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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ 

МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ ХОРЕОГРАФІЇ 

 

Хореографічне мистецтво займає одне з чільних місць у розвитку 

творчого потенціалу учнів. Завдяки своїм специфічним функціям воно 

розвиває у молодших школярів емоційно-виразну пластику рухів, пробуджує 

відчуття гармонії, образне сприймання музики, ритму, дарує переживання 

стану «м’язевої радості» (І. Сєченов) та володіння моторикою власного тіла, 

забезпечує інтелектуальний та творчий розвиток учнів. 

Метою статті є виявлення особливостей розвитку творчих здібностей 

молодших школярів за допомогою системи творчих завдань на уроці 

хореографії. 

Про виховні можливості хореографічного мистецтва наголошували 

видатні українські митці К. Василенко, В. Верховинець, П. Вірський та ін.  

Натомість, специфіка розвивального впливу хореографічного 

мистецтва на особистість дитини ще недостатньо висвітлена. Досі вона була 

об’єктом вивчення переважно у дослідників-хореографів (Ю. Громов, 

В. Захаров), педагогів (Т. Баришнікова, Н. Ветлугіна, О. Кенеман), 

мистецтвознавців (А. Волинський, О. Конорова, В. Красовська) або артистів 

балету (Т. Вечеслова, А. Мессерер, Г. Уланова), а не у педагогів. Відтак, 

важко навести відповідні вітчизняні роботи, які конкретно були б присвячені 

педагогічному дослідженню розвитку саме хореографічних здібностей дітей. 

Більше того, варто зазначити, що хореографія, як специфічний вид мистецтва 

і як навчальний предмет художньо-естетичного циклу не лише значно 

поступається за обсягом дослідницької уваги, але в ній немає «навіть 

прийнятних уявлень щодо власної предметної галузі досліджень, мети й 

методики її викладання, відповідно і засобів її аналізу» (П. Коваль, 1998) [2, 

с. 58]. 



Існує ціла низка підходів до визначення сутності понять «творчість», 

«творчі здібності», «обдарованість», «творча обдарованість». Однак, 

узагальнюючи їх, тлумачення змісту поняття «творча обдарованість» буде 

трактуватися як індивідуальний творчий мотиваційний і соціальний 

потенціал особистості, що дозволяє отримати їй високі результати в одній 

(або більше) із таких сфер: інтелект, творчість, соціальна компетентність. 

Обдарована дитина – дитина, у якої рівень здібностей значно 

відрізняється від середнього. Для обдарованих особистостей важливим є 

творча самореалізація. Молодший шкільний вік – найбільш сприятливий 

період розвитку творчих здібностей учнів. Саме в цьому віці відбувається 

стрімкий розвиток процесів мислення та уяви. В роботі з розвитку творчих 

здібностей доцільно в процесі навчання користуватися прийомами 

синтезування образів уяви, ознайомлення зі стратегіями творчого 

(креативного) мислення, розвитку сенсорних здібностей та формування 

мовленнєвих умінь [4, с. 123]. 

Важливого значення у формуванні, розвитку творчих здібностей та 

творчо обдарованої особистості має і креативність, окрім творчої уяви. Адже 

це складне явище, якому притаманні власні «закони» функціонування. Воно 

потребує особливої уваги з боку соціального педагога та учителів, які 

повинні враховувати його формуючі фактори під час планування, організації 

соціально-педагогічної і розвиваючої роботи. Додержання основних 

принципів креативності творчо обдарованих дітей в навчально-виховному 

процесі школи сприяє розвитку пізнавальної та духовно-моральної сфери 

особистості; своєчасній корекції та поглибленню її самосвідомості; 

врахуванню проявів індивідуально-типової своєрідності кожної дитини; 

За визначенням Е. Фрома, творчі здібності – це здатність дивуватися, 

відшукувати рішення в нестандартній ситуації, спрямованість на нове і 

вміння глибоко усвідомлювати власний досвід. «Всередині» феномену 

творчих здібностей виділяють його потенційні і актуальні «іпостасі», а також 

принципово їх розділяють [3, с. 65]. 



В останній час гостро стоїть проблема творчості та розвитку творчих 

здібностей школяра: уяви, інтуїції, мислення, оригінальних засобів дій, 

відходу від шаблонів і т. ін. Зараз проходить перегляд теоретичних позицій 

відносно природи творчості, критеріїв діагностики творчих здібностей у 

цілому, ведуться пошуки джерел креативності, умов, які сприяють розвитку 

творчого потенціалу. Творчі здібності існують в кожній дитині. Творчість – 

це природна функція мозку, яка виявляється і реалізується у діяльності при 

наявності спеціальних здібностей у тій чи іншій конкретній діяльності [1, 

с. 46].  

Отже, творчі здібності та творча обдарованість є характерною ознакою 

творчої особистості, спроможної реалізовувати свій творчий потенціал за 

власною ініціативою і вибором відповідних засобів. Її можна розглядати і як 

передумову для будь-якої творчої діяльності, змотивованої прагненням 

індивідуума до самовираження та самоствердження. 

Дане дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування й 

розвитку творчих здібностей. До питань, які потребують подальшого 

вивчення, ми відносимо такі, як: з’ясування впливу індивідуально-

психологічних особливостей на творчі здібності молодших школярів, 

дослідження сензитивних періодів у розвитку творчих здібностей, розробка 

цілісної системи соціально-педагогічної роботи, що охоплювала б і 

застосовувалась для усіх учасників навчально-виховного процесу. З роботою 

над розв’язанням вказаних проблем ми повязуємо перспективи подальшого 

наукового дослідження даної тематики. 
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