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ВСТУП 

 

Проблема формування творчої діяльності дітей є однією з центральних 

у педагогіці, оскільки прогрес суспільства – це шлях постійної творчості, 

долання стереотипів і вироблення нових, нестандартних ідей, оригінальних 

підходів і шляхів до їх втілення. Одним із головних педагогічних завдань при 

цьому є виховання людини, здатної акумулювати й творчо переосмислювати 

набутий людством досвід у науці, культурі, мистецтві. Це відображено в 

Національній доктрині розвитку освіти в Україні, яка підкреслює 

необхідність застосування нових педагогічних технологій особистісно 

зорієнтованої моделі виховання для формування художньо-творчих 

здібностей дітей. 

Хореографічна діяльність за своєю природою є синтезом фізичних та 

естетичних цінностей. Це дозволяє вирішувати різні завдання з розвитку 

молодших школярів: збереження здоров’я, задоволення художньо-творчих 

потреб, розвиток креативності, виховання національної свідомості тощо.  

Отже, багатофункціональна природа танцю дозволяє визначити шляхи 

масового залучення дітей молодшого шкільного віку до хореографічної діяльності 

з метою їх художньо-естетичного, фізичного, розумового та морально-етичного 

виховання. 

Окремі питання теорії і методики хореографічної роботи з дітьми 

молодшого шкільного віку висвітлювалися в ряді дисертаційних досліджень 

(П. Коваль, Б. Стасько, Н. Георгян, О. Фокіна та ін.). Вчені розглядають 

питання розвитку особистісних якостей та хореографічних здібностей 

молодших школярів засобами ритміки і хореографії, особливості 

хореографічної підготовки майбутніх учителів початкової школи.  

Навчально-методичний посібник присвячено організації хореографічної 

діяльності молодших школярів у системі шкільної та позашкільної освіти з метою 

розвитку їх художньо-творчих здібностей. Саме цей віковий період є найбільш 
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своєчасним для розвитку спеціальних художньо-творчих та індивідуальних 

здібностей дитини.  

Ми намагалися довести, що в наш час хореографічна робота з дітьми має 

носити не тільки носити не тільки тренінговий характер, а й мати спрямованість 

на художньо-творчий розвиток дітей. Це пояснюється спрямованістю роботи 

позашкільних навчальних закладів (хореографічний напрям) не лише на фізичний 

розвиток дітей, а й на їх активну соціалізацію та психологічне розвантаження. 

У навчально-методичному посібнику пропонується методика розвитку 

художньо-творчих здібностей молодших школярів у процесі хореографічної 

діяльності, яка пройшла апробацію в Народному ансамблі естрадного танцю 

«МарЛен» Бердянського центру дитячо-юнацької творчості. Автор посібника має 

14-річний досвід роботи педагогом-хореографом в даному колективі, що 

дозволило визначити, апробувати та зробити висновки щодо ефективності 

запропонованої методики. 

У змісті посібника надано зразки вправ та конспектів уроків, спрямованих 

на розвиток художньо-творчих здібностей молодших школярів, які можуть 

використовувати в своїй практичній діяльності як педагоги-початківці, так і 

досвідчені спеціалісти. 

Сподіваємося, що кожен учень, майбутній спеціаліст, учитель хореографії 

шкільних та позашкільних закладів освіти відшукає для себе корисну інформацію, 

завдяки якій зробить хореографічну роботу більш цікавою та спрямованою на 

художньо-творчий розвиток дітей. 
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ІНДИВІДУАЛЬНО-ВІКОВІ ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ 

ОСОБЛИВОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В 

КОНТЕКСТІ ЇХ ГОТОВНОСТІ ДО ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

На сучасному етапі розвитку педагогіки існують різні підходи до 

визначення вікової періодизації. За психолого-педагогічними критеріями 

враховуються характерні для кожного віку рівень розвитку, зміст і форми 

навчання та виховання, основна діяльність, відповідний їй рівень свідомості 

та самовідданості особистості. Природною основою вікових особливостей 

розвитку є анатомо-фізіологічне дозрівання організму, його органів, 

центральної нервової системи, залоз внутрішньої секреції. 

Цілком обґрунтованою вважається вікова періодизація В. Крутецького: 

новонароджений (до 10 днів); немовля (до року); ранній дитячий вік (1-3 

роки); переддошкільний період (3-5 років); дошкільний (5-6,7 років); 

молодший шкільний вік (6,7-11 років); підлітковий (11-15 років); вік 

старшокласників (15-18 років). 

У кожному віці дитина виявляється особливо чутливою (сензитивною) 

до певного року впливів, у зв’язку з чим у неї на даній генетичній сходинці, 

при наявності відповідних соціально-педагогічних умов, найбільш 

інтенсивно розвиваються певні психічні процеси та якості. 

Молодший шкільний вік (6,7-11 років) є найбільш ефективним для 

навчання взагалі та хореографічного навчання зокрема. Крім того, це 

сприятливий період для розвитку спеціальних здібностей: музичних, 

літературних, театральних, хореографічних, художньо-творчих. 

Діти цього віку вже володіють готовністю до навчання. Вони 

допитливі, вміють керувати своєю поведінкою, підпорядковувати її вимогам 

пізнавального процесу, колективній діяльності. Їм властиве бажання вчитися 

танцям, вони охоче приймають нові правила поведінки, виконують вимоги 

вчителя-хореографа. 
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У молодших школярів яскраво проявляється наслідуваність – важливе 

джерело успіхів на початковому етапі навчання хореографії. Дітям цікаво 

відтворювати, наслідувати, наприклад, ходу тварин чи птахів. Такий спосіб 

готує дітей до відтворення характерних рухів, пластики, дій, зображення 

окремих тварин і птахів. Саме з наслідування починається творча активність. 

Наслідування – це не копіювання, а орієнтація на зразок, воно не 

перешкоджає вияву своєрідності та індивідуальності дитини. 

У молодшому шкільному віці притаманні гострота й свіжість 

сприймання, цікавість, яскравість уяви. Але із-за відносно слабкої стійкості 

уваги діти на заняттях з хореографії швидко втрачають темп і ритм уроку. 

Молодші школярі володіють в основному наочно-образним характером 

запам’ятовування, тому особистий показ рухів педагогом-хореографом 

найбільш ефективний. Процес засвоєння нового матеріалу на заняттях з 

хореографії, в який вони так легко і охоче включаються, триває успішно 

лише 3-5 хвилин, після чого наступає втомлюваність, слабне увага. Водночас 

діти цього віку здатні тривалий час брати участь в ігровій діяльності, 

особливо рольовій, де є певні правила. 

У молодших школярів стає багатшим емоційне життя, накопичується 

певний життєвий та художній досвід. Вони дуже люблять мультфільми, 

охоче слухають казки, пригодницькі оповідання, вигадують неймовірні 

історії, фантазують. Разом з тим, діти легко збуджуються, мають вразливу 

психіку, несформованість, тендітність всього організму, швидку 

втомлюваність. 

У 8-9 років у дівчаток наступає препубертатний період (перед-період 

статевого дозрівання). У хлопчиків він наступає у 10-12 років. У цей період 

відбуваються істотні зміни у всіх органах і тканинах. Формуються всі вигини 

хребта, але повне окостеніння скелету ще не закінчується, звідки його велика 

гнучкість та рухливість, які відкривають можливості і для правильного 

фізичного виховання і для занять хореографією. Проте, при тривалому 
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неправильному положенні тіла можливі викривлення постави, тому батькам і 

педагогам необхідно слідкувати за вірною поставою і ходою дитини. 

У цьому віці активно зміцнюються м’язи та зв’язки, росте їх обсяг. 

Великі м’язи розвиваються раніше малих, тому діти більше здатні до 

порівняно сильних і широких танцювальних рухів і їм складніше виконувати 

дрібні рухи, які вимагають точності. 

У цей період у дітей активно росте серце. Воно добре збагачується 

кров’ю і тому порівняно витривале. Дякуючи великому діаметру сонних 

артерій, головний мозок отримує достатньо крові, що є важливою умовою 

його працездатності. Вага головного мозку помітно збільшується після 7 

років. Особливо збільшуються долі чола, які грають велику роль у 

формуванні вищих і найбільш складних функцій психічної діяльності 

людини. 

У дітей молодшого шкільного віку змінюється взаємовідношення 

процесів збудження і гальмування. Гальмування – основа стриманості, 

самоконтролю – стає більш помітним, ніж у дошкільнят. Але схильність до 

збудження ще дуже велика, звідси і непосидючість дітвори. Свідома й 

розумна дисципліна, систематичність вимог дорослих – ось необхідні 

зовнішні умови формування у дітей нормального взаємовідношення процесів 

збудження та гальмування. 

У цьому віці спостерігається недостатньо розвинена координація рухів, 

орієнтування у просторі. У роботі з молодшими школярами значне місце 

бажано відводити іграм, нескладним масовим танцям, а також партерній 

гімнастиці. Вправи партерного екзерсису дозволять з найменшими затратами 

енергії досягти одразу трьох цілей: збільшити гнучкість суглобів, покращити 

еластичність м’язів та зв’язок, наростити силу м’язів. 

Таким чином, тіло дитини поступово готується до традиційних рухів 

класичного та народно-сценічного, сучасних екзерсисів, які вимагають 

високої фізичної напруги. Правильно підібрані вправи партерного екзерсису 

сприяють виправленню деяких недоліків у корпусі, ногах, допомагають 
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розвинути виворітність, покращити стан ступні, розвинути розтяжку, 

гнучкість корпусу. 

У молодшому шкільному віці в дітей ще недостатньо розвинуті м’язи 

ніг та спини, вони швидко стомлюються, їм важко довгий час зберігати 

правильну поставу, підтягнутість. Надмірне фізичне навантаження 

впливатиме на дисципліну, діти стають не уважними, у них зникає інтерес до 

занять. Тому педагогу-хореографу слід урізноманітнювати тренувальні та 

танцювальні вправи, надавати їм ігровий характер, більш складні рухи слід 

чергувати з більш легкими, намагатися, щоб на заняттях була активна, 

дружна, весела атмосфера. Найголовніше, щоб вправи та рухи, які 

вивчаються, сприяли правильному формуванню дитячого організму та 

розвитку основних рухових навичок. 

Під час хореографічної діяльності з молодшими школярами певну 

складність становить згуртування дівчаток та хлопчиків. Діти стороняться 

одне одного, не охоче стають в пари, не бажають братися за руки. Вчителю 

необхідно поступово привчати дітей ставитись одне до одного по-

товариськи, створити між ними прості, дружні, партнерські стосунки. 

Поступово, зростатиме культура поведінки та спілкування (вміння запросити 

партнерку до танцю та подякувати після його закінчення). 

У 6-7 років діти характеризуються рухливістю, граційністю, руховим 

різноманіттям. Виконуючи точні рухи, які показує вчитель, учні швидко 

втомлюються і намагаються перейти до ігрової діяльності. Така особливість 

залежить від недостатнього дозрівання коркових механізмів і від 

недорозвиненості рухових стереотипів.  

Оскільки в дітей 6-7 років домінує виразна, зображувальна моторика, 

то педагогові необхідно більше уваги приділяти музично-ритмічним 

сюжетним іграм, відтворенню елементів різних обрядів, інсценізації пісень, 

які активізують інтерес молодших школярів до мистецтва. 

У зв’язку з анатомічним дозріванням рухових механізмів (8-9 років) 

загальний розвиток моторики дитини спрямовується на поступове 



9 
 

оволодіння можливостями координації й укріплення динамічного 

стереотипу руху. Тому під час хореографічної діяльності основна увага 

педагога акцентується на виконанні більш складних танцювальних вправ; 

умінні аналізувати, інтерпретувати й відображати особливості мистецьких 

творів засобами рухової діяльності. 

У дітей 10-и років відбувається перебудова моторного апарату, тому 

порушується гармонія рухів, з’являється незграбність, вайлуватість, 

надлишковість гримас. Під час проведення уроків хореографії головне 

завдання вчителя полягає не у відпрацюванні рухів, а у формуванні їх 

естетичності: красі, гнучкості, граційності, що має неабияке значення у 

створенні певного хореографічного образу. Формування художньо-творчих 

здібностей молодших школярів цього вікового періоду забезпечується 

розвитком їх умінь реагувати рухами на зміну фраз, характер музики, 

імпровізувати й драматизувати. 

Заняття хореографією у молодшому шкільному віці мають важливе 

виховне й розвивальне значення. Вони допомагають дітям фізично 

зміцнитися, набути правильної постави, граціозності та підтягнутості; діти 

вільно та легко рухаються; у них зростає культура поведінки. Завдання, які 

стоять перед педагогом-хореографом, полягають у формуванні здорової, 

веселої, життєрадісної дитини, яка була б для свого віку достатньо спритною, 

активною, творчою та рухливою. Головне в хореографічній діяльності, щоб 

заняття приносили дитині насолоду, стали для неї органічною потребою. 
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ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Проблема здібностей – одна з найбільш дискусійних і актуальних у 

сучасній педагогіці та психології. У традиційному розумінні здібності 

засновані на індивідуально-психологічних якостях особистості, що є 

передумовою успішного виконання нею певного виду діяльності 

(театральної, музичної, хореографічної тощо) [12]. 

У психології можна виокремити два основні підходи до проблеми 

вивчення здібностей: діяльнісний та культурно-історичного походження 

теорії здібностей (Л. Виготський, В. Дружинін, Б. Теплов, К. Платонов, 

С.  Рубінштейн та інші). Так, Б. Теплов на основі діяльнісного підходу 

розглядав здібності як індивідуально-психологічні особливості, які 

відрізняють одну людину від іншої [21]. 

Другий підхід базується на теорії Л. Виготського і викладений у 

концепції культурно-історичного походження та розвитку здібностей. 

Психолог пов’язує здібності людини з культурою та епохою в якій вона 

живе [4]. 

Здібності в процесі розвитку особистості проходять декілька етапів: 

здібність – обдарованість – талант – геніальність. Для розвитку здібностей 

має бути підґрунтя, яке складають задатки – можливості, передумови 

розвитку здібностей. Виникаючи на основі задатків, здібності розвиваються в 

процесі та під впливом діяльності, яка вимагає від людини певної 

обдарованості. Вона залежить від того, наскільки успішно особистість 

виконує певну діяльність [12]. 

Наступний рівень розвитку здібностей людини – талант, який також 

проявляється й розвивається в діяльності. Талановита людина вирізняється 

самобутністю характеру, оригінальністю мислення, цілеспрямованістю, 

своєрідними розумінням життєвої мети [12]. Геніальністю як вищим рівнем 
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розвитку здібностей особистості вважають її творчі успіхи, які складають 

цілу епоху в житті суспільства та розвитку культури [49]. 

Отже, саме розвиток творчих здібностей людини визначає наявність у 

неї обдарованості, таланту та геніальності.  

Зрозуміти природу художньо-творчих здібностей неможливо без 

усвідомлення сутності творчості, творчої діяльності, художньої творчості. 

Теоретичні й методичні аспекти творчості розкриваються в наукових 

працях (Н. Кічук, С. Рубінштейн та ін.) [16; 42 та ін.]. 

Філософи визначають творчість як «свободу створювати, свободу бути» 

(Платон); як вид людської діяльності, результат якої має новизну та 

оригінальність, особистісну та соціальну значущість (В. Андреєв); процес 

створення нових духовних і матеріальних цінностей (А. Шумилін).  

Психологи трактують творчість як процес народження нового, що стає 

безпосереднім регулятором творчих дій людини та природи, а потім входить 

до історії розвитку не тільки самого творця, а й науки, мистецтва 

тощо (Ф. Гоноболін, С. Рубінштейн та інші). 

Творчість розглядається педагогами як важлива умова становлення, 

самопізнання й розвитку особистості – суб’єкта творчої 

діяльності (М. Ярмаченко); важлива форма людської практики, що впливає 

на процес особистісного зростання (Н. Кічук).  

Творчість, на думку В. Сухомлинського, пов’язується з творчою 

діяльністю [47]. С. Сисоєва під творчою діяльністю розуміє таку, що сприяє 

подальшому розвитку в дитини креативності як «ядра її особистості» [46]. 

Діяльність, спрямована на розвиток естетичних уподобань, визначає 

художню творчість, яка реалізується в мистецтві. О. Отич поняття «художня 

творчість» визначає, як процес створення нових художніх цінностей і 

художніх образів, які безпосередньо пов’язані з самовираженням особистості 

та її розумінням прекрасного [36]. Опановуючи твори мистецтва, особистість 

засвоює художні знання; відбувається її становлення як суб’єкта художньої 

діяльності, розвиваються художньо-творчі здібності. Художня творчість 
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виявляється в процесі роботи митця: письменника та композитора, 

художника й актора, скульптора й архітектора, балетмейстера й танцівника.  

Доречно відзначити, що в наукових джерелах (Л. Виготський, 

Г. Костюк, В. Моляко, О. Отич та інші) розрізняють загальні здібності, 

пов’язані з провідними формами діяльності людини, та спеціальні, які 

стосуються окремих її видів. 

Загальні здібності, як стверджує О. Отич, стосуються 

загальнолюдських видів діяльності – праці, навчання, гри, спілкування й 

забезпечують успішність у творчій, художньо-естетичній діяльності 

тощо [36]. 

Під спеціальними здібностями розуміють таку систему якостей 

особистості, які допомагають досягти високих результатів у певній галузі, 

наприклад, літературній, образотворчій, музичній, хореографічній тощо [36].  

О. Отич зазначає, що досліджуючи структуру спеціальних творчих 

здібностей, О. Блахут виокремлює в ній художньо-творчі як естетичне 

ставлення особистості до життя, яке виступає необхідною й достатньою 

умовою для реалізації самостійних художніх задумів [36]. 

Спираючись на праці А. Мелік-Пашаєва та враховуючи логіку наших 

міркувань, під художньо-творчими здібностями особистості будемо 

розуміти психологічні особливості, що дозволяють їй якісно та легко 

опановувати способами створення художніх образів в одному або кількох 

видах мистецтва. 

Представляючи структурну модель художньо-творчих здібностей, 

учений зазначає, що вона відображає багаторівневу систему 

взаємопов’язаних компонентів: естетичне відношення до світу, мистецтва; 

художньо-творча уява; конвергентне та дивергентне мислення; спеціальні 

практичні навички, необхідні для створення художнього образу за 

допомогою певного виду мистецтва [29]. 

Зробимо спробу схарактеризувати художньо-творчі здібності 

молодших школярів у процесі хореографічної діяльності, оскільки 
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усвідомлення цього феномену педагогами-хореографами дозволить їм 

цілеспрямовано впливати на їх розвиток.  

Ми погоджуємося з думкою Н. Миропольської, С. Ничкало, 

В. Рагозіної та інших, які визначають молодший шкільний вік як період 

сенситивного розвитку. Інтенсивна еволюція нервової системи і, в першу 

чергу, головного мозку молодшого школяра сприяє активному набуттю 

емпіричного досвіду та емоційно-почуттєвому ставленню до навколишньої 

дійсності, формуванню духовного світу дитини під впливом емоцій і 

почуттів загалом, і в процесі хореографічної діяльності зокрема [30, с. 27]. 

Ураховуючи зазначене вище та вчення І. Павлова про основні цикли 

розвитку моторики дітей, педагогові слід продумувати організацію 

хореографічної роботи з молодшими школярами (від 6-и до 10-и років). 

На уроках хореографії педагогові необхідно звертати увагу на 

індивідуально-вікові особливості молодших школярів для повноцінного 

формування у них художньо-творчих здібностей. 

У контексті висвітлення художньо-творчих здібностей молодших 

школярів з’ясуємо сутність їх структурних компонентів під час 

хореографічної діяльності. До них ми віднесли: художньо-естетичну, 

танцювально-виконавську, творчо-діяльнісну складові, що розвиваються на 

першому, другому та третьому рівнях залежно від індивідуально-вікових 

особливостей молодших школярів (6-10 років) (див. табл. 1).  

 

Таблиця 1 

Структура розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів 

у хореографії 

Художньо-

творчі 

здібності 

молодшого 

школяра 

Складові 

художньо-

творчих 

здібностей 

Перший рівень 

(6-7 років) 

Другий рівень  

(8-9 років) 

Третій рівень  

(10 років) 

Художньо- 

естетична 

складова 

Зацікавленість 

музично-

ритмічними 

іграми 

Інтерес до 

танцювальної 

діяльності 

Усвідомлено-

ціннісне 

ставлення до 

хореографії 
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Продовження таблиці 1 
 Танцювально-

виконавська 

складова 

Задоволення 

рухової потреби, 

формування 

початкових 

хореографічних 

умінь та навичок 

Виконання більш 

складних 

танцювальних 

вправ, розвиток 

умінь 

відображати 

особливості 

мистецьких творів 

засобами 

хореографії 

Накопичення 

досвіду 

танцювальної 

діяльності 

 Творчо-

діяльнісна 

складова 

Емоційно-

рухове 

реагування на 

музику; 

здатність до 

образно-рухової 

імпровізації 

Продуктивність 

творчої уяви, 

створення 

хореограф. образу 

в танцювальній 

імпровізації 

Здатність до 

виконання 

танцювальних 

комбінацій, 

участі в 

танцювальній 

імпровізації 

 

Розкриємо більш детально складові художньо-творчих здібностей 

молодших школярів на різних рівнях розвитку. 

Художньо-естетична складова досліджуваних здібностей містить 

інтерес до танцювальної діяльності, який на першому рівні розвитку 

виступає зацікавленістю, а на третьому рівні переростає в усвідомлено-

ціннісне ставлення до хореографічної діяльності. 

Дослідники підкреслюють, що саме інтерес спонукає дитину до 

активності в процесі оволодіння конкретним видом діяльності 

(Л. Виготський, А. Запорожець, Г. Іл’їна, А. Люблінська). 

Інтерес як складний психологічний механізм учені поділяють на 

інтерес-потребу, інтерес-відношення та інтерес як увагу. Допитливість є 

підґрунтям для усіх цих видів, але вона має тимчасовий характер. 

Безпосередньо інтерес як відношення виникає у дошкільному та зберігається 

у молодшому шкільному віці. Усвідомлений інтерес виступає як мотив до 

накопичення знань та призводить до бажання дізнатися щось нове в 

оточуючому середовищі [13]. 
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Основними умовами розвитку інтересу до хореографічної діяльності, за 

думкою П. Коваль, є відповідність змісту хореографічного матеріалу 

розумового й фізичного розвитку дітей; відповідність елементів відомого й 

невідомого у змісті програмного матеріалу; використання таких форм 

роботи, які сприяють подоланню труднощів, при цьому підвищується 

позитивний емоційний настрій; забезпечення оптимального співвідношення 

між вправами й рухами репродуктивного і продуктивного характеру; 

створення проблемних ситуацій і умов співтворчості педагога з дітьми з 

метою прояву їх ініціативи й самостійності; організація колективної 

діяльності (сумісне навчання) на занятті, яка створює сприятливі умови для 

само затвердження дитини [17]. 

Аналогічні висновки роблять й інші дослідники проблеми 

хореографічного навчання (С. Акішев, Г. Березова, О. Горшкова, 

А. Тараканова, Ю. Ушакова та інші). Крім перерахованих умов формування й 

підтримки інтересу до хореографії, вони рекомендують також 

використовувати: елементи гри (С. Акішев, А. Тараканова), сюжети казок 

(Є. Горшкова, Т. Чурпіта), національний фольклор (А. Шевчук), 

танцювальний репертуар, що відповідає принципу сучасності (Г. Березова, 

О. Єрохина, Т. Пуртова, А. Тараканова); сполучати хореографію з іншими 

видами мистецтв: музикою, літературою, зображувальною діяльністю, 

етикетом (Ю. Ушакова); враховувати статево вікові інтереси дітей 

(Ю. Громов, В. Константиновський). 

Показниками наявності інтересу до хореографічної художньо-творчої 

діяльності, на нашу думку, є позитивне ставлення молодшого школяра до 

танцювальних занять, добровільність і систематичність їх відвідування, 

зацікавленість хореографічним мистецтвом у будь-яких його проявах. 

На третьому рівні розвитку художньо-творчих здібностей молодших 

школярів інтерес переростає в усвідомлено-ціннісне відношення до 

хореографічної діяльності. О. Мелік-Пашаєв визначає ціннісне відношення 

особистості як «особливе цілісне ставлення людини до світу, якість, від якої 
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залежить і здатність людини до художньої творчості, і потреба у ній» [29]. 

Саме завдяки усвідомленому ціннісному відношенню молодших школярів до 

хореографічної діяльності враження від танцю набувають для дитини 

художньої специфіки та спонукають її до створення саме хореографічних 

образів, а не будь-яких інших. Наявність у дитини даного відношення 

призводить до виникнення певного внутрішнього змісту танцю (настрій, 

емоції, ставлення до того, кого зображає дитина). Цей зміст втілюється у 

хореографічному творі мовою танцювального мистецтва. 

Формування естетично-ціннісного відношення молодших школярів до 

танцювальної діяльності пов’язане з розвитком у них аксіологічної, 

емоційно-почуттєвої, когнітивної та креативної сфер особистості. 

Танцювально-виконавська складова художньо-творчих здібностей 

охоплює формування та розвиток хореографічних умінь та навичок 

молодших школярів, що сприяє накопиченню їх танцювального досвіду для 

подальшої творчості.  

Уміння – це перша ступінь оволодіння дією, під час якої воно 

виконується, але відносно повільно, не економічно (із залученням не 

потрібних м’язових груп), з досить великою кількістю помилок і виправлень 

та при безперервному контролі свідомості [26]. А навик утворюється в 

процесі усвідомленої дії як синтез стійких і змінних особливостей, як 

раціональне співвідношення цілісного виконання дії й окремих дій у 

русі [26]. 

До хореографічних умінь та навичок О. Мартиненко відносить 

координацію, ритмічність та просторову організацію рухів, технічність, 

музичність і артистичність їх виконання, творчу інтерпретацію. За своєю 

природою, структурою та методикою засвоєння хореографічні уміння та 

навички ідентичні руховим [26]. Сформованість визначених танцювальних 

умінь та навичок у молодших школярів зазначає рівень розвитку їх 

художньо-творчих здібностей. 
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На першому рівні розвитку художньо-творчих здібностей відбувається 

задоволення рухової потреби молодших школярів, формування початкових 

хореографічних умінь і навичок (основні техніки рухів, відтворення простих 

танцювальних рухів та ін.). На другому рівні – уточнюються танцювальні 

вміння та навички відтворювати техніку рухів у деталях за всіма основними 

параметрами (часовими, просторовими, силовими, координаційними). На 

третьому рівні розвитку танцювально-виконавської складової художньо-

творчих здібностей молодші школярі оволодівають руховими уміннями та 

навичками, накопичуючи танцювальний досвід, який дозволяє дітям 

ефективно включатися в хореографічно-творчу діяльність. 

Отже, хореографічні вміння та навички – це здатність дитини 

виконувати танцювальні рухи за умови зосередження уваги на змістовно-

образних, технічних та музичних деталях ще не засвоєної дії. Розглядаючи 

художньо-творчі здібності та їх рівні розвитку, можна зазначити, що на 

першому рівні формуються початкові хореографічні вміння та навички, на 

другому – вони активно розвиваються, а на третьому – складають певний 

танцювальний досвід, який дозволяє молодшим школярам активно 

включатися в творчу хореографічну діяльність. 

Творчо-діяльнісна складова художньо-творчих здібностей молодших 

школярів на першому рівні розвитку передбачає емоційно-руховий відгук на 

музику та оригінальність рухової активності; на другому – продуктивність 

творчої уяви, здатність до створення хореографічного образу та танцювальну 

імпровізацію; на третьому рівні відбувається використання танцювального 

досвіду під час створення танцювальних комбінацій (поєднання знайомих 

рухів у нову рухову дію), розвивається вміння включатися в групову та 

колективну та інші види імпровізації. 

Таким чином, художньо-естетична складова досліджуваних здібностей на 

першому рівні розвитку (6-7 років) проявляється в зацікавленості музично-

ритмічними іграми, на другому (8-9 років) характеризується наявністю 

інтересу до танцювальної діяльності, а для третього (10 років) визначальним є 
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усвідомлено-ціннісне ставлення до хореографії. Танцювально-виконавська 

складова художньо-творчих здібностей на першому рівні розвитку передбачає 

задоволення рухової потреби молодших школярів та формування початкових 

хореографічних умінь і навичок; на другому – виконання більш складних 

танцювальних вправ, розвиток умінь відображати особливості мистецьких 

творів засобами хореографії; на третьому – накопичення естетичного досвіду 

танцювальної діяльності. Творчо-діяльнісна складова на першому рівні 

розвитку художньо-творчих здібностей розкриває емоційно-рухове реагування 

молодших школярів на музику та оригінальність рухової активності в образно-

руховій імпровізації; на другому – продуктивність творчої уяви, створення 

хореографічного образу в танцювальній імпровізації; на третьому – здатність 

до виконання розгорнутих танцювальних комбінацій, участь у танцювальній 

імпровізації (сольній, дуетній, груповій та колективній). 

Отже, структура художньо-творчих здібностей молодших школярів у 

процесі хореографічної діяльності включає художньо-естетичну, 

танцювально-виконавську й творчо-діяльнісну складові, які розвиваються 

поступово на трьох рівнях залежно від індивідуально-вікових особливостей 

та хореографічної спрямованості. 
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МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ХОРЕОГРАФІЧНИХ ЗАНЯТТЯХ ІЗ 

ДЖАЗ-МОДЕРН ТАНЦЮ 

 

Психологічні основи творчих здібностей вивчали Д. Богоявленська, 

Л. Виготський, П. Гальперін, Д. Ельконін, Г. Костюк, В. Крутецький, 

В. Мерлін, Н. Тализіна та інші. Педагогічний аспект зазначеної проблеми 

розкривається в працях Ю. Бабанського, М. Данилова, Б. Коротяєва, 

І. Лернера, В. Паламарчук, О. Савченко, М. Скаткіна, Т. Шамової та інших. 

Дослідниками сформульовано основні умови розвитку творчих здібностей 

(Н. Вишнякова, Л. Івахненко, В. Лозова, Ю. Нєженцев, С. Сисоєва), виявлено 

специфіку впливу різних засобів естетичного виховання на розвиток творчих 

здібностей молодших школярів (Л. Гуляєва, В. Кузін, А. Щербо), визначено 

особливості прояву творчих здібностей старших дошкільнят та молодших 

школярів у різних видах діяльності: ігровій – Ю. Косенко, трудовій – 

В. Сьомін, В. Тименко, образотворчій – С. Діденко, В. Кардашов, музичній – 

В. Рагозіна, танцювальній – Р. Акбарова, С. Акішев, О. Горшкова, 

О. Мартиненко, А. Шевчук.  

Учені, розглядаючи особливості дитячої танцювальної творчості, 

спираються на народну хореографію, музично-ритмічні рухи. Що стосується 

висвітлення особливостей розвитку художньо-творчих здібностей молодших 

школярів на заняттях із сучасного танцю, то ця проблема залишається мало 

дослідженою, оскільки існує думка, що його види (контемпорарі, джаз, 

модерн, хіп-хоп, брейк та інші) занадто складні для дитячого сприймання та 

відтворення. Спеціально досліджуючи сучасний танець, К. Нестерова 

визначає його як напрям хореографічного мистецтва та вид художньої 

діяльності, який включає взаємозв’язок індивідуальної рухової та емоційної 

виразності (пластики), імпровізаційності та креативності, що призводить до 

створення засобами руху суб’єктивно нового художнього твору, який 
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забезпечує творче вираження внутрішнього стану танцівника, і не спирається 

на раніше створену хореографічну постановку [18]. 

Разом із тим, розвиток сучасної танцювальної культури, її активна 

популяризація в засобах масової інформації, зацікавленість батьків 

підвищують бажання дітей вивчати привабливі види сучасного танцю. Саме 

сучасна хореографія, у порівнянні з іншими видами танцювального 

мистецтва, передбачає ефективний розвиток творчих здібностей дітей 

молодшого шкільного віку, оскільки в основу сучасних танцювальних 

напрямів покладено прийом імпровізації.  

Серед найпопулярніших напрямів сучасної хореографії одне з 

провідних місць займає джаз-модерн танець, який має теоретичну та 

методичну основу, спирається на передовий педагогічний і практичний 

досвід. Одним з основних завдань уроку джаз-модерн танцю є розвиток 

танцювальної імпровізаційності, творчого мислення, пошуки рухових 

можливостей свого тіла, виховання індивідуальної манери виконання. 

Аналіз психологічних досліджень (Г. Балла, О. Видри, М. Заброцького 

та інших) щодо вивчення вікових особливостей розвитку дітей молодшого 

шкільного віку, дозволив визначити творчі здібності школярів, які 

сприятимуть засвоєнню основ джаз-модерн танцю: високу пізнавальну 

активність, допитливість, прагнення створити нове, самостійність та 

оригінальність у розв’язанні поставлених завдань, високу швидкість перебігу 

розумових процесів, схильність до фантазування та творчої інтерпретації. 

Експериментальна робота проводилась нами в продовж трьох років у 

молодшій групі (7-10 років) Народного ансамблю естрадного танцю 

«МарЛен» (м. Бердянськ), метою якої було визначити й поступово 

впровадити в зміст хореографічних занять з джаз-модерн танцю такі засоби 

сучасного танцю як: музика, танцювальні комбінації, імпровізація та 

завдання на розвиток творчих здібностей. 

Вірно підібрана музика впливає на розвиток уяви, сприяє яскравому 

танцювальному перевтіленню, більш емоційному розкриттю того чи іншого 
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танцювального образу. Танцювальні комбінації збагачують музично-руховий 

досвід дітей, який є основою для творчих проявів. Імпровізація допомагає 

розкрити творчий потенціал дитини, вміння знаходити оригінальні 

танцювальні рухи та інтерпретувати у власній манері знайомий 

танцювальний матеріал, вчить культурі спілкування з партнерами. 

Структуру хореографічного заняття джаз-модерн танцю ми будували за 

принципом В. Нікітіна: розігрів, ізоляція, вправи для рухливості хребта, 

рівні, крос-переміщення, імпровізація та комбінації [35, с. 10].  

Під час експериментального навчання, враховуючи психологічні 

особливості дітей молодшого шкільного віку та невеликий танцювальний 

досвід, нами було адаптовано структурні частини заняття для даного вікового 

періоду: розігрів, крос-переміщення, танцювальні комбінації та імпровізація. 

Крім навчальних тренінгових вправ, які застосовувались нами для засвоєння 

основ даного танцювального напряму, ми до кожної частини заняття 

добирали вправи на розвиток творчих здібностей дітей. 

Перший розділ заняття з джаз-модерн танцю «Розігрів», який ми 

проводили лише посеред зали (за Ю. Нікітіним він має проводитись біля 

станка, на середині та в партері) включав у себе рухи голови (нахили, 

повороти, коло, sundari), плечей (підіймання, опускання, скручування), 

грудного відділу (вперед-назад, з боку в бік), тазостегнових суглобів (вперед-

назад, з боку в бік), рук (позиції та положення рук у джаз-модерн танці) та ніг 

(relive (релеве) за паралельними та аут позиціями, маленькі стрибки). 

Поступово до змісту розігріву ми включали трансформовані рухи класичного 

танцю (комбінацію plie (пліє), battement tendu (батман тендю), battement tendu 

jete (батман тендю жете). Обов’язковою умовою цього розділу заняття було 

проведення вправ в ігровому характері. Наприклад, один із варіантів 

розігріву ми будували за змістом мультфільму «Шрек», у процесі якого діти 

передавали образ головного персонажу, який робить невеличку зарядку та 

здійснює прогулянку біля своїх володінь. Також застосовувалися творчі 

завдання з використанням простору. Наприклад, після виконання рухів 
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різними частинами тіла, ми пропонували дітям переміщуватися по всьому 

простору, щоб нікого не задіти та виконувати імпровізаційні рухи, 

передаючи образ Кота, Шрека, Принцеси, Короля тощо. 

На наступному етапі вправи розігріву ускладнювалися. Так, у 

комбінації plie (пліє), battement tendu (батман тендю), battement tendu jete 

(батман тендю жете) ми включали більш складні рухи джаз-модерн танцю 

(contraction (контракшн), release (реліз), roll down (рол даун), roll up (рол ап), 

side stretsh (сайд стрейч). Також на етапі оволодіння хореографічним 

матеріалом, ми ускладнювали й образи та сюжети, які необхідно було 

передати дітям. Наприклад, під час виконання рухів plie (пліє), battement 

tendu (батман тендю), battement tendu jete (батман тендю жете) діти 

показували як пробуджуються, збираються до школи та гуляють з друзями. 

Обов’язковим завданням було самостійне відтворення дітьми побутових 

рухів у танці. 

До другого розділу хореографічного заняття з джаз-модерн танцю 

«Крос-переміщення» ми віднесли різноманітні кроки, біг, оберти, стрибки в 

переміщенні; володіння простором, імітаційні рухи та рухи на зміну рівнів. 

На початковому етапі вивчалися кроки афро-танцю, кроки в джаз-манері, 

стрибки з двох на дві, на одну (jump) та оберти на двох і на одній нозі. 

Поступово додавалися кроки в рок-манері, допоміжні та з’єднувальні кроки, 

стрибки з однієї на іншу з переміщенням (leap) та оберти в різних рівнях. 

Окрім того, діти засвоювали ще кроки з мультиплікацією, стрибки з однієї 

ноги на ту саму (hop) та лабільні обертання. 

Молодші школярі з зацікавленням та особливим творчим натхненням 

відтворювали ті комбінації, які асоціювались у них з якимось казковим 

персонажем або з діями близькими їх життєвому досвіду. Наприклад, 

пересування як Зайчик, Гігант, Ліліпут, Людина-павук тощо, переміщення 

ковзаючим рухом, імітуючи їзду на роликах, перекати на підлозі, наче 

камінці котяться з гори тощо. 
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У третьому розділі хореографічного заняття «Танцювальні комбінації» 

вивчалися нескладні хореографічні форми, складені на основі вивчених 

протягом навчального року танцювальних та виразних рухів. Тематика 

змінювалася відповідно до інтересів та виконавських можливостей дітей 

даного віку. Наприклад, спочатку це були етюди «Дитинство», «Маленькі 

розбишаки», «Віслюк на весіллі у Шрека» та інші. Поступово ми 

пропонували танцювальні комбінації «Принц та Принцеса», «Веселі 

пінгвіни», «Визволення принцеси», «Шкільні канікули» тощо. Особливості 

розвитку творчих здібностей дітей у даному розділі хореографічного заняття 

розкривалися в процесі виконання танцювальних комбінацій, а саме їх 

самостійній передачі образів, яскравості міміки та індивідуальності. Також 

ми застосовували творчі завдання, які передбачали самостійність складання, 

продовження танцювальної комбінації наданої педагогом. 

Четвертий розділ заняття з джаз-модерн танцю «Імпровізація» 

якнайкраще впливає на розвиток творчих здібностей. Тому розроблені нами 

завдання передбачали складання творчих етюдів на основі музичних творів 

за допомогою вигадування нових рухів або використання знайомих у нових 

комбінаціях. Тематика творчих завдань планувалася у відповідності до 

вікових особливостей, інтересів та життєвого досвіду дітей. На початковому 

етапі імпровізаційні вправи носили індивідуальний характер. Наприклад, під 

час засвоєння молодшими школярами простору, ми використовували прості 

завдання: рухатися по всій площині, не торкаючись один одного, лицем або 

спиною, передаючи заданий образ (Віслюк, Кіт, Шрек, Принцеса, Король та 

інші). Поступово імпровізаційні завдання ускладнювалися. Так, діти 

пересувалися у просторі, передаючи почуття радості, страху, сорому або 

імпровізували відповідно до характеру тієї чи іншої мелодії. 

Наступний етап роботи ми присвятили імпровізації у трьох 

просторових рівнях: першому – лежачи або сидячи на підлозі, другому – 

нижче половини свого зросту та третьому – стоячи. Діти яскраво розкривали 

свою індивідуальність та творчо підходили до виконання завдань. 
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Наприклад, необхідно було проповзти як мурашка, рухатися як Велетень, 

стрибати від радості, пересуватися, наче біжиш від собаки. 

Після оволодіння навичками виконання вільної сольної імпровізації ми 

переходили до ознайомлення дітей з простими контактними вправами та 

парною імпровізацією. Так, під час переміщення в просторі дітям 

пропонувалося зупинитися та доторкнутися до того, хто опинився поруч, або 

виконувати рухи, повторюючи один за одним по черзі («Дзеркало»). 

Завдання поступово ускладнювалися й пропонувалася тематика імпровізації 

в парі. Наприклад, «Віслюк просить вибачення у Шрека», «Пінгвін 

чіпляється із запитанням до мавпи», «Посварилися» тощо. 

Практичний досвід показав, що паралельно з парною імпровізацією, 

бажано вводити до змісту уроку завдання з колективної творчості. Їх 

тематику доцільно підбирати у відповідності сезонних умов, свят, уподобань 

дітей. Так, нами пропонувалися завдання на передачу «Дощу», «Снігу», 

«Спеки», «Святкового параду», «Свята Нового року», «Улюбленої іграшки» 

та інші. 

Під час імпровізації ми не примушували дітей виконувати ті чи інші 

завдання, не акцентували увагу на тих, хто соромиться, а, навпаки, 

заохочували незначні творчі знахідки. Для оцінки виконаних завдань з 

творчої імпровізації, на нашу думку, можна використовувати 

фотографування цього процесу. Найбільш вдалі імпровізаційні фото ми 

розташовували на дошці для батьків та дітей з інших колективів. Така форма 

роботи стимулювала молодших школярів до творчості. 

Музика є невід’ємним компонентом танцювального мистецтва, 

основою реалізації його драматургічної основи, засобом підсилення естетики 

танцю та естетичного впливу на дітей. 

Під час експериментального навчання на хореографічних заняттях 

використовувався різноманітний музичний матеріал доступний і цікавий 

дітям даної вікової групи. Наприклад, на заняттях для дітей 7 років ми 

використовували саундтреки з відомих мультфільмів «Шрек», «Мадагаскар», 
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«Маша та Ведмідь». Старшим дітям (8-9 років) пропонувалася музика, 

характерна для відповідних образів, ситуацій, творчих завдань. Наприклад, 

для передачі образів персонажів мультфільмів застосовувалися саундтреки з 

них. Так, під музичний супровід з мультфільму «Шрек» діти виконували 

танцювальні комбінації, розкриваючи образ Віслюка, Шрека, Фіони; «Маша 

та Ведмідь» – Маші, Ведмедя; «Мадагаскар» – лева Алекса, бегемота Глорії, 

зебри Марті і т.д. Для творчих завдань та ситуацій активно впроваджувалася 

імпровізаційна гра акомпаніатора. 

Таким чином, музичний супровід занять з джаз-модерн танцю для дітей 

молодшого шкільного віку повинен бути дуже чітким, якісно організованим. 

Акомпаніатор має чітко усвідомлювати завдання кожного року навчання, а 

також, проявляти індивідуально-творчий підхід у підборі музичного 

оформлення занять. 

Результати експериментальної роботи свідчать, що діти стали 

виразніше рухатися, більш впевненими в собі та розкутими, почали розуміти 

образну мову хореографічного мистецтва, із задоволенням включалися в 

уявні ситуації, робили цікаві знахідки образного перевтілення, творчо 

мислили хореографічними образами. 

Отже, проведені заняття з джаз-модерн танцю для дітей молодшого 

шкільного віку за чотирма розділами (розігрів, крос-переміщення, 

танцювальні комбінації, імпровізація), до кожного з яких входили завдання 

на розвиток творчості, надали змогу активно розвивати художньо-творчі 

здібності молодших школярів. 
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ЗРАЗКИ ВПРАВ І ЗАВДАНЬ ІЗ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИХ 

ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

На основі аналізу наукових робіт В. Богути, О. Мартиненко, 

Ю. Ростовської, О. Шевчук та ін. ми визначили ряд вправ, які, на наш погляд, 

є найбільш ефективними для розвитку художньо-творчих здібностей 

молодших школярів. 

«Ось, який я» 

Мета: розвиток уяви, фантазії та мислення, формування вміння 

імпровізувати та інтерпретувати, узагальнення досвіду самовираження. 

Завдання: вихованцям дається схема майбутнього етюду до 5 позицій 

(по черзі вивести руки у бік, вверх, донизу; підстрибнути, присісти тощо) за 

відведений час (3-5 хвилин) вихованці повинні відтворити її, оригінально 

наповнивши образно-пластичними рухами.  

«Візитна картка» 

Мета: розвиток мислення та уяви, формування умінь імпровізувати та 

інтерпретувати, узагальнення результатів творчої самореалізації.  

Завдання: «Ми з вами – члени племені. Основний засіб спілкування – 

танець. При знайомстві ми питаємо один одного: «Як ти танцюєш?». Потрібно 

станцювати мініатюру, у якій би вихованець висвітлив усі свої пластично-

образні та мімічні здібності, отримані за час експерименту. 

«Ярмарок талантів» 

Мета: узагальнення опанованих вмінь та навичок творчого 

самовираження, стимулювання до подальшого самовдосконалення. 

Завдання: вихованець добирає сам музичний супровід або із 

запропонованих педагогом, та за відведений час (30-60 секунд) демонструє 

опановані ним власні експресивно-рухові досягнення, мімічні та пантомімічні 

можливості в танцювальному етюді. При оцінці звертається увага на 

оригінальність та нестандартність рухів та образів протягом його виконання. 
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«Хто на що мастак» 

Мета: розвивати гнучкість мислення та уяву, спостережливість, 

формувати імпровізаційні та інтерпретаційні уміння. 

Завдання: за допомогою запропонованого реквізиту (шапки та брилі 

різної текстури та форми) створити танцювальний етюд, намагаючись 

передати вигаданий образ.  

«Оживи казку» 

Мета: ознайомлення із поняттями «сюжетна лінія», розвиток логічного 

мислення, уяви, пам’яті, формування уміння встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки, імпровізувати та компілювати. 

Завдання: за сюжетом відомої дітям молодшого шкільного віку казки 

(«Муха-цокотуха») чи віршованих рядків («Ходить гарбуз по городу») 

створити танцювальні етюди кожної партії. 

«Створимо казку власними руками» 

Мета: ознайомлення із поняттями «композиція», розвиток уяви, 

фантазії, мислення, формувати уміння встановлювати причинно-наслідкові 

зв’язки, імпровізувати, інтерпретувати та компілювати, виховувати естетичну 

культуру. 

Завдання: необхідно продумати та записати сценарний план вигаданої 

дітьми казки з чіткою композицією та, розподіливши ролі між вихованцями 

початкового рівня навчання, створити танцювальну композицію. Кожну 

окрему партію діти самостійно насичують пластично-образною лексикою. 

Музичне оформлення, відповідне до ролі наданої педагогом, добирається 

самими дітьми. Бажане використання реквізиту. 

«Одного разу» 

Мета: закріплення знань про композиційно-сюжетну основу 

хореографічних постановок, розвиток образного та логічного мислення, уяви, 

фантазії, формування уміння імпровізувати та інтерпретувати, виховувати 

культуру руху. 
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Завдання: вихованцям пропонується початок вигаданої розповіді: 

«Далеко-далеко за синіми морями, за темними лісами жив був король, і була 

у нього донька на ім’я Терпсихора. І ось, одного разу почула вона за дверима 

своєї кімнати дивні звуки, визирнула у відчинені двері, а там …». 

Продовження історії вихованці повинні скласти самостійно та відтворити в 

пластично-образній формі. 

«Розпочни історію» 

Мета: закріплення знань про композиційно-сюжетну основу 

хореографічних постановок, розвиток образного та логічного мислення, уяви, 

фантазії, формування уміння імпровізувати та інтерпретувати, виховувати 

загальну культуру рухової активності. 

Завдання: педагогом разом із помічником (можливо вихованцем) 

пропонується на розсуд дітей кульмінаційний момент (32-64 такти) сварки 

друзів (подруг). Вихованцям потрібно продумати можливі її причини та, 

поділившись на пари, відтворити у танцювальній формі будь-якого 

танцювального стилю дії, що передували цьому. Можливе використання 

реквізиту як педагогом, так і дітьми. 

«Стань модельєром» 

Мета: сформувати поняття «сценічний образ», розвивати образне 

мислення, уяву та фантазію, формувати естетичний смак через інтеграцію з 

образотворчим мистецтвом. 

Завдання: для довершеності образу попереднього творчого завдання 

потрібно розробити (намалювати) ескіз костюму, відтворити його на аркуші 

паперу та розфарбувати (олівцями, фломастерами, фарбами). 
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ЗРАЗОК ЗАНЯТТЯ З ДЖАЗ-МОДЕРН ТАНЦЮ 

ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ  

З МЕТОЮ РОЗВИТКУ ЇХ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ 

 

«Танцювальна Мультляндія»  

для учнів 9-11 років 

Мета: виявити знання дітей про улюблених героїв мультфільмів, про 

особливості джаз-модерн танцю, його пози і положення та термінологію; 

закріплювати навички виконання тренажних вправ сучасного напряму 

образного характеру (plie, battement tendu, battement tendu jete, grand battment 

та інших); удосконалювати техніку виконання крос-переміщень та 

танцювальних комбінацій; виявити вміння дітей пластично перевтілюватися 

у різні казкові образи, добираючи відповідні жести, пози та рухи; розвивати 

самостійність мислення й творчу ініціативу, образну уяву та фантазію; 

розвивати еластичність зв’язок та силу м’язів, уміння вільно орієнтуватися в 

просторі, музично-рухову координацію; виховувати інтерес до сучасного 

танцю, доброзичливість та поважне ставлення один до одного під час 

виконання вправ імпровізаційного та творчого характеру. 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

Вступна частина 

Вхід до зали дітей під веселу музику з мультфільму «Шрек» і 

утворення ними трьох ліній. Уклін. 

Заняття розпочинається в нетрадиційній формі. Педагог пропонує 

дітям відгадати загадки. 

 

Дуже довга в нього шия. 

Чи він милом шию миє?! 

Весь у плямах, навіть хвіст! 

Вищий він за всіх на зріст. (Жирафа) 

 

Чорне на білому, 

Чи на чорному біле? 

Дивилась, дивилась, 

Так і не зрозуміла! (Зебра) 
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Міцна шкіра, як залізо, 

Сам у двері не пролізе, 

Як диван, у нього спина, 

Любить тепле баговиння,  

Як валіза в нього рот –  

Це, звичайно, … (Бегемот) 

 

Педагог: У якому мультику зустрічаються ці персонажі? 

                (У мультику «Мадагаскар») 

                Пригадайте мультик та передайте образи головних 

                персонажів у своїй невеличкій імпровізації. У кінці ви повинні  

                повернутися на своє місце на лініях та завмерти у 

………….статистичній позі. 

Грає музика з мультфільму «Мадагаскар», а діти під неї імпровізують, 

передаючи образи головних персонажів, педагог в цей час визначає, хто із 

дітей ким є у своєму танці. 

Педагог: Ось які ви були веселі та цікаві: Андрійко був пінгвіном, Олег 

добре вдавав себе левом Алексом, Юлія – зеброю і т.д.  

Давайте згадаємо ще один мультфільм за допомогою загадок! 

Що за звір страшний, скажіть, 

Мов господар тут лежить?! 

Має лапи з пазурями,  

Все хутро у темних плямах, 

Гострі зуби, хитрі очі, 

Мишку цапнув і муркоче. 

В кого вуса, наче дріт? 

Кожен знає, що це – … (кіт) 

 

Сірий, вухастий 

Але не зайча? 
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Бешкетливий, рухливий, 

Як дитинча. 

Друга собі на болоті знайшов, 

Більше від нього нікуди не йшов. (Віслюк) 

 

Педагог: 

Який мультфільм? Так звичайно, це всім вам 

відомий мультик про Шрека та його друзів.  

Як ви вважаєте, за допомогою якого виду 

хореографічного мистецтва можна найкраще 

передати образи цих персонажів? (класичний, 

народний, сучасний танок) 

Добре діточки. Найбільш вдало в даному випадку можна 

використовувати сучасний танок.  

Перед цим нам треба як можна краще розігріти своє тіло. 

Діти виконують розігрів у вигляді комбінованих рухів, до яких 

відносяться рухи голови (нахили, повороти, коло, sundari), плечей 

(підіймання, опускання, скручування), грудного відділу (вперед-назад, з боку 

в бік), тазостегнових суглобів (вперед-назад, з боку в бік), рук (позиції та 

положення рук у джаз-модерн танці) та ніг (relive (релеве) за паралельними 

та аут позиціями, маленькі стрибки). Усі рухи в координаційній зв’язці. 

Музичний супровід – саундтрек із мультфільму «Шрек».  

Основна частина 

Педагог: Готові діти до пригод? 

                Рушаймо з Віслюком в похід! 

Діти виконують танцювальні комбінації plie(пліє), battement tendu 

(батман тандю) та battement tendu jete (батман тандю жете), використовуючи 

основні пози джаз-модерн танцю в імітаційній формі, передаючи образ 

віслюка з мультфільму «Шрек», який гуляє по лісу. 
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Комбінація plie (пліє) складається з: присідання за паралельними 

позиціями ніг, шпагату, пересувань на колінах, підскоків, contraction 

(контракшн), relies (реліз), бокових стрибків з розслабленим тулубом. 

Комбінація battement tendu (батман тандю) включає ковзання ногою 

по підлозі вперед та в сторону за паралельними позиціями ніг, contraction, roll 

up. 

У комбінацію battement tendu jete (батман тандю жете) входять рухи 

battement tendu jete вперед, в сторону, назад зі скороченою та натягнутою 

стопою за І паралельною позицією ніг, стрибки з викиданням ніг у бік, па 

галопу. 

 

Між комбінаціями діти виконують переміщення таким чином, щоб на 

місце першої лінії приходила друга, а потім і третя. 

Музичний супровід – саундтрек із мультфільму «Шрек».  

Педагог:  

 Які пози й положення джаз-модерн танцю ви використовували у 

своїх комбінаціях? (contraction та relies, roll up – контракшн та 

реліз, рол ап) 

 А що таке contraction та relies?(скорочення тіла, яке 

виконується під час видихання; розширення тіла, яке 

виконується під час вдихання) 

 Які позиції ніг ви знаєте у сучасному танці? (Відповідь: 

паралельні (5), аут (5), ін (2)). 

Діти підіймають руки та відповідають на запитання. Якщо необхідно – 

вони показують рух.  
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Педагог: Які гарненькі в нас дівчата, вони схожі на принцес, 

                А хлопці такі мужні та відважні, як принци.  

                Принцеси, сидячи у вежі, чекають на своє визволення   

                та на вродливого принца. Давайте з вами пригадаємо           

               комбінацію «Принц та принцеса». 

Діти виконують танцювальну комбінацію «Принц і принцеса». 

Музичний супровід – саундтрек із мультфільму «Шрек». 

 

 

Спочатку танцюють дівчата, починаючи з положення сидячи на 

підлозі: плавні рухи руками вперед, вбік, «хвиля» тулубом, підіймання ноги 

та затримування її верху з положення «стоячи на колінах», прогинання 

тулубу назад. Потім змінюється музика і з’являються хлопці з правого боку, 

їх рухи широкі, сильні: кроки вперед з присіданням і нахилом тулубу вперед, 

рухи руками (кисть-кулак) вперед, переверт уперед, махи ногами. Після 

цього дівчата підбігають до хлопців і танцюють комбінацію в парах ( з 

нескладними підтримками).  
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Педагог: Дуже добре. А скажіть мені, будь ласка, принцеса жила у 

замку, а де ж була домівка Шрека? (Відповідь: на болоті). А хто там ще 

живе? (Відповідь: жаби). Також, як і жаби мошок їдять павуки, а наш герой 

Шрек дуже боявся павуків. Зараз ми з вами ділимося на дві підгрупи та 

готуємося виконувати гранд батман (великі кидки ногами вперед, вбік, 

назад), але не у звичній для вас формі. Кожна підгрупа буде виходити на 

середину залу бігом «павучка», а потім виконувати комбінацію. Необхідно 

виходити «павучками» вперед, а повертатися на висхідну позицію 

«павучками» назад. 

Комбінація grand battment (гранд батман) («веселі, модні павучки»). 

Музичний супровід – саундтрек із мультфільму «Шрек».  

Комбінація включає в себе махи на 90˚ і вище вперед, в сторону, назад 

з кроками вбік (1-2-3-мах). 

 

Педагог: Наш віслюк дуже любить стрибати, і в мультфільмі 

траплялось так, що він, навіть, умів літати. Давайте ми з вами 

пострибаємо як Віслюк, виконуючи стрибкові комбінації, розділившись на дві 

підгрупи. 

По черзі підгрупи виконують стрибкові комбінації по одному разу під 

музичний супровід – саундтрек з мультфільму «Шрек». До стрибкових 

комбінацій включено різні види трансформованих стрибків з класичного та 

народного танців; перекати на підлозі; стрибки спираючись на руки; 

з положеннями джаз-модерн танцю тощо (залежно від творчості педагога). 
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Педагог: Дуже добре. Але щось наші 

герої втомилися і полягали відпочивати на 

чарівній поляні. 

Діти лягають на спини на підлогу, 

звучить легка повільна мелодія, вони 

закривають очі та слухають музику, під яку 

виконують легкі імпровізовані рухи руками, 

ногами, головою, плечима. Потім у першому рівні («все що на підлозі, 

низько») змінюють пози на рахунок «чотири», згодом додають контакт 

(доторкаються до сусіда руками) і здійснюють переміщення. 

Педагог: Знайдіть собі пару та 

 розподіліться за ролями, хто буде Шреком,  

 а хто Віслюком. І ми з вами трохи 

 поімпровізуємо, передаючи різні 

 настрої та образи. 

Творчі імпровізаційні 

завдання: 

 «Віслюк образив Шрека»: 

переходячи з одного кінця зали 

в 

інши

й у 

танц

ювальній формі передати як один просить вибачення у іншого 

(потім міняються місцями); 
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 «Сумування Шрека»: діти переміщуються таким же чином, але 

кожен передає як сумує Шрек; 

 

 «Радість Віслюка»: веселого та радісного Віслюка передати в 

хореографічній формі переміщуючись у просторі. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог: Герої нашого мультфільму постійно кудись ідуть, 

поспішають, переміщуються до різних пунктів призначення. Давайте ж і ми 

з вами виконаємо різні крос-переміщення.  

 

Діти створюють колонки по три чоловіки в кожній та відходять у 

правий бік залу. Під музику (альбом Holly Dolly Sound / Remixes) вони 

виконують різні види кроків, бігу, обертів, стрибків та комбінацій крос-

переміщень. 

 Кроки: перескоки з ноги на ногу з нахилами головою, battement 

tendu вперед з просуванням, кроки по точках з нахилами головою 

відповідно, боковий крок з підійманням-опусканням плечей, 

мультипліційні кроки з головою, плечима та стегнами, махи 

вперед і в сторону з просуванням, махи вперед-назад. 

 Біг: біг вперед в положенні relies, jete вперед з прискоренням, 

переміщення вперед та назад у позі «павуки» (спираючись на 

руки і ноги, рівно тримаючи тулуб паралельно підлозі). 
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 Обертання: бокові перекати на підлозі, «сонечко» перекачуючись 

на спині, просування з боковим випадом, перекат через плече, 

«колесо» на колінах. 

 Стрибки: з випадом уперед, зі скороченою стопою, па шосе, leap 

(ліп). 

 Комбінації рухів: 1) з бігом, стрибком, галопом і перекатом; 

2) з перекатом і перевертанням; 

3) зі стрибком, галопом, стрибком з коліна і 

перекатом. 

Педагог: Добре переміщення пройшли, а хто мені скаже, яка 

наступна частина нашого уроку з сучасного танцю? (Танцювальні 

комбінації) 

Так, ми виконаємо з вами танцювальні комбінації. 

1. Танцювальна комбінація «Ковбої». 

2. Танцювальна комбінація в стилі «модерн». 

3. Танцювальні комбінації в стилі «хіп-хоп». 

 

Діти виконують раніше вивчені танцювальні комбінації. 

Музичний матеріал: 

1. Holly Dolly Sound; 

2. саундтрек «Шрек»; 

3. саундтреки до 

мультфільму «Brats». 

 

Педагог: Ви були такі класні й 

танцювальні, просто надзвичайно. 

                   Ми добре з вами танцювали, 

                   Мультгероїв зображали.  

                   Пора ногам відпочивати, 

                   Партерну гімнастику розпочинати. 
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Діти сідають на підлогу і розпочинається партерна гімнастика, 

рухи запозичені з книг Нікітіна В. Ю., Александрової Н. А.  

До вправ партерної гімнастики входять: вправи на розвиток 

гомілкового суглобу, еластичності 

м’язів гомілки і стопи; вправи на 

розвиток виворітності 

гомілковостопних та 

тазостегнових суглобів; вправи на 

розвиток гнучкості хребетного 

стовпа, сили м’язів спини; вправи 

на розвиток сили та еластичності 

м’язів черевного пресу. 

Заключна частина 

Педагог: А тепер прийшов час відпочити, дати розслабитися своєму 

тілу. Діти, давайте разом з вами виконаємо вивчену раніше танцювальну 

комбінація на розслаблення. 

Діти виконують танцювальну комбінацію на розслаблення під мелодію 

середнього темпу, стриману та ніжну (саундтрек до мультфільму «Шрек-2»). 

Комбінація виконується сидячи на підлозі, починаючи з «фрок-

позішн», яка включає рухи головою, контракшн, реліз, наклони тулубу 

вперед, покачування тулубу, «поза ембріону», «берізка», «пів шпагат», 

плавні рухи рук та ніг. 

Педагог:  

 Діти, чи сподобалося вам заняття? Чому воно було незвичайним? 

 Легко вам було сьогодні займатися? 

 Важко було займатися перед глядачами? 

 Як ви вважаєте, чому? 

 Що таке танок? 

Танок – це робота для себе та глядача, щоб дарувати радість, 

настрій. 
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 А як ви займалися? Оцініть кожен себе. Хто займався на «5», хто – на 

«4», а хто ставить собі «3»? 

Отже, заняття з вами у нас сьогодні вийшло цікавим, всі дуже добре 

танцювали, використовуючи сучасну хореографію. 

Вдома ще подумайте про заняття, пригадайте його найцікавіші для 

вас моменти. А на наступний урок я прошу вас намалювати героїв 

мультфільму «Шрек» та написати твір-мініатюру на тему: «Мультляндія і 

Хореографія». Ми виберемо кращі малюнки й твори і зробимо великий 

красивий стенд та повісимо у холі нашого центру.  

Діти виконують уклін педагогу, виходять по лініях із зали. 
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