стрімкими. Їх виконання залежить від характеру музики. Зараз 

ми з вами пограємо в танцювальну гру «В ритмі музики». Ви маєте уважно 

слухати музичний супровід і добирати відповідні рухи. Коли буде звучати 

спокійна мелодія, ви будете вільно, простим танцювальним кроком з носка 

рухатися залою, а коли заграє швидка мелодія – рухатиметеся «зальотним 

бігом». 

Танцювальна гра «В ритмі музики». Після гри вчитель запрошує 

дітей встати на лінії.  

Хореограф. Діти, в танці дуже велике значення мають положення рук. 

Деякі народи за допомогою рук можуть розповідати цілі історії. Наприклад, 

індіанці, в яких кожен рух має якесь значення.  

Бажано, щоб вчитель навів приклади кількох положень рук і пояснив, 

що вони означають (сплетені мізинці – символ дружби; схрещені вказівні 
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пальці – символ ворожнечі; руки, стиснуті в замок, крім великих пальців 

лівої та правої рук, – посудина з водою).  

В українському танцювальному мистецтві руки підкреслюють 

особливості характеру нашого народу. Подивіться, що може виражати ось 

таке положення рук (руки зігнуті в ліктях, долоні прикладені до грудей, 

немов підтримуючи намисто)? А таке (одну рука на талії, а друга відведена в 

сторону долонею догори, або ж обидві руки розведені в сторони)?  

Хореограф. А тепер давайте під спокійну ліричну мелодію виконаємо 

танок рук, який характерний для нашої нації. Я буду показувати, а ви 

уважно дивіться й повторюйте за мною. 

Вправи для рук (16 тактів, музичний розмір – 4/4) 

Вихідне положення – перша невиворітна позиція ніг, руки на поясі. 

1-й такт. Права рука відводиться в сторону долонею догори, голова 

повертається за рукою. 

2-й такт. Рука і голова повертаються у вихідне положення. 

3-4-й такти. Повторити ті самі рухи лівою рукою. 

5-й такт. Розвести обидві руки в сторони, голову тримати прямо, 

підборіддя трохи підняти. 

6-й такт. Ліву руку зігнути в лікті, покласти до грудей, не 

притискаючи лікоть до тулуба. 

7-й такт. Підвести праву руку до грудей і покласти зверху на ліву. 

8-й такт. Руки через сторони опустити вниз. 

9-й такт. Праву руку через сторону підняти до рівня третьої позиції 

(рук підняті вгору), долоні розгорнуті вниз, голова повертається за рукою.  

10-й такт. Так само підняти вгору ліву руку. 

11-й такт. Руки зігнути в ліктях і покласти долоні за голову. 

12-й такт. Утримати попереднє положення. 

13-й такт. Поставити руки в третю позицію, долонями назустріч. 

14-й такт. Опустити руки до рівня другої позиції. 

15-й такт. Покласти праву руку на пояс. 

16-й такт. Покласти ліву руку на пояс. 

Хореограф. Наші руки так мелодійно та виразно, ніби розповідали про 

широкі лани, високі гори, про щедрий, привітний та гордий характер 

українського народу.  

А ще українці дуже працьовитий народ. І це також виражається в 

рухах. Давайте виконаємо відомий вам рух «колупалочку». Який вид праці 
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він нагадує? Правильно, діти, ми ніби копаємо, колупаємо землю то носком, 

та п’яткою. 

В українському танці є ще один рух, схожий на процес копання. 

Називається він «вихилясник». Перша частина руху така сама, як і в 

«колупалочки» (носок-каблук), а друга відрізняється. Дивіться, ми ніби 

беремо землю (робоча нога наближається спереду до рівня гомілки опорної 

ноги), а потім відкидаємо її від себе (нога у повітря виводиться в сторону). 

Вихилясник (музичний розмір – 2/4.) 

Вихідне положення – перша позиція ніг, руки на талії. 

На «раз» – злегка підскочити на лівій нозі; водночас праву ногу 

відвести вбік і поставити на носок. 

На «і» – пауза. 

На «два» – знову підскочити на лівій нозі, а праву ногу, вирівнявши в 

коліні, поставити на каблук. 

На «і» – пауза. 

На «три»– знову підскочити на лівій нозі, зігнувши праву ногу в коліні 

й підвести до гомілки лівої ноги, коліно розгорнувши в сторону. 

На «і» – пауза. 

На «чотири»– підскочити на лівій нозі й відвести праву ногу в сторону, 

вирівнявши її в коліні. 

На «і» – пауза. 

У тій самій послідовності рухи виконуються з лівої ноги. 

Хореограф. Отже, діти, кожен танцювальний рух обов’язково про 

щось розповідає. Як називається рух, який ми щойно вивчили? А з яким 

трудовим процесом він асоціюється? 

Музика також розповідає багато цікавого. У ній можна почути про 

красу нашої країни, її могутність, про непоборність народу, його побут, про 

взаємовідносини між людьми та багато іншого.  

Прийміть зручні пози – можете сісти або лягти на підлогу, заплющить 

очі і уявіть, що ми мандруємо разом із музикою у фантастичну подорож. 

Слухайте мелодію уважно, не відволікайтеся. А по її закінченню розкажете, 

що ви бачили, які образи виникали у вашій уяві. 

Образне сприймання українських музичних творів «Хвилинка 

фантазії». Діти слухають українську мелодію, а потім розповідають вчителю 

про свої враження. Можна використовувати дві контрасті мелодії. 
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Наприклад, ліричну та героїчну або жартівливу пісні. Крім словесної 

образної характеристики музичного матеріалу, можна запропонувати деяким 

дітям зімпровізувати свої уявлення. 

Хореограф. Діти, а ще в українськім танці трапляється багато різних 

малюнків. Як називається танок, у якому використовується багато 

перешикувань? Вірно, хоровод. А які хороводи ми виконували? А які фігури 

ми з вами будували?  

У давнину хоровод був улюбленим танцем українського народу. В 

ньому брали участь усі: дорослі й малята, бабусі й дідусі. Цей танок 

об’єднував людей і вважався танцем дружби, тому що найчастіше під час 

його виконання учасники трималися за руки або за хустинки чи віночки, з 

якими водили хоровод.  

Людину, яка вміла заводити хоровод, дуже поважали, її називали 

хороводницею або хороводником. З цією справою не кожен міг впоратися. 

А секрети такої майстерності передавалися від покоління до покоління. 

В Україні є дуже багато різновидів хороводу. Усі вони цікаві та мають 

різні назви. Сьогодні ми з вами познайомимося з простим хороводом під 

назвою «Кривульки». Він так називається тому, що в ньому немає чітких 

малюнків і велика роль відводиться хороводнику, який виводить різнобарвні 

криві лінії. Давайте станемо одне за одним, візьмемось за ручки і спробуємо 

завести цей хоровод. 

Хоровод «Кривульки». Хореограф стає попереду, тобто виконує роль 

хороводника. З початком звучання мелодії він розпочинає рухатися по залі, 

застосовуючи такі малюнки, як «ланцюжок» та «равлик». Під час руху 

педагог може називати малюнки, які виконує: «Зараз ми з вами рухаємось 

«ланцюжком». А тепер заводимо «равлика». 

Якщо дозволяє час та діти не втомилися можна запропонувати дітям 

спробувати себе в ролі хороводника. 

Заключна частина 

Хореограф: 
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 Діти, чи сподобалося вам заняття?  

 Що нового ми з вами сьогодні дізналися? 

 Що ви можете сказати про український танок? 

 Які нові рухи ми з вами виконували? 

 В якому танці використовується багато перебудов? 

 Діти, а як називають людину, яка є ведучою в хороводі? 

 Який хоровод ми з вами сьогодні виконували? 

Отже, український танок дуже різнобарвний. Він підкреслює 

характерні риси, притаманні українському народу. І вивчаючи культуру 

нашої Вітчизни, ви будете зростати гідними синами своєю країни. 

Батьківщина, земле рідна, 

Земле сонячна і хлібна, 

Ти на вік у нас одна. 

Ти як мати найрідніша, 

Ти з дитинства наймиліша, 

Найгарніша й красивіша –  

Наша отча сторона. 

На подальших заняттях ми з вами дізнаємося дуже багато нового й 

цікавого: чим відрізняється танок дівчат від чоловічого танцю; які танці 

виконували козаки; якими танцями на Україні зустрічали весну та багато 

іншого. 

А ще спитайте своїх батьків, чи знають вони, як українці вітають 

гостей і чи вміють виконувати уклін-привітання. Якщо ні, то покажіть і 

розкажіть їм про особливості українського привітання. А в кого буде 

натхнення, то обов’язково складіть маленький віршик про український танок.  

Діти виконують український уклін і маршем виходять із зали. 
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Тематично-пізнавальне заняття 

«Стежками Запорізького краю» (8-9 років) 

 

Мета: уточнити, закріпити та розширити знання дітей про 

особливості Запорізького краю; виявити рівень знань про назви рухів 

українського танцю, та їх регіональні особливості; закріпити навички 

виконання українських рухів, танцювальних комбінацій та тренінгових вправ 

побудованих на лексиці українського народного танцю, вивчити новий 

український рух – «широка підбивка»; познайомити з особливостями 

виконання танцю Запорізького краю «Балабинська полька» та вивчити його 

окремі фігури; розвивати навички творчої імпровізації і вміння поєднувати 

танцювальні рухи в невеличкі комбінації; виховувати інтерес до національної 

культури свого регіону, поважливе ставлення до творчих доробків інших 

дітей, бажання приймати участь у змаганнях, проявляти творчу ініціативу та 

самостійність мислення. 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

Вступна частина 

Вхід дітей до зали під музику «Козацького маршу» (композитор О. 

Морозов). Виконання українського привітання. 

Хореограф. Діти, я хочу розпочати наш урок з уривку вірша 

письменника Миколи Нагнибіди, який дуже любить Запорізький край, з 

ніжністю та повагою характеризує мальовничі краєвиди місцевості, в якій ми 

з вами проживаємо. Ось послухайте: 

Далеко був від України, і снилася вона мені  

Русявим чубчиком дитини, вогнями домен вдалині, 

Азовським морем пропливала, у груди хлюпала Дніпром,  

Варила сталь, плуги кувала, сади садила за селом. 

Я був далеко, та раділи вітри, співаючи мені,  

Що вже черешні забіліли у Запорізькій стороні. 

 

Хореограф. А хто з вас ще може розповісти або назвати влучні епітети 

про Запорізький край? Відповіді дітей. 



 41 

Отже, з ваших слів я можу зробити висновок, що ми живимо у самому 

дивовижному куточку України, який славиться широкими полями, 

могутньою річкою Дніпро, теплим і лагідним Азовським морем, бравими та 

відважними козаками, привітними та статними дівчатами. А ще у нас є острів 

Хортиця, який з давніх часів славиться казковою природою та героїчними 

подвигами козаків. А у заповідних зонах Осканії Нова та Кам'яній Могилі 

можна помилуватися та познайомитися з чудовими та рідкісними 

представниками рослинного та тваринного світу, доторкнутися до незайманої 

природи. 

Я думаю, ви вже зрозуміли, що сьогодні заняття буде присвячене 

нашому рідному Запорізькому краю, стежками якого ми спробуємо з вами 

пройти. 

Розігрів по колу.  

За вказівкою педагога під музичний супровід різних українських 

мелодій діти виконують наступні рухи: кроки («па марше» із застосуванням 

різних положень та позицій рук, кроки на півпальцях та з високим 

підніманням стегна), біг з виведенням ніг уперед та назад (амбуате), 

«зальотний крок», «бігунець», «па польки». 

Основна частина 

Хореограф. Ви добре впорались із завданням і поводились як справжні 

козаки: намагались чітко виконувати рухи, тримати спину, злагоджено та 

музикально розпочинали та закінчували виконання танцювальних елементів, 

уважно слухали та виконували мої вказівки.  

Наступне завдання допоможе нам виявити чи добре ви знаєте рухи 

українського танцю. Зараз я буду виконувати рухи різних національностей, а 

ви уважно стежте за моїм виконанням, і якщо побачите рух українського 

танцю допомагайте мені оплесками, а якщо якийсь інший рух – ставте руки 

на пояс і виконуйте нахили голови в такт музики, начебто показуючи: «Це не 

наш рух, не український». Намагайтесь самостійно виконувати завдання, не 

повторюйте помилки інших. 
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Творче завдання «Вгадай рух українського танцю» 

Хореограф. Молодці, ви добре знаєте рухи українського танцю, а ще, 

мабуть, вам допомагав музичний супровід. Скажіть,а як ви можете 

охарактеризувати українську музику? Що можете про неї сказати? Відповіді 

дітей. 

Діти, пам'ятаєте, ми з вами на попередніх заняттях казали, що справжні 

козаки у вільний від боїв та походів час полюбляли змагатися та хизуватися 

один перед одним у своїй спритності? Зараз я буду виконувати роль отамана і 

показувати вам рухи українського танцю, а ви спочатку уважно дивиться за 

мною, а потім за моєю вказівкою їх повторюйте. 

Повторення рухів українського танцю. Хореограф виконує 

невеличкі танцювальні комбінації побудовані на раніш вивчених дітьми 

рухах українського народного танцю. 

Танцювальна комбінація 1 (16 тактів, музичний розмір – 4/4). 

Вихідне положення – перша не виворітна позиція ніг, руки вздовж 

тулуба. На музичний супровід руки відкриваються у другу позицію і 

закриваються на пояс. 

1-й такт. Виконати чотири releve: на «раз-два» – праву руку відкрити у 

другу позицію; на «три-чотири» – ліву. 

2-й такт. Виконати чотири releve, руки закрити на пояс. 

3-й такт: 

на «раз-два» – зробити крок правою ногою вперед, ліву ногу підняти на 

cou-de-pied і виконати оберт на 90°, руки відкрити у другу позицію; 

на «три-чотири» – зробити притуп лівою та правою ногою, руки 

закрити на пояс. 

4-й такт. Повторити рухи 3-го такту. 

5-й-6-й такти. Виконати чотири «тинка», відкриваючи руки у другу 

позицію і закриваючи на пояс. 

7-й-8-й такти. Виконати «колупалочку з вихилясником» з правої та 

лівої ноги, руки утримувати на поясі. 

9-й такт: 

на «раз» – зробити лівою ногою крок навхрест правої; 

на «два» – виконати «голубець»; 

на «три» – зробити правою ногою крок навхрест лівої; 

на «чотири» – виконати «голубець». 

10-й такт. Виконати pas shene уперед, вийти на праву ногу, ліву 

залишити позаду на носку, руки розкрити у другу позицію. 
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11-й-12-й такти. Дрібні кроки на півпальцях з поперемінним 

виведенням ніг уперед, руки між підготовчою та другою позицією, кисті – 

відкриті. 

13-й такт: 

на «раз-два» – праву ногу через passé закрити позаду лівої у п’яту 

позицію, руки на поясі; 

на «три-чотири» – ліву ногу через passé закрити позаду лівої у п’яту 

позицію, руки на поясі. 

14-й такт. Виконати чотири «вірьовочки». 

15-й такт: 

на «раз-два» – зробити крок правою ногою уперед, виконати 

«голубець» і одночасно повернутися на 45°, ліву руку тримати на поясі, 

праву – у третій позиції; 

на «три-чотири» – зробити крок лівою ногою у бік, виконати 

«голубець» і одночасно повернутися на 90°, ліву руку тримати у третій 

позиції, праву – на поясі. 

16-й такт: 

на «п’ять-шість» – виконати два pas shene, руки на поясі; 

на «сім-вісім» – вийти на праву ногу, ліву залишити позаду на носку, 

руки розкрити у другу позицію. 

 

Танцювальна комбінація 2 (12 тактів, музичний розмір – 4/4). 

Вихідне положення – третя позиція ніг (права нога попереду), руки 

вздовж тулуба. На музичний супровід руки відкрити у другу позицію і 

закрити на пояс. 

1-й такт: 

на «раз-два» – зробити «перемінний крок» вперед, руки відкрити у 

другу позицію; 

на «три-чотири» – зробити «перемінний крок» назад, руки закрити на 

пояс. 

2-й такт: 

на «раз-два» – виконати «тинок» на високих півпальцях у правий бік; 

на «три» – зробити невеликий крок лівою ногою у бік; 

на «і» – приставити праву ногу до лівої; 

на «чотири» – ліву ногу розкрити у сторону на 45°. 

3-й такт. Виконати «упадання», на останній рахунок праву ногу 

винести у бік на 45°, руки відкрити у другу позицію. 

4-й такт. Повторити рухи попереднього такту у протилежний бік, руки 

закрити на пояс. 

5-й такт: 

на «раз-два» – поставити через passé ліву ногу позаду правої; 

на «три-чотири» – поставити через passé праву ногу позаду лівої; 

6-й такт. Виконати чотири «вірьовочки». 

7-8-й такти. Виконати танцювальний біг навколо себе. 

9-10-й такт. Зробити чотири «балянсе». 
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11-й такт. Виконати чотири «припадання» навколо себе, через праве 

плече. 

12-й такт. Виконати pas shene уперед, вийти на праву ногу, ліву 

залишити витягнутою позаду, праву руку відкрити у третю позицію, ліву – 

закрити на пояс. 

 

Хореограф. Ви добре потанцювали і разом з тим пригадали рухи 

українського народного танцю. Давайте, назвемо рухи, які ми виконували. 

Вірно, це: «голубець», «вихилясник», «вірьовочка», різновиди «тинка», 

«припадання», «перемінний крок» та «бігунець». А які рухи українського 

танцю я не застосовувала під час виконання, але ви їх добре знаєте і вмієте 

виконувати? Відповіді дітей.  

Так, це: «упадання», «присядки», «розніжки», «боковий буковинський 

крок», «біг з підскоком», «стрибунець». Зараз ми спробуємо самостійно 

скласти невеличкі танцювальні комбінації з використанням цих рухів. Для 

цього розподілимось на дві команди і позмагаємось у танцювальності, 

вигадливості та спритності. 

А хто в якій команді буде змагатися ми дізнаємось за допомогою 

козацької лічилочки, яку щойно з вами вивчимо. Я буду йти по колу і 

промовляти слова. Той, кого запрошу в коло буде у першій команді, а хто 

залишиться на місці буде у команді суперників. 

Я козак і ти козак, 

Я вояк і ти вояк, 

Щоб в бою стояти мужньо 

Ми повинні бути дружні. 

Ми хоробрі вояки –  

Побратими-козаки! 

Творче завдання-змагання. Діти розподіляються на дві команди і 

змагаються. Перша команда показує рухи, друга повторює їх. Після 

виконання завдання, педагог аналізує та оцінює діяльність обох команд і 

окремих дітей, які були найактивнішими або краще за всіх впоралися із 

завданням. 

Хореограф. Ми продовжуємо з вами мандрувати стежками 

Запорізького краю і наступне завдання допоможе нам закріпити танцювальні 
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комбінації на переміщення. Скажіть, а як називається головне місто нашої 

області? Вірно – це Запоріжжя. З нього ми і розпочнемо. 

Танцювальні комбінації по діагоналі. Педагог пропонує дітям стати 

у 6 точку класу, сам займає положення на протилежному боці (друга точка 

класу) і пропонує пройти діагональ до острова Хортиця виконуючи 

комбінації окремо для хлопчиків та дівчаток. 

Комбінації для хлопчиків: «присядка» з виведенням ноги у бік на 90°; 

«тинок» - «голубці» - «pas shene»; «перекідні»; підготовка до «кабріолю». 

Комбінації для дівчаток: «квіточка»; «паде баск» - «голубці» - «pas 

shene»; два «en dedan» - «абартас» - «sutenu»; два «бігунця» - «колупалочка» 

в повороті. 

Хореограф. А з острова Хортиця ми вирушаймо до природного 

заповідника Оскан'я Нова. 

Діти рухаються з 4 точки класу виконуючи наступні танцювальні 

комбінації: Підготовка до «голубців» у повороті; «тинок» - «підбивка» - 

«голубці» - pas shene. 

Хореограф. А тепер ми з вами попливемо по широкій та могутній річці 

Дніпро. Для цього нам необхідно вивчити новий рух українського танцю, 

який називається «широка підбивка».  

Показ нового руху. 

В. п. – третя позиція ніг (музичний розмір – 2/4 або 4/4). 

На затакт «і» - праву ногу винести у бік на 45°, на лівій нозі зробити 

невеличкий підскок; 

На «раз» - зробити крок правою ногою у бік, ліву ногу поставити 

навхрест правої; 

На затакт «і» - праву ногу винести у бік на 45°, на лівій нозі зробити 

невеличкий підскок; 

На «два» - повторити рухи які виконувались на «раз». 

Після цього діти декілька разів виконують цей рух, переміщуючись з 8 

до 2 точки класу. 

Хореограф. А в якому місті ми з вами живемо? Вірно, наше курортне 

місто називається Бердянськ. А звідки походить назва нашого міста? А що 

вам подобається в нашому місті більш за все? Відповіді дітей. А тепер 
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давайте з вами пофантазуємо на тему: «Бердянськ – найкраще місто на 

Землі!». 

Творче завдання-імпровізація на основі пісні «Бердянські зорі» (муз. 

О.Ляльковської; вірші Г. Бідняка). 

Хореограф. Діти, а які українські танці вам знайомі? У разі 

ускладнення відповідей дітьми, вчитель пропонує допоміжні запитання:  

 В яких танцях руки тримають на кептарику, а основним 

малюнком є коло? (гуцульський танець);  

 Який український танець бере свій початок на Запорізькій Січі? 

(гопак). 

 З яким танцем зустрічають весну? (веснянки). 

 Чи по всій Україні виконують однакові танці та однакові рухи?  

Вірно, кожному регіону притаманні свої танці, які характеризують: 

географічні особливості цього краю, побут народу, характерні риси 

мешканців тієї чи іншої частини України. 

Хто з вас може назвати танці Запорозького краю? Деякі з них ми 

вивчали на попередніх заняттях, а деякі дивились у відео запису. Відповіді 

дітей. Вірно, це: «Дощик»; «Горлиця»; «Ходить гарбуз по городу»; «Козак»; 

«Хортичанка»; «Ой зів'ю вінки». 

Хореограф. І сьогодні ми з вами вивчимо ще один популярний у 

Запорізькому районі танець – «Балабинська полька». Це швидкий, жвавий 

та запальний парний танець. Основними рухами цього танцю є «перемінний 

крок» та «потрійний притупи». Назву кожного руху педагог супроводжує 

власним показом. 

Опис танцю запозичено з книги Чміля В. А. Танці Запорізького краю в 

обробці З.Сизоненка. Це танець, в якому може брати участь необмежена 

кількість виконавців. Пари до початку танцю стають в коло. В кожній парі 

виконавці (дівчина і хлопець) стають обличчям одне до одного і боком до центра 

кола: дівчина правим, а хлопці - лівим. Обоє кладуть праві руки одне одному 

на талію, а лівою рукою підтримують правий лікоть партнера (схема 1). 
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Перша фігура (16 тактів) 

1-й-7-й такти. Пари перемінним кроком ідуть по колу проти руху 

годинникової стрілки. При цьому дівчина починає з лівої ноги і робить крок 

назад, а хлопець - з правої і робить крок уперед. 

8-й такт. Пари виконують потрійний притуп: дівчата починають з 

правої ноги, а хлопці - з лівої. 

9-16-й такти. Пари, не змінюючи положення і кроку, кружляють 

праворуч, просуваючись по колу проти руху годинникової стрілки. На кінець 

останнього такту вони зупиняються так, щоб хлопці стояли спиною до центра 

кола (схема 2). 

Друга фігура (16 тактів) 

1-3-й такти. Пари, не змінюючи положення, перемінним кроком йдуть 

до центра кола: при цьому дівчата починають з правої ноги і роблять крок 

вперед, а хлопці - з лівої і роблять крок назад. 

4-й такт. Всі пари виконують потрійний притуп: дівчата з лівої ноги, а 

хлопці з правої. 

5-8-й такти. Пари кружляють на перескоках праворуч і одночасно 

рухаються від центра кола на попередні місця. 

9-11-й такти. Пари перемінним кроком ідуть від центра кола, 

розширюючи його: при цьому дівчата починають з лівої ноги і роблять 

крок назад, а хлопці - з правої і роблять крок вперед. 

12-й такт. Дівчата на місці виконують потрійний притуп, починаючи 

його з правої ноги, а хлопці - два притупи лівою ногою. 

13-16-й такти. Пари, кружляючи на перескоках ліворуч, рухаються до 

центра кола. На кінець останнього такту пари повертаються у вихідне 

положення танцю. 

Третя фігура (16 тактів) 

1-3-й такти. Пари, виконуючи «плетінку» (дівчата назад, а хлопці 

вперед), ідуть по колу проти руху годинникової стрілки. 

4-й такт. Всі одночасно виконують потрійний притуп, починаючи з 

лівої ноги. 

5-8-й такти. Повторюються рухи 1-4-го тактів, тільки пари йдуть по 

колу за рухом годинникової стрілки. 
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9-16-й такти. Пари, обертаючись, ідуть по колу в протилежному 

напрямку. На кінець шістнадцятого такту пари приходять у вихідне 

положення танцю і міняють положення рук: хлопець лівою рукою бере праву 

руку дівчини і легко відводить її ліворуч. Обоє трохи повертають корпус: 

дівчина праворуч, а хлопець ліворуч (схема 3). 

 

 

 

Четверта фігура (16 тактів) 

1-2-й такти. Пари перемінним кроком, який дівчина починає з правої 

ноги, а хлопець - з лівої, ідуть до центра кола. На кінець 2 такту пари 

роз'єднують руки - дівчина праву, а хлопець ліву. Вільну руку дівчина кладе на талію, а 

хлопець опускає. 

3-4-й такти. Пари піднімають з'єднані руки вгору, утворюючи 

«ворота», і простими танцювальними кроками обертаються: дівчина праворуч, а 

хлопець ліворуч. На кінець 4 такту пари зупиняються і виконавці стають 

обличчям одне до одного. Дівчина кладе свою праву руку на талію хлопця, а ліву 

м’яко витягує ліворуч. Хлопець лівою рукою легенько підтримує правий ; Лікоть 

дівчини, а правою бере її ліву руку. 

5-6-й такти. Пари перемінним кроком ідуть від центра кола, 

розширюючи його. 

7-8-й такти. Дівчата опускають праву руку, хлопці - ліву, а з'єднані 

руки піднімають вгору, знову утворюючи «ворота». Простими 

танцювальними кроками дівчина обертається ліворуч, а хлопець праворуч. На кінець 

8 такту виконавці кожної пари приходять у вихідне положення танцю і 

з'єднують праві руки, а ліві кладуть собі на талію (дівчина може підтримувати 

лівою рукою спідницю). 

9-15-й такти. Пари просуваються по колу проти руху годинникової 

стрілки. Дівчина легенькими невеличкими кроками на низьких півпальцях кружляє 

праворуч під піднятими вгору і з'єднаними руками. Хлопець іде слідом за 

дівчиною, чітко карбуючи перемінний крок (схема 4). 

16-й такт. Пари, повертаючись у вихідне положення танцю, виконують 

потрійний притуп. 

 

Потім танець виконується спочатку. 
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Заключна частина 

Хореограф. Діти, який танок ми щойно засвоїли? А хто з вас знає, який 

костюм (жіночий та чоловічий) характерний для нашого регіону? Бачу, що 

майже всі знають і зараз ви це покажете, виконуючи нове завдання. Для 

початку знов розділіться на дві команди. Я вам запропоную картки з 

національними костюмами різних регіонів України. Ви маєте обрати 

карточку, на якій зображено одяг нашого регіону, покласти її в середину і 

утворити коло. Переможе та команда, яка швидше впорається із завданням. 

Гра-змагання. Педагог оцінює результативність виконання завдання і 

характеризує разом з дітьми елементи сценічного одягу Запорізького краю. 

Хореограф. Діти чи сподобався вам урок? Що нового ви дізналися? 

Я думаю, що ви із зацікавленням розповісте батькам про нашу 

танцювальну подорож. А ще у мене буде до вас прохання намалювати свої 

враження про заняття, або скласти невеличкий віршик на тему: 

«Танцювальне мистецтво Запорізького краю». З кращих робіт ми організуємо 

виставку. 

Молодці, ви були дуже уважними і старанними. Мені сподобалось, що 

ви багато знаєте про свій рідний край і про танцювальну українську 

культуру. На цьому наше заняття завершено. 

Діти виконують уклін і під супровід «Козацького маршу» виходять із 

зали. 
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РОЗДІЛ ІV 

ЗРАЗКИ ТАНЦЮВАЛЬНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ 

НАРОДНИХ ІГОР 

 

Декілька прикладів танців на основі відомих у українських народних 

ігор. Спочатку ми пропануємо зміст гри, а потім варіант її танцювальної 

інтерпретації. Всі танці побудовано на нескладних українських рухах 

(«колупалочка», «зальотний біг», «вихилясник» та ін.), імітаційних рухах та 

ігрових елементах. Опис рухів можна знайти в книгах з українського 

народного танцю (В. Верховинець, К. Василенко, А. Гуменюк, Є. Зайцев та 

ін.). 

Українська народна гра «Кіт Васько» 

 

Опис гри: Перед проведенням гри вибирають Кота та кількох мишей. 

Для цього можна використовувати дитячу лічилочку. Наприклад:  

На полi мак, 

У водi рак. 

Стали раки воду пити, 

Виходи, тобi водити. 

Учасники гри стають у коло. Кіт Васько входить в середину, а Миші 

стають за колом. Діти співають перший куплет: 

Кіт Васько сіресенький, 

Хвостичок білесенький, 

Гарний Кіт-воркіт! 

Усі діти звичайним кроком йдуть праворуч, а Кіт крадеться, імітуючи 

м’який котячий крок ліворуч.  

Діти співають другий куплет: 

Лапками вмивається, 

Хвостиком втирається, 

Пісеньку мурчить. 
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На перший та другий рядки другого куплету діти звужують коло, 

дивлячись, як Кіт Васько присідає та вмивається. На третій рядок діти 

розширюють коло.  

Діти співають третій куплет: 

Дім обходить залюбки, 

Загляда в усі кутки, 

Очі – блись та блись! 

Діти повторюють рухи першого куплету. 

Діти співають четвертий куплет: 

Сяде й вусами пряде, 

Коло нірки мишку жде, -  

Мишко, стережись! 

Діти, в різних місцях кола піднімають руки вгору, утворюючи для 

Кота «ворітця». По закінченні слів, «миші» починають бігати через відкриті 

«ворота» – то в коло, то з кола, а Кіт намагається їх спіймати. Як тільки він 

спіймає двох-трьох мишей, гра починається з початку. Але вибирають 

іншого Кота та мишок.  

Ігровий танок «Кіт та миші»  

 

Музичний супровід: українська народна мелодія (музичний розмір – 

4/4, кількість тактів – 64). 

Зміст танцю (драматургічна побудова). Мишки роздобули собі 

великий шмат сиру (м’яч) і задоволені тягнуть його до своєї конури, 

потираючи лапки та облизуючись. За ними крадеться Кіт, який відчуває 

запах сиру і сподівається на смачний обід. Притягнувши здобич до нірки, 

Мишки радісно танцюють навколо сиру, погладжують свої животики і 

тягнуть лапки до смачної їжі.  

Але раптом вони відчувають небезпеку і бачать, що до них 

наближається Кіт. Мишки лякаються, присідають і збираються в купку. 

Потім вони утворюють коло, в середину якого забігає одне з мишенят і бере 

в руки сир, ховаючи його від кота.  
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Мишки починають рухатися колом в один бік, а Котик бігає навколо 

кола та намагається дістати сир. Мишки починають перекидати та 

перекатувати сир один одному, дражнячи цим Кота. І коли Васько вже 

майже дістав сир, маленька мишка хапає його і забігає у «ворітця», які 

утворюють їй інші мишенята. Пробираючись скрізь лабіринт, Кіт 

намагається наздогнати здобич, але Мишка знов тікає за допомогою інших.  

Утворивши купку, Мишки ховають сир, але одним стрибком Кіт 

опиняється поруч і починається боротьба. Миші тягнуть сир в один бік, а Кіт 

в інший. І ось Васько начеб то одержує перемогу, вириваючи сир, але, не 

втримавшись, падає, а сир на нього… Маленька мишка підбігає до нього і 

забирає сир, а інші весело сміються.  

Миші знов вирушають у путь і несуть з собою свою здобич, а Кіт 

Васько розлючений та ображений крадеться за ними….. 

Реквізит: великий м’яч, зверху якого вдягнено чохол з тканини у 

вигляді сиру. 

Опис танцю: У танці може брати участь різна кількість дітей, які 

виконують роль «Мишок» і один хлопчик – «Кіт Васько». На початку танцю 

Миші і Кіт стоять у першій лівій кулісі.  

Експозиція. Звучить музичний програш наприкінці якого вибігає 

Мишка і, побачивши, що вона в небезпеці, кличе інших.  

На 1-4-й такти – Миші зграйкою виходять кроком навшпиньках 

тримаючи попереду руки (лапки), потираючи ними та облизуючись. Одна з 

них несе (котить) сир. Таким чином, вони проходять по авансцені і заходять 

у першу праву кулісу.  

На 5-8-й такти – широкими м’якими кроками виходить Кіт, який 

принюхується, прислухається і обережно озирається по сторонах. 

Наприкінці четвертого такту робить стрибок у бік першої правої куліси, 

показує туди пальцем і стрімко біжить. 
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Зав’язка. На 9-12-й такти – з другої правої куліси, рухаючись спинами, 

виходять зграйкою Миші, які з задоволенням несуть сир. Опинившись на 

середині, вони утворюють коло навколо дівчини, яка тримає сир. 

На 13-14-й такти – виконують галоп по колу проти годинникової 

стрілки, піднімаючи при цьому руки в гору, дитина з м’ячем стоїть в 

середині кола.  

На 15-й такт – присідають навколо дівчини, яка кладе сир на підлогу. 

На 16-й такт – дрібним бігом відходять назад утворюючи півколо і 

протягують руки до сиру. 

На 17-й такт – виконують «колупалочку» з правої ноги, руки тримають 

на поясі, а під час притупу потирають долоньки. 

На 18-й такт – виконують «колупалочку» з лівої ноги, руки тримають 

на поясі, а під час притупу потирають животики. 

На 19-й такт – виконують «колупалочку» з правої ноги, руки тримають 

на поясі, а під час притупу тягнуться руками до сиру. 

На 20-й такт – дрібним кроком знов підбігають до сиру і піднімають 

його вгору.  

На 20-24-й такти – виконують галоп по колу проти годинникової 

стрілки. 

Розвиток дії. На 25-28-й такт (змінюється характер мелодії) – з другої 

правої куліси з’являється Кіт. Миші присідають, ховаючи сир в середині 

кола.  

На 29-32-й такти – Миші рухаються галопом за годинниковою 

стрілкою, Мишка з сиром в середині повертається навколо себе, а Кіт 

рухається по колу «зальотним бігом» проти годинникової стрілки. 

На 33-40-й такти починається ігровий імпровізаційний момент під час 

якого Миші перекатують або перекидають сир один одному, а Кіт 

намагається його схопити. Наприкінці 40 такту, Миші мають утворити 

«ворітця». 
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На 41-44-й такти – діти рухаються вперед «зальотним бігом», 

тримаючи руки вгорі, Мишка з сиром пробігає у «Ворітця», а за нею біжить 

Кіт.  

На 45-48-й такти – дитина знов забігає у ворітця, тільки тепер тягне за 

собою першу пару дітей, яка чіпляє наступну, таким чином ланцюжок 

мишенят дрібним бігом біжить назад крізь «ворітця» і Кіт не може дістатися 

сиру. На принці 48 такту, діти утворюють зграйку біля третьої лівої куліси. 

Кіт «зальотним бігом» наздоганяє мишей і хапає сир. 

Кульмінація. На 49-51-й такти – Кіт і Миші тримаючи сир, починають 

його тягнути один на одного (на перший такт Кіт робить чотири кроки назад, 

забираючи сир, на другий – Миші роблять чотири кроки назад, на третій – 

знов Кіт). 

На 52-й такт – Кіт подає на підлогу, вириваючи у Мишей сир. Миші 

збираються в купку і радяться. 

На 53-й такт – показують Коту кулака. Кіт тримає у лапах 

довгоочікувану здобич. 

Розв’язка. На 54-56-й такти – сама маленька Мишка підбігає до Кота і 

забирає сир, мишенята сміються, а Кіт здивовано дивиться вслід 

знахабнілим мишенятам. 

На 57-64-й такти – Мишка повертається і Мишинята як і на початку 

танцю, рухаючись на півпальцях уходять в третю ліву кулісу, радісно 

тримаючи сир, а розчарований Кіт піднімається і вирушає за ними…. 

 

Дитяча українська пісня-гра «Ведмедик і лісові звірята» 

(за записом В. Верховинця) 

Хто то спить під дубком, 

Ще й накрився кожухом? 

Цс-с-с! 

Тихо, тихо, не будіть, 

То, напевно, спить ведмідь. 

Цс-с-с! 

Стережіться, бо той гість, 

Як устане, всіх поїсть. 

Цс-с-с! 
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Ой, рятуйтесь від біди, 

Утікайте, хто куди! 

 

Опис гри: Перед проведенням гри обирають Ведмедя, всі інші діти 

виконують роль лісових звірів. Діти – Лісові звірята, утворюють замкнене 

коло і умовно поділяють його на два півкола: перше та друге. Посередині на 

стільчику (під дубком) спить Ведмедик. Починається пісня. У першому 

куплеті Лісові звірята обережно ходять по колу зальотним рухом, ніби 

підкрадаються до того, хто заснув під «дубком», а на «Цс-с-с!» присідають до 

землі. У другому куплеті Лісові звірята першого півкола обережно 

наближаються до центру і на «Цс-с-с!» присідають біля стільчика. У 

третьому куплеті до першого півкола приєднується й друге, адже Лісовим  

звірятам дуже цікаво знати, хто ж то все-таки заснув. Хоч Звірята добре 

стереглись, проте розбудили Ведмедика, впізнали його та й кричать. Лісові 

звірята кидаються врозтіч, а Ведмедик женеться за ними. Кого він спіймає, 

той сідає замість нього на стільчику (під дубком), і гра починається спочатку. 

 

Ігровий танок «Несподівана зустріч» 

Музичний супровід: українська народна мелодія (музичний розмір – 

4/4, кількість тактів – 56). 

Зміст танцю (драматургічна побудова). Одного сонячного ранку з 

горщиком меду гуляє по лісу Ведмідь. Поласувавши медом, він лягає 

відпочити. У той же час з’являється дівчинка, яка збирає ягоди і помічає, що 

під кустом хтось спить. Вона кличе інших дітей, які навшпиньках один за 

одним рухаються до об’єкта, який їх зацікавив. Дрібними рухами вони 

наближаються до Ведмедя, намагаючись не розбудити його.  

Упевнившись, що Ведмідь міцно спить, діти утворюють коло та 

починають радісно танцювати навколо звіра. Вони дражнять Ведмедя, 

перестрибують через нього, але є й ті, що не наважуються підійти до нього 

близько. 

Від тупотіння та шуму Ведмідь просинається та бачить навколо себе 
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багато смішливих облич. Він сердиться, а діти лякаються та втікають у різні 

боки. Ведмідь ловить одного з бешкетників, віддає йому горщик меду і вони 

розходяться в різні боки.  

Опис танцю: У танцювальній грі може брати участь різна кількість 

дітей, які виконують роль «Дітей» і один хлопчик – «Ведмідь». На початку 

танцю Ведмідь стоїть у третій лівій кулісі, діти – в протилежній правій 

кулісі. 

Експозиція. На 1-8-й такт – повільним кроком виходить Ведмідь, 

тримаючи перед собою горщик з медом. Посмакувавши солодощами, він 

виходить на середину зали і лягає відпочити. Одночасно на 7-8 такт з правої 

задньої куліси виходить дівчина, яка збирає у кошик ягоди. Побачивши 

Ведмедя, вона кличе інших дітей   

Зав’язка. На 9-12-й такти – широкими кроками, тримаючись за руки на 

сцену виходять діти, утворивши навколо Ведмедя коло.  

На 13-16-й такти – на один такт діти невпевненими маленькими 

кроками на півпальцях підходять до Ведмедя, на другий такт – дрібним 

кроком повертаються на свої місця, боячись розбудити звіра. На наступні два 

такти повторюють теж саме, але під час виконання дрібного кроку 

утворюють два концентричних кола. 

Розвиток дії. На 17-18-й такти – діти виконують «зальотний біг», 

рухаючись двома колами в різні сторони. 

На 19-20 такти – внутрішнє пів коло піднімає руки вгору і утворивши 

«ворітця» звичайним бігом рухається назад, друге пів коло просувається 

вперед. 

На 21-й-22-й такти – діти виконують два «вихилясника» з правої та 

лівої ноги, руки тримають на поясі. 

На 23-й-24-й такти – діти «зальотним бігом» рухаються по двом 

концентричним колам в різні сторони і на останню чверть 24-го такту 

будують два півкола за Ведмедем.  

На 25-й-28 такти – внутрішнє коло виконує «присядку» обличчям до 
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Ведмедя, а зовнішнє коло робить оплески в долоні.  

На 29-й-30-й такти – діти внутрішнього кола повертаються до тих хто 

стоїть у зовнішньому колі і утворивши пари обертаються навколо 

«зальотним бігом. Наприкінці 30-го такту стають в одне півколо.  

На 31-й-38 такти – починається ігровий імпровізаційний момент , в 

якому діти дражнять сплячого Ведмедя (перестрибують через нього, 

передражнюють, плескають в долоні та таке інше). Наприкінці 38 такту діти 

знов утворюють коло. 

На 39-40-й такти – діти дрібними вистукуваннями з одночасним 

плесканням в долоні звужують коло, рухаючись до Ведмедя. 

Кульмінація. На 41-56-й такти – починається ігрова імпровізація. 

Ведмідь просинається і починає наздоганяти дітей.  

Розв’язка. На 55-56 такти – Ведмідь ловить одного з бешкетників та 

віддає йому горщик з медом.  

 

Дитяча пісня-гра «Ой, у полі на роздоллі»  
(за записом Василя Верховинця) 

 

Ой, у полі на роздоллі 

Вузька борозенка. 

Там сиділо зайченятко 

Сіреньке, маленьке. 

Ой, гоп, зайчику, 

Пробудись, пробудись, 

Кругом, зайчику, 

Подивись, подивись! 

Подивися, зайченятко, 

На поле рівненьке. 

Іде, іде, зайченятко, 

Стрілець молоденький. 

Ой, гоп, зайчику, 

Утікай, утікай 

Чи в лісок, чи в гайок, 

Бо тут буде тобі край! 

 

Опис гри: Перед проведенням гри вибирають Зайця, Стрільця та двох 

Хортів (собак). У кутку танцювального класу відводять місце для «заячої 
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нори». Діти кружляють замкненим колом, в центрі якого сидить Зайчик і 

співають пісню. На слова «Ой, гоп...» діти підскакують на обох ніжках, 

приклавши до своїх вух кулачки з витягненими вгору вказівними пальцями. 

Від слів «Кругом, зайчику...» усі розводять руки в сторони, і кожний 

обертається один раз доріжкою-кружальцем навколо себе. Ті ж самі рухи 

виконує і Зайчик, але він не відриває «вуха» від голови. Під спів третього 

куплету діти припадають на одне коліно і тривожно розповідають Зайчику, 

що сюди (всі показують рукою в той бік, звідкіля загрожує небезпека) іде 

Стрілець з Хортами. На слова «Ой гоп...» усі плескають у долоні, щоб 

сполохати Зайчика, і показують йому правою рукою на «лісок», а лівою на 

«гайок», де б він міг сховатись. Тут на «поле» вибігають два Хорти, а за ними 

Стрілець. Зайчик тікає. Він бігає, куди захоче, а Хорти із Стрільцем тільки 

через відведені для них «ворота». Коли Зайчик побачить, що його ось-ось 

впіймають, він намагається сховатись у своїй «нірці». 

 

Ігровий танок «Мисливець та Зайці» 

Музичний супровід: українська народна пісня (музичний розмір – 4/4, 

кількість тактів – 48). 

Зміст танцю (драматургічна побудова). Широкими впевненими 

кроками з рушницею в руках Мисливець ходить по лісу в пошуках здобичі, 

але втомившись вирішує відпочити на галявині. Неподалік від сплячого 

Мисливця, стрибають, танцюють та граються один з одним маленькі Зайці. 

Зайченята відчувають небезпеку, бо бачать як просинається 

Мисливець… Вони лякаються, збираються в купку і присідають. Але один 

Зайчик-сміливець вибігає вперед, начебто відволікаючи Мисливця від інших. 

Потім малеча утворює коло, в середину якого ховають маленького сміливця. 

Зайченята починають рухатися колом за годинниковою стрілкою, а 

Мисливець проти, намагаючись поцілити в Зайченя. 

Зайці розмикають коло і починають тікати від Мисливця, виконуючи 

імпровізаційні рухи. Розгублений Мисливець не знає куди йому поцілити і 

ганяється за спритними Зайченятами. Раптом він бачить перед собою 
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Ведмедя, який спокійно гуляє лісом та ласує медом. Від несподіванки обидва 

лякаються і розбігаються в різні сторони. 

Опис танцю. У танці може брати різна кількість дітей, які виконують 

роль «Зайців» і один хлопчик – «Мисливець». На початку танцю Мисливець 

знаходиться в третій лівій кулісі, а Зайці в перших та других кулісах з обох 

боків.  

Експозиція. На 1-4-й такти – Мисливець з рушницею в руках йде на 

полювання. Він придивляється та озирається навколо себе в пошуках 

здобичі. Наприкінці 4 такту Мисливець виходить на авансцену.  

На 5-й такт – Мисливець виконує 4 па голопи з лівої ноги, тримаючи 

рушницю попереду, начеб то прицілюючись. 

На 6-й такт – Мисливець виконує 4 па галопи з правої ноги. 

На 7-8-й такти – позіхаючи, Мисливець лягає відпочити біля правої 

першої куліси, міцно тримаючи рушницю в руках. 

Зав’язка. На 9-12-й такти – з обох боків правої та лівої куліс, 

перестрибуючи один через одного з'являються Зайчата і утворюють таким 

чином дві лінії. 

На 13-14-й такти – Зайченята виконують «колупалочку» з правої та 

лівої ніг, руки зігнуті в ліктях тримають перед груддю. 

На 15-й такт – на кожну чверть такту виконують маленькі присідання 

на місці, на кожну половину такту притуляють долоньки до голови, начебто 

потираючи то праве те ліве вушко. 

На 16-й такт – на кожну чверть такту стрибають навколо себе, руки 

зігнуті в ліктях тримають перед груддю. 

На 17-й такт – виконують па галопу в лівий бік. 

На 18-й такт – виконують па галоп в правий бік. 

На 19-20-й такти – Зайченята утворюють пари та виконують підскоки 

обертаючись навколо.  

На 21-24-й такти – повторюють рухи 13-16 тактів. 

Розвиток дії. На 25-26-й такти (змінюється характер мелодії) – 
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Мисливець прокидається і бере свою рушницю. Зайченята збираються в 

купу та присідають. 

На 27-30-й такти – Мисливець наближається до Зайчат, один з яких 

сміливо стрибає йому на зустріч. На останній такт виконує два присідання 

ніби ухиляючись від рушниці Мисливця. 

На 31-32-й такти – Зайці утворюють коло тримаючись за руки, в 

середині кола ховається сміливе зайченя. Мисливець навколо кола починає 

полювання на Зайця.  

На 33-36-й такти – Діти-Зайці рухаються галопом проти годинникової 

стрілки, Зайчик-сміливець виконує імпровізаційні стрибки, а Мисливець за 

колом намагається влучити в нього. 

На 37-й такт – на пів такту Зайці присідають і Зайчик-сміливець 

опиняється під прицілом Мисливця, на пів такту діти встають і присідає 

маленьке Зайченя.  

На 38-й такт – повторюються рухи попереднього такту.  

Кульмінація. На 39-44-й такт – Діти-Зайці розривають коло і біжать в 

різні сторони. Мисливець женеться за ними, намагаючись в 

імпровізаційному танці поцілити в когось з маленьких бешкетників. 

Наприкінці 43 такту на сцені з’являється Ведмідь, який ласує медом. 

Розв’язка. На 45-й такт – Ведмідь і Мисливець рухаються спинами і 

посеред сцени наштовхуються один на одного. 

На 46-й такт – Одночасно повертаються і зустрічаються поглядом. 

На 47-48-й такти – перелякані Ведмідь та Мисливець тікають в різні 

сторони. 
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ВИСНОВКИ 

 

Таким чином, формування національної свідомості дітей молодшого 

шкільного віку (6-10 років) шляхом ознайомлення з особливостями 

української хореографічної культури може ефективно здійснюватися за таки 

умов: 

- використання педагогічного потенціалу української народної 

хореографії з урахуванням її пізнавальних, розвиваючих і виховних 

можливостей; 

- мотивація діяльності дітей, розвиток інтересу й потреби в 

пізнанні танцювальної культури свого народу; 

- використання танцювального репертуару різного за жанром, 

тематикою, заснованого на сюжетно-ігровому й образному принципі, з 

урахуванням його регіональності, доступності й відповідності статевим 

особливостям дітей; 

- домінантне ставлення до вивчення танцювального репертуару 

свого регіону;  

- створення цікаво-ігрової атмосфери під час навчання, зміна 

репродуктивних і продуктивних видів діяльності; стимуляція активності й 

самостійності дітей, створення середовища й системи відносин, що сприяють 

реалізації їхнього творчого потенціалу; 

- урахування вікових особливостей дітей щодо визначення змісту 

роботи по ознайомленню дітей з національними особливостями української 

хореографії; реалізація індивідуально-орієнтовного й диференційованого 

підходу до процесу навчання (орієнтування на рівень обізнаності дітей у тій 

чи іншій темі, їх фізичну й психологічну готовність до хореографічної 

діяльності, здібностей, інтересів і особистісних якостей); 

- використання різноманітної різнохарактерної музики, доступної 

для сприйняття й усвідомлення дітьми. 
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- активне залучення дітей до традицій та обрядів українського 

народу; розвиток їх артистичних та творчих здібностей; 

- доцільне чергування різних типів хореографічних занять 

(інтегрованих, тематичних, пізнавально-виховних та творчих); 

- виховання інтересу до танцювальної діяльності, до культурних 

надбань українського народу, поважливого ставлення до фольклорних 

джерел свого регіону. 
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