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Передмова
В сучасному світі гостро постає питання розвитку творчої особистості,
здатної глибоко сприймати, високо цінувати і цілеспрямовано примножувати
матеріальні і духовні цінності. Тому важливим завданням освіти є
цілеспрямований розвиток творчих здібностей і можливостей у дітей,
формування умінь і навичок творчої самореалізації у сфері мистецтва. Серед
видів синтетичного мистецтва чільне місце належить спортивної бальної
хореографії, яка дозволяє створювати глибину образів через пластику і
ритмомелодику. Хореографічна обдарованість – явище багатогранне.
Існують різні погляди на те, які саме якості (музичні дані, пластика тіла,
виразність мімічна чи темперамент) є визначальними для розвитку
обдарованості.
Запропонована методика і система викладання Шевцовим Г.Г. у
ансамблі спортивного бального танцю «Фієста» має чітку послідовність та
цікаві технічні знахідки у ефективній танцювальній підготовці вихованців
засобом не тільки фізичного, а й інтелектуального, морального, естетичного
виховання, що створює сприятливі умови для розкриття творчого потенціалу
дитини. Інноваційна діяльність педагога – це системний підхід до розвитку
творчої особистості, який ґрунтується на досягненнях науки, передового та
власного досвіду і спрямований на забезпечення й розвиток творчого
потенціалу кожної дитини.
Головна мета діяльності керівника - гармонійний розвиток різних
сторін дитини засобами синтезу складових мистецтва бального танцю.
Пріоритетними напрямками навчально-виховної діяльність керівника є
запровадження інноваційних культурно-освітніх, духовних й здоров’я
збережувальних технологій, використання ідей гуманної педагогіки та
компетентнісного підходу, формування системи ставлень дітей до
загальнокультурних, соціальних та особистісних цінностей.
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Методичні рекомендації.
Використання ігрового методу
при навчанні бальному танцю.
Пояснювальна записка
Мистецтво танцю — це одна із самих цікавих, багатопланових і
динамічно прогресуючих галузей людської культури. Одне покоління
приходить на зміну іншому, стають іншими смаки, звичаї, але життя людини,
як у минулому, так і в сьогоденні, неможливо представити без зіткнень з
танцювальною стихією.
Танцювальне мистецтво в наш час з кожним роком здобуває все більшу
популярність, стає одним з найдійовіших факторів формування гармонічно
розвиненої, духовно багатої особистості.
Мистецтво бальної хореографії, будучи частиною народної художньої
творчості, найтіснішим чином пов'язано з історією розвитку суспільства. Всі
етапи світової цивілізації знаходили віддзеркалення у формах і образах, що
створюються за допомогою танцю. Мистецтво бальної хореографії в своєму
розвитку сприяє зміцненню взаємин різних соціальних груп, вдосконаленню
естетичних принципів і виділяється самостійним змістом.
Бальний танець або спортивний бальний танець – досить молодий,
проте швидко прогресуючий напрям хореографічного мистецтва.
Методичні вказівки
до рішення організаційних питань
В навчально-виховному процесі на заняттях бального танцю вирішуються
наступні завдання:
 розвиток функцій організму вихованця, направлений на удосконалення
його природних здібностей, укріплення здоров’я;
 формування важливих музично-рухливих умінь та навичок, набуття
спеціальних знань, вольових та естетичних якостей, розвиток пам’яті,
уваги, розумового кругозору, загальної культури поведінки.
Одним з основних завдань навчання бальній хореографії на
початковому етапі є розвиток музично-ритмічних здібностей.
Знайомство з музикою бальних танців відбувається різними шляхами.
Насамперед в процесі музично-ритмічних занять. Це відбувається за
допомогою доступних та цікавих вправ, музичних ігор. Вони розвивають
пам’ять, відчуття ритму; ігри сприяють вдосконаленню та закріпленню
набутих рухливих вмінь та навичок в узгодженні з музикою, а також
допомагають краще сприймати навчальний матеріал. За допомогою музичноритмічних ігор вирішуються наступні завдання:
 виховання комплексу музично-рухливих якостей, які забезпечують
основу для всебічного фізичного розвитку дітей;
 вміння виконувати вправи під музику;
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 вдосконалення та закріплення набутих рухливих вмінь та навичок
узгодження рухів з музикою.
Для вирішення поставлених завдань встає питання про необхідність
розробки спеціальних ритмічних вправ та завдань, які б дали змогу
зосередити увагу вихованців на ритмічних співвідношеннях, досягаючи
точності виконання. Продумана послідовність таких завдань в порядку
ускладнення, дає змогу забезпечити цільну направленість в формуванні
слухо-ритмічних навичок. Але головна умова – створення ігрової ситуації,
тобто більшість рухливих завдань повинно носити ігровий характер, що
допомагає сприймати музику. Гра не лише поліпшує настрій, розвиває
координаційні здібності, фізичні якості, допомагає краще сприймати
матеріал, підвищує функціональні можливості організму. Ще А. Макаренко
говорив про важливе значення гри в розвитку дитини як підготовки її до
майбутньої діяльності, про близькість гри до праці, оскільки в ній завжди є і
робоче зусилля, і зусилля думки. Для правильного формування вищої
нервової діяльності людини педагогу необхідно підбирати такі ігрові танці
які відповідали б її вікові.
Радість є неперевершеним засобом пробудження людського мозку до
активної діяльності і це почуття під час гри слід всіляко підтримувати. Але
не треба забувати про різницю між дорослими і дітьми.
Якщо ж говорити про напрямки підготовки починаючих танцюристів,
то необхідно мати на увазі, що колектив бального танцю для дітей до 11-12
років це центр естетичного, фізичного виховання, для підлітків – це місце
самореалізації і навіть набуття основ майбутньої професії, а для
представників більш старшого віку це все ж таки не стільки спортивний
танцювальний клуб, скільки клуб спілкування.
Діти шостого року мають більш координовані рухи, які підконтрольні
свідомості і може регулюватися і підпорядковуватися вольовому наказу. Діти
розуміють користь вправ, зв'язок між рухами та своїм емоційним настроєм.
Тому керівником ансамблю були для педагогів розроблені методичні
пам’ятки. Наприклад:
Методична пам’ятка
Розвиток творчого начала у вихованців через музику.
Все у житті підлягає ритму. Ритм – в основі руху Всесвіту, в основі руху
зірок та планет, стуканні серця. Ритмічна зміна років, пор року, дня та ночі.
Педагог повинен дуже ретельно відноситися до підбору музики:
 при тренуванні вмінь чітко влучати вагою тіла на сильну долю такту
музики – потрібна музика з чітким ритмом;
 при навчанні виразу глибини прочитання музики (виразу своїх емоцій
та почуттів) через пластику тіла, міміку обличчя – потрібна музика
мелодійна, гарна, чутлива;
 для тренування у підлітків бажання рухатися під музику від души –
потрібна звичайна популярна музика (сучасні хіти, але зі смаком).
Важливо проводити заняття-імпровізації.
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Мета: розвинути у вихованців сміливість у самовиразності, навчити
показувати власні почуття та емоції, які народжує музика.
Завдання: під музику (повільного вальсу, або танго) танцювати показуючи
характер музики, але не використовуючи фігури та рухи з своїх конкурсних
варіацій.
Дозволяється використовувати:
- різні шаги з різною швидкістю;
- спуски, підйоми;
- стрибки;
- обертання;
- різноманітні рухи руками;
- різноманітні рухи головою.
Для початку імпровізації можна використовувати вправи на зміну стану:
Відчути легкість, політ → важкість (тіло наповнюється свинцем, стискається
у маленький кумочок) → наповнюється енергією (відчування великої сили у
м’язах та пик напруження) → скидання → замерти (як статуя) → знов ожити.
Ці вправи допомагають розкувати почуття та емоції вихованців.
Ускладнити заняття-імпровизацію можливо надавши завдання:
- імпровізація за сюжетом по одному та в парі;
- імпровізація-діалог (запитання-відповідь, я веду-ти дотримуєшся, я
надаю виклик-ти реагуєш).
Висновок: таке заняття поступово навчає рухатися ясно та витончено, коли
жести точні, тоді виражаєш себе ненав'язливо, красиво і граціозно. Радість
творчості породжує красу дивного світу бального танцю.
На сьомому році життя відбувається перехід ігрової діяльності до
навчальної. В цьому віковому періоді особливо необхідна заключна
релаксаційна частина гри. Навчання прийомів релаксації допомагає дітям
надалі самостійно регулювати своє психоемоційний стан, процеси
порушення та гальмування. Попри те що, ігрова діяльність перетворюється
на навчальну, гра для дітей цього віку продовжує займати дуже важливе
місце. Змінюється якість ігор. Дедалі більше значення мають комунікативні,
психокорекційні і командні ігри із елементами бальної хореографії.
Якщо молодшій віковій групі основна увага приділялася роботі над
тонусом, статистичної координацією і збереженням заданої пози, то
середньої головним завданням – навчання технічно правильному виконання
загально розвиваючих танцювальних рухів та розвитку рухової координації.
Тренування у бальному танці тісно пов’язано з біологією, адже для
свідомого формування правильного дихання необхідно знати анатомічні та
фізіологічні особливості людського організму. Бальний танець несе у собі
велике фізичне навантаження, яке витримати без сформованого правильного
дихання неможливо, але на початку вихованці повинні розуміти як
використовувати балансову вісь для контролю руху у танці. Отже, були
розроблені методичні пам’ятки для тренування технічно правильного
виконання загально розвиваючих танцювальних рухів та розвитку рухової
координації. Наприклад:
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Методична пам’ятка
Використання балансової вісі для контролю руху.
Одним з основних критеріїв оцінки судів на змаганнях є музикальність
виконання танцю. Щоб бути музикальним в танці необхідно контролювати
свій рух, а щоби контролювати свій рух важливо володіти рівновагою за
допомогою балансової вісі.
Балансова вісь починається з великого пальцю опорної ноги,
проходить по внутрішній частині ноги та закінчується в ключиці.
Вправи, які допоможуть відчути балансову вісь:
«позиція сидячи» - «позиція на одній нозі» - «заземлення» - «хребет».
При русі балансову вісь контролюють положенням хребта (куприк,
лопатки, скроні).
Вправи, які допоможуть відчути балансову вісь при рухи: «крок на 4 дії»
вперед, назад контролюючи рух хребта (балансової вісі). Кроки по лінії
танцю в ритмі Sqq (вперед, назад) контролюючи балансову вісь. Лок степ
вперед та назад, контролюючи балансову вісь на кожному кроці.
Висновок: таки вправи поступово навчають рухатися ясно та витончено.
Характеризуючи хореографічну, психологічну підготовку й інші
напрямки навчання танцюристів слід визначити деякі основні, на наш погляд,
моменти:
- наявність ігрових моментів, пов'язаних не тільки з грою (що характерно
для викладання в дітей), а і з придатністю матеріалу, що вивчається, для
звичайного життя (ходи, вільних рухів у будь-яких умовах і т.п.), а також
для сценічних виступів. Не тільки діти, але й танцюристи старшого віку
дуже охоче і часто виступають на публіці (не тільки на концертах й на
конкурсах), тому в навчання необхідно включати сценічний рух,
побудову образу і т.п.;
- ритуальність занять (танцюристи старшого віку всі ритуали процесу
хореографічного навчання сприймають за гру, з часом сприймають їх з
задоволенням): костюми танцюристів, постановка в пари, ритуали
початку і закінчення занять, уклони; спільний відпочинок, чаювання і т.п.
Створення структури спілкування реалізує бажання вихованців
танцювальної групи і створює колектив.;
- широкий підбір танців. У навчальну програму варто включати не тільки
конкурсні танці, але і як можна більш широке коло масових бальних
танців і танців в сучасних ритмах. Широта програми створює додатковий
інтерес, утримує танцюристів у групі. Розмаїтість танців дозволяє
розширити танцювальні можливості вихованців та уяву. Наприклад,
вивчаючи бальні танці, підлітки та дорослі мають можливість
«перевтілитися», спробувати «відчути» себе на Бразильському карнавалі
– в танці «Самба», перевтілившись, хай всього на декілька хвилин, в
тореадора в «Пасодоблі» і пристрасного аргентинця – в танці «Танго»,
джентльмена та вишукану леді - в «Повільному вальсі» і «Швидкому
фокстроті» тощо;
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- детальне врахування психологічних моментів у викладанні. Тренерухореографу необхідно ретельно враховувати взаємини усередині пар, між
парами, пара з тренером. Те, що в дитячих взаєминах буває легко
поправно, у дорослих колективах може привести як до розпаду пар, так і
до розвалу всього колективу.
На основі вищесказаного можна зробити висновок, що заняття
бальною хореографією впливають на розвиток інтелектуальної, фізичної,
психічної, емоційної і духовної сфери особистості, гармонізуючи традиційну
систему навчання і виховання. А гра це один з дієвих методів викладання
бального танцю для всіх вікових груп вихованців.
Література
1.
Лабінцев К.Р. Характеристика навантажень у танцювальному спорті./
К.Р Лабінцев. – Москва, 2001.
2.
Немінущій Г.П. Дукальская А.В. Бальні танці. Історія та перспективи
розвитку./ Г.П. Немінущій. – Ростов-на-Дону, 2001
3.
Ростопшин П. Психология и педагогика./ П. Ростопшин. – М.:
Издательство «ПРИОР» 2001.-80 с.
4.
У вихорі танцю: методичний посібник / [А.Є. Коротков,
В.Ф. Похиленко, В.М. Короткова та ін.; за ред. О.О. Саленко] – Кіровоград,
2012. – 190 с.
5.
Шакуров P.X. Эмоции. Личность. Деятельность (механизмы
психодинамики) – Казань: Центр инновационных технологий, 2001. 180 с.
6.
Терещенко Н.В. Використання ігрового методу на початковому етапі
навчання бальному танцю./ Н.В.Терешенко – www.kspu.edu/.../
Методичні рекомендації.
Методика вивчення техніки
енергетичного дихання у танцях європейської програми.
Пояснювальна записка
Бальний танець, будучи складною синтетичною діяльністю, впливає на
розвиток різних сторін дитини. Танцювальна підготовка є ефективним
засобом не тільки фізичного, а й інтелектуального, морального, естетичного
виховання, створює сприятливі умови для розкриття творчого потенціалу
дитини. Одним із головних аспектів в системі навчально-виховного процесу
ансамблю є усвідомленість вихованцем енергетичного дихання і його
ресурсів, що важливо для танцюриста ансамблю спортивного бального
танцю «Фієста». Методичні засоби педагога ансамблю спрямовані на
досягнення такого емоційного стану особистості, яке забезпечує естетичне
сприймання руху через процес переживання – як емоційне милування, що
забезпечує результат – творчу насолоду від руху та емоційне забарвлення
танцю. На основі естетичного сприймання танцю вихованці специфічно
пізнають об’єктивну діяльність. Опанування живим почуттям пози, її
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музичним диханням, оволодіння сильним та витривалим диханням допомагає
технічності танцю та створенню його естетичного забарвлення. За змістом
енергетичне дихання – є тим механізмом, який дозволяє естетичній емоції
виконувати функцію самостійної цінності, і в цьому вбачається її духовно
перетворювальна сила, до якої має долучатися кожна особистість.
Методичні вказівки
до рішення організаційних питань
Методика навчання правильного дихання, як одна з педагогічних наук,
тісно пов’язана з дидактикою, яка обґрунтовує зміст, методи і форми процесу
навчання. Керівником ансамблю був підготовлений та методично
обґрунтований комплекс вправ, схем для вивчення техніки усвідомленого
енергетичного дихання. Вправи, які пов’язані з інтенсивною фізичною
працею (підкачка різних груп м’язів), стрейчингові комплекси вправ
супроводжуються зі зміною ритму дихання (дихання стримується, стає не
глибинним). В цьому процесі важливо дати можливість вихованцям реально
відчути: як налагоджується спокійний ритм дихання в якому зберігаються усі
ритмічні фази та як з допомогою енергетичного дихання (глибокого дихання)
можна усвідомлено розслаблювати напружені частини тулубу. Швидкі,
ритмічні або навпаки повільні рухи, також потребують правильне дихання та
сприяють формуванню навиків управління ритмом дихання.
Дихання є важливим аспектом у формуванні усвідомленості. Увага, яка
приділяється диханню під час занять в ансамблі спортивного бального танцю
«Фієста», сприяє розумінню вихованцем усвідомленого регулювання його.
Наступає розуміння, що затримання дихання та напруга поєднанні, що не
затримуючи дихання, углибляючи його, ми допомагаємо своєму тулубу стати
м’якше, вільніше, розслабленим. Керівником ансамблю був підготовлений та
методично обґрунтований комплекс вправ, схем для вивчення техніки
усвідомленого енергетичного дихання. Вправи, які пов’язані з інтенсивною
фізичною працею (підкачка різних груп м’язів), стрейчингові комплекси
вправ супроводжуються зі зміною ритму дихання (дихання стримується, стає
не глибинним). В цьому процесі важливо дати можливість вихованцям
реально відчути: як налагоджується спокійний ритм дихання в якому
зберігаються усі ритмічні фази та як з допомогою енергетичного дихання
(глибокого дихання) можна усвідомлено розслаблювати напружені частини
тулубу. Швидкі, ритмічні або навпаки повільні рухи, також потребують
правильне дихання та сприяють формуванню навиків управління ритмом
дихання. Це забезпечує ефективність роботи танцюристів, зменшення втоми,
укріплення здоров’я, збільшення витривалості організму при фізичних
навантаженнях тощо. Саме тому педагог-хореограф володіє методиками
формування правильного дихання і вміє застосовувати їх на різних етапах
заняття. Вправи для навчання свідомому енергетичному диханню вихованців
педагог опрацював згідно своєї системи навчання.
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Вправи засвоєння енергетичного дихання.
Вдих – уявляємо, що вдихаємо не тільки легенями, а усім тулубом. Пальчики
ніг спрямовуємо у паркет та через них всмоктуємо повітря (енергію) з
паркету. Повітрям (енергією) наповнюється все тіло. Прислухаємось як
повітря (енергія) рухається по кожної часточки тіла. На вдиху робимо помах
руками.
Видих – уявляємо, що видих робимо не тільки легенями, а і усім тулубом та
спрямовуємо повітря (енергію) від маківки голови до пальчиків ніг і у паркет.
Завдання: відчути рух повітря (енергії) від пальчиків ніг до маківки голови
та навпаки.
Вправи енергетичного дихання підчас руху.
На вдиху – йде накопичення потенційної енергії (усвідомлюється емоційний
стан танцюриста для виконання наступного руху).
На видиху – йде рух, коли накопичена потенційна енергія переходе у
кінетичну (звільнюється емоційна енергія для виконання руху).
Увага! Швидкість та інтенсивність вдиху і видиху можливо змінювати
залежно від потреби (прискорення або уповільнення в русі) виконання фігур.
Енергетичне дихання дозволяє здійснювати поступальний рух, обертальний,
рухатися обличчям, спиною. Вдих уповільнює рух, а видих – прискорює. На
вдиху виконується підняття, на видиху спускання.
Завдання: виконуються рухи з використанням правильного дихання
обличчям, спиною, у обертанні, спуску, підйомі, з прискоренням та
уповільненням.
Живі рухи людських м’язів – не тільки органи механічної роботи, але і
органи пізнання, які слугують джерелом інформації та всіх подій у дії. Тому
в системі навчально-виховного процесу ансамблю можна виокремити два
основних етапу опрацювання механічної роботи м’язів:
етап відпрацювання кожної конкретної мети – ізоляція (концентрація
уяви тільки на визначеної ідеї);
етап відпрацювання сумісно декількох ідей – координація (поєднання
ідей виконання рухів для створення образу).
Почуття м’язів, як відображення рухів має два відносно самостійних
утворення – образ та мотив. Почуття – образ в процесі розвитку
перетворюється з відчування руху м’язів, який окреслює інформацію з
фізичних властивостей руху та ситуації дії, до рівня образних, смислових і
символічних конструкцій мислення. Отже, перехід мотиву – образ в мотив –
мету. Цей процес відображає мету кожної дії, яка виконується на репетиції –
отримати мінімальний приріст позитивних змін в системі рухів, а
удосконалювати здібності, які співвідносяться до відповідних властивостей
рухів. Використовуючи ці психофізіологічні основи, педагог повинен чітко
установити на кожному занятті в ансамблі спортивного бального танцю
«Фієста» конкретну мету, яку він хоче достигнути та зуміти донести її до
вихованців. Вивчення рухів визначається не кількістю повторювань рухів, а
якістю повторення процесу рішення завдання руху при змінах умов. Тоді
образ дії поповнюється колом почуттів.
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Відпрацювання повільного вальсу
з урахуванням енергетичного дихання.
Вихованцю необхідно усвідомити, що музика повільного вальсу має
циклічний характер (тактовну структуру), тому і правильне дихання також
має циклічний характер. В схемі 1 це має вигляд кола. Коли правильне
дихання за схемою стає суттю танцюриста, тоді запускається механізм
творчості: Енергетичне дихання → дихання музикою → емоційне
пробудження руху →
створення художнього танцювального образу
особистості.
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Схема 1. Правильне усвідомлене енергетичне дихання у повільному вальсі.
Вихованцю необхідно усвідомити, що особливістю Віденського вальсу є –
дві половини обертання. Згідно схеми 2: вдих – виконується при русі спиною,
а видих – при русі обличчям.
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Схема 2.
Правильне
дихання у
Віденському
вальсі.

Результати педагогічного спостереження у ансамблі вказують на
підвищення інтересу вихованців до хореографії спортивного бального танцю,
особистісного росту та їх активність під час змагань. Аналіз результатів
педагогічного спостереження дозволяє стверджувати про глибинні процеси у
ставленні вихованців до предмету вивчення, їхнє бажання «розкрити» свою
індивідуальність щодо самостійного прийняття рішень, їх прагнення у
лідерстві.
Висновок. Максимальна наближеність навчально-виховного процесу
до здійснення основних завдань естетичного виховання в плані визначення
основних естетичних понять, явищ та взаємозв’язків між ними дозволила
вплинути на формування світогляду особистості дитини, про що свідчить
подальший кількісний аналіз отриманих результатів на змаганнях
спортивного бального танцю всіх рівнів. Встановлено тісний зв’язок між
формуванням світогляду особистості, зокрема її культурної свідомості та
мислення, і моральним та етичним вихованням. У системі взаємовідносин
людина-людина у вихованців після навчання у гуртку знижуються показники
байдужості до взаємовідносин між людьми, у суспільстві; споживацького
ставлення, усвідомлюється залежність від культури та розвитку суспільства.
Результати якісного аналізу прояву ціннісних орієнтацій вихованців
наприкінці занять у гуртку свідчать про підвищення рівня альтруїстичних
цінностей та цінностей самоствердження.
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Методичні рекомендації.
Методика побудови гармонізації
взаємодії партнерів танцювальної пари.
Бальные танцы – это когда двое
красивых людей, в красивых нарядах,
красиво танцуют, под красивую
музыку.
Маркус Хилтон.
Педагогічний потенціал спортивних бальних танців міститься в їх
позитивному впливі на фізичний, інтелектуальний, моральний, естетичний та
соціально-психологічний розвиток підростаючого покоління, на його
адаптацію, соціалізацію, самореалізацію й інкультурацію. Гармонізація
взаємодії партнерів танцювальної пари здійснюється за принципами
природовідповідності, культуровідповідності, самооцінки
особистості,
систематичності, послідовності та толерантності.
Гармонізація взаємодії партнерів танцювальної пари на основі
організації інтегративного навчально-виховного процесу, орієнтована на
комплексне та поетапне рішення двох груп завдань:
гармонізація фізичного, естетичного, емоційно-вольового та
пізнавального розвитку особистості вихованця;
гармонізація взаємовідносин та розвитку здібностей пари до дуетного
танцювання.
Основою становлення гармонійної взаємодії партнерів танцювальної пари
підліткового віку є розвинені первинні фізичні та музично-ритмічні
здібності, сформованість мотивації, толерантності та вольових якостей, а
також творчі здібності, що забезпечуються емоційно-чуттєвим сприйняттям,
багатою уявою, логічним та образним мисленням. На їх основі в
майбутньому можуть бути розвинуті музичність, пластичність, дуетність та
креативність.
Важливості гармонізації взаємодії партнерів танцювальної пари міститься в
тому, що при стабільній взаємодії пара складає позитивне враження,
виглядає впевнено та досягає успіхів.
Методичні вказівки
до рішення організаційних питань
Етапи гармонізації взаємодії в парі та подоланні невпевненості
виконавців під час виступу. Гармонізація взаємовідносин партнерів
танцювальної пари проходить ряд взаємообумовлених етапів, що послідовно
продовжують один одне: співучасть, співпраця, співтворчість, кожна з яких
забезпечується
механізмами
взаємодії
через
координацію
та
взаєморозуміння.
Основні зусилля педагога на першому етапі направлені на засвоєння
та застосування вихованцями спеціальних знань, вмінь та навичок:
знання хореографічних основ танців;
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знання принципів координації рухів з музикою;
знання фізичних можливостей тіла людини;
вміння танцювальними рухами та мімікою передати емоції, що
закладені в музиці, ритмічний малюнок музики;
вміння імпровізувати в танці.
Другий етап направлений на гармонізацію взаємовідносин між
партнерами та розвиток їх здібностей до дуетного танцювання:
вміння зберігати високу концентрацію уваги;
точно сприймати та розуміти задум партнера;
дзеркально відображати рухи один одного;
освоєння навичок рольової поведінки.
Висновок: гармонізація взаємодії партнерів танцювальної пари
проходить ряд взаємообумовлених етапів, що послідовно продовжують один
одного: співучасть, співпраця, співтворчість, які за різними ступенями
забезпечуються наступними механізмами:
узгодження як досягнення відносної згоди в цілях та смислу;
координації як співвідношення зусиль;
взаєморозуміння як формування толерантності;
взаємопроникнення як повне взаємне прийняття партнера;
відчуття злиття з ним в одне ціле в танці.
Запропоновану методику можна виразити у алгоритмі.
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Алгоритм
гармонізації взаємодії партнерів танцювальної пари








Принципи:
природо відповідність,
культуро відповідність,
самооцінка особистості,
систематичність,
послідовність,
толерантність

Етапи
Співпраця

Співучасть

Співтворчість

МЕХАНІЗМИ

узгодження;
координація;
взаєморозуміння;
взаємопроникнення.

Гармонізація взаємовідносин
та розвиток здібностей пари
до дуетного
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танцювання
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Методичні рекомендації.
Методологія, принципи розробки індивідуальних програм
для роботи з творчо обдарованими
вихованцями Палацу.
Пояснювальна записка
Одарённый человек – это непреодолимая
потребность творить, творить, творить... так,
что без сотворения музыки или поэзии, танца
или книг, картин или зданий, или чего-то
значимого даже умение дышать окидает его.
Он должен творить, дать выход своему
творчеству. По какой-то странной,
неизвестной внутренней потребности он не
живет в действительности, если не творит.
Пол Бак, письменник
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Проблема виховання обдарованої дитини існує скільки існує сама
педагогіка.
Програми з навчання та виховання розробляли безпосередньо чи
побіжно практично всі педагоги та психологи різних часів. Попри солідні
теоретичні і практичні наробки, у цьому напрямку вже ж існують численні
прогалини, викликані складністю предмета дослідження. Зокрема, відсутні
чіткі практичні рекомендації, побудовані на систематизації напрацьованого
матеріалу з цієї проблеми.
Методичні вказівки
до рішення організаційних питань
Теоретична педагогіка для діагностики обдарованості послуговується
численними тестами. Системи тестів розроблені в усіх розвинених країнах. В
Україні широко використовуються тести Г.Айзенка, Д.Векслера, Л.Занкова,
І.Іразека, Н.Левітова, С.Максименка, А.Нечаєва.
Проте тести не є універсальним методом визначення обдарованості
По-перше, вони не можуть все визначити, починаючи з дитячого садочку,
школи, позашкільного закладу. По-друге, провідний вплив на виховання
дитини здійснює сімя, а батьки не завжди обізнані в галузі тестування.
Внаслідок цього, для практиків придатніші ті критерії, які можна визначити,
безпосередньо спостерігаючи за дитиною. Такі параметри були розроблені
наприкінці ХХ ст. російським педагогом Г.Рукавишниковим для педагогівпозашкільників.
Провідними завданнями педагога, Г.Рукавишников вважає необхідність
помітити вподобання, прагнення, схильності дитини. Дійсно обдарована
дитина, як засвідчує досвід, завжди виявляє глибокий інтерес до певних
явищ, наполегливість у своїх діях, нерідко наближену до самовпевненості.
Природні нахили яскраво виявляються в іграх дітей на початковому
рівні навчання. Відомо, що Т.Шевченко змалку любив ліпити з глини,
малювати, пізніше – вписувати вірші у саморобні, оздоблені візерунками
книжечки. Конфуцій у дитинстві надавав перевагу грі в церемонії та
жертвоприношення. Галілей, Ньютон, Едісон у підростаючому віці
захоплювалися виготовленням різних механізмів. Якщо звичайним дітям під
час занять запропонувати іншу діяльність, вони легко захопляться нею і
забудуть попередню. Обдарована ж дитина завжди впевнена, що робить
важливу справу, схильна займатися нею регулярно, не дозволяє псувати
наслідки своєї праці. У талановитої дитини відразу помітні тонка
спостережливість, зосередженість, посидючість, вміння наполегливо
переслідувати поставлену мету, самостійність і незалежність у діяльності.
Обдаровані діти, як правило, мимоволі привертають до себе увагу
педагога, і від нього вимагатиметься не стільки активний виховний вплив,
скільки своєчасне усунення перепон і можливе сприяння вільному розвиткові
дитини. Посилена увага до талановитого вихованця у той час, коли йому
необхідні повне невтручання, незалежність, шкодять обдарованості.
Протипоказано також насаджувати знання, уміння і принципи, які нівелюють
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прояви оригінальної думки. Небезпечно вдумливу замкнутість дитини
розцінювати як боязкість, засмученість і боротися з нею. Немотивований
тиск і навязування занять можуть тільки затримувати прояви справжніх
природних нахилів.
Примус нерідко викликає в обдарованих, нетрадиційно мислячих дітей,
неспроможність виявити себе, навіть, у тих видах діяльності, до яких вони
мають схильність. Із життєпису видатних осіб відомо, що Едісон,
А.Ейнштейн, Ф.Фрьобель визнавалися у школі найгіршими учнями, і вчителі
навіть підозрювали у них розумову відсталість. А.Дістервег наполегливо
застерігав проти насильства над дитячою природою, яке випливає з намагань
зробити з дитини не те , до чого існує в неї природний потяг.
Проте занадто рання «спеціалізація» і «професіоналізація» у вихованні
та навчанні збіднюють особистість, ускладнюють її подальше життя. Тому на
перший план доцільно висувати ідею калокагатії – гармонійного розвитку
сукупності тілесних, душевних і розумових сил дитини. Важливим
принципом навчання обдарованої дитини ще слід визнати також знання і
вміння, які становитимуть реальну користь у житті і допоможуть дитині
посісти достойне місце в суспільстві. Хист реалізується лише за умови
вміння дитини трудитися. Отже, завдання керівника – розвивати в
обдарованій дитині працьовитість, цілеспрямованість, вміння завершувати
розпочату справу, силу волі. Ці якості неможливо сформувати тільки шляхом
зовнішнього впливу, тому виховання та навчання потрібно будувати так, щоб
спонукати дитину до самовиховання. Відповідно, мистецтво навчання –
мистецтво пробудження у дитини його власних сил. Сучасні дослідження,
проведені відомим психологом А.Барканом, пропонують педагогам з питань
навчання обдарованої дитини такий рівень виявлення досягнень.
Необхідно створити всі умови для розвитку таланту, але не
насаджувати дитині своїх захоплень та інтересів, не культивувати
необхідності
будь-що
досягти
неперевершених
результатів,
не
перевантажувати, не змушувати постійно займатися улюбленою справою.
Обдарована особистість, як правило, сама заявляє про себе,
ускладнюючи життя самовпевнених консервативних дорослих, змушуючи
педагогів шукати нестандартні виховні та навчальні підходи.
Ознаки обдарованої дитини
-

Обдарованими називають дітей, які:
часто «перестрибують» через послідовні етапи свого розвитку;
у них відмінна пам' ять, яка базується на ранньому мовленні та
абстрактному мисленні;
рано починають класифікувати поступаючу до них інформацію;
у них великий словарний запас, вони з задоволенням читають словники та
енциклопедії, придумують нові слова та поняття;
здібні займатися багатьма справами водночас, наприклад, спостерігати за
двома та більш подіями, які відбуваються навколо;
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- вони дуже допитливі,активно досліджують навколишній світ і не терплять
яких-небудь обмежень своїх досліджень;
- у ранньому віці мають здібності спостерігати причинно-наслідкові зв'язки,
робити правильні висновки, а також будувати альтернативні моделі
системи подій, які відбуваються;
- легко справлятися з пізнавальною невизначеністю, з задоволенням
сприяти складним завданням та не можуть терпіти, коли їм
нав' язують готові відповіді;
- здібні довгий час концентрувати свою увагу на одній справі, вони
заглиблюються у своє заняття, коли воно цікаве,
- обдарованим та талановитим дітям присутні сильно розвинуте почуття
справедливості;
- у них добре розвинене почуття гумору,у них розвинена уява,
- обдаровані діти постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм ще не
по «зубах» та в рішенні деяких здобувають успіху,
- обдаровані діти володіють екстрасенсорними здібностями;
- обдаровані діти інколи мають труднощі з руховою координацією,
навичками ручної праці.
Принципи, за якими треба створити програму для розвитку
інтелектуально-обдарованої дитини.
1.
Кожна дитина неповторна;
2.
Необхідно допомогти дитині здобути реалістичне уявлення про себе.
3.
Сім'я повинна відігравати важливу роль в освіті обдарованої дитини.
4.
Задовольнити широке коло інтересів обдарованої дитини.
5.
Програма повинна передбачати всебічний розвиток емоціональної
сфер, а також спілкування.
6.
Перед дитиною повинна стояти мета, яку дитина розуміє, чітка система
оцінювання,- все це дає змогу бачити чи дитина добивається необхідних
успіхів.
7.
Програма повинна передбачати використання різних схем, тестів по
виявленню обдарованості.
8.
Програма повинна передбачати повільний перехід з одного рівня на
другий.
9.
Програма повинна розвивати наполегливість у досягненні мети.
10.
Розвиток творчих здібностей – також важлива мета програми.
Структура програми:
1.Титульна сторінка.
2.Пояснювальна записка.
3.Навчально-тематичний план.
4.Викладання основного змісту навчально-виховного процесу, його
технології та результатів.
5.Перелік умов реалізації програми.
6.Список літератури для педагога.
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7.Список літератури для дитини.
Основні вимоги до програми:
1. Новизна та оригінальність.
2. Перспективність.
3. Прогнозуючий результат.
4. Послідовність, логічність, аргументованість і системність розкриття
програми у роботі з інтелектуально-обдарованою дитиною.
5. Науково-педагогічна компетентність викладання матеріалу.
6. Морально-ціннісна площина розвитку інтелектуально-обдарованої
особистості.
7. Різнобічний і гармонійний розвиток інтелектуально-обдарованої
особистості, націлений на успішність.
8. Відповідність інтересам і запитанням дитини.
9. Високий рівень розвитку соціального інтелекту, який забезпечить
соціальну адаптацію інтелектуально-обдарованої особистості.
10. Використання методів та завдань, що стимулюють розвиток творчої
особистості.
11. Використання дидактичного матеріалу.
12. Застосування комп'ютерних технологій.
13. Врахування вікових особливостей дитини при викладанні змісту
програми.
14. Результативність всього навчально-виховного процесу.
Класифікація програм:
1. За напрямками діяльності: технічної творчості, екології, художньоестетичного виховання, спортивно-оздоровчої, туристсько-краєзнавчої
роботи, гуманітарного спрямування, науково-пізнавальної творчості.
2. За змістом освіти: профільні, багатопрофільні, інтегровані, комплексні,
модульні.
3. За формою реалізації: стаціонарні, заочні, очно-заочні, групові,
індивідуальні.
4. За віком: для дітей дошкільного віку, молодших школярів, учнів
середнього та старшого віку, молоді.
5. За рівнем засвоєння: загально культурологічні, експериментальнодослідницькі, пошукові.
6.За функціональним призначенням: освітні, навчальні, дозвіллєві.
7.За орієнтиром: міжнародної співпраці, регіональні.
8.За строком: однорічні, дворічні тощо.
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Висновок. Аналізуючи творчий процес, можна дійти висновку, що саме
системний підхід використання інноваційної техніки усвідомленого
енергетичного дихання забезпечує розвиток творчої особистості вихованців.
Системна форма танцювального руху визначає відображуваний в цій формі
об’єкт дійсності. Зрима мовна форма танцювального руху є типовою
системною організацією виразних засобів, з певною сумою виразних
елементів з постійною структурою і системно утворювальними
властивостями. Кожен танцювальний рух є невербальним і безумовним
знаком, який створює систему специфічної мови танцю. Танцювальний рух,
як знак, є не простим і односкладним знаком, а як і сама виразна форма,
складним, рухливим і за своєю формою і за змістом. Все це знаходить своє
відображення
при
створенні
знаково-символічної
конструкції
театралізованого видовища. Хореографічній композиції, як справжньому
театралізованому мистецтві, підвладний показ малого і великого водночас. У
танці узагальнений світ виражається через конкретне життя певної людини.
Узагальненість і багатозначність хореографічної пластики вимагає
застосування особливих законів відображення дійсності, що складається в
поетичній умовності хореографічних образів. А хореографічні образи несуть
у собі відображення етапних, ключових моментів життя, і завдяки своїй
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високій опосередкованості та схвильованій піднесеності вони виявляються
здатними спіткати її сутність. Суть системного підходу використання
інноваційної техніки усвідомленого енергетичного дихання, що забезпечує
розвиток творчої особистості вихованців можна прослідкувати у алгоритмі
«Впливу енергетичного дихання на процес створення емоційного
забарвлення танцю».
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АЛГОРИТМ
впливу енергетичного дихання
на процес створення емоційного забарвлення танцю

II. Практичний етап.
Активізація системи
органів
виконавського апарату.
Реалізація мети.



I.
Підготовчий етап. Створення
умов: енергетичне дихання
(мета, усвідомлення);
зоровий подразник, звуковий
подразник,
запуск ЦНС вихованця(пам'ять,
увага, темперамент, емоційно вольові властивості, сприйняття,
аналіз та синтез)

.

Виконання
власного
емоційно
зафарбованого
танцю

Створення
емоційного забарвлення танцю
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Постановка мети
заняття, пояснення
енергетичного
дихання

