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Тетяна Коваленко

ОРГАН13АЦ1Я РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО ТЕАТРУ ЛЯЛЬОК

Одним i3 ефективних метсдав професйно! пщготовки сощального педагога е драматизашя 
та шсцешзащя -  використання у д!яльнос'п студенпв театру ляльок як виду мистецтва.

Основа театрального мистецтва -  гра-перевтшення, в якш використовуються в оргатчнщ 
едносп д!я, пантом1ма, виразне слово, декорацп, костюми, музика, танщ, ляльки як доповнення 
до драматизацн.

Заняття у TeaTpi ляльок проводяться три рази на тиждень по дв1 години.
Змкт занять: ознайомлення з мистецтвом лялькового театру у р1зних крашах свггу; 

зу orpin з сценаристами, режисерами, художниками, акторами лялькових театр!в; вивчення 
досвщу використання лялькового театру у професшнш д!яльност! сощального педагога; 
розробка плашв роботи та плашв-конспекпв занять гуртка “Ляльковий театр” для д!тей р1зних 
в1кових категорш з ф1зичними вадами у розвитку; розробка есюз1в, виготовлення у Marepiani 
декорацш та ляльок, постановка спектаюйв за авторськими та власними сценар1ями.

Напрямки д1япъностг. участь у робот1 студентського “Театру казок” психолого- 
педагогччного факультету Полтавського державного педагогичного ун1верситету iMeHi 
В.Г.Короленка; виступи з виставами, обслуговування дитячих ранюв, шк1льних свят, виступи на 
конкурсах, в1дкритг1 свят, фестивал1в мистецтв у малокомплектних спец1альних та штегрованих 
класах загальноосв1тньо1 школи, у багатопрофшьних реаб1л1тац1йних центрах, у спец!альних 
школах-штернатах для д!тей сир1т i дней, як! залишилися без п1клування.

Студентський ляльковий театр може юнувати як факультетський. Для факультетського 
театру ляльок необов’язкова наявшсть постшно! трупи. Спещальна трупа активу мае поточний 
граф!к роботи, що дозволяе заздалег1дь скоординувати ди учасник1в театру.

Студентський ляльковий театр може юнувати в кожнш академ!чнш rpyni. Студента 
академ1.чно1 групи за роки навчання зможуть випробувати себе у р1зних напрямках роботи 
лялькового театру: як режисер, сценарист, художник ляльок, декоратор. Тому, на наш погляд, у 
навчальний план пщготовки остального педагога доречно ввести спецкурс “Сощально- 
педагог1чн1 можливост1 лялькового театру”.

Людмила Сокш

ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ РЕАЛ13АЦН ТВОРЧОГО 
ПОТЕНЦ1АЛУ СТУДЕНТ1В-ХОРЕОГРАФ1В

У сучасгпй украшськ!й систем! осв!ти велике значения прид!ляеться нащональному 
вихованню. Нац!ональна украшська культура i мистецтво поступово стають популярними. 
Залучення молод! до учасД в самод!яльних колективах дае ш можлив!сть реал!зувати св!й 
творчий потенц!ал i розкрити себе як особистють.

У Полтавському педагопчному ун!версигет! е ряд самод1яльних танцювальних 
колектив!в, яи  залучають студенДв до самобутньо! культури народу. Одним i3 шлях!в реатпзацп 
творчого потенщалу студнент!в-хореограф!в е особиста участь у танцювальному колектив!. 
Наприклад, у танцювальному колектив! народного самод!яльного хору "Калина" шд 
кер!вництвом заслуженого д!яча мистецтв Украши, професора Григор!я Левченка студента 
через танщ Полтавщини (“Василечки”, “Рогоза”, “Кружало”), ix тему, !дею, характерну лексику 
розкривають особливост! репонального менталггету, уявлення про духовн! й естетичш тлнност!.
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Шд час гастролей за кордоном у студен™ з'являеться вщчуття причетносД до нащонально! 
культури.

1нший шлях реал1зацп творчого потеншалу студештв-хореограф1в вбачаемо у знайомств! 
з роботою дитячого танцювального колективу. Працюючи з дДьми молодшого вшу народного 
хореограф1чного колективу "Мшетум" шд кер1вництвом кандидата педагопчних наук 
О.О. Таранцево'1, розум1еш, що це достойна творча лаборатор1я. Не так просто навчити д!тей 
початковод хореограф1чно1 школи, тайце важче знайти i розкрити хх у хореограф1чному o6pa3i. 
Для його створення необхщш ochobhI компонента, яю доповнюють його: вщповщну лексику, 
музику, костюми.

Прикладом тако! KoniTKoi робота е постановка танцю “Матрьошки”. Виконують цей 
танець 4 д1вчинки 6-7 роюв. Опечатку була яскрава сюжетна шеенька, музика, до речц для 
виконання танцю досить складна. Щоб дшт змогли вщчути ритм цього твору, шд час вивчення 
танцю сшвали i накладали рухи на слова nicHi. Рухи елементарш, не складш для виконання. 
Кожна д!вчинка мае свою сольну napriio. Д ни з задоволенням виконують цей номер, хоч нам ще 
треба працювати як над техншою, так i над манерою виконання.

Я вважаю, що цей приклад е поштовхом для творчих роздум1в майбутшх учителдв 
хореографа.

Запрошуючи студепив до звшшх концерта народного ансамблю “Мшешум”, а поДм 
обговорюючи з ними та молодими викладачами хореографа -  нашими випускниками, можна 
зробити висновок, що 1М цшаво. У них народжуються сво! ще! та задуми творчого шдходу до 
власних робН.

Олена Таранцева

НАРОДНЕЙ ХОРЕОГРАФ1ЧНИЙ КОЛЕКТИВ “М1ЛЕН1УМ”

Народний хореографччний колектив “Мшешум” icHye 11 роюв. Чисельнють колективу з 
кожним роком зростае i в останш роки Bin нал!чуе понад сто учасниюв, впеова категор!я яких на 
даний час вщ чотирьох до двадцяти одного року. Вони подшего на чотири вшов! KaTeropii. 
Перша -  пщготовча трупа, вщ трьох до семи роюв. Друга -  молодша, вщ семи до дев’яти роюв. 
Третя -  середня, вщ десяти до п’ятнадцяти роюв, Четверта -  старша, вщ нпстнадцяти ртов.

Навчання у колектив! вщбуваеться за програмою 8-pi4Hoi хореограф1чноТ школи з 
вивчанням класичного й народно-сцешчного танщв, партерно! пмнастики та сучасно! пластики.

Дни пщготовчо! та молодшо! труп ознайомлюються з основами класичного та народно- 
сцешчного танщв. етапами i'x розвитку, методикою вивчення окремих pyxiB, термшолопею. 
Вивчають основы вимоги до предмету, постави корпусу, рук i голови, понятия опорно! i 
працюючо! ноги, апломбу, гнучкостц танцювального кроку, стрибюв. У ;дтей розвиваються 
елементарш навички координацн pyxiB, музичностц котрх е пщгрунтям у мистецтв1 танцю. Для 
шдвшцення хореограф1чно! культури вони ознайомлюються з кращими зразками танцювального 
мистецтва, життям i дшльгпетю провщних танцюриспв.

У середнш rpyni продовжуються заняття щодо розвитку загально! фйзично! сили, 
витривалостц етшкоетц координацн pyxiB, технши i'x виконання, закршлюються надбання 
хореографнчно1 азбуки та iHmoro необхщного пщгрунтя.

У старшш rpyni виконавщ працюють над танцювальними етюдами, удосконалюють 
танцювальну майстершсть, знайомляться з особливостями танцювально! лексики шших народ1в.

Bci занятия проходять пщ фортешано, що ввдграе важливу роль у (формуваши 
естетичних зд1бностей дитини. Танцювальний та музичний матер1ал пщбираеться з урахуванням
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