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АНОТАЦІЯ. 

О.С. Карчевська «Формування емоційного інтелекту засобами 

хореографічного мистецтва у дітей молодшого шкільного віку» 

 

Методична розробка присвячена висвітленню теми формування 

емоційного інтелекту засобами хореографічного мистецтва. Проведено огляд 

існуючих поглядів, на проведення занять з хореографії, з врахуванням 

проблему емоційного інтелекту, виділено потребу в удосконаленні 

методичних підходів до навчання і виховання дітей молодшого шкільного 

віку. Доведено, що за допомогою правильно вибудованого педагогічного 

процесу, педагог не тільки навчає, а й впливає на психоемоційний стан дитини. 

Проаналізовано навчальні програми та світовий досвід вивчення успішного 

формування навчально-виховного процесу. Виявлено можливість підвищити 

якість роботи через недостатню розробленість теми формування 

психоемоційної компетентності дітей та обгрунтовано необхідність 

формування в учнів здатності усвідомлювати не тільки свої почуття, але й 

використовувати емоційний інтелект для регулювання навчально пізнавальної 

діяльності. 

На основі багаторічного досвіду роботи, виявлено, що дитині необхідно 

формувати вміння преносити емоцію з внутрішнього плану в танець. В роботі 

розкрито зміст організації процесу навчання з урахуванням їх індивідуальних 

потреб, що дозволяє сформувати в учнів уміння відчувати емоцію танцю та 

передавати їх оточуючим. Результатами такого підходу є числені перемоги 

дитячого колективу на районних та міських конкурсів. 

Ця розробка стане в нагоді педагогам-хореографам закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти для успішної роботи з дітьми молодшого 

шкільного віку. 

  



 3 
 

ЗМІСТ 

ВСТУП……………………………………………………………………………4 

1.Вплив хореографічного мистецтва на формування особистості школяра…5 

2.Емоційний інтелект як складова успішного навчання учня НУШ…………12 

3.Методика хореографічної роботи з дітьми молодшого шкільного віку на 

прикладі підготовки до святкових заходів та концертної діяльності………...16 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...28 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….30 

  



 4 
 

ВСТУП 

Хореографічне мистецтво, це не просто послідовність зміни положення 

тіла в просторі, поєднані музичним супроводом, а потужний інструмент який 

гуртує дітей, вчить проживати спільні емоції і формує успішну особистість. В 

танці дитина вчиться не тільки узгоджувати рухи під певний ритм, а проявляє 

себе, розкриває душу. Реформа Міністерства освіти і науки України, 

впровадження Нової Української Школи змінює підходи до навчання та 

виховання і хореографія в цьому стає помічником в освітньому процесі. 

Розвиток емоційного інтелекту, на сьогоднішній час є однією з 

актуальних проблем світового суспільства. Надзвичайна доступність 

електроних засобів, використання їх дітьми навіть дошкільного віку 

призводить, до так званої «аутизації», дезаптаційної ситуації, коли дитина не 

може адекватно переживати емоції і навіть усвідомлювати їх. Як наслідок вона 

відчуває труднощі в розумінні емоційного стану своїх однолітків, що 

ускладнює спілкування і коллективну взаємодію. 

Багаторічний досвід, в якому, на жаль, спостерігаються подібні явища 

зумовили вибір теми мого педагогічного дослідження «Формування 

емоційного інтелекту засобами хореографічного мистецтва у дітей молодшого 

шкільного віку». 

 Мета дослідження полягає у використанні можливостей мистецтва, а 

саме уроків хореографії з метою покращення психоемоційного стану дітей та 

формування здатності до усвідомлення власних емоцій та почуттів однолітків.  

Для досягнення зазначеної мети необхідно виконати наступні завдання: 

-дослідити процес навчання хореографії, як методу формування 

успішної особистості; 

-визначити поняття емоційного інтелекту та виокремити чинники, що 

потребують особливої уваги при роботі з дітьми молодшого шкільного віку; 

-показати роботу вчителя при формуванні емоційного інтелекту на 

прикладі роботи при підготовці до концертних та святкових заходів.  
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1.Вплив хореографічного мистецтва на формування особистості 

школяра 

Хореографія - це світ краси руху, звуків, світлових фарб, костюмів, тобто 

світ чарівного мистецтва. Важлива роль у розвитку творчої, висококультурної 

особистості, підвищенні її морального та художнього рівня належить 

хореографічному мистецтву, яке в умовах сьогодення набуло статусу 

соціально-педагогічного чинника, засобу формування нової людини, її високої 

моральної та естетичної культури. 

Мистецтво танцю має свою історію. В процесі еволюції людство 

відкрило засоби вираження думок, емоцій, вчинків через рух. У танці не 

звучить слово, але виразність пластики людського тіла, музичних ритмів і 

мелодій виявляється могутньою силою, тому мова танцю інтернаціональна і 

зрозуміла всім. 

Танець є відображенням матеріальної культури, етикою та естетикою 

свого часу. Історія танцю розповідає про звички та образ життя окремого 

народу або цілої епохи, їх образу життя, географічного розташування, історію 

костюму, то¬що. Історія танцю розповідає нам, що людство сприймало танець 

не тільки як розвагу у вільний час. У стародавніх танець виконував виховні 

функції. Відомо наприклад, що пірричні танці мали мету продемонструвати 

готовність юнака до бою, астральні танці в Єгипті створювалися жрицями як 

деякий посібник з астрономії: рухи і розташування виконавців, відображали 

дію небесних сил. Відомі також не тільки військові, а ще й весільні, урожайні, 

мисливські тощо. Наприклад в Іспанії до цих пір існують траурні, лікувальні 

та інші ритуальні танці, які напряму пов’язані з побутом народу. Отож це доказ 

того, що танець і в давнину був відображенням не тільки темпераменту 

народу, але й був його світовідображенням. Адже танець – це пластичний 

портрет народу. Це емоційний поетичний літопис суспільства, який 

самобутньо й образно малює історію подій і почуттів пережитих ними. Історія 

розвитку танцю дає можливість не тільки простежити історію розвитку 

людської культури, а навіть підкреслити елементи моралі.Сучасне життя 
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народжує свої ідеали, народжує свій образний світ, які стають своєрідними 

символами вираження душі. У танці прояв душі, психіки людини породжує 

умовний тілесний знак – символ, жест. Саме вони стають у культурному 

середовищі засобами передачі інформації. Культура і традиції створили 

національну мову спілкування. 

Метою хореографічного навчання є сприяння естетичному і фізичному 

вихованню дитини, її всебічному і гармонійному розвитку як особистості 

 Під час такого навчання розв’язуються наступні завдання: 

1) розвиток та укріплення фізично кістково-м’язового апарату дітей; 

2) виявлення та усунення фізичних недоліків у розвитку дитини, 

сприяння її правильному загальному фізичному розвитку; 

3) отримання дітьми початкової хореографічної підготовки; 

4) розвиток почуття ритму, координації рухів; 

5) ознайомлення дітей з засобами музичної виразності, прищеплення 

основних навичок в умінні слухати музику, сприймати та передавати в русі її 

ритм, динаміку, її образний зміст; 

6) розвиток творчих здібностей дитини; 

7) підготовка до подальшого освоєння мистецтва танцю; 

8) задоволення потреби в руховій активності дитини. 

 Отже, систематичні заняття танцями дуже корисні для фізичного 

розвитку: поліпшується постава, усувається ряд фізичних недоліків, 

зміцнюються м'язи, стають рухливими суглоби, удосконалюються рухи. 

Поступово діти починають легше і граціозніше рухатися, стають розкутими, 

здобувають виразність рухів. 

Величезний вплив хореографічного мистецтва і потяг до нього молоді 

зумовлюється його синтетичною природою. Могутні чинники танцю – музика, 

пластика, ритм, елементи живопису та драматичного мистецтва – надзвичайно 

приваблюють молодь.  

Танець також сприяє вихованню почуття краси спільних дій, 

товаришування, привчає до дисципліни й правил етикету, без яких власне, 
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навчання хореографічному мистецтву стає абсолютно неможливим. Саме 

участю молоді у танцювальних колективах виховується неабияка сила й 

витривалість, вміння переборювати фізичні й моральні труднощі, 

наполегливість у досягненні мети. 

У нашій державі склалися певні традиції навчально-виховної роботи з 

хореографічного мистецтва, показником чого є досить велика кількість 

дитячих хореографічних колективів, які проводять значну роботу з художньо-

естетичного виховання. Впливовим засобом художнього виховання є 

залучення підростаючого покоління до мистецької творчості, аматорської 

діяльності, основними центрами якої стали навчальні заклади Міністерства 

освіти і науки України, у стінах яких працює багато творчих колективів – 

справжніх знавців своїх естетичних ідеалів. Істотним досягненням 

педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів стало створення 

авторських навчальних програм, в яких узгоджено зміст і технології 

навчального процесу з віковими та індивідуальними особливостями кожного 

вихованця, підготовка вихованців до професійної діяльності. Значне 

розгалуження отримали заняття з предмету «хореографія» в початкових 

класах загальноосвітніх шкіл, які допомагають учням, задовольнити свої 

потреби в організації дозвіллєвих заходів у школі, зорієнтуватися на певний 

вид майбутньої мистецької діяльності.  

Розпочато підготовку вчителів хореографії в ряді вищих педагогічних 

закладах України. На допомогу їх практичної діяльності видано програми 

факультативних курсів та курсів за вибором для спеціалізованих 

загальноосвітніх шкіл, навчальні посібники «Танцюйте з нами», «Танці в 

сучасних ритмах», практичний посібник «Українське намисто», довідник «Все 

про танець». Хореографічне виховання учнівської молоді набуває у сучасній 

освіті системного характеру. Багаторічна праця педагогів-практиків дає 

значний матеріал для узагальнення і в питаннях хореографічної освіти та 

виховання, і в практиці творення виконавського репертуару на різних етапах 

розвитку хореографії в цілому.  
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У дітей, при навчані формуються почуття відповідальності, так 

необхідні в житті. Не можна образити того, хто поруч стоїть в танці, не можна 

спізнитися, тому що від тебе залежать інші, не можна не вивчити, не виконати, 

не допрацювати. Акуратність в хореографічному виконавстві, охайність 

форми в хореографічному класі переноситься і на зовнішній вигляд дітей у 

школі. Вони виділяються не тільки своєю поставою, але і зачіскою, чистотою 

і елегантністю носіння звичайнісінької одягу. Виховання етикету є однією зі 

сторін на заняттях з хореографії. Приємно бачити, що діти з хореографічного 

класу ніколи не пройдуть попереду старшого, хлопчики подадуть руку при 

виході з автобуса, сумки та портфелі дівчаток - в руках у хлопчиків.Увага і 

турбота про інших - необхідна якість у характері дітей, і заняття хореографією 

вирішують ці завдання.  

Виховна робота - процес складний, багатогранний. Він пов'язаний з 

реалізацією великої програми організаційно-педагогічних та художньо-

виконавських заходів. Кожен напрямок у практиці педагога-керівника має 

свою внутрішню логіку, свої закономірності та принципи реалізації. Без 

їхнього пізнання, критичного аналізу неможлива досить ефективна організація 

не тільки художньо-творчої, навчальної, освітньо-репетиційної діяльності, але 

й забезпечення педагогічного процесу в цілому. Специфіка виховної роботи в 

хореографічному колективі обумовлена органічним поєднанням художньо-

виконавських, загальнопедагогічної та соціальних моментів в її проведенні та 

забезпеченні. Зусилля педагога спрямовані на формування у дітей світогляду, 

на виховання високої моральної культури, на художній та естетичний 

розвиток. Ці завдання вирішуються з залученням дітей у художньо-

виконавську діяльність, з організацією навчально-творчої роботи.  

Тому перший рівень виховання дитини в хореографічному колективі – 

це освіта і навчання його як виконавця. Другий рівень виховання - це 

формування дитини як особистості, розвитку в ньому цивільних, морально-

естетичних якостей, загальної культури. Виховна робота повинна проводитися 

систематично, тільки тоді вона призведе до позитивних результатів. 

https://ua-referat.com/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ua-referat.com/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ua-referat.com/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%BD
https://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4
https://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
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Складність виховної роботи визначається тим, що діти в колективі 

зустрічаються різного рівня культури й виховання. Зібрати їх інтереси доволі 

складно. При цьому педагогу-керівнику доводиться виявляти такт, чуйність, 

застосовувати індивідуальний підхід до дітей. Він повинен зацікавити дітей, 

використовувати в роботі можливості кожної дитини, її перспективи. У 

зверненні з дітьми необхідно прояв симпатії, шанобливого інтересу до їх 

радощів і суму, до їх складнощів у житті. Тому педагогу необхідно розуміти 

взаємини дітей, їх внутрішній світ. Форми можна умовно розділити на основні, 

додаткові і форми художньо-естетичного самоосвіти. До основних форм 

відносяться: перегляд балетних вистав, прослуховування музики, знайомство 

з творчістю майстрів хореографії. Такою роботою можна охопити весь 

колектив під час занять, репетицій. Додаткові форми включають: колективні 

або індивідуальні відвідування вистав, фільмів, анімацій, але їх проведення 

організується у вільний та зручний для дітей час. До форм художньо-

естетичного самоосвіти відносяться: самостійне вивчення питань теорії 

музики, балету, читання книг з хореографії та інших видів мистецтва з певною 

цільовою установкою на розширення своїх знань в області хореографії. 

Методи впливу в педагогіці поділяють на словесні, практичні, наочні. 

Словесні методи грунтуються на поясненні, бесіді, розповіді. Практичні - на 

навчанні навичкам хореографії. Важливим методом впливу на дітей є наочний 

метод. Виконавська майстерність педагога-керівника, його професійний показ 

часом захоплює дітей, викликає прагнення йому наслідувати. Тому викладач 

повинен мати досить грамотним і виразним показом. Цей метод має 

вирішальне значення у вихованні дітей, особливо в молодших класах. Вони 

відтворюють методику виконання рухів свого педагога, вбирають не тільки 

грамотний і виразний показ, але і його можливі помилки. Діти наслідують 

своєму педагогові в манері і характері виконання рухів, часом копіюють і 

постановку рук, корпусу, голови. За виконанням дітей можна визначити якість 

знань педагога, його стиль роботи. Тому, користуючись методом наочного 

https://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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показу, необхідно бути гранично уважним, щоб виключити ті недоліки, які 

проявляються в виконавстві. 

Педагог застосовує у своїй роботі найбільш доцільні методи з 

урахуванням віку дітей, їх спеціальної підготовки, рівня емоційної чуйності, 

наявності інтересу до хореографічного мистецтва. Захоплення і натхнення - 

джерело інтелектуального зростання особистості. Інтелектуальне почуття, яке 

відчуває дитина в процесі оволодіння знаннями - це та ниточка, на якій 

тримається бажання вчитися. Якщо навчання супроводжується яскравими і 

хвилюючими враженнями, пізнання стає дуже міцним і необхідним. Заняття 

стають цікавими, і тоді дитина бачить результати своїх зусиль у творчості. 

Завдання педагога - не дати згаснути творчому інтересу дитини, всіляко його 

розвивати і зміцнювати. З метою підвищення ефективності виховної роботи 

важливо використовувати проблемну методику. На відміну від традиційної, 

коли дітям повідомляється «готова» інформація навчання, проблемна 

методика пропонує більш активну розумову і емоційну діяльність. У процесі 

занять можна запропонувати дітям доповнити танцювальну комбінацію або 

скласти її повністю, виконати той чи інший рух, що не стосується їх програми 

навчання. Діти спочатку несміливо, а потім і сміливо, за підтримки викладача, 

активно включаються у творчу роботу. Важливо, щоб дитина змогла 

застосувати свої знання, бажання в здійсненні задуманого. Необхідно 

заохочувати творчу ініціативу дітей, так як багато хто з них згодом, стаючи 

старше, допомагають своїм педагогам у роботі з молодшими дітьми. Розумний 

педагог довіряє своєму учневі, направляє його в навчальній і постановочній 

роботі. Важливо зауважити, що успіх дітей в хореографічному колективі 

залежить від викладача, який або володіє професійними знаннями і вміло 

застосовує їх у навчально-тренувальній роботі, або допускає помилки, які 

негативно впливають на дітей. Викладачам хореографії важливо знати 

особливості методики роботи з дітьми різних вікових груп, розбиратися в 

причинах найбільш поширених помилок, що зустрічаються в практиці. Не 

можна не сказати про те, що важливою рисою педагога у вихованні активності 

https://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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дітей є вміння аналізувати і враховувати педагогічну ситуацію, шляхи і 

можливості виправлення допущених помилок. Важливо мати психологічну 

інтуїцію, вміння відчувати обстановку. Ця здатність педагога-керівника має 

величезне значення для використання сприятливих ситуацій у виховних цілях, 

для створення стійкої позитивної атмосфери в класі. Кожен прожитий день, 

кожне заняття, репетиція чи концерт змінюють інтереси та можливості дітей, 

в тому числі і в емоційному плані. 

 

  

https://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82
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2. Емоційний інтелект як складова успішного навчання учня НУШ 

 

В освітній реформі "Нова українська школа" (НУШ) особливу увагу 

приділяють розвитку емоційного інтелекту — соціальних та комунікативних 

компетентностей. Новий фокус школи — навчити учнів вибудовувати 

ефективні відносини з іншими і розуміти власні емоції.  

Саме у початковій школі закладається фундамент до подальшого 

навчання дітей, формуються соціальні навички, відбувається становлення 

особи, яка, у свою чергу, формується з багатьох якостей, основне місце серед 

яких можна надати творчим здібностям. Отримати позитивний результат 

можливо лише тоді, коли сам учень докладає максимум зусиль у будь-якій 

діяльності. У початківців буйна фантазія, багато енергії, вони гнучкі, відкриті 

до всього нового, цікавого. Розвинути в дітей цікавість до життя, успішність, 

емпатію, зрозуміти свої емоції, навчитися їх контролювати допомагає 

мистецтво. 

 Роль емоцій в житті людини й досі викликає суперечки серед наукової 

спільноти. З одного боку пізнавальна діяльнісь є основою людського буття, з 

іншого наш світ формується через емоції і вся діяльність людини спрямована 

на задоволення людських емоцій. Тому навчання через переживання є 

оптимальним способом пізнання оточуючого світу. Емоції розглядаються не 

тільки як основна мотиваційна система організму, а й як фундаментальні 

особистісні процеси, надаючи сенсу й значення людському існуванню. Їм 

відводиться важлива роль як у поведінці людини, так і в його внутрішньому 

світі.  

Цілеспрямована діяльність з розвитку здатності врегулювання 

емоційних і психологічних проблем у сучасних дослідженнях називається 

«емоційним інтелектом». Цим питанням займались такі науковці як 

І.Андрєєва, Х.Вайсбах, У.Дакс, Є.Носенко, Н.Ковриги, А.Чеботар, Є. 

Яковлєва та ін 
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Джон Мейєр та Пітер Саловей почали використовувати поняття 

«емоційного інтелекту» для сукупності позначень ступеня розвитку таких 

людських якостей, як: самосвідомість, самоконтроль, мотивація, вміння 

ставити себе на місце інших людей, навички спілкування з оточуючими, 

вміння знаходити взаєморозуміння.  

Емоційний інтелект – це поєднанням інтелекту та емоцій, за яких 

особистість здатна розбиратися у своїх і чужих почуттях, рахуватися з 

думками оточуючих й будувати з ними відносини на основі довіри, 

співпереживання. Це дозволяє людям легше взаємодіяти одне з одним у 

колективі, реалізуючи свої здібності й не заважаючи творчому прояву інших. 

Дитяче розуміння емоцій вивчав П. Харріс. Результати його дослідження 

показують, що діти визначають пережиті ними емоції залежно від свого 

уявлення та бажань. Крім того, дитина може передбачити, яка емоція виникне 

у відповідь на задоволення або невиконання бажання. Що в свою чергу дає 

можливість регулювати емоційну компоненту та поведінку.  

У роботі з дітьми, починаючи з дошкільного віку, розвиток емоційного 

інтелекту є результатом педагогічних впливів. Цілеспрямоване формування 

емоційної компетентності дітей лежить в основі зростаючої складності їх 

соціальних відносин та емоційних переживань. Крім того, розвиток дитини в 

цей період характеризується виникненням громадських мотивів поведінки, 

формуються основи Я-концепції дитини й довільність поведінки, починають 

розвиватися естетичні, моральні та інтелектуальні почуття  

Працюючи з учнями молодшого шкільного віку, ми спостерігаємо, що 

розвиток емоційного інтелекту та збагачення емоційної компетентності в дітей 

спрямовується на: 

 усвідомлення саме власних емоцій та почуттів, тобто розвиток 

самосвідомості; 

 здатність до розуміння внутрішнього світу інших людей 

(однокласників) 

 розвиток почуття емпатії; 
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 розвиток самоприйняття, підвищення впевненості в собі, підвищення 

самооцінки; 

 розвиток комунікативних навичок й уміння вирішувати конфліктні 

ситуації; 

 розвиток соціально значущих мотивів поведінки; 

 розвиток когнітивної сфери; 

 усвідомлення своєї індивідуальності та становлення творчої діяльності; 

 зниження агресивної й антисоціальної поведінки; 

  формування навички міжособистісного спілкування та підвищення 

лідерських якостей . 

Розвиток емоційного інтелекту значно підвищує ефективність дитини в 

різних соціальних сферах і здатність відчувати себе щасливою. 

Діти з високим рівнем емоційного інтелекту добре розуміють свої емоції 

й почуття інших людей, можуть ефективно керувати своєю емоційною 

сферою, і тому в суспільстві їхня поведінка більш адаптивна, вони легше 

досягають своїх цілей у взаємодії з оточуючими. Розвиваючи емоційний 

інтелект, можемо знайти баланс між розумом та почуттями та наблизитись до 

відчуття гармонії у житті. Навчання без розвитку емоційної складової 

інтелекту може викликати складнощі у побудові відносин, розумінні своїх 

потреб і бажань, визначенні свого місця в соціумі. 

Вміння правильно інтерпретувати емоції інших, зокрема гнів або 

незадоволення, допомагає уникати конфліктів і правильно реагувати в різних 

ситуаціях. Загалом, все це запобігає буллінгу. 

Розуміння емоцій допомагає заводити нові знайомства і вибудовувати 

дружні відносини. Високий емоційний інтелект прямо корелює з лідерським 

потенціалом, а його розвиток з молодшого віку відкриває нові перспективи. 

Коли емоції беруть верх, ми ведемо себе нераціонально і сприймаємо 

інформацію упереджено. Емоційний інтелект допомагає людині аналізувати 

свої емоції, а не вірити першим, імпульсивним відчуттями. 
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Одним із найбільш ефективних прийомом для формування емоційних 

компетенцій у початковій школі є застосування АРТ-технологій, тому що в 

молодшому шкільному віці тяга до спонтанної художньої творчої діяльності 

сильніша, ніж у підлітковому. Крім того, у початковий період навчання у 

школі є найбільш важким для дітей, оскільки вимагає від них певну підготовку 

як у фізіологічному, так і в соціальному плані. 

Арт-технології – це методи, які використовують невербальну мову 

мистецтва для розвитку особистості й дають можливість контактувати з 

глибинними аспектами духовного життя, з внутрішньою реальністю, що 

складається з думок, почуттів та сприйнятті життєвого досвіду. Завдяки цьому 

художні образи здатні допомогти дитині зрозуміти самого себе й через творче 

самовираження зробити своє життя щасливішим.  

Найефективніша школа розвитку емоцій – це колектив. Саме в дитячому 

середовищі діти найкраще розвивають свій емоційний інтелект і розкрити свої 

здібності за допомогою вчителя. 
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3.Методика хореографічної роботи з дітьми молодшого шкільного віку 

на прикладі підготовки до святкових заходів та концертної діяльності 

Кожен педагог, в залежності від ступеня володіння тими чи іншими 

методами, вважає за краще використовувати певний шлях впливу на дітей. 

Найчастіше це метод переконання. Цей метод використовується не 

одноразово. Він повинен бути цілеспрямованим, систематичним, і тоді він 

стане дієвим. Метод переконання вимагає від педагога великого терпіння, 

освіченості і тактовного поведінки. Діти часом не відразу розуміють педагога. 

Це буває від невміння дитини слухати і чути, що від нього вимагається. Це 

якість характеру виховується поступово в культурі спілкування дитини. Тому 

педагогові треба виявити максимум педагогічної майстерності та любові до 

дітей при використанні цього методу. 

Метод у перекладі з грецького означає шлях досягнення чого-небудь. 

Специфічною особливістю методів навчання є те, що вони забезпечують 

поєднання повчальної діяльності педагога і учбової діяльності учня. 

Метод – це спосіб спільної діяльності керівника колективу і вихованців, 

у ході якого здійснюється формування спеціальних знань, хореографічних 

умінь і навичок, розвиток творчого потенціалу учнів. 

Використовуючи той або інший метод, керівник підбирає різноманітні 

прийоми, які є складовою частиною методу. Використання прийомів сприяє 

активізації пізнавальної діяльності учнів і в результаті цього глибшому 

засвоєнню програмового матеріалу. 

У педагогіці існує декілька систем класифікації методів. Найширше 

використовується наступна: наочні, практичні, словесні. 

Провідними методами хореографічного навчання є метод показу 

(первинне сприйняття естетичної форми руху з подальшим образним його 

осмисленням) і метод вправи (багатократне повторення рухових дій, які 

дозволяють освоювати, закріплювати і удосконалювати технічну сторону того 

або іншого хореографічного руху). У процесі навчання ці методи 

https://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
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доповнюються і конкретизуються іншими методами і прийомами залежно від 

поставленої мети: 

словесні методи (бесіда, розповідь (про зміст танцю або характеристика 

окремого танцювального образу, про провідні танцювальні школи), художнє 

слово, оцінка і самооцінка, взаємоаналіз та самоаналіз діяльності) і прийоми 

(питання, пояснення, вказівки, заохочення, зауваження, порівняння); 

наочні методи (показ, зразок, наочно-ілюстративний матеріал, моделі 

(система запису танцю, у тому числі і графічний запис рухів), ТЗН, 

спостереження (звички тварин, постава людини похилого віку та ін.); 

практичні методи і прийоми (ігрові і творчі завдання, наслідування, 

імітація, метод емпатії (уявити себе на місці деякої істоти, речі в 

хореографічному образі), змагання, аналіз та самоаналіз).  

Вибір методу роботи залежить від конкретних завдань навчально-

виховного процесу, від етапу засвоєння хореографічних умінь і навичок.  

Останнім часом у практиці роботи хореографічних колективів 

набувають популярності інноваційні форми навчання і виховання: 

інформаційні – це способи діалогічної взаємодії учасників навчання з 

метою обміну інформацією («Моє ім’я» (назвати своє ім’я і вигадати про його 

появу якусь історію або виконати танцювальну імпровізацію, яка відображала 

б особливості або відношення учня до свого ім’я), «Перше знайомство» 

(обрати пару і описати свого партнера словами або рухами), «Хвилина мого 

життя» (розповісти випадок, що найбільш запам’ятався), «Паперові літаки» 

(зробити з паперу літак, написати на ньому своє ім’я і одночасно відпустити, 

потім найти людину за ім’ям і розповісти про неї або її перспективи в 

хореографії, а інші мають вгадати про кого йде мова); 

пізнавальні – це способи пізнавальної взаємодії (діалогу) учнів з метою 

отримання нових знань, їх систематизації, удосконалення вмінь і навичок 

(сюжетно-рольові ігри з відтворенням професійної обстановки, подібної до 

реальної: учні в ролі хореографа під час заняття або вирішення конфліктної 

ситуації в колективі); 
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регулятивні – це способи, завдяки яким установлюються та 

приймаються певні правила діалогічної взаємодії учасників діяльності 

(«Вироблення правил» - виробити правила, якими слід користуватися під час 

концерту, виховної години, участі на фестивалі); 

мотиваційні – це способи діалогічної взаємодії, за допомогою яких 

кожен визначає власну позицію у ставленні до діяльності інших, педагога та 

самого себе («Мої очікування» (я чекаю від себе, від інших вихованців, від 

педагога); «Самооцінка» (що я вмію, чого хотів навчитися, де це можна 

використати, як мені це вдалось). 

 Для підвищення морального потенціалу особистості дитини, розвитку її 

активності, важливо постійно оновлювати і збагачувати використовувані 

форми і методи. Наявність у дітей в колективі єдиної, морально-привабливою 

мети згуртовує колектив, налаштовує на єдиний творчий лад, на перший план 

загальний, реально здійсненний інтерес. У початківців дітей не завжди 

вистачає терпіння займатися тривалий час, якщо вони не бачать результату 

своєї праці. Доцільно надходять педагоги, які на початковому етапі роботи 

застосовують елементарні знання дітей, роблячи для них невелику 

постановочну роботу на нескладних танцювальних елементах. Це надає 

стимул дітям у навчально-тренувальній роботі, привчає їх до сценічної 

поведінки, до відповідальності за своє виконання. Конкретні успіхи приносять 

радість дітям. І, навпаки, відсутність радісною творчої роботи робить її 

безсистемної, безперспективною. 

Це робиться, як правило, для того, щоб відзначитися на огляді, 

фестивалі, конкурсі, отримати заохочення, виділитися. У зв'язку з цим 

з'являється підвищена вимогливість до дітей, необгрунтовані плани, що 

завдають шкоди їх моральному розвитку. У таких випадках діти або 

залишають колектив, або мовчазно з усім погоджуються, або виступають 

проти керівника. Найчастіше це буває в прихованої формі: невиконанні його 

вимог, формуванні протиборчих груп. Все це сприяє нездорової атмосфери в 

колективі. Тобто відсутність або неправильне визначення творчих завдань у 

https://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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колективі можуть стати дуже серйозним гальмом вдосконалення навчально-

творчої та виховної діяльності педагога. 

До одного з основних факторів, що забезпечують активність дітей на 

заняттях, відносяться строгі морально-етичні норми, які мають велике виховне 

вплив. Відкриті стосунки між дітьми, педагогом та учнями, наявність 

здорового думки в колективі та активного творчого процесу спонукає дітей 

співвідносити інтереси особисті з груповими, колективними. У них 

виховується почуття відповідальності за інших, дисциплінованість, якщо у 

кожного є певна обов'язок і вони знають, що її ніхто не виконає. Це приносить 

дітям велике задоволення і, природно, їх активна позиція у колективі стає 

виразнішою. 

У колективі виникають неформальні об'єднання дітей. В силу певних 

обставин вони можуть розділитися на групи. Якщо це сталося, не треба 

намагатися роз'єднувати ці групи, протиставляти їх один одному. Потрібно 

вміло використовувати ці неформальні об'єднання для поліпшення 

художнього, морально-естетичного виховання. Через групу можна впливати 

на кожну дитину, формуючи його інтерес, смак, поведінку. Кожна група - це 

частина колективу, і від того, наскільки правильно складаються відносини, 

залежить загальна моральна атмосфера. 

Для надання стабільності, загальної значущості колективу необхідно 

його включення в більш широке коло спілкування з іншими колективами, 

звернення до інших жанрах і напрямах у мистецтві. Це допоможе дітям у 

творчому і людському спілкуванні. У них зміцнюється свідомість суспільної 

ролі своєї творчості, свого авторитету, осознаннее стають мотиви поведінки. 

Цьому допоможе встановлення постійних і міцних творчих зв'язків між 

педагогами не тількикожного викладача свій стиль роботи, своя методика і 

система вимог. Від їх характеру, послідовності і змісту залежить розвиток 

колективу, його моральних основ. Практика показує, що чим вище і більш 

обгрунтованими вимоги викладача, тим вище організація його роботи, 

моральний настрій дітей. І, навпаки, чим нижче рівень вимог, тим нижче 

https://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB
https://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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показники в колективі. Але в будь-якому випадку, якщо педагог правильно 

формує свої вимоги і вони відповідають певним умовам, він повинен 

пам'ятати, що вони повинні бути: послідовні, зрозумілі, виправдані, посильні 

для виконання. 

Концертний виступ – найвідповідальніший час у житті хореографічного 

колективу. Він є якісним показником всієї організаційної,учбово-теоретичної, 

виховної роботи художнього керівника самих учасників колективу. По 

виступу судять про сильні і слабкі сторони своєї діяльності, уміння зібратися, 

про творчому почерку, самобутності і оригінальності, технічні та мистецькі 

можливостях колективу, у тому, наскільки правильно і з інтересом підібраний 

репертуар. За концертом можна досить вдало визначити якість діяльності 

колективу та рівень керівництва ним. 

Важливо підкреслити, що концертний виступ – це показ певних 

художніх результатів, а ще й ефективна форма морального і естетичного 

розвитку виконавців. Р. Струве пише: «Участь у концертах виявляє всі 

можливості колективу, його художні досягнення, досягнутий виконавчий 

рівень, демонструє його згуртованість, дисципліну, здатність 

підпорядковуватися волі керівника, сценічність, емоційність, зібраність. 

Кожен концерт має і виховне значення. Для учасників колективу має бути не 

усе одно, як оцінять 

загальну колективну працю». Концерт-це дійство, яке згуртовує 

учнів,спрямовує до спільної мети, об'єднує емоційним настроєм. 

Концертний виступ на відміну від репетиції має тимчасову 

необоротність. 

На концерті немає можливості, яка панувала на репетиції: зупинити 

колектив чи проведення окремого учасника, зробити відповідне зауваження, 

пройти номер вкотре. Номер чи програма виповнюється раз і сприймається 

наскільки виходить у даному виконанні. Якщо виступ склався невдало, то вся 

величезна попередня робота колективу оцінюється негативно. 

https://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
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 Виявлення у концерті найвразливіших і слабких місць у виконанні 

номеру, програми в цілому, технічною відсталістю та психологічної 

підготовленості виконавців колективу може бути художньому керівнику 

відправною точкою визначення подальших зусиль у навчальної виховній 

роботі: що б більше позайматися, що б виправити, як треба готуватися до 

виступу, розвитку яких якостей надати особливе значення. Слід помічати 

власні прорахунки. Лише довгий досвід підказує, коли режисер повинен 

говорити свою думку сценою. Тому вкрай важливо щоб художній керівник 

проаналізував дії і роботу, виправив помилки й недопрацювання ,бо у іншому 

разі наступні концерти теж виявляться невдалими, а за такого стану колектив, 

зазвичай, знижує рівень своїй виконавській практики загалом, втрачає ближні 

й великі перспективи свого розвитку. У учасників пропадає інтерес до занять, 

до постійному творчому вдосконаленню. Усе це, врешті-решт, можуть 

призвести до розпаду колективу. 

І навпаки, якщо виступ був успішним, тепло зустрінуте публікою, - 

формується позитивне думка про колектив, його виконавчих 

можливостях.Стверджується у учня прагнення працювати ще плідніше, 

наполегливо опановувати технічною майстерністю, зростати творчо. 

За допомогою концертної діяльності можна впливати на організаційну 

та виховну роботу учня. Знаходячись за лаштунками дитина має контролювати 

свою поведінку, поводитись тихо, емоційно налаштуватись і відчувати свій 

настрій. Дисципліна за лаштунками вкрай важлива, адже від цього залежить 

успіх виступу. Зібраність під час виступів надає позитивний результат, адже 

треба слідкувати чи всі учасники колективу присутні на своїх місцях, 

наявність костюмів, взуття, реквізиту тощо..  

Невипадково Станіславський вважав, що театр починається з вішалки. У 

організації концертної практики дрібниць немає. 

Важливим моментом, які забезпечують успішне концертне виступ, є 

його попередня організація, розв'язання всіх необхідних питань – від точного 

з'ясування місця й часу виступу, розміру сценічного майданчика, гримерних 
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кімнат, звуку, світла, і до забезпечення колективу транспортом доречно 

виступи і навпаки. Під час концертного виступу особливий стан переживають 

виконавці й художній керівник. Так зване концертне хвилювання накладає 

відбиток на емоційно-психологичний і фізіологічний стан. Відомі ситуації, 

коли за хвилювання людина неспроможна добре виконати номер, є такі, що 

бояться сцени, буває, що підкошуються ноги, буває, що від хвилювання 

виконавець неспроможен впоратися зі своїми виразом обличчя, тобто замість 

усмішки перекошене злякане обличчя тощо. 

Творче хвилювання слід спрямовувати у таке русло, щоб воно сприяло 

кращому розкриттю виконавчих задумів, а не породжувало невпевненість, 

страх перед глядачами. 

 Натхнення виконавців не стихійний прояв, а свідоме і контрольоване; 

це гранична концентрація всіх внутрішніх зусиль і здібностей. Концерт, на 

думку відомого російського режисера А.Пазовского, - колективна імпровізація 

із заздалегідь обговореним планом. 

Сама обстановка на концерті сприяє творчому підйому, натхнення, 

зібраності. Але ця сила, глибина прояву пов'язані з копітким підготовчим 

процесом, репетиціями, цілеспрямованим і систематичним їх розвитком. 

Йдеться про величезної відповідальності учасників колективу за 

результати своєї творчості, своєї художньої діяльності. Мистецтво вимагає 

постійно максимальної зібраності й загалом хорошого впевненого настрою у 

виконанні. 

Концертний виступ має підвищений рівень художественньо-емоційної 

взаємної чуйності у художнього керівника та учасників колективу. Між ними 

встановлюється особливо чуйна взаємозалежність, загострюється перед 

публікою. Під час концертного виступу учасники поводяться значно зібраніше 

та активніше. Кожен виконує як найвідповідальніше свої обов'язки, одночасно 

підвищується, їх емоційно-творча чуйність до дій партнерів. Цікаво, що 

відбуваються зміни у бік більшої суворості, регламентації взаємовідносин між 

учасниками колективу. Вони вимогливіше ставляться один до одного, уважно 
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і швидко реагують на зауваження. Причому особисті якості, сформовані цих 

умовах, що проявлятися у стресових ситуаціях (під час концерту), а й під час 

учебово -творчій діяльності, в повсякденному поведінці, побуті. Це визначає 

величезний потенціал етичного і естетичного впливу на виконавців, і глядачів. 

Концертное виступ відрізняється від звичної репетиції і тим, що 

активізує процес згуртування колективу, поліпшується творча дисципліна у 

виконавців, посилюється виховний процес. Тимчасова невідворотність 

концерту визначає максимальну відповідальність кожного члена колективу за 

кінцевий результат своєї діяльності. Єдність цілі й спільність інтересів, 

завдань, які колективом, породжує бажання як як найкраще, виразнішими 

виконати програму, здобути визнання публіки, а й сприяють формуванню між 

учасниками колективу відносин взаємопідтримки, взаємодопомоги, 

порозуміння.  

Художній керівник повинен постійно нагадувати про спільність творчих 

завдань, завдань, які виконуються колективом. Важливо підтримувати стан 

творчого піднесення і відчуття впевненості в членах колективу. На будь-якому 

виступі керівник повинен бути поруч із учасниками своєї команди, 

налаштовувати на успіх та виховувати емоційність під час виступу. 

Перетворення концерту на засіб виховання, надання їй педагогічного 

сенсу – найважливіше завдання керівника.  

Але не останню роль у вихованні емоційного інтелекту дитини виконує 

саме репертуар. Вдало підібраний матеріал позитивно розвиває емоційність 

дитини. Світ прекрасного, гарного, казкового- основна характеристика при 

орієнтуванні у виборі теми для створення концертного номеру. 

Репертуар – це основа навчально-виховної і художньо-творчої роботи 

колективу, а також ефективний засіб ідейного й естетичного впливу на 

глядача.  

Правильно дібраний репертуар дозволяє учням не тільки закріплювати 

й удосконалювати музично-рухові навички, реалізувати свої виконавські 
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можливості й творчий потенціал, але і вирішує численні проблеми освітньо-

виховного процесу. 

Останнім часом у танцювальних постановках простежуються негативні 

риси: низький рівень духовних та культурних цінностей, відсутність 

навчальних та виховних основ, невідповідність тематичного та лексичного 

діапазону віковим здібностям учнів. 

Складаючи репертуарний план, керівник хореографічного колективу 

має враховувати такі вимоги:  

ідейність (цінність основної думки хореографічної постановки, сучасна 

спрямованість, виховна значущість); 

художність (логічний розвиток подій; продуманість та стислість 

композиції; виразність, точність, яскравість лексичного матеріалу, його 

відповідність темі та ідеї танцю; чітке співвідношення драматургічних частин 

постановки); 

доступність: урахування вікових можливостей виконавців (здатність 

зрозуміти ідею твору, емоційно передати його зміст), вікових інтересів та рівня 

хореографічної підготовки (здатність технічно впоратися з виконанням того 

або іншого танцю); 

виховна і пізнавальна цінність репертуару (як для виконавців, так і для 

глядачів); 

відповідність видової стилістики постановок напряму роботи колективу; 

різноманітність (наявність постановок різних за формами та жанрами); 

наявність сюжетної лінії та акторсько-ігрових елементів (особливо для 

дитячого репертуару); 

оригінальність; 

наявність постановок з відображенням особливостей свого регіону; 
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яскраве художнє оформлення (оригінальність костюмів, реквізиту). 

Планування концертного репертуару залежить від напряму роботи 

колективу, віку та рівня хореографічної підготовки учнів, балетмейстерських 

здібностей керівника, завдань роботи колективу на рік та плану роботи 

навчального закладу, на базі якого працює колектив. У репертуар слід 

включати тематику, що відповідає статевим інтересам окремо дівчат і 

хлопчиків, а також танці для їх сумісного виконання. 

Джерелами танцювального репертуару можуть виступати: народна 

творчість, класична спадщина (танці за записом, відеоматеріали), види 

мистецтва (музика, живопис, література, кіно й інші), сучасна дійсність; 

героїко-патріотичний діапазон, національна й інтернаціональна тематика, 

історичні факти, фантастика, зміст пісень, ігор та мультиплікаційних фільмів, 

виробнича, спортивна, шкільна та природознавча тематика, фольклор (зміст 

доступних для сприйняття і виконання народних традицій і обрядів). 

Репертуарний план колективу розподіляють на два види: чинний та 

перспективний. Чинний включає постановки, які є в репертуарі колективу і які 

можуть у процесі тренувальної роботи удосконалюватись, ускладнюватись, 

перероблятись, переноситись з однієї вікової категорії на іншу. 

Перспективний репертуарний план має на меті планування постановок на 

період від 1-5 років. 

У мистецькій педагогіці хореографія розглядається як вид невербально-

комунікативного мистецтва, який характеризується образно-створювальними 

пластичними діями. Хореографічне мистецтво має великий вплив на розвиток 

всесторонньо розвинутої особистості , тому інтеграція різних мистецтв при 

створенні танцювального номеру, ч хореографічного спектаклю дозволяє 

більш широко та глибоко впливати на внутрішній світ дитини. Залучення дітей 

у танцювальну казку формує художній смак, підвищує культуру поведінки 

дітей, їх творчу активність. 
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Яскраві декорації на сцені надають не тільки глядачу, але й виконавцю 

повну картину виконуваного твору. Для дітей молодшого шкільного віку 

важливо знаходитись в атмосфері казки. Адже саме казка найбільш зрозуміла 

форма міжособистісних зв'язків спілкування. Образне мислення надає 

підгрунтя для створення саме такого характеру номерів. Наприклад, ми 

створюємо хореографічні номери до всім відомої казки «снігова королева», 

ознайомившись з твором дитина може показати образ сніжинки легкої, 

спритної, ніжної чи образ розбійників веселих, бешкетливих, трохи кумедних. 

У казці розкриваються різні характери відповідно цьому підбирається 

музичний супровід, а до музичного супроводу ставляться номери. Найлегше 

та зрозуміліше для дитини передача замислу номеру відбувається за 

допомогою реквізиту, наприклад: сцена у квітковому саді може виглядати ти 

з реквізитом , виконавець може тримати у руках квіти. Також важливу роль у 

концертних хореографічних номерах відводиться костюму, наприклад: сцена 

на зимовому подвір'ї- діти вдягають шапки шарфи рукавиці та грають у 

сніжки, а сніжки церквізит для номеру. Тож, можемо зробити висновок, що в 

дитячій хореографії велику роль відіграє реквізит, яскравий костюм та 

декорації. 

Іноді хореографи- митці створюють номери на основі цілих 

літературних творів. У три хвилиний номер можна втілити основний задумом 

автора, наприклад: номер «зорі маленького принцу»- за основу обрано 

однойменний твір Екзюпері «маленький принц». Образ мрійливо хлопчика 

розкривається його спостереженнями за зірками, з реквізиту в нього 

калейдоскоп, безмежний простір навколишнього світу розкривається темною 

великою тканиною на якій з'являється вогники зірок. Основною частини 

номеру може стати хореографічна композиція зоряного неба у виконавців в 

руках реквізит зорі. У музичному супроводі звучання фрагменту тексту 

«маленький принц» , що дає змогу глядачам впізнати знайомий твір. 
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Поєднання літературних творів з хореографії позитивно впливає на розвиток , 

якщо дитина не знайома з твором автора на якій створено номер ,після 

успішного виступу дитина обов'язково зацікавиться не тільки хореографія а 

ще й літературою. 

Хореографічне мистецтво дуже пов'язане з образотворчим мистецтвом 

поєднання кольорів виховує гармонійний смак, а це в майбутньому відповідає 

зовнішній охайний вигляд людини. 

За допомогою хореографічного мистецтва можна вивчати і привчати 

дітей до національно-культурного виховання на основі твору Гоголя «вечори 

на хуторі біля диканьки» можна порівняти два напрямки та стилі 

танцювального мистецтва: історико бутового танцю( в палаці цариці) та 

українські танці (звичаї святкування нового року та Різдва в українському 

селі). Дуже важливо прищеплювати дітям любов до власної культури народу. 

Національна свідомість на патріотичне виховання займає одну з головних 

позицій в хореографічному мистецтві. 

Також потрібно планувати концертну діяльність яка буде наповнювати 

та розвивати внутрішній світ особистості. Концерт – це підбиття підсумків, 

огляд досягнутого, результат проведеної колективної роботи. Це ще зустріч із 

глядачами, від якої залежить настрій.  

Адже світло рампи, оплески і визнання глядачів - ось навіщо діти та 

колектив входить на сцену, ось навіщо всі виснажливі репетиції. Успіх 

колективу – це успіх дитини, успіх гармонійно розвинутої, емоційно 

інтелектуальної особистості. Адже у маленьких танцюристів повинно бути 

все, як у справжніх артистів – це і костюми, і оплески, і свято. Це найкраще 

підтвердження вдалого злиття внутрішніх емоцій та оточуючого середовища, 

що підкріплюють бажання розвиватись и навчатись.  
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ВИСНОВКИ 

Танець як вид мистецтва, дає нам задоволення і досвід. Він повністю 

залучає людину до руху, мислення і відчуття одночасно.Хореографічне 

мистецтво у дитини є доповненням і продовженням його реального життя. Без 

нього, без формування здатності до естетичного творчості, неможливо 

вирішити найважливіше завдання всебічного і гармонійного розвитку 

особистості.  

Будь-якій дитині властива природна рухова реакція на музику. При 

чуйному професійному супроводі, спонтанна активність дитини стає творчою, 

знаходить русло, де у дитини починає осмислено розвиватися стиль, 

артистичні навички, гарні манери, дозволяє усвідомити емоції свої та 

оточуюючих.  

Дитячий танець пробуджує усвідомлення краси. Танець розвиває 

впевненість і самоповагу. Танець покращує сприйнятливість, розуміння, 

здатність до оцінки інших, допомагає навчитися поважати їх - як через 

схожість, так і за відмінності. 

Педагог-хореограф може і має формувати і розвиває у дітей потребу у 

спілкуванні, усвідомлення емоцій, через розуміння і любов до мистецтва. 

Таким чином, ефективність розвитку емоційного інтелекту в молодших 

школярів залежить від усвідомлення та забезпечення фахівцями необхідності 

цієї професійної діяльності. 

Підводячи підсумки про проведене дослідження щодо формування 

емоційного інтелекту дітей мистецтвом хореографії, слід зробити наступні 

висновки: 

- Починаючи заняття з дітьми, педагог-хореограф, перш за все, навчає 

дітей усвідомленню власних почуттів і пережевинаь, через любов і розуміння 

мистецтва. Формування правильних і точних танцювальних навичок, участь у 

виконанні танців, творче ставлення до створення в них образу, бесіди педагога 
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з дітьми - все це розвиває естетичне сприйняття, виховує уміння розпізнавати 

емоції в різних ситуаціях. 

- Виходячи з багаторічного практичного досвіду роботи з дітьми, можна 

зробити висновок про те, що грамотна і систематична підготовка в 

хореографічному класі дає можливість сформувати гармонійну і щасливу 

особистість, яка вміє не тільки відчувати звої, а й враховувати настрій і 

потреби оточуючих. У результаті активного емоційного знайомства з 

хореографією формується художній смак дітей, вони починають помічати і 

сприймати прекрасне не тільки в мистецтві, але і в житті. 
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