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ОГЛЯДИ, КОНКУРСИ, ФЕСТИВАЛІ ЯК ФОРМИ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ (1945–1991 РР.) 
 
У статті розкриваятьсѐ особливості проведеннѐ оглѐдів, конкурсів, фестивалів 

дитѐчої художньої самодіѐльності в радѐнській Україні та визначаютьсѐ їх вплив на 
формуваннѐ гармонійно розвиненої особистості молодшого школѐра. Використовуячи 
пошуково-бібліографічні, історичні та методи узагальненнѐ з’ѐсовано основні функції 
хореографічного мистецтва, ѐкі полѐгаять у розвитку творчих здібностей дітей 
молодшого шкільного віку, формуванні їх емоційно-естетичної культури, становленні 
морального і фізичного здоров’ѐ. Дослідницѐ аналізую концертні виступи радѐнських 
школѐрів ѐк одну з форм вихованнѐ молодших школѐрів засобами хореографічного 
мистецтва. 

Ключові слова: молодші школѐрі, виховний процес, концертні виступи, оглѐди, 
конкурси, фестивалі художньої самодіѐльності, дитѐча творчість, танцявальний 
гурток, радѐнська Україна.  

 
Постановка проблеми. У період державних перетворень, боротьби за 

своя територіальну цілісність, перебудови й оновленнѐ всіх сфер суспільного 
життѐ по-новому постаять питаннѐ розвитку національної самосвідомості і 
процес інтеграції України в ювропейський культурний та економічний простір. 
На суспільній шкалі оновленнѐ держави показник духовності лядини стаю 
дедалі зростаячоя цінністя. Длѐ розвитку повноцінної особистості сьогодні 
потрібна ґрунтовна освіта і створеннѐ сприѐтливих умов, за ѐких вона зможе 
найбільш повно розкрити свої творчі здібності.  

Кожне поколіннѐ у спадок нащадкам залишаю не тільки матеріальні 
надбаннѐ, а й культурно-духовні цінності. Основне завданнѐ сучасних дітей, 
ѐкі беруть у свої руки життюву естафету, полѐгаю в тому, щоб, творчо 
використавши досвід минулих поколінь, примножити його і розвивати далі 
на шлѐху лядського прогресу. Актуальним ю зверненнѐ до теорії та практики 
радѐнської моделі організації дитѐчої позаурочної хореографічної діѐльності, 
адже УРСР мала ефективну систему позашкільної освіти, а виховна діѐльність 
загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів відрізнѐласѐ значними 
досѐгненнѐми. 
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Найефективнішими заходами, ѐкі сприѐли піднесення та розвитку 
народного танцявального мистецтва в УРСР, а також успішному 
виховання дітей молодшого шкільного віку були підготовка і проведеннѐ 
різноманітних свѐт, оглѐдів, конкурсів, олімпіад, фестивалів художньої 
самодіѐльності. Будучи багатоступеневими, заснованими на олімпійській 
системі відбору (путівку до участі в наступному етапі отримував кращий), 
оглѐди, конкурси та фестивалі стали не тільки потужним засобом 
підвищеннѐ майстерності хореографічних колективів, а й одними з 
найкращих форм контроля за роботоя хореографічних гуртків та 
аматорських колективів у радѐнській Україні.  

Аналіз актуальних досліджень. Систематизаціѐ й узагальненнѐ 
сучасної та радѐнської науково-педагогічної і культурно-мистецької 
літератури засвідчую, що наразі в історіографії відсутню комплексне 
дослідженнѐ особливостей розвитку дитѐчої народної хореографії в УРСР, 
зокрема, виховного потенціалу дитѐчих концертних виступів перед 
широкоя аудиторіюя. Особливо цінними, на наш поглѐд, ю наукові 
доробки радѐнських та сучасних педагогів-хореографів, методистів, 
мистецтвознавців. Серед них варто назвати А. Голембу [1], В. Івінга [12], 
Є. Конорову [12], Н. Уварову [11], І. Антипову [11], М. Гордійчук [13], 
Н. Михайлова [10], О. Жирова [3] та ін. У своїх роботах згадані дослідники 
аналізуять концертну діѐльність, ѐка проводиласѐ в палацах піонерів, 
будинках культури, школах мистецтв у досліджуваний період, розкриваять 
особливості українського хореографічного мистецтва в часи повоюнної 
відбудови, висвітляять організація хореографічної роботи з дітьми 
молодшого шкільного віку в УРСР, з’ѐсовуять специфіку проведеннѐ 
дитѐчих оглѐдів, конкурсів, олімпіад, фестивалів тощо. 

Метою нашої статті ю аналіз концертних виступів дітей молодшого 
шкільного віку (зокрема оглѐдів, конкурсів, фестивалів) ѐк ефективних 
форм вихованнѐ засобами народної хореографії в Україні (1945–1991 рр.)  

Длѐ реалізації мети нами було використано такі 
взаюмодоповнявальні методи дослідження: 

 пошуково-бібліографічні (вивченнѐ архівних і бібліотечних фондів, 
предметно-цільовий аналіз історичної, педагогічної, мистецтвознавчої 
літератури, опрацяваннѐ публікацій, що містѐтьсѐ в періодичних виданнѐх 
досліджуваного періоду; 

 історичні, ѐкі допомогли простежити розвиток системи вихованнѐ 
засобами звітних концертів молодших школѐрів у межах обраного 
історичного періоду в динаміці, часовому просторі й послідовності; 

 узагальненнѐ фактичного матеріалу (формуляваннѐ і 
обґрунтуваннѐ висновків за результатами здійсненої науково-пошукової 
роботи). 
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Виклад основного матеріалу. Система дитѐчих оглѐдів, олімпіад, 
різноманітних хореографічних конкурсів виѐвиласѐ особливо плідноя, 
оскільки передбачала момент змаганнѐ та заохоченнѐ. Наслідуячи, 
засвояячи й розвиваячи найкращі традиції національної культури, дитѐча 
художнѐ творчість в УРСР стала органічноя частиноя суспільного життѐ 
країни і ѐскраво розкриваласѐ під час міських, районних, обласних, 
республіканських оглѐдів, конкурсів та фестивалів *10, 5+. У результаті ціюї 
діѐльності багато дитѐчих аматорських колективів навчилисѐ повноцінно 
розкривати вся глибину поетичного задуму танцявальних творів, їх ідейний 
зміст *1, 3+. Основноя метоя таких форм діѐльності в УРСР було прагненнѐ 
подальшого підвищеннѐ ідейно-художнього рівнѐ творчих доробків дітей, 
поліпшеннѐ репертуару та виконавської майстерності колективів, виѐвленнѐ 
нових талантів, популѐризаціѐ кращих зразків народної творчості. 

У 1949 році Радоя Міністрів УРСР було видано постанову «Про 
проведеннѐ районних, міських, обласних оглѐдів художньої самодіѐльності та 
республіканських олімпіад художньої самодіѐльності», у ѐкій визначалисѐ 
основні завданнѐ та строки проведеннѐ цих заходів *5, 203+. Дослідник 
О. Жиров, аналізуячи архівні матеріали, засвідчую, що в ході підготовки і 
проведеннѐ оглѐдів та олімпіад художньої самодіѐльності збільшуваласѐ 
кількість гуртків і їх учасників, значно покращуваласѐ в них навчально-
виховна робота, розширявавсѐ репертуар колективів, удосконаляваласѐ 
виконавська майстерність *3, 149+. Оглѐди, звітні концерти, конкурси сприѐли 
масовому залучення дітей та молоді до участі в художній самодіѐльності, 
формування їх світоглѐду й виконавської майстерності. 

Крім олімпіад, досить часто в УРСР у 1945–1991 роках відбувалосѐ 
проведеннѐ обласних і республіканських фестивалів самодіѐльного 
мистецтва. У таких заходах брали активну участь і молодші школѐрі. Їхні 
вчителі хореографії ставили перед собоя завданнѐ вихованнѐ дитѐчого 
колективізму, зміцненнѐ взаюмозв’ѐзку самодіѐльної творчості з професійним 
мистецтвом, популѐризація досвіду роботи кращих колективів тощо *8, 14+. 
Длѐ участі в таких фестивалѐх запрошувалисѐ самодіѐльні колективи 
дорослих і дітей, ѐкі мали різноплановий змістовний репертуар. Студенти 
професійних мистецьких закладів участі в подібних заходах не брали *6, 33+, 
що, на нашу думку, було логічним і закономірним. 

У конкурсах брали участь колективи бального, народного та класичного 
танця. Керівники танцявальних колективів заздалегідь подавали до журі 
конкурсу список репертуару, ѐкий складавсѐ з 4 танцявальних композицій. 
Ансамблі народного танця повинні були мати програму, ѐка складаласѐ 
частково  з тематичних і сяжетних номерів на історико-револяційні й сучасні 
теми. Кількість учасників у танцявальних колективах не повинна була 
перевищувати 60 осіб. Тривалість виступів колективів, зазвичай, обмежували 
12 хвилинами, танцявальних груп – 10 хв., солістів-танцяристів – 6 хв. *4, 30+. 
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Длѐ оціняваннѐ виступів дитѐчих колективів створявали журі сільсь-
кого, міського, районного, обласного, республіканського конкурсу. До складу 
комісії залучалисѐ працівники мистецьких закладів, партійних, профспілкових 
організацій, представники органів культури та культурно-освітніх установ. 

Упродовж 1945–1991 років в УРСР проводилосѐ багато конкурсів та 
олімпіад бальних і народних танців. Длѐ оціняваннѐ їхніх виступів, перш за 
все, обирали голову журі, ѐким повинен бути кваліфікований хореограф. 
Він очолявав колегія суддів, контролявав їхня діѐльність і відповідав у 
цілому за проведеннѐ конкурсу, визначав порѐдок роботи секретаріату, 
перевірѐв правильність підрахунків тощо. Голова журі мав право 
припинити на деѐкий час хід заходу, ѐкщо з певних причин виникали 
обставини, що заважали його проведення (наприклад, відбулосѐ 
порушеннѐ музичного супроводу тощо). Обов’ѐзки заступника голови журі 
виконував, зазвичай, представник органу народної освіти. Він відповідав за 
організація і проведеннѐ конкурсу (під час відсутності голови журі 
заступник виконував його функції). 

Суддівська колегіѐ (5–7 осіб) складаласѐ з хореографів і педагогів-
консультантів у галузі бальних чи народних танців (крім тих керівників, 
танцявальні колективи ѐких брали участь у конкурсі) *9, 12+. Кожен суддѐ 
мав власний порѐдковий номер і самостійно оцінявав виступи виконавців, 
користуячись 5-бальноя шкалоя. Під час оціняваннѐ конкурсів, судді, у 
першу чергу, ураховували виразність та манеру виконаннѐ хореографічних 
рухів, технічну майстерність виконавців, ѐкість музичного супроводу. 
Оціняваннѐ проводилосѐ відкрито. За командоя голови журі судді 
одночасно показували оцінки. 

Відповідальним секретарем призначаласѐ особа, ѐка була обізнаноя 
з особливостѐми техніки підрахунків оцінок. До її обов’ѐзків входило 
забезпеченнѐ правильного оформленнѐ карток длѐ кожного 
танцявального колективу або пари, перевірка підрахунків і визначеннѐ 
переможців. Відповідальний секретар також контролявав заѐвки 
колективів щодо виступів, готував протоколи засідань суддівської колегії й 
матеріали длѐ звіту. У розпорѐдженні ціюї лядини були 2–3 особи, ѐкі 
одночасно, незалежно одна від одної, записували оголошені оцінки у дві 
окремі картки, проводѐчи підрахунки, визначали суму балів і місць *9, 14+. 

Суддѐ-інформатор оголошував порѐдок проведеннѐ конкурсу, 
послідовність виступів учасників, оцінки (за командоя голови журі), ѐкі 
показували судді. Ті танцявальні колективи, у ѐких був найвищий 
показник, за умови, ѐкщо в даній віковій категорії змагалосѐ не менше 
двох колективів, повинні були брати участь у наступному конкурсі. Післѐ 
закінченнѐ заходу часто проводили заклячні концерти, на ѐких підводили 
підсумки, визначали переможців. Організатори в УРСР прагнули, щоб 
заклячний захід був справжнім свѐтом танця *9, 14+. 
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Переможцѐм конкурсів та олімпіад вручали грамоти, медалі, 
дипломи, пам’ѐтні жетони, значки учасників, премії. Так, наприклад, длѐ 
преміяваннѐ кращих учасників республіканської олімпіади (1947 року) 
було встановлено премії: 

1) представникам від областей надаваласѐ перша преміѐ у розмірі 
50 тис. крб., друга – 30 тис. крб., третѐ – 20 тис. крб.; 

2) длѐ танцявальних колективів: 5 перших премій по 3 тис. крб., 7 
других – по 2 тис. крб., 8 третіх – по 1 тис. крб.; 

3) длѐ керівників колективів: 5 перших премій по 2 тис. крб., 7 
других – по 1,5 тис. крб., 8 третіх – по 1 тис. крб.; 

4) длѐ одинаків-виконавців: 10 перших премій по 1,5 тис. крб., 20 
других – по 1 тис. крб., 30 третіх – по 800 крб.; 

5) длѐ організаторів художньої самодіѐльності: 5 перших премій по 
2 тис. крб., 20 других  – по 1,5 тис. крб., 8 третіх – по 1 тис. крб. *6, 38–39]. 

Таким чином, уже одне схваленнѐ чи несхваленнѐ показаного танця 
суддівськоя комісіюя становило важливий виховний фактор, що змушував 
молодших школѐрів, ѐкі були учасниками хореографічних колективів, 
критично себе оцінявати. 

Длѐ практичної підготовки і проведеннѐ вищезазначених заходів 
створявалисѐ місцеві (міські, сільські, районні) організаційні комісії та 
комітети. Вони виконували такі функції: 

 залучали державні, профспілкові, комсомольські органи і 
установи, громадськість длѐ допомоги дитѐчим танцявальним 
колективам; 

 здійснявали контроль та надавали організаційно-методичну 
допомогу місцевим комісіѐм у ході підготовки і проведеннѐ місцевих та 
обласних заходів; 

 забезпечували керівників дитѐчих танцявальних колективів 
репертуарними збірками та іншоя методичноя літературоя; 

 займалисѐ організаціюя висвітленнѐ ходу й результатів заходу в 
пресі, по радіо і телебачення; 

 обирали членів журі та здійснявали контроль за його роботоя; 

 відрѐджали до районів членів оргкомітету, працівників культурно-
освітніх установ длѐ наданнѐ організаційно-методичної допомоги в 
підготовці і проведенні місцевих звітних концертів та у визначенні кращих 
дитѐчих колективів і окремих виконавців; 

 ознайомлявалисѐ з репертуаром, станом навчально-виховної 
роботи в дитѐчих колективах, підготовкоя керівників танцявальних 
гуртків; 

 розглѐдали висновки журі й затверджували переможців; 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 1 (65) 

211 

 обласні оргкомітети визначали з числа переможців кандидатів длѐ 
участі в заклячних конкурсах та подавали республіканському оргкомітету 
відповідні матеріали; 

 пропонували відзначати кращі дитѐчі колективи, керівників, 
окремих виконавців, активістів-організаторів цінними подарунками та 
грошовими преміѐми *8, 226–227]. 

Проведеннѐ будь-ѐкого вищезазначеного дитѐчого культурно-
мистецького заходу обов’ѐзково забезпечувалосѐ відповідноя 
документаціюя. Перш за все, складали протокол журі, у ѐкому записували 
колектив чи виконавцѐ, їх репертуар, а також оцінку за п’ѐтибальноя 
шкалоя. Список кандидатів, рекомендованих длѐ участі в обласних, 
республіканських заходах із зазначеннѐм їхнього репертуару та керівників 
передавали до відповідних оргкомітетів. Місцеві організаційні комісії та 
оргкомітети складали звіт про підсумки відповідного періоду того чи 
іншого заходу, у ѐкому аналізували стан розвитку народної хореографії 
окремо в кожному закладі *8, 30+. Кожна організаційна комісіѐ та 
оргкомітет повинні були подати звіти про підсумки дитѐчих оглѐдів, 
конкурсів, фестивалів у 15-денний строк післѐ їхнього проведеннѐ. 

Схарактеризуюмо особливості організації вищезазначених заходів на 
прикладі республіканської олімпіади художньої самодіѐльності длѐ дітей, 
ѐка відбуласѐ з 3 по 10 липнѐ 1946 року в Киюві. За планом у даному заході 
повинно було взѐти участь 1 тис. учасників від усіх областей України (серед 
них і дітей молодшого шкільного віку), а фактично приїхало на 300–350 
осіб більше. Заступник Голови Ради Міністрів Г. Корніюць з цього приводу 
наголошував на тому, що при відрѐдженні областѐми дітей на 
республіканські олімпіади художньої самодіѐльності не повинно бути 
фактів перевищеннѐ кількості учасників понад визначену норму. Рада 
Міністрів УРСР категорично заборонѐла це робити й зобов’ѐзувала 
виконкоми обласних рад стежити за цим процесом *7, 30+.  

Іноді обласні оргкомітети самовільно надсилали більшу кількість 
учнів, у тому числі й молодших школѐрів, ніж їм було визначено 
постановоя ЦК КП(б)У та Радоя Міністрів УРСР. Це значно ускладнявало 
справу щодо забезпеченнѐ місцѐми в гуртожитках та харчуваннѐм. 
Зазвичай, понадпланову кількість прибулих розміщували в резервних 
гуртожитках, а харчуваннѐ ущільнявали за рахунок останніх днів 
олімпіади. Організатори заходу були змушені відправлѐти дітей з Киюва 
дещо раніше встановленого терміну й залишати на заклячний концерт 
лише тих, ѐкі показали найкращі творчі результати *7, 33+. 

Усіх учасників, ѐкі приїхали на олімпіаду 3–10 липнѐ 1946 року 
розмістили в гуртожитках артучилищ, готелѐх, дитбудинках, школах. 
Школѐрів було розділено і прикріплено до їдалень м. Киюва, де вони мали 
змогу харчуватисѐ протѐгом проведеннѐ олімпіади. У гуртожитках, їдальнѐх 
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та місцѐх масового перебуваннѐ учнів було організовано пости медичного 
обслуговуваннѐ. Переїзд дітей з вокзалу до місць проживаннѐ 
забезпечувавсѐ автотранспортом та спеціально виділеними длѐ цього 
трамвайними вагонами. Длѐ тих учасників олімпіади, ѐкі не виступали в той 
чи інший день, оргкомітети організовували відвідуваннѐ столичних музеїв, 
пам’ѐток архітектури, кіно тощо. Результати роботи олімпіади, за домовле-
ністя з радіокомітетом і редакціѐми газет, висвітлявалисѐ через пресу та 
радіоефір. На дорогу додому з Киюва дітѐм видавали сухі пайки *7, 31–33]. 
Організаціѐ олімпіад художньої самодіѐльності в УРСР сприѐла виховання в 
молодших школѐрів почуттѐ відповідальності, самостійності, наполегливості в 
досѐгненні мети, уміннѐ швидко реагувати у складних ситуаціѐх. 

Варто зазначити, що систематичне проведеннѐ подібних заходів 
стало в УРСР традиціюя, ѐка дала можливість цілісно простежити розвиток 
дитѐчої народної хореографії протѐгом досліджуваного періоду. Порѐд з 
цим необхідно згадати, що такі самі заходи проводилисѐ і длѐ дорослих, 
адже хореографіѐ длѐ дітей і дорослих розвиваласѐ в тісному 
взаюмозв’ѐзку. Коли виступали дорослі, молодші школѐрі разом із 
батьками відвідували ці концерти, уважно спостерігали за тими танцѐми, 
ѐкі виконувалисѐ на сцені і, можливо, не всі композиції могли глибоко 
зрозуміти, але манера виконаннѐ, костями, плавність рухів, граціѐ 
справлѐли на учнів початкових класів гарне враженнѐ. Оскільки хлопчики 
рідше залучалисѐ до танцявального мистецтва, то, будучи глѐдачами, їх 
найбільше вражала чоловіча народна хореографіѐ (особливо козацька), 
виконаннѐ складних тряків. Це було прикладом длѐ наслідуваннѐ й 
викликало у школѐрів інтерес до хореографії. 

У 1972 році міністр освіти О. Маринич у своюму звіті до Ради Міністрів 
УРСР наголошував, що проведеннѐ республіканських фестивалів, 
конкурсів, оглѐдів дитѐчої художньої творчості сприѐять подальшому 
розвитку роботи з естетичного вихованнѐ школѐрів, більш масовому 
залучення учнів до гурткової діѐльності, розвитку творчих здібностей, 
відповідних нахилів та інтересів, підвищення успішності та ѐкості знань, 
вибору майбутньої професії *2, 7+. Серед законодавчих документів, що 
регламентували роботу цих заходів, слід назвати «Положеннѐ про 
проведеннѐ олімпіад, оглѐдів і конкурсів учнівської самодіѐльності» *9, 11]. 

Виступи дітей молодшого шкільного віку перед глѐдачами в УРСР 
сприймали, перш за все, ѐк дитѐче свѐто, показ їх творчого зростаннѐ в 
хореографічному мистецтві. Серйозна організаціѐ виступів допомагала 
радѐнським школѐрам у всій повноті розкрити свої успіхи, з радісним 
творчим хвиляваннѐм виразити думки й почуттѐ, ѐкі розкриваять зміст 
танця *12, 80+. Підготовка дітей до звітного оглѐду, конкурсу чи фестиваля 
була досить напруженоя та мала систематичний характер. Крім відпраця-
ваннѐ танцявальних рухів, педагоги-хореографи ознайомлявали учасників з 
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місцем виступу та його особливостѐми, попередньо показуячи сценічний 
майданчик, указуячи на порѐдок танцявальних номерів. Досить часто 
найбільш здібні діти були задіѐні в декількох танцѐх і змушені у процесі 
заходу декілька разів переодѐгатисѐ. Це, звичайно, створявало певну 
нервову атмосферу і деѐкоя міроя заважало бездоганному виконання 
програми *12, 81+. 

Якщо в оглѐді брало участь декілька вікових груп танцяристів, то 
рекомендувалосѐ починати показ із молодшої групи, адже длѐ найменших 
концертні обставини були незвичними. Швидке переодѐганнѐ, чеканнѐ свого 
виходу, метушнѐ за кулісами втомлявали і хвилявали дітей, тому радѐнські 
методисти рекомендували при укладанні програми концерту максимально 
скорочувати час до виходу дітей молодшого шкільного віку на сцену. Крім 
того, танці, ѐкі виконували учні початкових класів, були більш простими за 
своюя структуроя й могли не отримати відповідної оцінки глѐдачів, ѐкщо їх 
розміщували у програмі між більш складними хореографічними 
композиціѐми дітей середнього і старшого шкільного віку *12, 81+. 

Керівники дитѐчих танцявальних колективів в УРСР пам’ѐтали про те, 
що досить довгі заходи втомлявали глѐдачів, останні номери сприймалисѐ 
без належної уваги, а це слугувало причиноя дитѐчих розчарувань. Іноді 
траплѐлосѐ, що дитѐчі виступи закінчувалисѐ пізно ввечері. Така практика 
також перевтомлявала учнів і шкодила їхньому здоров’я *12, 82+. 

Також негативний вплив на дітей мали часті виступи. Вони 
перезбуджували школѐрів, що іноді призводило до виникненнѐ в них 
нервового напруженнѐ. Крім цього, в УРСР педагоги вважали, що часто 
виступати дітѐм набридаю, виховую хвалькуватість, переоцінку своїх 
можливостей, а розвиток подібних ѐкостей не сприѐю виховній роботі 
вчителѐ, призводить до незграбності у виконанні дитиноя рухів, знижую 
художня ѐкість програми.  

В Україні (1945–1991 рр.) виступати нечасто – означало здійснити 
справжню свѐто длѐ підростаячого поколіннѐ, ѐке навчало молодших 
школѐрів відчувати відповідальність і гордість за свій виступ, зберігати 
творче відношеннѐ до танця й надовго запам’ѐтати тремтливе та радісне 
хвиляваннѐ. У практиці позашкільної діѐльності в радѐнській Україні деѐкі 
хореографи були переконані в тому, що до кожного виступу потрібно 
готувати нову програму. Однак цѐ думка не маю під собоя достатніх 
підстав, оскільки танцявальні постановки, ѐкі виконуятьсѐ неодноразово, 
даять можливість дітѐм відчувати себе вільно, не думаячи про технічну 
сторону виконаннѐ, особливо ѐскраво розкривати зміст і характер танця, 
знаходити нові фарби емоційної виразності. Прискорена підготовка нових 
номерів може призвести до зниженнѐ художньої ѐкості танців та 
перевтоми молодших школѐрів *12, 83+. 
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На наш поглѐд, проведеннѐ в УРСР звітних оглѐдів, конкурсів, олімпіад 
та фестивалів дитѐчої художньої самодіѐльності було не тільки 
демонстраціюя досѐгнень учасників, а й перевіркоя роботи керівників. Це 
дозволѐло робити висновки щодо правильності вибору хореографічного 
репертуару, про його вікову та індивідуальну відповідність гуртківцѐм, 
загальну організованість і продуктивність роботи в дитѐчому танцявальному 
колективі. Водночас варто вказати на відсутність системної навчально-
виховної роботи в дитѐчих хореографічних гуртках, пожвавленнѐ діѐльності 
ѐких в основному відбувалосѐ перед оглѐдами, конкурсами і фестивалѐми. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 
чином, аналізуячи дитѐчі оглѐди, конкурси, фестивалі, олімпіади дитѐчої 
художньої самодіѐльності, ѐкі проводилисѐ в УРСР протѐгом 1945–1991 
років, варто констатувати, що гурткова хореографічна робота поступово 
розширяваласѐ, покращуваласѐ фахова підготовка керівників дитѐчих 
танцявальних колективів, відбувалосѐ підвищеннѐ вимог до підбору 
репертуару, виконавська майстерність молодших школѐрів почала 
досѐгати вищого рівнѐ. Значним поштовхом до розвитку хореографічної 
освіти в Україні була спільна діѐльність загальноосвітніх шкіл і 
позашкільних навчально-виховних закладів. На базі цих закладів 
згуртовувавсѐ актив молодших школѐрів задлѐ розвитку свого творчого 
потенціалу. Зроблений аналіз досвіду організації оглѐдів, конкурсів та 
фестивалів дитѐчої художньої самодіѐльності в радѐнській Україні 
допоможе вдосконалити навчально-виховний процес у галузі 
хореографічної освіти в сучасних умовах.  
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РЕЗЮМЕ 

Вильхова Оксана. Смотры, конкурсы, фестивали как формы воспитаниѐ 
младших школьников средствами народной хореографии в Украине (1945 – 1991 гг.). 

В статье раскрываятсѐ особенности проведениѐ смотров, конкурсов, 
фестивалей детской художественной самодеѐтельности в советской Украине и 
определѐетсѐ их влиѐние на формирование гармонично развитой личности 
младшего школьника. Используѐ поисково-библиографические, исторические и 
методы обобщениѐ выѐснены основные функции хореографического искусства, 
которые заклячаятсѐ в развитии творческих способностей детей младшего 
школьного возраста, формировании их эмоционально-эстетической культуры, 
становлении морального и физического здоровьѐ. Исследовательница анализирует 
концертные выступлениѐ советских школьников как одну из форм воспитаниѐ 
младших школьников средствами хореографического искусства. 

Ключевые слова:  младшие школьники, воспитательный процесс, концертные 
выступлениѐ, смотры, конкурсы, фестивали художественной самодеѐтельности, 
детское творчество, танцевальный кружок, советскаѐ Украина. 

 
SUMMARY 

Vilhova Oksana. Reviews, contests, festivals as the forms of junior schoolchildren’s 
education by means of folk choreography in Ukraine (1945–1991). 

During the period of state transformations, fights for its territorial integrity, the 
restructuring and updating of all spheres of social life in new ways arouse the problems of 
development of national consciousness and the process of Ukraine’s integration into 
European cultural and economic space. Оn the public scale of state updating the rate of 
human spirituality gained an increasing value. For the development of integrated personality 
nowadays we need a thorough education and creation of favorable conditions under which it 
will be able to unleash their creativity at full extent. 

Each generation leaves not only material heritage to its legacy of the descendants, 
but also cultural and spiritual values. The main objective of today’s children are keeping the 
vital relay in their hands is to use the experience of past generations creatively, to increase it 
and to develop it in the way of human progress further. 

This article describes the features of the reviews, contests, festivals of children’s 
amateur choreography in Soviet Ukraine and determines their impact on the formation of a 
harmoniously developed personality of junior schoolchildren. Using search and bibliographic 
methods, historical and generalization methods, the main functions of choreographic art 
were clarified, which are based on the development of creative abilities of children of primary 
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school age and the development of their emotional and aesthetic culture, the moral and 
physical health formation. The researcher analyzes concert performances of Soviet 
schoolchildren as a form their education by means of choreographic art. 

Group choreographic work in USSR was gradually expanded; improved training for 
leaders of schoolchildren’s dance groups, there was increase of requirement to the selection 
of repertoire, improved performance skills of younger students. Considerable impetus to the 
development of choreographic education in Ukraine during the analyzed period was a joint 
operation of secondary schools and extracurricular education institutions. On the basis of 
these institutions rallied the group of junior schoolchildren for their creative potential 
increasing. The conducted analysis of organization of reviews, contests and festivals of junior 
amateur choreographic art in the Soviet Ukraine will help to improve the educational process 
in the field of choreographic education in modern conditions. 

Key words: younger schoolchildren, educational process, concert performances, 
reviews, contests, festivals of amateur art activities, children’s creativity, dance troupe, 
Soviet Ukraine. 
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ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦЯ ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 
 
На основі системного та культурологічного підходів і сутнісного аналізу 

фізкультурно-педагогічних ѐвищ розкрито зміст професійно-педагогічної культури  
фахівцѐ фізичного вихованнѐ та спорту. Виділено структурні (аксіологічний, операційно-
технологічний, особистісно-когнітивний, креативний) та функціональні 
(гносеологічний, гуманістичний, навчальний, виховний, комунікативний, управлінський, 
соціальний, інформаційний) компоненти професійно-педагогічної культури. Показано, 
що аксіологічний компонент слугую системоутворявальним чинником та визначаю 
специфіку виѐвленнѐ інших складових, ѐкі у процесі безперервного їх взаюмовпливу 
забезпечуять існуваннѐ професійно-педагогічної культури фахівцѐ. 

Ключові слова: професійно-педагогічна культура, особистість, структурні й 
функціональні компоненти, фахівець, фізкультурно-спортивна діѐльність. 

 
Постановка проблеми. Фізкультурно-спортивна діѐльність у сучасних 

соціокультурних умовах здійсняютьсѐ в напрѐмі її переоріюнтації з пріоритетів 
фізкультурно-спортивних – на фізкультурно-оздоровчі цілі й зміст, загальну 
рекреаційну функція, її гуманістичну, культуроформуячу сутність. Це 
детерміную нові підходи до професійної діѐльності фахівцѐ фізичного 
вихованнѐ та спорту на основі професійно-педагогічної культури. Отже, 
розкриттѐ змісту професійно-педагогічної культури фахівцѐ фізичного 
вихованнѐ та спорту ѐк системи, що пов’ѐзана з іншими соціокультурними 
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