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АНОТАЦІЯ 

Чжан Сяо. Формування професійної майстерності майбутніх 

хореографів у процесі навчання спеціальних дисциплін. − Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі 

знань 01 – освіта/педагогіка, зі спеціальності 011 – освітні, педагогічні науки. – 

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Суми, 

2021.  

У дисертації представлено результати дослідження процесу формування 

професійної майстерності майбутніх хореографів у процесі навчання 

спеціальних дисциплін.  

У дослідженні запропоновано інтерпретацію змісту понять «професійна 

підготовка», «професійна майстерність», та «компетентність». На основі 

теоретичного аналізу дефініцій поданих у роботі понять доведено, що 

визначення єдиного ключового поняття «професійна майстерність майбутніх 

хореографів» у мистецько-педагогічній поняттєвій базі не існує.  

З метою уникнення наукових розбіжностей щодо тлумачення ключового 

поняття дослідження в роботі запропоновано його авторське визначення, а саме 

в цьому дослідженні професійна майстерність хореографів розглядається, перш 

за все, як рівень набутих професійних знань, умінь, навичок і готовність їх 

застосування в професійній та практичній діяльності. 

У роботі представлено розроблену компонентну структуру професійної 

майстерності майбутніх хореографів у процесі навчання хореографічних 

дисциплін, а саме було визначено, що у формуванні професійної майстерності 

доцільно виділити декілька основних етапів, пов’язаних з креативним, 

анатомічним, поведінковим, когнітивним, рефлексивним компонентами. 

Доведено, що професійна майстерність майбутніх хореографів, котру 

представлено сукупністю компонентів, є вираженням нового якісного рівня 

професійної діяльності фахівця-хореографа, його готовності до роботи в умовах 

сучасної соціокультурної сфери, що забезпечує комфортний стан особистості в 
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професійному соціумі, сприяє професійному розвитку фахівця, його кар’єрному 

просуванню, де весь попередній накопичений досвід роботи забезпечує міцний 

фундамент для подальшого професійного зростання. 

У роботі зазначено, що досліджуваний процес формування професійної 

майстерності майбутніх хореографів забезпечують такі принципи: творча 

дисципліна і творча атмосфера в умовах процесу підготовки фахівців; етична й 

естетична єдність, як гарантована основа творчої особистості; попередня 

установка на викладача; змістовність і смислова спрямованість танцювальної 

техніки; емпатичний, тобто злиття з об’єктом в єдине ціле.  

Перший принцип зумовлюється тим, що  погана творча дисципліна 

педагога викликає безсистемність навчального процесу, освоєння студентами 

навчального матеріалу, і, як наслідок, низькі результати та недостатній рівень 

підготовки. У балетному класі виховання свідомої дисципліни – вкрай важлива 

вимога, виконавча дисципліна – є основним показником творчої особистості.  

Другий принцип зумовлюється нерозривністю і взаємодією таких 

загальних понять як «метод-культура-особистість», так як естетична сторона 

педагогічної діяльності фахівця-хореографа є невід’ємною частиною його 

професійної майстерності. Творча дисципліна педагога та його учнів – це один 

з основних показників педагогічної практики, що виявляє успішність у 

вирішенні поставлених професійних і навчальних завдань. Конкретний прояв 

елементів етико-естетичного єдності. Отже, особистість видатного педагога – 

це прояв життєвого людського духу та прагнення до підвищення професійної 

майстерності.  

Третій принцип передбачає виконання такого завдання, як зміни 

установки на себе не як на тренера, а як на творчу особистість у педагога і 

полягає, по-перше, в корекції тренувальної потреби студентів у сторону 

виконавської практики і, по-друге, у створенні ситуації, адекватної цій новій 

потребі.  

Четвертий принцип передбачає розуміння майбутніми хореографами 

змістовності та смислової спрямованості танцювальної техніки.  
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П’ятий принцип – застосування єдності новаторства та традицій у 

поєднанні з широким діапазоном освоєння всіх засобів мистецтва. 

Під час роботи над дослідженням автором розроблено платформу для 

визначення педагогічних умов формування професійної майстерності 

майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних дисциплін, а саме: 

забезпечення розвитку вмотивованості студентів щодо оволодіння професійною 

майстерністю на основі прийняття ними цінностей хореографічної освіти на 

початковому етапі фахової підготовки; актуалізація ціннісного ставлення 

майбутніх хореографів до оволодіння професійною майстерністю; реалізація 

особистісно зорієнтованого підходу під час формування професійної 

майстерності майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних 

дисциплін. 

У дослідженні зазначено, що новизна виділених педагогічних умов 

ефективного формування професійної майстерності майбутніх хореографів 

полягає в тому, що запропоновані нами умови раніше комплексно не 

використовувалися. При реалізації педагогічних умов особливу увагу ми 

приділили наданню професійної спрямованості змісту підготовки  майбутніх 

хореографів, практико зорієнтованому характеру практичних завдань, 

застосуванню таких методів, форм і засобів навчання, що активізують 

навчально-пізнавальну діяльність студентів, забезпечують розвиток мотивації 

до оволодіння професійною майстерністю, сприяють формуванню художньо-

мистецького мислення студентів та відповідального здійснення професійної 

діяльності в контексті їх фахової доцільності. 

Формами та засобами реалізації визначених педагогічних умов 

виступили: авторська концепція викладання курсу «Теорія і методика 

викладання народного танцю»; лекції-бесіди, лекції-повідомлення, лекції-

демонстрації, рольові ігри, інтерактивні практичні заняття, самостійна робота 

студентів, проектна діяльність, онлайн курси, майстер-класи; навчальні 
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посібники, навчальні програми, технічне устаткування (комп’ютери, цифрова 

техніка, презентаційне устаткування), інфокомунікаційні технології (Інтернет, 

відеоролики, комп’ютерні програми і т. ін.), аудіо та відео засоби планування 

самостійної роботи з курсів спеціальних дисциплін; кураторські години та ін., 

необхідні для формування досліджуваного феномену у студентів.   

У дослідженні представлено розроблену автором схематичну структурно-

функціональну модель означеного процесу, що включає: постановку мети 

дослідження; педагогічні принципи; компоненти етнокультурної 

компетентності (мотиваційний, когнітивний, діяльнісний); етапи формування 

означеного феномену (теоретико-аналітичний, навчально-організаційний, 

підсумково-результативний); критерії та рівні його сформованості; педагогічні 

умови формування професійної майстерності майбутніх хореографів; ефективні 

форми, методи та засоби означеного процесу.  

Експериментальна база формування професійної майстерності майбутніх 

хореографів у процесі навчання спеціальних дисциплін, ґрунтується на 

результатах констатувального, формувального та контрольного етапів 

експерименту. З метою проведення констатувального етапу експерименту на 

основі методу теоретичного моделювання визначено критеріальний апарат у 

складі таких критеріїв та показників: спонукальний з показниками: здібності до 

оволодіння хореографічною лексикою та малюнком танцю, здібності до 

висловлення певної ідеї, здібності до створення хореографічного образу; 

здібності до просторового рішення та побудови художнього твору; когнітивно-

операційний з показниками: знання системи викладання танцю; знання різних 

шкіл та напрямів і видів хореографічного мистецтва; знання особливостей 

музично-хореографічної драматургії; знання основ теорії та історії народної 

хореографічної творчості; знання регіональних особливостей танцю, 

національних традицій для відродження, збереження та розвитку традицій 

народної хореографічної культури, що вимагає освоєння різних соціальних 

ролей (комунікації) у професійній діяльності; поведінковий з показниками: 
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здібності до освоєння техніки, стилю, манери виконання основних елементів 

танцю; здібностей до побудови навчальних і танцювальних комбінацій; 

здібностей до використання різних засобів і методів викладання танцю; 

здібностей до пластичної інтерпретації одного і того ж руху в залежності від 

обраного художнього образу та рівні (високий, достатній, середній, низький);  

У дослідженні подано аналіз результатів констатувального експерименту, 

який засвідчив, що більшість майбутніх фахівців-хореографів знаходились на 

низькому рівні сформованості професійної майстерності (0,58 бали у 

представників І групи та 0,6 у студентів ІІ групи). Результати констатувального 

етапу дослідно-експериментальної роботи показали необхідність 

цілеспрямованої, спеціально організованої роботи з формування 

досліджуваного феномену у майбутніх фахівців хореографічного профілю. 

Перед організацією формувального етапу дослідження, експериментальні та 

контрольні групи було зрівняно. 

Також зазначено, що після експерименту кількість студентів 

експериментальної групи з високим рівнем сформованості досліджуваного 

явища становить 16,9%, тоді як у контрольній групі, цей показник дорівнює 

5,8%. Достатній рівень в експериментальні групі становить 42,4%, у 

контрольній –15,3%. Після експерименту до середнього рівня сформованості 

професійної майстерності в експериментальній групі належало 27,3% студентів, 

у контрольній – 4 %, кількість студентів з низьким рівнем становить 13,4% в 

експериментальній групі та 30,9% в контрольній.   Отже, після проведеного 

експерименту, показники сформованості професійної майстерності зросли як в 

контрольних, так і в експериментальних групах, проте в контрольних – не так 

помітно. 

Формувальний експеримент, обчислення його результатів дозволили 

підтвердити доцільність та ефективність методики формування професійної 

майстерності майбутніх хореографів в процесі навчання спеціальних 

дисциплін. 
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SUMMARY 

Djan Syao. Formation of professional skills of future choreographers in 

the process of teaching special disciplines. – Qualified scientific work on the rights 

of the manuscript. 

Dissertation for the Doctor of Philosophy degree in knowledge 01 – 

Education/Pedagogy, specialty 011 – Educational, pedagogical sciences. – Sumy A.S. 

Makarenko state pedagogical university, Sumy, 2021. 

The dissertation presents the results of the study of the process of formation 

professional skills of future choreographers in the process of teaching special 

disciplines. 

The paper offers an interpretation of the content of the concepts "professional 

training", "professional skill", and "competence". Based on the theoretical analysis of 
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the definitions of the concepts presented in the work, it is proved that the definition of 

a single key concept "professional skills of future choreographers" in the artistic and 

pedagogical conceptual framework does not exist. 

In order to avoid scientific differences in the interpretation of the key concept 

of the study, its author's definition is proposed, namely in this study the professional 

skill of choreographers is considered primarily as the level of acquired professional 

knowledge, skills and readiness to apply them in professional and practical activities. 

The paper presents the developed component structure of professional skills of 

future choreographers in the process of teaching choreographic disciplines, namely, it 

was determined that in the formation of professional skills it is advisable to identify 

several main stages associated with creative, anatomical, behavioral, cognitive, 

reflective components. It is proved that the professional skill of future 

choreographers, which is represented by a set of components, is an expression of a 

new qualitative level of professional activity of a choreographer, his readiness to 

work in a modern sociocultural sphere, which provides a comfortable state of 

personality in professional society. promotion in the conditions of social and 

professional development, where all previous accumulated work experience provides 

a solid foundation for further professional growth. 

In this paper it is noted that the studied process of formation of professional 

skills of future choreographers is provided by the following principles: creative 

discipline, as well as creative atmosphere in the process of training; ethical and 

aesthetic unity as a guaranteed basis of creative personality; preliminary installation 

on the teacher; content and semantic orientation of dance technique; empathic, ie 

merging with the object into a single whole. The first principle is due to the fact that 

poor creative discipline of the teacher entails the inconsistency of the educational 

process, the development of educational material by students, and, as a consequence, 

low results and low level of training. In the ballet class, the education of conscious 

discipline - an extremely important requirement, executive discipline - is the main 

indicator of creative personality. The second of these principles is due to the 

continuity and interaction of such general concepts as "method-culture-personality", 
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as the aesthetic side of the pedagogical activities of a choreographer is an integral 

part of his professional skills. Creative discipline of the teacher and his students is 

one of the main indicators of pedagogical practice, which shows success in solving 

professional and educational tasks. A concrete manifestation of the elements of 

ethical and aesthetic unity. Thus, the personality of an outstanding teacher in itself is 

a manifestation of the vital human spirit and the desire to improve professional skills. 

The third principle involves the implementation of such a task as changing the 

attitude not as a coach, but as a creative personality of the teacher is, firstly, to correct 

the training needs of students towards performance practice and, secondly, to create a 

situation adequate this new need. The fourth principle presupposes the understanding 

of future choreographers of the content and semantic orientation of dance technique. 

The fifth principle implies the application of the unity of innovation and tradition in 

combination with a wide range of mastery of all means of art. 

During the research the author developed a platform for determining the 

pedagogical conditions for the formation of professional skills of future 

choreographers in the teaching of special disciplines, namely: ensuring the 

development of students' motivation to master professional skills based on their 

acceptance of values of choreographic education at the initial stage of training; 

actualization of the value attitude of future choreographers to mastering professional 

skills; implementation of a personality-oriented approach in the process of forming 

the professional skills of future choreographers in the process of teaching special 

disciplines. 

The study notes that the novelty of the selected pedagogical conditions for the 

effective formation of professional skills of future choreographers is that our 

proposed conditions have not previously been used comprehensively. In the 

implementation of pedagogical conditions, we paid special attention to providing 

professional orientation to the content of training students of future choreographers, 

practice-oriented nature of practical tasks, the use of such methods, forms and 

teaching aids that enhance students' learning, provide motivation to master 

professional skills, promote form artistic thinking of students and responsible 
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implementation of professional activities in the context of their professional 

expediency. 

Forms and means of realization of certain pedagogical conditions were: the 

author's concept of teaching the course "Theory and methods of teaching folk dance"; 

lectures-talks, lectures-messages, lectures-demonstrations, role-playing games, 

interactive practical classes, independent work of students, project activities, online 

courses, master classes; textbooks, training programs, technical equipment 

(computers, digital equipment, presentation equipment), infocommunication 

technologies (Internet, videos, computer programs, etc.), audio and video tools plan 

of independent work on courses of special disciplines; curatorial hours, etc., 

necessary for the formation of the studied phenomenon in students. 

This study presents a schematic model developed by the author of this process, 

which includes: setting the purpose of the study; pedagogical principles; components 

of ethnocultural competence (motivational, cognitive, activity); stages of formation of 

the specified phenomenon (theoretical-analytical, educational-organizational, final-

effective); criteria and levels of its formation; pedagogical conditions for the 

formation of professional skills of future choreographers; effective forms, methods 

and means of the specified process. 

The experimental basis for the formation of professional skills of future 

choreographers in the process of teaching special disciplines is based on the results of 

the ascertaining, forming and control stages of the experiment. In order to carry out 

the ascertaining stage of the experiment on the basis of the method of theoretical 

modeling the criterion apparatus is defined as a part of such criteria and indicators: 

motivating with indicators: ability to master choreographic vocabulary and dance 

drawing, ability to express a certain idea, ability to create choreographic image; 

ability to spatial solution and construction of a work of art; cognitive-operational with 

indicators: knowledge of dance teaching system; knowledge of different schools and 

directions and types of choreographic art; knowledge of the peculiarities of musical 

and choreographic drama; knowledge of the basics of theory and history of folk 

choreography; knowledge of regional features of dance, national traditions for the 
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revival, preservation and development of traditions of folk choreographic culture, 

which requires the development of various social roles (communication) in 

professional activities; behavioral with indicators: the ability to master the technique, 

style, manner of performing the basic elements of dance; abilities to build educational 

and dance combinations; ability to use various means and methods of teaching dance; 

abilities to plastic interpretation of the same movement depending on the chosen 

artistic image and level (high, sufficient, average, low); 

The paper presents an analysis of the results of the observational experiment, 

which showed that most future choreographers were at a low level of professional 

development (0.58 points for representatives of group I and 0.6 for students of group 

II). The results of the ascertaining stage of the experimental work showed the need 

for purposeful, specially organized work on the formation of the studied education of 

future choreographers. Before organizing the formative phase of the study, the 

experimental and control groups were equalized. 

It is also noted that after the experiment, the number of students in the 

experimental group with a high level of formation of the studied phenomenon is 

16.9%, while in the control group, this figure is 5.8%. Sufficient level in the 

experimental group is 42.4%, in the control -15.3%. After the experiment, the 

average level of professional skills in the experimental group belonged to 27.3% of 

students in the control group - 4%, the number of students with a low level is 13.4% 

in the experimental group and 30.9% in the control group. Thus, after the experiment, 

the indicators of the formation of professional skills increased in both control and 

experimental groups, but in the control - not so much. 

The formative experiment, calculation of its results allowed to confirm 

expediency and efficiency of a technique of formation of professional skill of future 

choreographers in the course of training of special disciplines. 

Key words: professional skill, future choreographers, training of special 

disciplines, methods, professional training, component structure, model, pedagogical 

conditions. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Необхідність розвитку та вдосконалення 

професійної майстерності студентів у системі української вищої освіти 

обумовлено змінами у змісті підготовки фахівців, у тому числі й іноземних, яку 

спрямовано на збільшення культуроємкості як в українському, так і в світовому 

вимірі.  

Перехід України до ринкових відносин, що супроводжується формуванням 

державного ринку праці, зумовив нові вимоги до освітніх та соціально-

культурних послуг, до підготовки конкурентоспроможних, затребуваних 

фахівців-хореографів. Це передбачає глибокі якісні зміни всієї системи 

хореографічної освіти, вдосконалення діяльності установ культури та мистецтв, 

їх стратегії, цілей, пріоритетних завдань і функцій. У зв’язку з цим, підготовка 

висококваліфікованих кадрів у ЗВО України вимагає нових підходів до 

організації навчального процесу з підготовки хореографів. Водночас освітній 

процес із підготовки фахівців хореографічного профілю в Україні сьогодні 

активно розвивається і вдосконалюється. 

Формування професійної майстерності майбутніх хореографів у процесі 

навчання спеціальних дисциплін зумовлює розробку відповідної моделі та 

методики у процесі професійного навчання особистості  у закладах вищої освіти 

України, що акумулює кращі надбання педагогічної освіти та загальнолюдські 

цінності, які орієнтовані на входження країни в світовий освітній, інформаційний 

та культурний простір.  

Системний підхід до формування професійної майстерності хореографів у 

ЗВО України є, по-перше, потужним засобом пізнання та методологічною 

основою для вирішення практичних завдань щодо вдосконалення якості 

організації діяльності установ соціально-культурного та культурно-дозвіллєвого 

типу, а, по-друге, засобом підвищення рівня професійного хореографічного 

мистецтва та хореографічної освіти в Україні. 
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Питання навчання й організації навчального процесу з творчих напрямів, 

розвитку творчого мислення у студентів, формування педагогічної майстерності, 

виховання, формування фахівців хвилювали не одне покоління вчених і 

дослідників та ще й сьогодні залишаються актуальними та невичерпаними для 

багатьох напрямів мистецтва. У зв’язку з цим, особливо цінними для нас є 

фундаментальні праці Ю. Азарова, Ш. Амонашвілі, Ю. Бабанського, 

Н. Бакланової, В. Беспалько, Б. Голуб, Н. Кузьміної, С. Куценка, І. Ткаченко та 

інших. 

Соціальний вектор формування професійної майстерності студентів 

розглянуто науковцями в поєднанні з існуючими в сучасному суспільстві та 

освіті проблем, щодо питань залучення молодого покоління до засобів 

мистецької насамперед хореографічної діяльності, полікультурному діалозі 

(Н. Ахмерова, Л. Вахтьоль,  Н. Волкова, М. Доложенкова, Л.  Карпушина, 

О. Коваленко, А. Козир, О. Лобова, Т. Стефаненко, О. Устименко-Косоріч та 

інші).  

Вагомий внесок у розробку питань, пов’язаних зі збереженням і 

подальшим розвитком традиційної народної танцювальної культури, зробили 

Н. Бачинська, A. Борзов, М. Годенко, Р. Захаров, О. Князєва, І. Моїсеєв, 

A. Руднєва, В. Уральська, М. Чернишов та інші.  

З методики хореографії вивчено і розкрито низку найважливіших аспектів 

формування школи класичного і народного танців, у тому числі й 

українського – Н. Базарова, Г. Богданов, А. Ваганова, К. Голейзовський, 

A. Клімов, B. Костровицька, A. Писарєв, Н. Тарасов та інші. 

Водночас зростає потреба у самопізнанні студентів, їх саморозвитку під 

час набуття знань, яке спрямовано на всебічне розкриття професійного та 

особистісного ресурсу. Вдосконалення навчального процесу студентів усебічно 

розглянуто в працях Е. Абдулліна, Л. Арчажникової, Л. Гаврілової, 

О. Єременко, О. Михайличенка, О. Ребрової, А. Сбруєвої, Г. Ципіна та інших. 

Розробкою методики фахової підготовки майбутніх хореографів 

займались як китайські (Ван Яцзюнь, Лі Ює, Лю Бінь, Лян Хайе, Сюй Цзяюй, 
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Хань Кай, Цао Хе, Чень Бо, Чжан Сянюн, Чжоу Шен, Чжу Юнбей), так і 

українські вчені (В. Гусак, М. Давидов, А. Єрьоменко, Т. Кремешна, 

Н. Мозгальова та інші). 

Аналіз педагогічної, спеціалізованої у галузі мистецтв, літератури та 

дисертаційних досліджень, де висвітлено проблеми формування професійної 

майстерності майбутніх хореографів, виявив ряд суперечностей: 

– між зростаючою потребою суспільства в фахівцях-хореографах, які 

відповідають соціальному замовленню, і недостатністю засобів професійної 

підготовки; 

– між рівнем професійної підготовки майбутніх хореографів і вимог, що 

висуваються роботодавцями до фахівців у галузі  хореографії; 

– між потребою формування професійної майстерності майбутніх 

хореографів під час навчання спеціальних дисциплін і відсутністю теоретичних 

розробок, що сприяють його практичній реалізації в процесі навчання у ЗВО;  

– між практичною потребою формування професійної майстерності 

майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних дисциплін у ЗВО 

України та відсутністю моделі та методики реалізації означеного процесу. 

Отже, актуальність обраної теми, її недостатня розробленість у теорії й 

практиці професійної освіти та виявлені суперечності зумовили вибір теми 

дисертації: «Формування професійної майстерності майбутніх хореографів 

у процесі навчання спеціальних дисциплін». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою частиною комплексного дослідження 

кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка та пов’язана з основним напрямом її роботи за темою 

«Інноваційні підходи до управління якістю освіти» (реєстраційний номер 

0113U004660), у рамках якої автором досліджено модель та методику 

формування професійної майстерності майбутніх хореографів у процесі 

навчання спеціальних дисциплін. 
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Тему дисертаційного дослідження затверджено вченою радою Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (протокол № 6 

від 26 грудня 2017 р.). 

Об’єкт дослідження – процес фахової підготовки майбутніх хореографів. 

Предмет дослідження – модель та методика формування професійної 

майстерності майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних 

дисциплін.  

Мета дослідження полягає в теоретичній розробці, експериментальній 

перевірці моделі й відповідної методики формування професійної майстерності 

майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних дисциплін у закладах 

вищої освіти України. 

Мета дослідження зумовила необхідність вирішення таких завдань: 

1. Виявити стан розробленості проблеми формування професійної 

майстерності майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних 

дисциплін, визначити поняттєвий апарат дослідження. 

2. Розробити компонентну структуру професійної майстерності майбутніх 

хореографів.  

3. Обґрунтувати модель і методику формування професійної майстерності 

майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних дисциплін.  

4. Визначити критерії, показники та рівні сформованості професійної 

майстерності майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних 

дисциплін. 

5. Експериментально перевірити ефективність моделі та методики 

формування професійної майстерності майбутніх хореографів у процесі 

навчання спеціальних дисциплін.   

Для реалізації мети й поставлених завдань у дисертаційному дослідженні 

використано комплекс взаємоузгоджених методів, серед яких:  

– загальнонаукові: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, 

конкретизація,  класифікація, систематизація – для вивчення джерел з проблеми 

мистецької освіти, поділу масиву інформації за спрямованістю наукових 
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розвідок; визначення методології та поняттєво-термінологічного 

інструментарію педагогічного дослідження; кількісної обробки даних – для 

реєстрації результатів дослідження (рисунки, таблиці); 

– конкретно-наукові: системний аналіз ‒ для вивчення джерельної бази 

дослідження з філософії, культурології, психології та педагогіки, що 

висвітлюють аспекти формування професійної майстерності майбутніх 

хореографів, для обґрунтування моделі та методики формування професійної 

майстерності майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних 

дисциплін; метод термінологічного аналізу  та узагальнення – для визначення 

наукового апарату дослідження, формулювання його концептуальних положень 

та висновків; системно-структурний аналіз – для визначення компонентної 

структури професійної майстерності майбутніх хореографів у процесі навчання 

спеціальних дисциплін; моделювання – для розробки моделі формування 

професійної майстерності майбутніх хореографів у процесі навчання 

спеціальних дисциплін;  

– емпіричні: анкетування, опитування, бесіда, інтерв’ю – для визначення 

показників, критеріїв і рівнів сформованості професійної майстерності 

майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних дисциплін; 

педагогічний експеримент – для визначення ефективності розробленої моделі і 

методики формування професійної майстерності майбутніх хореографів у 

процесі навчання спеціальних дисциплін;  

– статистичні: аналіз середніх та кореляційний аналіз – для доведення 

достовірності й ефективності результатів педагогічного експерименту. 

Теоретичну основу дослідження становлять теорії та ідеї філософів 

різних країн з найдавніших часів до наших днів (від Арістотеля і Платона до 

М. Бердяєва, Г. Гегеля, І. Канта, А. Лосева, Ф. Ніцше, Л. Фейєрбаха, З. Фрейда, 

та інших). Досить цінними є методологічні роботи з теорії танцю видатних 

педагогів-хореографів минулого та сучасності (Д. Абір, Б. Аюханов, 

Дж. Баланчин, К. Блазіс, С. Головкіна, Р. Захаров, Л. Лавровський, 

Ж-Ж. Новерр, А. Сен-Леон, М. Фокін та інші). Актуальним для дослідження 
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був унікальний досвід педагогіки минулого століття (П. Бакушинский, 

Я. Блонський, С. Шацький та інші), згідно з яким визначальною є теорія 

виховання в світі мистецтв. Концептуальне значення у визначенні теоретичної 

позиції мають праці з методики навчання, розвитку творчих здібностей у 

студентів-хореографів, формуванню їх виконавської майстерності 

(А. Алфьоров, Б. Аюханов, Г. Богданов, П. Гусєв, О. Єршова, Р. Захаров, 

А. Климов, С. Науризбаєва, М. Плісецька та інші). 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, 

що вперше в українській педагогічній науці здійснено цілісне дослідження 

формування професійної майстерності майбутніх хореографів у процесі 

навчання спеціальних дисциплін, а саме:   

– розроблено компонентну структуру професійної майстерності 

майбутніх хореографів у єдності креативного, анатомічного, поведінкового, 

когнітивного та рефлексивного компонентів;   

– обґрунтовано модель і методику формування професійної майстерності 

майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних дисциплін, що 

включають: принципи (творча дисципліна і творча атмосфера в умовах процесу 

підготовки фахівців; етична і естетична єдність, як гарантована основа творчої 

особистості; попередня установка на викладача; змістовність і смислова 

спрямованість танцювальної техніки; емпатичний, тобто злиття з об’єктом в 

єдине ціле); педагогічні умови (забезпечення розвитку вмотивованості студентів 

щодо оволодіння професійною майстерністю на основі прийняття ними 

цінностей хореографічної освіти на початковому етапі фахової підготовки; 

актуалізація ціннісного ставлення майбутніх хореографів до оволодіння 

професійною майстерністю; реалізація особистісно зорієнтованого підходу в 

ході формування професійної майстерності майбутніх хореографів у процесі 

навчання спеціальних дисциплін); етапи (теоретико-аналітичний, навчально-

організаційний, підсумково-результативний) та відповідні методи, засоби та 

форми роботи, що базуються на демократичному та толерантному стилях 

взаємодії, спрямовані на зростання фахового рівня студентів (методи: активні 
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методи: метод показу, імпровізаційний метод, ігровий метод, концентруючий 

метод, метод аналізу педагогічних ситуацій; репродуктивні методи: переказ, 

виконання вправ, виконання комбінацій, етюдів, хореографічних композицій; 

концентричний метод; ігрові методи: операційні та рольові ігри; форми: 

теоретичні форми навчання: лекційні заняття; семінарські заняття; навчальні 

екскурсії; фольклорні експедиції, консультації; самостійна робота; практичні 

форми: практичні заняття (вправа, екзерсис і етюд, які є складовими клас-

концерту та уроку), сценічні форми (хореографічна мініатюра, хореографічний 

номер, які є складовими балету і сюїти або концерту); засоби: навчальні 

посібники; навчальні програми; технічне устаткування (комп’ютери, 

презентаційне обладнання); професійне обладнання хореографічних класів, 

кабінетів, аудиторій для практичної підготовки майбутніх хореографів.  

– визначено критерії, показники: спонукальний з показниками: здібності 

до оволодіння хореографічною лексикою та малюнком танцю, здібності до 

висловлення певної ідеї, здібності до створення хореографічного образу; 

здібності до просторового рішення та побудови художнього твору; когнітивно-

операційний з показниками: знання системи викладання танцю; знання різних 

шкіл та напрямів і видів хореографічного мистецтва; знання особливостей 

музично-хореографічної драматургії; знання основ теорії та історії народної 

хореографічної творчості; знання регіональних особливостей танцю, 

національних традицій для відродження, збереження та розвитку традицій 

народної хореографічної культури, що вимагає освоєння різних соціальних 

ролей (комунікації) у професійній діяльності; поведінковий з показниками: 

здібності до освоєння техніки, стилю, манери виконання основних елементів 

танцю; здібностей до побудови навчальних і танцювальних комбінацій; 

здібностей до використання різних засобів і методів викладання танцю; 

здібностей до пластичної інтерпретації одного і того ж самого руху в 

залежності від обраного художнього образу та рівні (високий, достатній, 

середній, низький);  
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– удосконалено методи фахової підготовки майбутніх хореографів 

шляхом створення сприятливих умов задля засвоєння ціннісного сенсу 

національних культурних надбань; постійного збагачення власного арсеналу 

знань на основі вивчення народної творчості різних культур; набуття 

практично-виконавського та педагогічного досвіду засобами вивчення 

спеціальних дисциплін; 

– подальшого розвитку набули наукові уявлення про зміст, прийоми та 

методи фахового навчання майбутніх хореографів у контексті формування 

професійної майстерності у ЗВО України.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

можливості запровадження у навчальний процес професійної підготовки 

майбутніх хореографів ЗВО України,  розроблених в дисертації методичних 

матеріалів, зокрема з дисципліни «Теорія та методика викладання народного 

танцю». 

Теоретичні положення роботи та зібраний фактичний матеріал можуть 

бути використано у процесі науково-дослідницької діяльності магістрантів, 

аспірантів, докторантів і викладачів; для проведення лекцій-концертів, 

спрямованих на підвищення рівня професійної майстерності студентів. 

Матеріали дисертаційного дослідження можуть бути покладено в основу 

розробки навчальних планів, стандартів вищої освіти України за 

спеціальностями «Середня освіта (Хореографія)» і «Хореографія», навчально-

методичного забезпечення процесу фахової підготовки студентів. Теоретичні 

положення і джерельну базу роботи може бути використано під час 

професійної підготовки майбутніх хореографів. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Державного 

закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(м. Старобільськ) (довідка № 06 від 17.04.2021 р.), Львівського національного 

університету імені Івана Франка (м. Львів) (довідка № 1225-Н від 29.03.2021 р.), 

Волинського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк) 

(довідка № 03-28/04/891 від 30.03.2021 р.). 
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Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні 

положення та висновки дослідження обговорено на засіданнях кафедри 

педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка (Суми, 2018-2021 рр.) і презентовано на наукових 

конференціях різних рівнів. Зокрема, міжнародних: XV Міжнародні 

педагогічно-мистецькі читання пам’яті О. П. Рудницької «Педагогіка мистецтва 

i мистецтво педагогічної дії» (Київ, 2017 р.), XVI Міжнародні педагогічно-

мистецькі читання пам’яті О. П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта 

ХХІ століття: досвід, інновації, тенденції» (Київ, 2018 р.), ІІ Міжнародні 

науково-практичні читання пам’яті А. Авдієвського (Київ,2018 р.), Міжнародна 

науково-практична конференція «Сучасне мистецтво: науково-методичний та 

практичний аспекти» (Умань, 2020 р.), Міжнародна науково-практична 

конференція «Стан освітнього процесу в умовах викликів сьогодення» (Дніпро, 

2021 р.), VII Міжнародна науково-практична конференція «The world of science 

and innovation» (Лондон, 2021 р.), Міжнародна науково-практична конференція 

«Перспективні напрями розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук» 

(Харків, 2021 р.); усеукраїнських: «Ювілейна палітра 2017 до пам’ятних дат 

видатних українських музичних діячів і композиторів» (Суми, 2017 р.), 

Студентська наукова онлайн конференція «Дні науки – 2020» (Суми, 2020 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації висвітлено у 8 одноосібних та 

1 у співавторстві публікаціях, серед яких: 3 наукові статті у фахових виданнях, 

1 стаття в міжнародному фаховому виданні, 5 праць апробаційного характеру.  

Структура дисертації. Дисертація складається із анотацій, вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел (201 найменування, із них 24 – іноземною мовою) та 3 додатків на 

16 сторінках. Дисертація містить 11 таблиць і 3 рисунки.  

Загальний обсяг роботи – 180 сторінок, із них основного тексту – 145 

сторінок.  
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РОЗДІЛ 1 

 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ У ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН  

 

1.1. Стан розробленості проблеми формування професійної 

майстерності майбутніх хореографів у науковій літературі 

 

Педагогічна діяльність у кожній  сфері відрізняється своєю специфікою, 

набуваючи рис тієї практичної галузі, яку вона забезпечує новими кадрами. 

Більшістю вітчизняних та закордонних теоретиків освіти, таких як 

Б. Гершунський, В. Загвязинський та інші, педагогічну діяльність у галузевій 

профільній освіті визначають як єдність двох взаємодоповнюючих сторін: 

власне педагогічна практика як загальна підстава процесів навчання та 

виховання, а також як галузева професійна діяльність (Гершунський, 2003; 

Загвязинський, 2006). 

Саме тому неможливо розглядати діяльність педагога в освітній 

інфраструктурі будь-якої галузі окремо від її специфічних рис, що 

позначаються не тільки на методиці навчання та виховання, організаційно-

педагогічних умовах і спеціальних навичках педагога, але і на теоретико-

методологічних засадах функціонування галузевої освітньої системи. 

Хореографічна освіта – складова частина системи мистецької освіти, якій  

притаманні якісні особливості, що проявляються в найбільш характерному 

вигляді. На думку Ю. Афанасьєва, мистецька освіта, або освіта в галузі 

культури і мистецтв – особливе освітнє середовище, система, що формує 

професійно-особистісні якості творчих діячів. Цим вона кардинально 

відрізняється від освіти в будь-якій іншій галузі, результати якої не можуть і не 

повинні відрізнятися тими характерними рисами, які є невід’ємними ознаками 

художньої освіти (Афанасьєв, 2015).  
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На думку таких дослідників системи мистецької освіти як О. Отич і 

В. Самітов, вітчизняна система мистецької освіти формувалася не лише як 

організаційно-педагогічна система, а й як художня цілісність; протягом 

десятиліть, а в деяких випадках і століть, розвивала автентичні художньо-

творчі та педагогічні традиції, що забезпечували спадкоємність кадрів творчих 

шкіл навіть за умов зміни політичних режимів та економічних складнощів; 

застосовувала й застосовує ті теоретичні підходи, що сприяють ефективному 

виробленню професіоналізму майбутніх творчих діячів з одночасним 

розвитком у них творчої інтуїції, схильностей і здібностей до тих видів 

художньої діяльності, які вони обирають; спирається не тільки на педагогічні 

компетенції тих педагогів, які працюють в системі мистецької освіти, а й на їх 

творчий досвід, художню майстерність і естетичний смак, що визначає єдність 

творчого процесу та результату, навчання і творчості в розвитку нових кадрів 

мистецтв, у тому числі, й хореографічного (Отич, 2009; Самітов, 1992). 

Добре відомі як в нашій державі, так і за кордоном, досягнення 

вітчизняного мистецтва визначені, в першу чергу, традиційно й природно 

сформованою системою підготовки творчих і педагогічних працівників у сфері 

мистецтв. Важко сумніватися в ефективності цієї системи, яка десятиліттями 

готувала професійні кадри мистецтв, розвиваючи вроджені схильності, 

відбираючи обдарованих дітей, даючи можливість розвинути свій потенціал 

дітям і дорослим. 

Випускники вітчизняних закладів мистецької хореографічної освіти 

затребувані у всіх країнах світу, а не тільки в Україні. Цим вітчизняна 

мистецька освіта принципово відрізняється від багатьох інших галузевих 

освітніх систем, які, за останні роки, втратили колишню якість і міжнародний 

авторитет. І якщо українському лікарю, бажаючому працювати за кордоном, 

доводиться проходити складну послідовність бюрократичних процедур і 

професійних перепідготовок для того, щоб підтвердити свою кваліфікацію, то 

педагог-хореограф або хореограф-виконавець приймаються професійним 
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співтовариством усіх зарубіжних країн без додаткових заходів забезпечення 

відповідності. 

Митець, який здійснює свої практики навіть на аматорському рівні, вже 

фактом своїх дій збагачує світ мистецтва, розширює сферу культурних 

результатів суспільства і сприяє вихованню суспільства результатами своєї 

художньої діяльності. Суспільство не може бути зацікавлене в механічному 

збільшенні кількості осіб, які займаються творчістю, безвідносно його якості та 

характеру. Мистецтво, як стверджують у своїх працях В. Андрєєв, Н. Бердяєв, 

О. Колесник, В. Кремень та інші, є фактором ідейно-морального, а не тільки 

естетичного, виховання для суспільства, і людина мистецтва несе на собі тягар 

відповідальності за те, що вона транслює в суспільство (Андреев, 2004). 

Мистецтво може створювати як високі моральні ідеали, так і низькопробні та 

руйнівні зразки, які, як засіб виховання, часто виявляються багато в чому 

ефективніше за освітні програми і дії влади (Бердяєв, 1994; Кремень, 2010). 

Саме тому діяч мистецтв, як вихователь суспільства й активний творець, 

повинен володіти як вираженими творчими здібностями, так і відповідною 

моральною сферою, що визначає характер його творчості (Колесник, 2014). 

Як зазначає у своїх працях Т. Кремешна, навчання за творчим освітніми 

програмами не може не спиратися на науково-теоретичні основи професійної 

діяльності, але все-таки провідну роль у ньому відіграє переймання живого 

професійного досвіду у тих педагогів, які його мають та є не теоретиками-

розповсюджувачами знань, а наставниками-практиками, бо саме цьому в 

системі хореографічної освіти надається особливе значення. Чим більший 

досвід мистецько-практичної діяльності має педагог, тим більше він може 

передати студентам, і тому єдність й уніфікованість сучасного підходу до 

оцінки якості освіти є найважливішою ознакою якості процесу підготовки 

фахівців мистецького профілю (Кремешна, 2008). 

Якщо педагогу теоретичних дисциплін потрібно і корисно бути вченим-

теоретиком, то теоретичні вчені студії не завжди допомагають розвитку 

особистості митця-практика, для якого найбільш значущим є сам процес 
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творчості, створення нового та прекрасного твору мистецтва, а не теоретичне 

осмислення всього вищезгаданого. Проте теоретична культура, вміння 

усвідомити, відрефлексувати та подати матеріал, безумовно, є невід’ємними 

якостями гарного педагога.  

На думку О. Олексюк, О. Ребрової, В. Рожок, розвиток ерудиції, 

концептуалізація професійної практики, вміння подати матеріал як справою, 

так і словом – це саме ті якості сучасного педагога, які дають йому можливість 

індивідуалізувати навчання, працювати з самими різними психотипами 

студентів (Олексюк, 2006). Отже, збалансована «золота середина» в 

професійних якостях педагога системи художньої освіти, ґрунтується як на 

прикладній майстерності, так і на теоретичному фундаменті, володінні 

методикою навчання та виховання (Реброва, 2013; Рожок, 2009). 

Освітній процес у представників творчих професій найчастіше 

починається в ранньому віці та є безперервним, оскільки пов’язаний не з 

поступовим освоєнням теоретичних наук, а з суто практичним чуттєвим, 

фізичним й естетичним розумінням суті мистецтва, тренуванням свого тіла та 

психіки, розкриттям психофізичних можливостей власної особистості, 

виробленням комплексу якостей, необхідних для реалізації в обраній професії. 

Особливо помітно це в тих видах мистецтв, котрі пов’язані з виразом 

художнього образу силами пластики тіла. 

На думку А. Базикова, практична спрямованість професійної освіти 

зумовлює характер підготовки художньо-творчих педагогічних кадрів. 

Викладач спеціальних мистецьких дисциплін освоює методику викладання, 

переймаючи її безпосередньо від свого педагога, і збагачує її власним досвідом. 

Розрив у безперервному ланцюзі підготовки творчих і педагогічних кадрів у 

сфері мистецтва призводить до порушення традиції. Звідси і особлива 

важливість завдання збереження та розвитку педагогічних традицій вітчизняної 

освіти в сфері мистецтва (Базиков, 2003). 

Хореографічна освіта є прикладом і характерною частиною системи 

художньої освіти. Як галузь діяльності, що вимагає розвитку спеціальних 
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навичок з раннього дитинства та не може здійснюватися без певних задатків і 

здібностей, хореографічна освіта, на думку Л. Виготського, є окремою і 

своєрідною частиною освітньої інфраструктури, і основою професійного 

сегмента хореографії як виду мистецтва (Виготський, 1998). 

Танець – найдавніший вид людського мистецтва. Будучи природною 

формою людської поведінки, за десятки тисячоліть свого існування, він увібрав 

в себе і сформував високі естетичні канони, котрі й зробили його не тільки 

окремою художньою сферою, а й перехресним, центральним пунктом багатьох 

інших видів мистецтв. Як зазначає Л. Єрмолова-Томіна, у сучасній вітчизняній, 

а також європейській культурі, танець – це інституціолізована форма 

художньо-творчої діяльності, що органічно містить у собі такі компоненти як 

музика, декоративно-ужиткове мистецтво, дизайн, мистецтво костюма та 

макіяжу, тощо (Ермолова-Томина, 2005). Іншими словами, хореографічне 

мистецтво – це комплексна художньо-творча діяльність, що розгортає в часі та 

просторі універсальні естетичні уявлення засобами тілесної пластики. 

Г. Падалка зазначає, що вітчизняна система хореографічної освіти являє 

собою традицію навчання нових поколінь культурно-творчому багажу, 

накопиченому століттями існування в нашій країні хореографічних навчальних 

закладів. Сьогодні, у першій половині  XXІ століття, важливо не просто 

зберегти і продовжити традиції, сформовані за час існування хореографічної 

освіти в нашій державі, але й розвинути відповідно до закладених у них якісних 

орієнтирах (Падалка, 2008). 

У працях таких дослідників як А. Валицька, Б. Коротяєв, В. Курило, 

С. Савченко та інших, зазначається, що сучасна освіта повинна піти від того 

гротескного положення, в якому вчить той, хто не вміє працювати в цій галузі 

сам (Валицька, 1998). Фахівець-хореограф повинен вміти танцювати сам, 

відчувати музику, користуватися музичним матеріалом, створювати 

хореографічні композиції, а найголовніше – вміти навчати цьому нові 

покоління артистів і педагогів (Коротяєв, Курило, Савченко, 2010). 
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Фахівця-хореографа, як найважливіший компонент педагогічного 

процесу професійної підготовки артистів балету, на думку О. Рудницької, 

необхідно розглядати за двома взаємопов’язаними аспектами: його власної 

професійної підготовки та його професійної діяльності. У теоретичну основу 

педагогічного процесу професійної підготовки фахівців-хореографів покладено 

теоретичний принцип випереджаючої відповідності знань, умінь, навичок (в 

цілому – компетенцій) фахівця-хореографа особливостям професійної 

діяльності його майбутніх студентів. Іншими словами, хореограф має знати та 

вміти не тільки все те, що повинен вміти його майбутній учень, а й набагато 

більше. Це й характеризує його професійну майстерність (Рудницька, 1998). 

Цей принцип в системі хореографічних освітніх організацій реалізувати 

особливо складно. Зрозуміло, що ефективно сформувати професійно-

особистісні якості фахівця будь-якого профілю можливо тільки тоді, коли 

педагогічна освіта об’єднає в собі процеси формування компетенцій та 

забезпечить професійно-педагогічну практику. На думку І. Синиці, фахівець-

хореограф, у процесі передачі свого досвіду іншим поколінням, має досконало 

вміти робити все те, чому він навчає своїх учнів, а також повинен вміти 

навчати. Це – базис. Але крім базису, ядра, основи, педагог має перевершувати 

в своїх знаннях, уміннях, навичках (в цілому – компетенціях) своїх учнів, що 

необхідно не тільки для того, щоб мати моральне право вчити, а й для того, щоб 

бути здатним вирішувати навчальні і прикладні професійні проблеми своїх 

учнів (Синиця, 1992).  

Як сама логіка розвитку освітніх систем, так i сучасні процеси теоретико-

методологічного вдосконалення освіти, визначають актуальність такої 

концепції професійної майстерності фахівця-хореографа, як компетентнісна. У 

працях таких дослідників як О. Маркова, І. Мартьянова, І. Підласий  та багатьох 

інших, компетентнісна концепція професійної діяльності описується як така, 

що найбільш точно відповідає реаліям практики, що динамічно розвивається, а 

також яка перевершує можливості знаннєвого підходу в освіті та педагогіці 

(Маркова, 2002; Мартьянова, 2016; Підласий, 2012). 
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В основу компетентнісної концепції професійної діяльності хореографа 

покладено педагогічну теорію компетенцій. Відповідно до цієї теорії, поняття 

«компетентність» застосовується для характеристики професійних 

можливостей працівника, і позначає рівень або ступінь його кваліфікації, 

вираженої через здатність вільно здійснити певну трудову функцію 

(Сальникова, 2008).  

На переконання дослідників, компетентність – це рівень умінь і/або 

навичок особистості, що відображає ступінь її відповідності певній компетенції 

і дозволяє діяти конструктивно в умовах, що змінюються, загальносоціальних 

або професійних (Бондар, 2008; Серган, 2011; Скворцова, 2009). 

У науковій літературі термін «компетентність» застосовується в 

значенні обізнаності, авторитетності в якійсь галузі діяльності (Томіліна, 2007). 

Отже, «компетенцію» трактують як: 

- «коло повноважень, прав будь-якої особи, органу, коло питань, справ, 

що знаходяться в чиємусь веденні»; 

- «коло запитань, явищ, в яких ця особа має авторитет, пізнання, досвід» 

(там само). 

Іншими словами, в поняттях «компетентність» і «компетенція» можна 

виділити два аспекти значення: пов’язаних із повноваженнями або 

правомочністю особистості, а також із наявними знаннями, вміннями, 

навичками і досвідом людини. 

Цілком закономірно, що компетентність – це результат досвіду 

особистості та ефективність дій людини, а також її адаптивність у соціальному і 

професійному середовищі. 

З огляду на той факт, що компетентністю в останні роки називають і 

якості особистості, що визначають саму здатність її існування в суспільстві, 

необхідно виділити в базову групу ті компетенції, що відповідають 

професіоналізації особистості і можуть бути названі професійними. Власне, 

саме професійні компетенції і слугували підставою існування компетентнісного 

підходу в педагогіці (Сластенин, Подимова, 1997). 
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Саме в контексті теорії професійних компетенцій такі науковці як 

Л. Сохань, І. Сохань, Г. Несен, трактують поняття «компетентність» як 

сукупність знань, вмінь, навичок, способів і прийомів їх реалізації в діяльності 

особистості, оцінюючи їх у контексті здібностей до будь-якого виду діяльності 

(Сохань Л., Сохань І., Несен, 2003). 

Багато прихильників компетентнісного підходу в педагогіці розглядають 

компетентність як синтетичну якість особистості, розвиток людини в 

професійному та соціальному аспектах, що і дає їй можливість вільно діяти 

навіть у ситуаціях, котрі виходять далеко за межі отриманих нею знань. Тому, в 

компетентності можна виділити такі складові, як: психологічна, мотиваційно-

ціннісна, емоційно-вольова. І в цілому, компетентність характеризує людину, 

як таку, котра здатна досягати поставлених цілей, працювати ефективно, бути 

фахівцем у своїй галузі (Овчарук, 2004). 

У дослідженнях таких науковців як Е. Васильєва, І. Власова, 

Л. Золотарьова, О. Командишко, Н. Мартишина та багатьох інших, бачимо 

інший підхід до професійної діяльності фахівця-хореографа, пов’язаний із 

фундаментальною якістю навчального матеріалу, що викладається педагогами 

сфери мистецтв. Безумовно, навчальний процес кожної конкретної освітньої 

організації за основними змістовними параметрами пов’язується зі специфікою 

навчального матеріалу, в зв’язку з чим, усі його компоненти, включаючи 

методику викладання окремих дисциплін, знання та навички педагогів, 

матеріально-технічну базу навчання, визначають такою системоутворюючою 

якістю, якою в практиці фахівця-хореографа є мистецтво танцю (Васильева, 

2011; Власова, 2010; Золотарьова, 2011; Командишко, 2011; Мартишина, 2006). 

У своїх працях Н. Бігун та О. Власова, відзначають, що викладання 

дисциплін сфери мистецтв значно відрізняється від будь-яких інших 

навчальних предметів, що в цілому принципово формує процес художньої 

творчості. У будь-якому навчальному занятті з’являються своєрідні елементи та 

фундаментальні відмінності, які необхідно описати окремо для формування 
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цілісного уявлення про художньо-естетичну концепцію професійної діяльності 

фахівця-хореографа (Бігун, 2010; Власова, 2011). 

Педагогічна діяльність фахівця-хореографа, за цією концепцією, 

відрізняється такими особливостями: 

- заняття проводяться в атмосфері естетичної рефлексії, що не передбачає 

простої раціональної оцінки навчального матеріалу; 

- студенти повинні бути занурені в контекст безпосередньої творчості i 

сприйняття мистецтва; 

- педагог не може бути тільки транслятором художньо-естетичної 

інформації – йому необхідно мати вагомий досвід творчої діяльності та 

авторитет у галузі виду мистецтва; 

- важливо допомогти студентам усвідомити себе повноправними 

суб’єктами художньо-творчої діяльності, відчути можливість самостійного 

творення об’єктів арт-середовища; 

- неприпустимі ніякі примусові дії, крім пов’язаних із подоланням 

порушень навчальної дисципліни: художня творчість не може бути результатом 

навіть мінімального психологічного насильства; 

- навчально-виховний процес повинен мати характер спільної художньої 

творчості студентів i викладача, в якому останній прагне не довести свою 

перевагу, а підняти до свого рівня всіх тих, хто об’єктивно має відповідні 

схильності; 

- будь-якому аспекту педагогічної діяльності, при викладанні практико-

орієнтованих художньо-творчих дисциплін, притаманні педагогічне 

новаторство та імпровізація, звичайно ж, не доходячи до порушення вимог 

освітньої програми (Власова, 2011). 

Педагогічний процес із практико-орієнтованих дисциплін мистецького 

характеру – це живе і безпосереднє залучення студентів до творчості за тим 

напрямом мистецтва, який формує ці дисципліни. Іншими словами, викладання 

дисципліни стає актом художньої творчості, що принципово відрізняє 

діяльність фахівця-хореографа спеціальних дисциплін, як і будь-якого іншого 
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педагога-практика системи художньої освіти, від усіх інших категорій 

педагогічних працівників. Отже, на заняттях такого типу підтримується реальна 

художньо-педагогічна традиція. 

І. Єрмаков зазначає, що з позиції художньо-естетичної концепції 

професійної діяльності фахівця-хореографа, навчальний процес освітніх 

організацій, що здійснюють навчання діячів мистецтв, виконує ще дві 

найважливіші функції: 1) розвиває естетичний смак і художньо-творчу чуйність 

студентів; 2) сприяє природньому виробленню гармонійних і естетично 

вивірених моральних цінностей. І якщо перше необхідно для самого творчого 

діяча, який не може не володіти такими властивостями як основними в процесі 

створення творів мистецтва, то друга сторона важлива для суспільства. Не 

варто забувати про те, що залучення до світу мистецтва будь-якої людини, 

навіть, зазвичай, дуже далекої від цієї сфери, є виховним актом. Людина 

мистецтва – це вихователь суспільства (Єрмаков, 2000). 

У період модернізації соціально-економічного життя країни, питання 

мистецько-педагогічної науки і практики набувають актуальності в контексті 

розвитку культури як в загальнолюдському, так і національному аспектах. 

Широкий спектр виховання потребує врахування історико-культурних явищ 

України та певних умов сучасного соціуму, що зумовлює розкриття кращих 

напрямів національної культури, виявлення її самобутньої унікальності, 

з’ясування природних зв’язків із надбаннями інших суспільств-націй. 

Усвідомлення і приналежність особистості до певної національності як 

детермінанти особистісної долі, набуває значущості як для української, так і 

для всієї загальнолюдської культури. Національна приналежність виступає не 

особистісним абстрактом, а «потребою душі» – іманентним проявом 

індивідуального духу в контексті розвитку індивіда. 

Означені культурологічні ідеї увійшли в галузь хореографічного виду 

мистецтва, мистецької педагогіки, і здійснюють місію, за І. Ляшенком, 

«підтягнути і зігріти» людину безпосередньо особистісним відчуттям і 

переживанням національного (Ляшенко, 1973). Як різновид  духовної 
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діяльності, хореографічне мистецтво має можливість презентувати всю повноту 

існування в цьому світі конкретної, унікальної особистості, здатної розкрити 

внутрішню наповненість національно-культурного компоненту як 

«справжнього мовлення душі» (там само). 

Сьогодні мозаїчна організація форм музично-хореографічної культури, 

від академічних до масових жанрів, сприяє виникненню у студентів 

примітивного або однобічного художньо-стильового смаку і формує вміння 

виявляти колективну музично-хореографічну свідомість. Специфіка 

«вживання» в різноманіття музичних та хореографічних жанрів полягає у 

здатності особистості розуміти соціальні «коди» сучасних мистецьких явищ. 

Результатом посиленого поглинання зразками високого мистецтва ціннісних 

орієнтирів, стало виникнення соціальної тенденції як засобу впровадження 

культурно-історичної спадкоємності, а музика та хореографія, з їх здатністю 

передавати інтимне емоційне та особисте сприйняття інтелектуальних процесів, 

можуть виступати ефективним інструментом для предметного відтворення 

внутрішнього світу свідомості. Тому,  усвідомлення зразків художньої 

творчості задля освоєння здатності розуміти, оцінювати, виконувати твори 

мистецтва шляхом залучення до національних традицій різних країн – 

важливий аспект процесу підготовки суб’єктів навчального процесу в контексті 

формування в них професійної культури.  

Перш, ніж перейти до питання формування професійної майстерності 

майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних дисциплін, на нашу 

думку, необхідно розглянути поняття й основи професіоналізму, дати 

визначення професійної майстерності та визначити її сутність з позиції 

системного походу. Розглянемо поняття «професійна підготовка хореографів» 

для розробки і застосування його в нашому дослідженні. Аналіз показав, що в 

науково-педагогічних дослідженнях і спеціальній літературі є безліч визначень 

і понять його сутності.  

Специфічний підхід до мистецько-педагогічної підготовки знайшов 

відображення в працях А. Макаренка, який пов’язував підготовку з 
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оволодінням методами, прийомами виховання, педагогічної технікою. Для 

А. Макаренка проблема підготовки  – це фактично проблема створення єдиного 

виховання колективу. Він вважав, що виховання підростаючого покоління 

можна будувати в розрахунку на талант вихователя. Потрібно говорити тільки 

про майстерність: про дійсні знання виховного процесу, про виховному умінні 

(Макаренко, 1960). 

У сучасних дослідженнях категорія «професійна підготовка» 

розглядається як: якісний рівень професійної діяльності, високий рівень 

професійних умінь і навичок, показник професійної підготовленості фахівця. 

Наприклад, Ю. Азаров визначає процес професійної підготовки, з одного 

боку, як синтез педагогічної теорії та практики, з іншого, як якісну визначеність 

професійної діяльності фахівця, обумовлену культурно-історичним рівнем 

розвитку суспільства (Азаров, 1988). Науковець пов’язує підготовку з умінням 

фахівця мистецького профілю об’єднати в своїй творчості гру та труд. Гра як 

вільна діяльність, відкриває можливості вільного спілкування, самореалізації 

особистості, відображає творчий пошук фахівця, його власну ігрову творчість. 

Дослідник наголошує, що «підготовку, в сучасних умовах, не може бути 

розглянуто як систему окремих прийомів. Вона визначається усім духовним 

багатством особистості, завдяки якому методи та прийоми оживають, і, завдяки 

своїй творчій силі, здатні допомогти ввести новий зміст освіти в практику» (там 

само). 

Н. Бакланова, аналізуючи процес підготовки з позиції індивідуально-

творчого підходу, стверджує про унікальність підготовки, та визначає його як 

синтез професіоналізму, творчості та духовності. При цьому, якщо 

професіоналізм – основа, база формування майстерності, умова творчості, то 

творчість – критерій, необхідна складова майстерності (Бакланова, 1994). 

Н. Баклановою розглянуто категорії: «професійна компетентність», 

«професійна культура», «професійне становлення», які також вплинули на 

визначення наших теоретичних позицій і поглядів. Вона зазначає, що «саме 
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процес підготовки визначає неповторність, унікальність фахівця, його 

індивідуальне «обличчя» (там само).  

Цікаву характеристику професіоналізму дає професор хореографії 

Б. Аюханов: «Талант без процесу підготовки та професіоналізму, напевно, 

може існувати та мати право на певне місце в мистецтві, але ось професіоналізм 

без таланту – навряд чи, рано чи пізно бездарність проявить себе, і тоді не 

врятують жодні професійні навички» (Аюханов, 1988). 

У розумінні співвідношення професійної підготовки та професійної 

майстерності існує кілька поглядів: деякі дослідники ототожнюють ці поняття, 

називаючи професіоналізмом високий рівень професійної діяльності, 

майстерність. Саме в такому розумінні вживається поняття «підготовка» в 

акмеології, що пов’язує професіоналізм із процесом досягнення (підготовкою) 

вершин у професійній діяльності (Деркач, Кузьміна, 1991). 

Окремі науковці звужують поняття «професійна майстерність» і 

вважають його лише необхідною частиною, властивістю, «гранню» 

професіоналізму (Ражников, 2009; Рудницька, 2005), інші доводять, що без 

професіоналізму ефективна діяльність неможлива, професіоналізм – необхідна 

ступінь підготовки, база, опора для досягнення високого результату в творчій 

діяльності та майстерності (Нечаев, 2008). 

Аналіз різних визначень професійної майстерності дозволив сформувати 

власний погляд на це поняття, а саме: в нашому дослідженні професійну 

майстерність хореографів ми розглядаємо як рівень набутих професійних 

знань, умінь, навичок і готовність їх застосування в професійній та практичній 

діяльності. 

Отже, в сучасній системі хореографічної освіти педагог виконує не тільки 

звичні функції навчання і виховання, але й створює творчий імпульс розвитку 

особистості студента. Педагог системи хореографічної освіти, особливо  

педагог спеціальних дисциплін, повинен бути майстром, до завдань якого 

входить продовження художньо-педагогічних традицій вітчизняного мистецтва 

хореографії, надання новим поколінням артистів можливості проявити себе в 
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руслі вже накопиченого класичного та сучасного досвіду. Тому, неможливо 

розглядати професійну майстерність і функціональну роль фахівця-хореографа 

виключно в одній концептуальній парадигмі – компетентнісній або художньо-

естетичній. Об’єднуючи потенціал науково-теоретичних уявлень цих 

концепцій, можна сформувати цілісну і багатогранну картину діяльнісної та 

сутнісної специфіки педагога спеціальних дисциплін у системі професійної 

хореографічної освіти, яку необхідно доповнити аналізом структури 

професійної діяльності педагога. 

 

1.2. Професійна майстерність майбутніх хореографів: визначення та 

систематизація ключових понять дослідження 

 

Для дослідження питання професійної майстерності майбутніх 

хореографів основним, на наш погляд, є питання розгляду цієї категорії з 

позиції системного підходу. Аналіз наукових матеріалів та методичної 

літератури свідчить, що питання формування професійної майстерності 

хореографів, професійних знань, умінь і навичок під час навчання спеціальних 

дисциплін у студентів-хореографів до сьогодні не розглядалися. Наукові праці 

та спеціалізована література з мистецтвознавства розглядають та аналізують 

напрями в мистецтві і культурі, а також творчість і майстерність видатних 

діячів. Досліджувана нами проблема полягає в підготовчому (навчально-

творчому) процесі і процесі становлення майбутніх фахівців із хореографії. 

Якщо процес формування професійної майстерності фахівців різних 

профілів розглядати як систему, то особливу увагу вчені звертають на цілі 

цього процесу, що полягають у набутті знань, умінь і навичок. Мета сучасної 

освіти – розвиток тих здібностей особистості, які потрібні їй самій і 

суспільству; включення її соціально-ціннісної активності; забезпечення 

можливостей ефективної самоосвіти, зокрема, підвищення кваліфікації 

(Волкова, 2001).  
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Професійна майстерність становить систему знань, умінь і навичок, що 

формуються відповідно до моделі фахівця та державних освітніх стандартів. 

Отже, Н. Гузій зазначає, що формування професіоналізму – це «педагогічно 

керований процес, який залежить від дії і впливу об’єктивних і суб’єктивних, 

прямих і непрямих факторів, серед яких виділяються потреби, інтереси і 

мотиви як рушійні механізми включення студентів у навчально-творчий процес 

самовдосконалення та самоосвіти, а також певних педагогічних умов (Гузій, 

2004). О. Духнович наголошує на необхідності «всебічного вдосконалення 

особистості майбутнього фахівця, його професійного саморозвитку, творчої 

самореалізації у вивченні різноманітних, професійно-значущих проблем теорії і 

практики» (Духнович, 2003). 

Аналіз праць учених-методистів дозволяє дійти висновку, що на цьому 

етапі сучасної освіти в нашій державі здійснюється активний пошук 

інноваційних технологій навчання і виховання молодих кадрів (Дичківська, 

2004), формування їх професійних якостей (Кузь, 2011). Водночас аналіз 

наукових досліджень у галузі освіти та мистецтва показав, що проблеми 

підготовки фахівців-хореографів у закладах вищої освіти, а також формування 

їх професійної майстерності під час навчання спеціальних дисциплін, як ми вже 

наголошували, не розглядалися. Логіка дисертаційного дослідження визначила 

необхідність розгляду поняття «системний підхід» і застосування його в 

процесі формування професійної майстерності хореографів у закладах вищої 

освіти, що відповідає завданням і цілям наукової роботи. 

Отже, «система», з грецької – ціле, складене з частин; з’єднання, 

сукупність елементів, що знаходяться у відносинах і зв’язках один з одним та 

утворюють певну цілісність, єдність. Необхідно зазначити, що поняття 

«система» зазнало тривалої історичної еволюції і тільки з середини XX століття 

стало одним із ключових філософсько-методологічних та спеціально-наукових 

понять (Гончаренко, 1997). 

Перші уявлення про систему виникли в античній філософії, яка 

тлумачила її як упорядкованість і цілісність буття. У давньогрецькій науці 
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(Арістотель, Евклід, Платон) розроблялась ідея системності знання 

(аксіоматична побудова логіки, геометрії). Сприйняті від античності уявлення 

системності буття розвивалися як в системно-онтологічних концепціях Спінози 

та Лейбніца, так і в побудовах наукової систематики XVII-XVIII ст., яка 

прагнула до природної інтерпретації системності світу (Базалук, 2010). 

У філософії і науці нового часу поняття «системи» використовувалося 

при дослідженні наукового знання; при цьому спектр пропонованих рішень був 

дуже широкий – від заперечення системного характеру науково-теоретичного 

знання до перших спроб філософського обґрунтування логіко-дедуктивної 

природи систем знання. Принципи системної природи знання розроблялися в 

німецькій класичній філософії: згідно з Кантом, наукове знання – це система, в 

якій ціле панує над частинами; Шеллінг і Гегель трактували системність 

пізнання як найважливішу вимогу діалектичного мислення (Алексейчук, 2019). 

Найбільш відповідними, щодо проблем нашого дослідження, є такі 

визначення: «Система – сукупність елементів, що знаходяться в відношенні та 

зв’язках між собою й утворюють цілісне явище. Взаємодія, як категорія 

управління, відображає процес взаємовпливу один на одного різних 

компонентів, будучи найбільш загальною, універсальною формою управління. 

Це і визначає існування та структуру будь-якої системи, властивості 

притаманних їй процесів і явищ» (Мойсеюк, 2001). 

У подальших дослідженнях системний підхід до аналізу педагогічних 

явищ застосовували П. Атутов, С. Батишев, А. Беляєва, В. Леднев, В. Поляков, 

Н. Тализіна та інші. Цікаве визначення системи та її елементів, на нашу думку, 

дають В. Губанов, В. Захаров, А. Коваленко: «Елементом назвемо деякий 

об’єкт (матеріальний, енергетичний, інформаційний), що має важливі для нас 

властивості, але внутрішня будова якого безвідносна до мети розгляду .... 

Зв’язком назвемо обмін між елементами: речовиною, енергією, інформацією. 

Системою назвемо сукупність елементів з такими ознаками: 

а) зв’язки, що дозволяють за допомогою переходів від елементу до 

елементу, з’єднати два будь-яких елементи сукупності; 
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б) властивість (призначення, функція),  відмінна від властивості окремих 

елементів сукупності (Губанов, Захаров, Коваленко, 1986)». 

Структурою системи називається її розчленування на групи елементів із 

зазначенням зв’язків між ними. Зазначене розчленовування може мати 

матеріальну (речову), функціональну та інші основи (Шабанова, 2014). 

Найбільш змістовне і точне, на наш погляд, визначення системи дав 

П. Анохін: «Системою можна назвати тільки такий комплекс вибірково 

залучених компонентів, у яких взаємодія та взаємовідношення набуває 

характеру взаємодії компонентів на отримання сфокусованого корисного 

результату» (Анохін, 1998). 

У своїй сукупності різні підструктури системи утворюють інтегральну 

сукупну структуру. Необхідно зазначити, що кожна з підструктур і сукупність 

структур мають свої системні властивості, що проявляються у функціонуванні 

системи (Кустовська, 2005). 

Компонентний і структурний аналіз системи тісно пов’язаний з 

функціональним аналізом, який передбачає розкриття механізмів внутрішнього 

і зовнішнього функціонування системи. Внутрішнє – досліджується в 

обумовленості системи, з одного боку, її компетентним складом, з іншого – її 

зовнішньою функцією. Зовнішнє функціонування розглядається в аспекті 

інформаційної взаємодії системи і середовища та в плані енергетичної і 

матеріальної взаємодії. 

Виступаючи як нова, більш висока ступінь наукового пізнання, 

системний підхід передбачає певні етапи у вивченні об’єктивної дійсності і 

зв’язок з несистемними методами. Спрямований на створення цілого, 

системний підхід передбачає використання наукового аналізу і синтезу в їх 

діалектичній єдності (Шарапов, 2003). 

На думку І. Блауберга і Е. Юдіна,  пізнання цілого і частин відбувається 

одночасно: «виділяючи частини, ми аналізуємо їх як елементи цілого, а в 

результаті синтезу ціле виступає як діалектичне розчленування, що складається 

з частин» (Блауберг, Юдін, 1993). 
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Методологічна специфіка системного підходу визначається тим, що він 

орієнтує дослідження на розкриття цілісності об’єкта (діяльність ЗВО) і 

механізмів, які її забезпечують, на виявлення різноманітних типів зв’язків 

складного об’єкта та зведення їх в єдину теоретичну картину. 

В Енциклопедії освіти поняття «системний підхід» визначено як напрям 

методології спеціально-наукового пізнання та соціальної практики, в основі 

якого лежить дослідження об’єктів як систем. Системний підхід сприяє 

адекватній постановці проблем у конкретних науках і виробленні ефективної 

стратегії їх вивчення (Енциклопедія освіти, 2010). 

У XX ст. системний підхід посідає одне з провідних місць у науковому 

пізнанні. Передумовою його проникнення в науку є, перш за все, перехід до 

нового типу наукових завдань. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що системний підхід не існує як 

сувора методологічна концепція: він виконує свої евристичні функції, 

залишаючись не надто жорстко зв’язаною сукупністю пізнавальних принципів, 

основний зміст яких полягає у відповідній орієнтації конкретних досліджень. 

По-перше, змістовні принципи системного підходу дозволяють фіксувати 

недостатність старих, традиційних предметів вивчення для постановки та 

вирішення нових завдань. По-друге, поняття та принципи істотно допомагають 

будувати нові предмети вивчення, надаючи структурні та типологічні 

характеристики цих предметів, таким чином сприяючи формуванню 

конструктивних дослідницьких програм (Євтух, Сердюк, 2000). 

На нашу думку, всі принципи системного підходу повинні зводитися до 

наступного: процес прийняття рішень варто починати з виявлення та чіткого 

формулювання кінцевих цілей; необхідно розглядати всю проблему як ціле, як 

єдину систему та виявляти всі наслідки й взаємозв’язки кожного приватного 

рішення; необхідні виявлення й аналіз можливих альтернативних шляхів 

досягнення мети; мета окремих підрозділів не повинна вступати в конфлікт з 

метою всього процесу. 



44 
 

Основною процедурою в системному підході є побудова узагальненої 

моделі, що відображає всі чинники та взаємозв’язки реальної ситуації, які 

можуть проявитися під час реалізації мети та прийняття рішення. Проведений 

теоретичний аналіз проблеми, виявлені умови підготовки кадрів з хореографії у 

ЗВО, способи їх реалізації в процесі навчання, призвели до необхідності та 

зумовили можливість обґрунтування та розробки критеріїв формування 

професійної майстерності хореографів з позиції системного підходу, що будуть 

описано у наступному розділі. 

Дослідження визначило, що системний підхід до формування професійної 

майстерності майбутніх хореографів є потужним засобом пізнання та 

методологічною основою для вирішення практичних завдань щодо 

вдосконалення якості організації діяльності установ соціально-культурного та 

культурно-дозвіллєвого типу, а також підвищення рівня професійного 

хореографічного мистецтва та хореографічної освіти в країні. 

Визначення поняття «професійна майстерність» означає розуміння його 

не як сукупності окремих умінь і прийомів діяльності, а як системи, що 

знаходиться в єдності та взаємозв’язку компонентів, що визначаються 

загальним і професійним розвитком особистості. Проєктований в цьому 

дослідженні системний підхід, відповідає дидактичним закономірностям і 

принципам, а також включає комплекс методів, форм, засобів організації та 

здійснення освітнього процесу, організаційно-методичних процедур і 

спрямований на формування у хореографів усіх компонентів професійної 

майстерності в період їх навчання у ЗВО. 

Для повного розкриття можливості якого-небудь окремого процесу в 

досягненні кінцевого результату, цей процес варто розглядати в певній системі 

об’єктивних відносин (умов). У максимально спрощеному вигляді системний 

підхід – це методика, що дозволяє розглянути важливі сторони і зв’язки 

досліджуваного об’єкта – діяльність ЗВО щодо формування професійної 

майстерності хореографів. 
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Отже, професійна майстерність хореографів – це облік усіх елементів 

процесу підготовки та становлення хореографів (навчально-творчий процес, 

зміст навчальних курсів, виховний, організаційний процеси, практика, 

культурно-дозвільний, соціально-культурний та інші процеси). Фактори, що 

забезпечують ефективність формування професійної майстерності хореографів, 

знаходяться в складній взаємодії і їх облік стане ефективним та 

результативним, на нашу думку, тільки з позиції системного підходу. 

Досліджувати цілісний процес формування фахівців-хореографів 

необхідно на основі системного підходу, що включає в себе, перш за все, 

положення (принципи), узагальнюючі взаємини студентів-хореографів зі 

складними системами загального освітнього процесу. Дослідження проблеми 

дозволило виявити принципи системного підходу до формування професійної 

майстерності хореографів у ЗВО, до яких відносяться:  

- абсолютний пріоритет кінцевої мети діяльності; спільний розгляд 

системи як цілого і сукупності частин (елементів) –  принцип єдності; 

- розгляд будь-якого системоутворюючого елементу професійної 

майстерності у майбутнього фахівця спільно з іншими системоутворюючими 

елементами; 

- введення ієрархії частин (елементів) або їх ранжування забезпечується 

принципом ієрархічності; 

- облік зміни системи, її здатності до розвитку, розширення, більш 

широкого застосування, накопичення інформації характеризується принципом 

функціональності; 

- поєднання системоутворюючих елементів, що впливають на 

формування професійної майстерності хореографів, яке забезпечується 

принципом функціонування (Кочубей, Іващенко, 2014). 

Аналіз проблеми показав, що будь-яка спроба зміни, вдосконалення 

кожного системоутворюючого процесу (елемента) повинна оцінюватись з 

точки зору того, допомагає чи заважає вона досягненню кінцевої мети. Це 

накладає особливу відповідальність на вибір мети та її чітке трактування. 
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Розпливчасті, невизначені кінцеві цілі тягнуть за собою неясність у структурі та 

управлінні системою, і, як наслідок, невірні дії в процесі формування 

професійної майстерності хореографів (Березюк, 2015). 

Як показало дослідження, всі принципи системного підходу мають досить 

тісний взаємозв’язок, а в деяких випадках навіть об’єднуються в один принцип 

єдності та зв’язку. Логіка дослідження позначила необхідність розгляду цих 

принципів окремо та більш детально. По-перше, принцип єдності – це 

орієнтація на внутрішній механізм системи або її частини, а принцип зв’язку – 

на зовнішній. На різних етапах дослідження корисна або одна, або інша 

орієнтація. По-друге, рекомендоване в принципі єдності розчленовування 

системоутворюючих елементів зі збереженням цілісних уявлень про 

професійну майстерність хореографів на практиці значно відрізняється від 

процедури виявлення всіляких зв’язків, рекомендованої в принципі 

пов’язаності. 

Процедура виявлення зв’язків, що застосовується до процесу формування 

професійної майстерності хореографів, призводить до принципу врахування 

зовнішніх факторів, які часто згадують в сучасній літературі та які можна не 

брати до уваги як самостійні. Сама мета має ієрархічну структуру (Бех, 1998). 

Принцип ієрархії акцентує увагу на корисності встановлення зв’язку між 

цілями і системоутворюючими елементами всього процесу. Принцип 

функціональності стверджує, що будь-який системоутворюючий елемент 

професійної майстерності хореографів тісно пов’язаний з функцією їх 

професійної діяльності в майбутньому. На практиці цей принцип означає, що в 

разі надання професійній діяльності хореографів нових функцій, необхідною 

умовою «роботи» системи є перегляд її структури, а не намагання втиснути 

нову функцію в уже відпрацьовану систему. Принцип розвитку досить 

зрозумілий в своєму формулюванні. Поняття розвитку, змінності при 

збереженні якісних особливостей, виділяється майже в кожному 

системоутворюючому елементі формування професійної майстерності 

хореографів (Краевский, Бережнова, 2006). 
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У своїх працях А. Сбруєва зазначає, що розширення функцій і 

модернізації закладаються в принципи побудови та змісту навчально-творчого 

процесу ЗВО з підготовки фахівців різних профілів. Межі розширення функцій 

зазвичай визначені та досить обмежені. Навряд чи буде розумно створювати 

універсальні засоби, здатні формувати професійну майстерність фахівців у ЗВО 

без обмежень (Сбруєва, 2008).  

Водночас наше дослідження показало, що спрямованість і зміст 

навчально-творчого процесу, педагогічні технології, ефективні авторські 

методики викладання, вдосконалення методики навчання та методи 

формування професійних якостей у хореографів представляються нам 

безмежними. З огляду на творчу специфіку у закладах вищої освіти, як показала 

практика, в навчально-творчому процесі можливості самонавчання і 

самоорганізації студентів безмежні. Таким чином, використання принципу 

розвитку лежить в основі розробки цього напряму. 

Отже, в ході дослідження було визначено кілька способів обліку 

невизначеності у процесі підготовки хореографів, який заснований на 

інформації певного виду. По-перше, можна оцінювати «найгірші» або «крайні» 

можливі результати процесу формування професійних якостей у майбутніх 

фахівців і розглядати саме їх. У цьому випадку ми визначаємо якісь 

«обов’язкові» професійні якості фахівця та на основі їх можемо робити 

висновки про професійну підготовку фахівців. Цей спосіб називають методом 

гарантованого результату. По-друге, за інформацією про характеристики 

випадковостей можна визначати ймовірні характеристики загальної 

професійної підготовки хореографів. По-третє, за рахунок дублювання та інших 

педагогічних технологій виявляється можливим з «ненадійних» 

системоутворюючих елементів складати досить «надійну» модель підготовки 

висококваліфікованих фахівців-хореографів. 

Усе вищезазначене, на нашу думку, i є основними принципами 

формування професійної майстерності хореографів на основі системного 

підходу. Підкреслимо, що саме основні, тому що в науковій літературі 
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розкриваються і безліч інших принципів системного розгляду того чи іншого 

об’єкта. Одні з них носять характер дублювання або уточнення наведених 

(наприклад, принцип зовнішнього середовища), інші мають більш вузьку 

спрямованість або сферу застосування. 

На наш погляд, багаторазове і постійне застосування принципів 

системного підходу до формування професійної майстерності хореографів 

забезпечить стабільний результат у навчально-творчому процесі ЗВО з 

підготовки молодих фахівців, і в цілому сприятиме вдосконаленню 

хореографічної освіти і хореографічного мистецтва в нашій державі. 

Існує твердження, що принципи системного підходу зручні для критики 

вже наявних систем і менш зручні для створення та визначення нових. Такий 

погляд на цю проблему пов’язаний із тим, що ці принципи виникли з 

багаторазового повторюваного практичного досвіду. Однак аналіз наукової 

літератури виявив досить переконливі й обґрунтовані приклади того, як істотно 

нові проблеми вирішувалися саме на основі широкого використання системних 

принципів (Астафьева, 2005; Бех, 2005; Заброцький, 2002; Курило, 2000; 

Линенко, 1996). 

Найголовнішим у системі формування професійної майстерності у 

фахівців творчого спрямування у ЗВО, як вважають більшість дослідників, є 

творча специфіка професійної діяльності. Ми поділяємо цю позицію. Саме тут 

студенти можуть проявити та виробити індивідуальний творчий стиль, творчо 

застосувати свої знання, вміння та навички, отримані з теоретичної та 

практичної специфіки діяльності, впровадити елементи нестандартності, 

оригінальності у створенні нового. 

На наше переконання, мета тієї чи іншої навчальної дисципліни є одним з 

елементів мети підготовки фахівця. Мета вивчення теми є елементом системи 

цілей навчальної дисципліни і т. ін. Мета – це початок організації навчального 

процесу і може трактуватися як засвоєння змісту на необхідному рівні. Відомо, 

що саме від вибору цілей найбільшою мірою залежить вибір змісту, методів і 

засобів навчання. Отже, мету в системному підході до формування професійної 
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майстерності хореографів, повинно бути поставлено діагностично, тобто 

настільки точно й виразно, щоб можна було однозначно зробити висновок про 

ступінь реалізації та побудови певного дидактичного процесу, який ґарантує її 

досягнення під час навчання.   

Аналіз наукової літератури (Вишневський, Кобрій, Чепіль, 2001; 

Галузинський, Євтух, 1995; Спицнадель, 2000)  показав, що проблема 

систематизації навчання розглядалася в педагогіці багатьма видатними 

вченими, в дослідженнях яких виділяються такі основні цілі навчання: 

- визначення цілей через зміст навчального матеріалу; 

- визначення цілей через діяльність педагога; 

- визначення цілей через внутрішні процеси розвитку студентів; 

- визначення цілей через організацію навчальної діяльності студентів на 

заняттях. 

Вітчизняні та закордонні вчені розглядали постановку цілей як вихідну 

особливість навчальної діяльності, що складається з мотиваційного, 

організаційного та контрольно-оцінного етапів (Бондаревская, 2005; Карпенко, 

1998; Ліпська, 2007; Михайличенко, 2004; Сисоєва, 1997). 

Проведене нами дослідження показало, що структура системного 

підходу до формування знань, умінь і навичок у майбутніх хореографів включає 

в себе, крім цільового компонента, що представляє все різноманіття цілей – від 

загальної мети (підготовка фахівців) до конкретного завдання (формування 

професійної майстерності), ще й змістовний компонент – відображає сенс, 

вкладений як в спільну мету, так і в кожну конкретну задачу, а методи, форми 

та контроль визначають взаємодію педагога та студента, їх співпрацю, 

організацію й управління навчально-творчим процесом у цілому. 

Дослідження виявило одне зі складних питань у методології системного 

підходу, яким є визначення системної підстави, тобто рівня, який покладено в 

основу функціонування системи. На сьогодні немає єдиних критеріїв для 

визначення системних підстав. Як правило, вони виділяються на основі 
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всебічного наукового аналізу відповідно до завдань дослідження (Bertalanffy, 

1992). 

Уявлення про цілісність системи нерозривно пов’язане з встановленням 

критеріїв, за якими цю систему можна виділити з навколишнього середовища. 

Основним критерієм для цього є розгляд системи з боку цільового призначення. 

Той чи інший компонент може бути віднесений до системи в міру його участі в 

досягненні мети. На тлі цільової цілісності системний підхід передбачає 

розкриття предметного складу системи, сукупності окремих її компонентів. 

Аналіз компонентів системи в їх взаємозв’язку дає уявлення про 

структуру системи, про її внутрішню організацію. Виступаючи як нова, більш 

висока ступінь наукового пізнання, системний підхід передбачає певну 

етапність у вивченні об’єктивної дійсності та зв’язку з несистемними методами. 

Спрямований на створення цілого, системний підхід, разом з тим, передбачає 

використання наукового аналізу та синтезу в їх діалектичній єдності. Пізнання 

цілого та його частин відбувається одночасно: «виділяючи частини, ми 

аналізуємо їх як елементи даного цілого, а в результаті синтезу ціле виступає як 

діалектичне розчленовування, що складається з частин» (Драч, 2012). 

Аналіз наукової літератури показав, що в освітньому процесі існують 

різні підходи до системи. Так, Б. Лихачов виділяє такі компоненти системи, де 

відбувається педагогічний процес:  

- цілеспрямована педагогічна діяльність фахівця;  

- зміст педагогічного процесу; 

- організаційно-управлінський комплекс, організаційний каркас; 

- педагогічна діагностика; 

- критерії ефективності педагогічного процесу; 

- організація взаємодії з природою і суспільним середовищем (Лихачов, 

1996). 

Як основні компоненти системного підходу, де відбувається педагогічний 

процес, Є. Гаращук виділяє: мету, завдання, зміст, методи, засоби, умови, 
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форми взаємодії, а також результати, що досягаються при цьому (Гаращук, 

2006). 

Л. Кайдалова і І. Сабатовська зазначають, що компоненти системного 

підходу характеризують цілі, завдання, зміст, методи, форми взаємодії педагога 

та учня, а також результати цієї взаємодії. Під системою вони розуміють 

«виділене за певними критеріями цілісне утворення» і характеризують її 

«внутрішньою цілісністю структур, утворених єдністю цілей, організаційних 

принципів, змісту, форм і методів навчання» (Кайдалова, Сабатовська, 2013). 

Л. Ткаченко наголошує, що процес навчання майбутніх фахівців – це 

своєрідна система, яка характеризує життєдіяльність людського суспільства, і в 

зв’язку з цим має свої положення, що визначають характер і специфіку процесу 

навчання. Зміст освіти визначає конкретний обсяг знань, умінь і навичок з тієї 

чи іншої навчальної дисципліни. Важливою особливістю процесу навчання 

дослідник вважає характер діяльності тих, хто навчає і навчається (Ткаченко, 

2003). 

Отже, як видно з вищевикладеного, в науці немає єдиного визначення 

поняття «система» і «системний підхід», однак глибокий аналіз дозволив 

виділити деякі загальні положення, присутні в більшості визначень, що загалом 

відповідають загальним дидактичним принципам, а саме: 1) системний підхід 

являє собою цілісне, відмінне від навколишнього середовища уявлення; 2) ця 

цілісність носить функціональний характер; 3) системний підхід є 

диференційованим на безліч взаємопов’язаних компонентів, що мають цілком 

визначені властивості; 4) властивості системного підходу не зводяться до 

властивостей складових його компонентів. 

Отже, наявність означених характеристик ставить цілу низку практичних 

завдань і визначає понятійно-категоріальний апарат дослідження. «Якщо ми 

вивчаємо систему як ціле, а не як сукупність окремих фрагментів, то ми 

повинні використовувати стратегію дослідження, в якій місце кожного ступеня 

визначається з точки зору ретельного узгодження всіх фрагментів в єдине ціле в 

кінці програми дослідження» (Носенко, 2014).  



52 
 

Ми також дотримуємося точки зору М. Фіцули, що система – це 

авторська, індивідуальна інтерпретація концепції навчання, що має на виході 

якийсь продукт у вигляді теоретичних робіт (Фіцула, 2002). 

Виключно цінною для нашого дослідження в плані системного підходу до 

педагогічних явищ є концепція В. Беспалька. У своїх працях він зазначає, що на 

сучасному етапі розвитку освітньої системи починає формуватися системний 

підхід до розробки «педагогічної теорії». Базується цей підхід на прикладному 

характері педагогічної науки та її технологічних цілях. Змістом системного 

підходу є синтез основних положень усіх напрямів – «частка створення цілісної 

педагогічної теорії». В основу системного підходу покладено положення про 

необхідність усебічного підходу до явищ (Беспалько, 1989). 

Система, на нашу думку, може розглядатися як модель, що реалізується в 

рамках визначеної методичної концепції, заснованої на певних психолого-

педагогічних теоріях, але з урахуванням конкретних цілей і умов навчання. При 

цьому ми враховуємо, що будь-яка система складається з взаємопов’язаних, 

взаємообумовлених компонентів, а саме: цілей навчання, змісту навчального 

матеріалу, змісту навчального процесу, засобів навчання, сукупності прийомів, 

характерних для цієї системи. 

Завдання дослідження припускають розробку критеріїв формування 

професійної майстерності хореографів з позиції системного підходу. Таким 

чином, для того, щоб визначити складну модель системного підходу до процесу 

формування професійної майстерності хореографів, варто розглянути і 

визначити процес функціонування його підсистем (формування знань, умінь, 

навичок хореографів). 

Такі системоутворюючі елементи як розвиток виконавських і формування 

організаторських навичок хореографів, їх самостійна робота – є елементами 

формування творчої індивідуальності майбутніх хореографів; вони визначають 

ті категорії, що будуть розглянуто в ході подальшого дослідження. 

Отже, підсумовуючи все вищезазначене, можна дійти висновків про те, 

що наше дослідження пов’язане з дидактичними категоріями «професійна 
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майстерність», «системний підхід», які ми проаналізували, а в подальшому 

будемо розглядати окремо, а також у всіх взаємозв’язках процесу підготовки 

хореографів у ЗВО. 

В основу пропонованого нами системного підходу до формування 

професійної майстерності хореографів покладено теорію діяльності, 

розроблену видатними вченими О. Леонтьєвим та С. Рубінштейном, теорію 

поетапного формування П. Гальперина, теорію системного підходу 

В. Беспалько, І. Блауберга та Е. Юдіна, наукову концепцію доктора 

педагогічних наук, професора А. Жаркова про «ціннісно-орієнтований, 

активно-діяльнісний підхід до цілісного єдиного технологічного процесу як 

послідовного і систематизованого втілення на практиці змодельованого 

характеру колективних дій суб’єктів і об’єктів навчання» (Беспалько, 1989; 

Блауберг, Юдін, 1993; Гальперин, 1998; Жарков, 2005; Леонтьев, 1996; 

Рубинштейн, 2002).  

Ми прагнули узагальнити і використати досвід формування професійної 

майстерності фахівців із різних спеціальностей (у тому числі творчих), який 

застосовувався в практиці ЗВО та отримав яскраве і багатогранне відображення 

в творчості видатних педагогів минулого і сьогодення: А. Макаренка, 

В. Сухомлинського, Л. Толстого, К. Ушинського; Ю. Азарова, Н. Бакланової, 

Н. Кузьміної, В. Сластьоніна та багатьох інших. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Узагальнення процесу формування професійної майстерності хореографів 

у процесі навчання спеціальних дисциплін у закладах вищої освіти України 

здійснено на основі єдності наукових підходів, що дало можливість 

сформулювати висновки.  

Аналіз української та зарубіжної наукової літератури дозволив визначити 

стан розробленості проблеми формування професійної майстерності 

хореографів у процесі навчання спеціальних дисциплін у закладах вищої освіти 
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України: з’ясовано, що до визначення моделі й методики формування 

означеного феномену науковці приділяли не значну увагу; висвітлені в 

дисертації наукові положення вчених розкривають локальні проблеми 

підготовки студентів спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво і 

Хореографія). Значну кількість наукових публікацій присвячено аспектам 

фахової підготовки студентів, а праць, в яких проаналізовано процес 

формування професійної майстерності хореографів у процесі навчання 

спеціальних дисциплін обмаль, що й обумовило вектор дослідження. Аналіз 

мистецько-педагогічних, культурологічних та мистецтвознавчих джерел 

показав, що кількість наукових праць, в яких подано методичні рекомендації 

щодо розвитку професійної майстерності майбутніх хореографів в умовах 

вітчизняної хореографічної освіти, значно обмежена, однак у методичних 

рекомендаціях щодо вибору методів, прийомів та педагогічних умов 

формування досліджуваного явища існують розбіжності, які заважають 

створенню чіткої моделі формування професійної майстерності фахівців-

хореографів.  

Доведено про необхідність розробки ефективної моделі та методики 

формування професійної майстерності майбутніх хореографів у процесі 

навчання спеціальних дисциплін як невід’ємної складової їх професійного 

розвитку, в основу якої має бути покладено процес вивчення музичних і 

хореографічних жанрів та стилів, форм творчості, підвищення мотиваційної 

сфери студентів, їх зацікавленості до фахової підготовки, розвиток емоційності, 

артистизму, посилення художньо-естетичної сфери майбутніх хореографів. 

На основі методологічної єдності наукових підходів узагальнено зміст 

понять «професійна підготовка», «професійна майстерність», «компетентність». 

У процесі аналізу означених дефініцій було встановлено, що чіткого 

формулювання ключового поняття «професійна майстерність майбутніх 

хореографів» у мистецько-педагогічній поняттєвій базі не існує.  

З метою уникнення наукових суперечностей щодо визначення ключового 

поняття дослідження в роботі запропоновано його авторську інтерпретацію, а 
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саме, професійна майстерність хореографів розглядається, перш за все, як 

рівень набутих професійних знань, умінь, навичок і готовність їх застосування 

в професійній та практичній діяльності. 

 

Основні наукові результати опубліковано в працях: 

1. Чжан Сяо. Поняття професійної майстерності хореографів як системи. 

Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 

Умань : Візаві, 2021. Вип.1. С. 107-112. 

2. Чжан Сяо, Коваленко О. В. Особливості професійної культури та 

компетентність фахівця-хореографа. The world of science and innovation. 

Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. Cognum 

Publishing House. London, United Kingdom. 2021. P. 562-564. 

3. Чжан Сяо. Системний підхід до формування професійної майстерності 

майбутніх хореографів. Стан освітнього процесу в умовах викликів сьогодення: 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : 

Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 2021. С. 138-140. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ У ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН  

 

2.1. Сутність та структурні компоненти професійної майстерності 

майбутніх хореографів 

 

На сучасному етапі ряд вітчизняних дослідників займаються актуальними 

проблемами в галузі мистецтва танцю. Однак глибокий аналіз функціонування 

хореографічного мистецтва в Україні виявив відсутність цілісності системи 

підготовки хореографів у навчальному процесі ЗВО. Сьогодення висуває 

суспільству високі вимоги до професійної підготовки майбутніх фахівців, до 

організації навчально-творчих процесів із підготовки висококваліфікованих 

кадрів, до якості обслуговування населення та надання освітніх послуг. 

Професійна майстерність фахівців, на наше переконання, передбачає 

інтеграцію всіх системоутворюючих її елементів, а їх тісна взаємодія в 

навчально-творчому процесі ЗВО забезпечить високу якість підготовки 

хореографів. 

Дослідження показало, що основу системного підходу до формування 

професійної майстерності хореографів становить взаємодія всіх 

системоутворюючих компонентів-процесів. Аналіз проблеми дозволив 

виділити об’єктивні чинники формування професійної майстерності 

хореографів в умовах ЗВО, до яких відносяться: 

- навчальний процес; 

- самостійна робота студентів; 

- науково-дослідна діяльність; 

- творчість студентів; 

- практика в установах культури та мистецтв; 

- концертно-виконавська (сценічна) діяльність; 



57 
 

- культурно-дозвіллєва діяльність студентів, що організовує систему 

підготовки та цілеспрямовано веде до формування у студентів професійних 

знань, умінь і навичок за фахом. 

Організацію навчального процесу у ЗВО повинно бути спрямовано на 

досягнення студентами рівня обов’язкової підготовки та створення умов для 

поглибленого вивчення навчального матеріалу, розвитку творчої особистості, її 

ділових здібностей, а також формування у майбутніх фахівців професійної 

майстерності. 

Наразі завдання закладів освіти з підготовки хореографів – не тільки 

озброїти студентів певним обсягом знань, а й розвинути у них вміння 

користуватися ними, застосовувати набуті навички за обраним фахом на 

практиці та у професійній діяльності. Отже, в навчально-творчому процесі 

закладів освіти більшої актуальності набуває проблема розвитку творчих 

здібностей студентів, які спрямовані на формування їх професійної 

майстерності. 

Хореограф – це не просто професіонал, який володіє певним обсягом 

знань, умінь, навичок і необхідними професійними якостями, це обов’язково 

творча особистість. 

Такі дослідники як В. Черніченко та Т. Хрістідіс відзначають, що 

«професійна підготовка фахівців полягає у формуванні двох важливих для 

професійної діяльності якостей – світосприйняття та культури: загальної, 

професійної та педагогічної» (Черниченко, Христидис, 2007).  

Ми погоджуємось з позицією авторів, так як вважаємо, що такі якості як 

світогляд і культура є системоутворюючими компонентами професійного 

рівня фахівця. Водночас дослідження професійної майстерності як складного 

багатоаспектного, багаторівневого об’єкту вимагає системного підходу. «У 

системному дослідженні аналізований об’єкт розглядається як певна множина 

елементів, взаємозв’язок яких зумовлює цілісні властивості цієї множини. 

Основний акцент припадає на виявлення різноманіття зв’язків і відносин як в 
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середині досліджуваного об’єкта, так і в його взаєминах із зовнішнім 

оточенням і середовищем» (Wallace, 1991). 

Формування професійної майстерності хореографів у ЗВО України має 

свою мету у вигляді підсумкової моделі формування професійного фахівця в 

галузі хореографічного мистецтва. Рішення проблеми цілей навчання 

хореографів в умовах ЗВО України підводить нас до необхідності виявлення 

дидактичних основ у навчанні та для досягнення кінцевої мети – професійна 

майстерність хореографів на основі системного підходу. Отже, розглянемо 

загальні закономірності дидактики й особливості в застосуванні її категорій у 

вирішенні завдань дослідження. 

Відомо, що цілісну дидактичну систему було створено К. Ушинським, 

який визначив однобічність формальної та матеріальної освіти, розкрив 

схожість і відмінність наукового пізнання та вчення, детально розробив 

питання сприйняття, засвоєння та закріплення знань, розвитку мислення в 

процесі навчання (Ушинський, 1990). 

Розвитку теорії професійної освіти у вищій школі сприяли 

Н. Лобачевський, К. Тимирязєв, М. Жуковський та інші. Загальною 

методологічною основою є діалектичний матеріалізм, в основу якого покладено 

принципи загальної освіти, зв’язку школи з політикою та навчання з життям, 

свідомого засвоєння учнями основ наук, формування у них ідейності, 

переконаності, моральних якостей та ідеалів. 

Завданням цього параграфа є визначення дидактичних основ формування 

та визначення структурних компонентів професійної майстерності хореографів 

у ЗВО України. Рішення проблеми цілей навчання дозволяє нам визначити 

зміст навчально-творчого процесу у ЗВО. Як зазначає Н. Тализіна: «При 

визначенні змісту освіти необхідно виходити із загальної мети» (Талызина, 

1998). Ми поділяємо цю точку зору. Дидактика є теорією освіти. Щоб 

забезпечити засвоєння майбутніми фахівцями повного обсягу знань з 

хореографічного мистецтва, необхідно спиратися на закономірності навчання, 
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розвиток та зміцнення розумових і фізичних здібностей, оволодіння якими 

дозволить розробити ефективні технології навчання. 

На нашу думку, включення в зміст навчання крім знань, що підлягають 

засвоєнню по кожному предмету, системи видів діяльності, в які ці знання, 

вміння та навички повинні увійти, забезпечить підготовку хореографів у ЗВО 

України на більш високому професійному рівні.  

Відповідно до наукової позиції Н. Тализіної, в дослідженні ми розглянемо 

різні види діяльності студентів у навчально-творчому процесі ЗВО, де можна 

застосувати отримані знання, вміння та навички, а головне оволодіти 

професійною майстерністю в галузі хореографічного мистецтва. Всі види 

діяльності студентів у навчально-творчому процесі, що спрямовані на 

формування знань, умінь і навичок, є системоутворюючими елементами 

системного підходу до вирішення наших завдань. Щодо підготовки хореографів 

у ЗВО України, то тут існує необхідність проаналізувати основні види 

діяльності, адекватні особливостям відповідних творчих спеціальностей, 

спеціалізаціям та цілям підготовки. 

Проведений аналіз надав можливість виявити основні види діяльності, що 

є системоутворюючими елементами системного підходу до процесу 

формування професійної майстерності хореографів ЗВО України, серед яких: 

навчальна, творча, виховний процес, навички організаційної та дозвільної 

роботи, науково-дослідницька діяльність, творча та самостійна робота 

студентів, види практик.  

Донедавна хореографам (виконавцям і викладачам), глибоко просоченим 

практичними навичками сценічного мистецтва, неможливо було довести, що 

освоєння та вивчення хореографічних дисциплін можливо й іншими методами, 

крім практичного вивчення. Однак сучасні вимоги суспільства до професіонала 

багато в чому змінилися. Змінилися й самі поняття «професіонал», «професійні 

здібності», «професійна майстерність». 

Професійні вимоги до фахівців різних профілів сьогодні мають багато 

спільного з урахуванням чисто специфічних якостей. Наприклад, кожен 
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фахівець повинен володіти і знаннями, і вміннями, і навичками на високому 

професійному рівні, а отже, і фахівець-хореограф не є винятком. 

Професійні здібності – сукупність досить стійких  індивідуально-

психологічних якостей людини, що забезпечує успішність навчання певної 

трудової та розумової діяльності, її виконання і вдосконалення в ній. Таким 

чином, професійну майстерність можна розглядати в педагогіці як 

усвідомлену творчу діяльність. «Майстерність – це отримана людиною під час 

навчання можливість та готовність самостійно використовувати набуті знання і 

прийоми здійснення практичних дій у змінених умовах діяльності» (Жарков, 

2007). 

Дидактика розглядає знання, вміння та навички в єдності і взаємозв’язку. 

Знання, вміння і навички – ланки одного ланцюга, в якому вміння (центральна 

ланка) відображають знання на практиці та є основою набутих навичок.  

Дидактика також розглядає закономірності, що проявляються як 

тенденції, одні з них притаманні процесу навчання, незалежно від характеру 

діяльності викладача та змісту навчання у ЗВО. Наприклад, вивчення традицій, 

елементів танцювальної пластики, стародавніх звичаїв, історичних етапів 

формування традиційної танцювальної культури українців несе в собі виховну 

функцію пізнання національної культури, дбайливого ставлення до 

стародавньої культури народу. Або, навпаки, у студентів формується негативне 

ставлення до вивчення традиційної національної культури, що вони вважають 

«анахронізмом», не потрібним в сучасному житті (Джумакова, 2006). У цьому 

випадку, на нашу думку, майбутній фахівець отримає знання, опанує вміннями 

та навичками хореографічного мистецтва, проте майстром – професіоналом 

своєї справи, як правило, він не буде. 

У дослідженні ми виділяємо таку особливість професійної підготовки 

майбутніх хореографів як глибоке розуміння та переконаність в обраній 

спеціальності. Цю особливість ми виводимо на паралель дидактичної основи 

підготовки висококваліфікованих кадрів тому, що вважаємо наявність цього 

принципу обов’язковим у процесі формування та становлення хореографів у 
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ЗВО. Інші дидактичні закономірності відносяться до процесу конкретної 

діяльності викладача та студента (Закон про вищу освіту, 2014).  

Дослідження показало, що в системному підході до процесу формування 

професійної майстерності хореографів у ЗВО України застосовано різні методи 

організації навчально-творчого процесу, які дозволять його вдосконалити. На 

нашу думку, дидактичні основи навчання хореографічному мистецтву у ЗВО 

України найбільш характерно можуть бути виражено в методиці викладання 

хореографічних дисциплін.  

Сучасні проблеми педагогіки відрізняються пошуком нових 

нетрадиційних рішень освітньо-виховної діяльності, створенням умов для 

найбільш повного розвитку та саморозкриття особистості. Випускники 

хореографічних факультетів працюють у різних установах культурно-

дозвіллєвого та соціально-культурного типу: хореографічних ансамблях, 

центрах народної творчості, школах мистецтв, будинках культури і т. ін. Це 

вимагає безперервного оновлення знань, необхідних для повноцінного 

виконання професійних завдань. Сьогодні, на жаль, майбутні фахівці у ЗВО 

України отримують знання та навички, які не в усьому відповідають 

зростаючим професійним вимогам, що й обумовлює необхідність подальшого 

вдосконалення професійної майстерності фахівців. Необхідно зазначити, що 

зростання рівня професійної освіти хореографів підсилюється їх потребами у 

своєму вдосконаленні. 

Доцільно зауважити, що в Україні існує певний стійкий зв’язок між 

професійним рівнем хореографів і бажанням підвищити їх активність у набутті 

глибоких теоретичних знань, практичних умінь і навичок, а також в отриманні 

нової кваліфікації, розширенні свого кругозору. При цьому майбутні фахівці не 

задоволені освітою в рамках тільки традиційних форм навчання та звертаються 

до всіх каналів поширення знань. 

У наш час помітно зросла роль самоосвіти як одного з елементів 

структури професійної майстерності, отже, актуальною стає організація 

централізованої системи підвищення кваліфікації хореографів в Україні з 
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різних напрямів хореографічного мистецтва. Семінари, які б проводили знані 

діячі хореографічного мистецтва, а також функціонування факультативів та 

спецкурсів, також ефективно б допомогло всім бажаючим вдосконалювати 

професійну майстерність. 

Власне думка про підвищення кваліфікації фахівців не є чимось 

принципово новим у хореографічній освіті, проте, в нашому розумінні, істотно 

змінюються і розширюються цілі професійної освіти, і, разом із тим, приходить 

і нове розуміння її ролі та перспектив. Якщо раніше в підвищенні кваліфікації в 

основному бачили компенсацію недоліків професійної підготовки, то сьогодні 

на перший план виступає необхідність постійної адаптації фахівця до змін у 

суспільстві і навколишньому світі. Крім того, все більш усвідомленою у 

фахівців стає потреба в безперервному розкритті творчих здібностей, 

підвищенні професійної майстерності, підтримці власної 

конкурентоспроможності і професійної компетентності. 

На нашу думку, два процеси – впровадження виробничої практики в 

сферу освіти і вторгнення освіти в сферу діяльності установ культурно-

дозвіллєвого і соціально-культурного типу, призвели до розмивання меж між 

цими сферами, до їх зближення та взаємопроникнення. Це також визначає 

необхідність створення концептуальної моделі системного підходу до 

формування професійної майстерності хореографів у ЗВО України. Однак 

тільки збільшення обсягу необхідних знань від фахівців, які проходять 

підготовку у ЗВО, не може привести до фундаменталізації професійної освіти в 

країні, так як таке прагнення перешкоджатиме формуванню професійної 

майстерності майбутніх фахівців-хореографів (Лифинцева, 2000).  

Отже, дидактичної основою формування професійної майстерності 

хореографів є ефективна взаємодія підсистем – установи культурно-

дозвіллєвого і соціально-культурного типу (хореографічні колективи, творчі 

об’єднання, центри народної творчості, танцювальні гуртки), середні спеціальні 

та заклади вищої освіти; створення додатково до них організованої, та, разом із 

тим, досить гнучкої підсистеми – професійної бази практики для майбутніх 
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фахівців. Самооцінка і обговорення з викладачем тих чи інших виступів, як 

показала практика, дуже важливі для формування у майбутнього фахівця 

адекватної професійної оцінки, усвідомлення рівня своєї професійної 

майстерності та творчого потенціалу в цілому. 

Виступ на сцені завжди пов’язаний з хвилюванням, тому психологічна 

готовність до публічного виступу, формування навичок сценічної поведінки та 

саморегуляції, самоконтролю – обов’язкова складова професійної майстерності 

хореографів у ЗВО України (Борисова, 1996). Сьогодні фахівець повинен уміти 

бачити невідповідності в своїй діяльності, виявляти їх причину, знайти спосіб і 

заходи їх усунення, вживати відповідних заходів, прогнозувати планований 

результат, усувати їх пропонованим методом, отримати результат і постійно 

проводити «упереджувальні» заходи. 

Дидактичні основи професійної майстерності хореографів України також 

повинні відображатися в методах викладання і вивчання хореографічних 

дисциплін, які, в свою чергу, мають застосовуватись у тісній взаємодії 

теоретичного навчання і практичного курсу у ЗВО України. Все це вимагає від 

викладача академічного, чіткого, точного виконання танцювальних елементів, 

навчальних комбінацій перед студентами. Такий показ сприймається як 

демонстрація професійно-виконавської майстерності викладача, на який 

повинні орієнтуватися студенти. З огляду на специфіку хореографічного 

мистецтва, крім технічного, в показі рухів дуже важливий емоційний фактор, 

як один з елементів структури професійної майстерності – вміння виконати той 

чи інший танцювальний рух не тільки грамотно і правильно, з точки зору 

загальноприйнятих професійних вимог, а й емоційно, виразно, відповідно до 

емоційного змісту національної музики та ідейного ментального пафосу 

(Будасси, 1992). 

У ході проведеного аналізу нами визначено основні структурно-

дидактичні особливості професійної майстерності хореографів, серед яких 

виділяємо: 

- особливість планування професійної діяльності; 



64 
 

- способи і прийоми виконання професійної діяльності; 

- прийоми спілкування; 

- організаторські здібності фахівців-хореографів; 

- особливості танцювально-рухової моторики. 

Закони дидактики передбачають зв’язок із соціологією (використання її 

даних), а також з віковою психологією і фізіологією вищої нервової діяльності 

(Ломов, 2008). Ми не будемо заглиблюватися в ці категорії, тому що вважаємо, 

що глобальних відмінностей серед студентів, які навчаються за хореографічним 

спеціальностями за названими категоріями, не спостерігається. Практика 

показує, що соціальні умови не впливають на формування професійної 

майстерності хореографа у ЗВО, а вікова категорія серед студентів – 17-22 

років. 

Для нашого дослідження необхідно розглянути питання індивідуально-

психічних властивостей людини і визначити ступінь їх впливу, як на загальний 

розвиток особистості майбутніх фахівців, так і на формування професійної 

майстерності майбутніх хореографів. З одного боку,  ми в своєму дослідженні 

розглядаємо формування професійно необхідних якостей хореографів у ЗВО 

України за законами дидактики. Тобто, спираючись на пізнання різних наук 

(педагогіки, соціології, психології, фізіології та інших), ми шукаємо ефективні 

способи формування професійних кадрів у галузі хореографічного мистецтва. З 

іншого боку, з огляду на досвід педагогіки і суміжних їй наук, ми намагаємося 

виявити дидактичні особливості професійної майстерності майбутніх 

хореографів у ЗВО України.  

Для нас є важливим ще один нюанс, або точніше специфічна особливість. 

Наприклад, кожній людині властивий свій темп і ритм психічних процесів, 

ступінь стійкості почуттів. Фізіологічною основою цих природних 

індивідуально-психологічних особливостей є властивості нервової системи. 

Властивості нервової системи кожної людини – це найбільш стійкі 

індивідуальні особливості, які є досить консервативними та суттєво не 

змінюються протягом усього життя, а тим більше не можуть бути змінені в 
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процесі її підготовки до будь-якої професійної діяльності (Стефаненко, 2014). 

Тому, завдання викладачів полягає не в тому, щоб змінити такі вроджені 

властивості у студентів (одна i та сама властивість нервової системи в одних 

умовах може сприяти діяльності, в інших – бути перешкодою до успіху та 

вирішення професійних завдань), а в тому, щоб максимально враховуючи їх, 

підготувати хореографів до майбутньої професійної діяльності. На нашу думку, 

не враховувати природні ресурси студентів у процесі навчання та формування 

їх професійної майстерності – значить порушувати в особистості цілісність, 

гармонійність, вести її до ущербності та внутрішнього дискомфорту. 

Отже, дидактична особливість підготовки хореографів у ЗВО України, як 

показало дослідження, полягає і в тому, що, з огляду на природні ресурси 

майбутніх фахівців, їх індивідуальні властивості, долучити їх до осмислення 

специфіки хореографічного мистецтва та національної хореографії, які 

формувалися в різних соціальних та історичних умовах; розуміння 

національного колориту традиційної творчості, національно-соціальних 

відмінностей у формуванні духовної культури українського суспільства та їх 

ролі в суспільно-громадському житті.  

Тому, ефективним методом формування професійної майстерності 

хореографів у ЗВО України, ми вважаємо індивідуальний підхід, що враховує 

шляхи пристосування властивостей нервової системи студентів до вимог 

професійної діяльності. Це питання має безпосередньо педагогічне значення: 

вміти допомогти студенту з будь-якими властивостями нервової системи 

динамічно пристосуватися до навчання і до подальшої професійної діяльності – 

є основою педагогічної діяльності викладачів. Йдеться про індивідуальний 

підхід, який передбачає врахування індивідуальних відмінностей студентів, 

розробку прийомів, засобів і методів формування професійної майстерності 

хореографів, обумовлений типологічними властивостями нервової системи 

(Султанбаева, 2010). 

В основу індивідуального підходу, що розглядається нами в наступному 

підрозділі, покладено ідею розуміння студента особистістю, яка розвивається зі 



66 
 

своєрідним набором індивідуальних якостей. Це передбачає визнання різних, 

але рівноцінних по ефективності способів здійснення навчально-творчої 

діяльності, відповідних об’єктивним вимогам професійної діяльності викладача 

й індивідуальним властивостям майбутнього фахівця.  

Загальний аналіз навчально-творчого процесу ЗВО дозволив виявити 

компоненти навчально-творчої діяльності студентів-хореографів, спрямовані 

на формування їх професійної майстерності. 

У процесі створення хореографічного твору професійна майстерність 

фахівця-хореографа виражається в здатності до презентації продукту своєї 

діяльності; до оцінки своєї діяльності та саморозвитку; до роботи з 

матеріалами, на основі яких створюється той чи інший танець. Отже, 

професійна майстерність фахівця-хореографа як властивість особистості, 

інтегрує в своїй структурі креативний, анатомічний, поведінковий, 

когнітивний, рефлексивний компоненти. Зміст показників формування 

професійної майстерності хореографа розкривається в процесі створення 

хореографічного твору, де кожен етап вимагає прояву професійно значущих 

здібностей, які виробляються в процесі професійної підготовки. 

Розглянемо виділені нами компоненти більш детально. 

Креативний компонент професійної майстерності фахівця-хореографа 

проявляється у втіленні (проектуванні) конкретного художнього образу 

засобами хореографії, що вимагає здібностей до оволодіння хореографічною 

лексикою та малюнком танцю, здібностей до висловлення певної ідеї, 

здібностей до створення хореографічного образу, здібностей до просторового 

рішення та побудови художнього твору. 

Анатомічний компонент професійної майстерності фахівця-хореографа 

характеризується здібностями до освоєння технічно складних і конструювання 

нових, що не виконувалися раніше, елементів і рухів танцю; здібностями до 

виконавської виразності; здібностями до художнього перевтілення в процесі 

створення хореографічного тексту; здібностями до грамотного розподілу 

фізичних навантажень у залежності від форми, змісту та тривалості 
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хореографічного твору, що визначається зовнішньою фізичною формою та 

проявляється в індивідуальних анатомічних і фізіологічних особливостях 

хореографа. 

Поведінковий компонент професійної майстерності фахівця-хореографа 

вимагає здібностей до (організації) освоєння техніки, стилю, манери виконання 

основних елементів танцю; здібностей до побудови навчальних і танцювальних 

комбінацій; здібностей до використання різних засобів і методів викладання 

танцю; здібностей до пластичної інтерпретації одного і того ж руху в 

залежності від обраного художнього образу, що проявляється в характері 

хореографічного твору, а так само в емоційному наповненні та розкритті 

образу, що втілюється. 

Показниками когнітивного компонента професійної майстерності 

фахівця-хореографа є знання системи викладання танцю; знання різних шкіл і 

напрямів, а також видів хореографічного мистецтва; знання особливостей 

музично-хореографічної драматургії; знання основ теорії та історії народної 

хореографічної творчості; знання регіональних особливостей танцю, 

національних традицій для відродження, збереження та розвитку традицій 

народної хореографічної культури, що вимагає освоєння різних соціальних 

ролей (комунікацій) у професійній діяльності. 

Рефлексивний компонент професійної майстерності фахівця-хореографа 

реалізується в аналізі та переоцінці накопиченого досвіду світової 

хореографічної культури, що передбачає здатність до усвідомлення цінностей 

хореографічної культури; здатності до створення нових хореографічних рішень 

зі збереженням традицій народної хореографічної культури; здатності до 

самонавчання та навчання виконавця; здатності до створення різних за формою 

і змістом хореографічних композицій відповідно до законів драматургії. 

Отже, професійна майстерність фахівця-хореографа, яку представлено 

сукупністю компонентів, є вираженням нового якісного рівня професійної 

діяльності хореографа, його готовності до роботи в умовах сучасної 

соціокультурної сфери, що забезпечує комфортний стан особистості в 



68 
 

професійному соціумі, сприяє професійному розвитку фахівця, його кар’єрному 

просуванню в умовах соціально-професійного розвитку, де весь попередній 

накопичений досвід роботи забезпечує міцний фундамент для подальшого 

професійного зростання. 

 

2.2. Структурно-функціональна модель та методика формування 

професійної майстерності майбутніх хореографів у процесі навчання 

спеціальних дисциплін  

 

Ефективність формування досліджуваної проблеми студентів у ЗВО 

України визначається застосуванням низки педагогічних принципів під час 

навчально-виховного процесу. Так, під принципами (лат. principium – основа, 

початок) – розуміються ті положення, що визначають прийоми й методи 

навчально-виховної роботи, її зміст та організаційні форми. Будучи 

відображенням навчального процесу, принцип стає основою для визначення 

його правил. При цьому, ці правила залежать від самого принципу навчання, 

конкретизуючи та підпорядковуючись йому і сприяючи його реалізації.  

Як зазначається в Українському педагогічному словнику, педагогічні 

принципи – це основи, які показують найважливіші закономірності навчального 

процесу та визначають вимоги до організації його методів впливу та змісту. 

Педагогічні принципи є вимогами, які охоплюють усі сторони процесу 

навчання та відображають його результативність (Ярмаченко, 2001).  

Отже, застосування принципів формування професійної майстерності 

майбутніх хореографів у процесі навчання фахових дисциплін передбачає 

виконання практичних вказівок, які використовувались у конкретних 

навчальних ситуаціях під час дослідної роботи.  

Усі рівні освіти, в рамках хореографічного мистецтва, мають принципові 

відмінності щодо професійних компетенцій майбутніх фахівців та формування 

їх професійної майстерності, а також щодо завдань рівневої підготовки та 

сфери їх майбутньої професійної діяльності. Принципи хореографічної 
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педагогіки характеризуються такими факторами як виконавча і творча 

дисципліна на заняттях, педагогічний авторитет і професійний портрет, 

установка на педагога, його ерудиція, взаємовідношення викладача i студентів, 

методи та методика навчання, ставлення колег і педагогічного складу до 

педагога і т. ін. «Щоб уникнути цього, необхідно дати студенту час зміцнитися 

та пізнати закони справжньої органічної творчості природи. Але це нелегко та 

довго, так як  нашою мовою пізнати – означає відчути, а відчути – вміти» 

(Сухленко, 2007).  

На думку М. Валукіна, «поки початківець не зміцниться в основному, не 

можна йому давати ні того, ні іншого... Коротше кажучи, початківцю потрібен, 

перш за все, твердий ґрунт, на якій він міг би міцно стати» (Валукин, 2007). 

Н. Тарасов також писав про необхідність поступового переходу від простого 

руху до освоєння більш складних: «Проникнення в усі «таємниці» точної 

техніки танцю починається з перших кроків навчання на основі найсуворішого 

принципу – від простого до складного. Тому, приступати до вивчення кожного 

наступного, більш складного, руху можна тільки тоді, коли весь попередній 

буде досить точно освоєно і відпрацьовано студентами ... Вивчати новий рух, 

який вказано в програмі, без попередніх «заготовок», означає порушити 

правильний ріст точності виконавської техніки» (Тарасов, 1996). 

Розглянемо основні принципи формування професійної майстерності 

майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних дисциплін. 

Одним із перших принципів формування професійної майстерності 

майбутніх хореографів є творча дисципліна, а також творча атмосфера в 

умовах процесу підготовки фахівців. Головний ворог – це погана творча 

дисципліна педагога, що тягне за собою безсистемність навчального процесу, 

освоєння студентами навчального матеріалу, і, як наслідок, низькі результати і 

низький рівень підготовки. 

Прояви самодисципліни педагога відображаються в єдності професійних 

вимог, перш за все, до себе і до своїх студентів. У зв’язку з цим, найбільш 

раціональним є підхід до творчої дисципліни студентів і ставлення педагога до 
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цього. На думку К. Станіславського: «Артистична етика – вузькопрофесійна 

етика сценічних діячів. Її основи ті ж самі, що й у громадської етики, але вони 

повинні бути пристосовані до умов нашого мистецтва. Ці умови різноманітні та 

складні ... Перш за все, артистична етика повинна узгоджуватися з природою, 

характером і властивостями творчої волі і таланту, яким, насамперед, властиві: 

пристрасність, захоплення прагнення творчої волі, а також подолання 

перешкод, що заважають дії творчого таланту. На практиці артист зустрічає на 

своєму шляху чимало таких причин і перешкод, що заважають його творчості» 

(Станиславский, 1982). 

У балетному класі виховання свідомої дисципліни – вкрай важлива 

вимога. Наприклад, студент, майбутній хореограф, недостатньо уважний на 

занятті, він постійно помиляється, не запам’ятовує задану комбінацію. 

Викладач не повинен підвищувати голос, а повинен з’ясувати ситуацію, що 

склалася, та, звичайно, з’ясувати причину такої поведінки з боку студента. 

Можливо, у студента є об’єктивна причина – погане самопочуття або трапилось 

щось неприємне. Педагог потрапляє в ситуацію, коли він зобов’язаний 

проявити такт і турботу про студента, з’ясувати причину та прийняти 

правильне рішення, або роз’яснити, що недбале ставлення до навчання 

неприпустиме (за необ’єктивної причини), або підтримати студента (за 

об’єктивної причини ) і провести виховну роботу. 

Спираючись на концепції видатних театральних діячів і майстрів своєї 

справи К. Станіславського і Н. Тарасова, можна визначити основні принципи 

хореографічної педагогіки, що можуть бути застосовано для всіх видів 

професійної підготовки та формування професійної майстерності усіх творчих 

спеціальностей, в тому числі i хореографії, де виконавча дисципліна – є 

основним показником творчої особистості. 

К. Станіславський стверджує: «Якщо немає порядку і правильної робочої 

атмосфери, то колективна творчість перетворюється на муку, і люди товчуться 

на місці, заважаючи один одному. Зрозуміло, що всі повинні створювати і 
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підтримувати дисципліну ... Важливе правильне ставлення до репетиції і 

розуміння того, що від неї можна вимагати ...» (Станіславський, 1984). 

Н. Тарасов так розвиває цю думку в педагогіці хореографії та балету: 

«Треба сказати, що виховання свідомої дисципліни – тривала справа. Тому 

проводити її в педагогічній практиці треба поступово, від заняття до заняття – у 

доступній, але досить наполегливій формі. Тоді студенти зажадають розвивати 

в собі цю якість. Студент зрозуміє, на чому засновано свідому дисципліну та її 

значення для майбутнього фахівця, справжнього майстра своєї справи» 

(Тарасов, 2005). 

Другий принцип формування професійної майстерності майбутніх 

хореографів – це етична і естетична єдність, як гарантована основа творчої 

особистості. Майбутній фахівець повинен чітко пам’ятати, що його 

покликання – це формування морально-естетичної свідомості у себе, як 

майбутнього артиста-хореографа, та у своїх учнів, яким він буде передавати 

свої знання, уміння та навички. Тут ми маємо справу з нерозривністю і 

взаємодією таких загальних понять, як «метод-культура-особистість», так як 

естетична сторона педагогічної діяльності фахівця є невід’ємною частиною 

його професійної майстерності.  

Ознаки єдності творчої дисципліни, працьовитості та прагнення можна 

зустріти у висловлюваннях А. Мессерера, коли він був прийнятий в трупу 

театру: «Відтепер моє життя наповнилося переважно роботою. Щоденні 

вправи, прагнення до максимальної чіткості та чистоти танцю, ускладнення 

існуючих позицій і пошук нових ... Я не думаю, що коли-небудь припиню 

прагнути підійматись вгору. Моє майбутнє малюється мені як невпинна робота 

над собою» (Мессерер, 2007). Це прагнення видатний педагог-хореограф 

А. Мессерер зберіг протягом усього свого багаторічного творчого шляху. 

Творча дисципліна педагога та його учнів – це один з основних 

показників педагогічної практики, що виявляє успішність у вирішенні 

поставлених професійних і навчальних завдань. Конкретний прояв елементів 

етико-естетичного єдності. Отже, особистість видатного педагога сама по собі – 
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 це прояв життєвого людського духу та прагнення до підвищення професійної 

майстерності. 

Третій принцип формування професійної майстерності майбутніх 

хореографів – попередня установка на викладача. Для розгляду цієї категорії 

ми звернулися до педагогічного досвіду М. Валукіна. «Допомога в освоєнні 

елементів класичного танцю, іншими словами, установка першокурсників у 

початковій фазі свого навчання на роль педагога, який повинен впливати на 

весь подальший шлях становлення артиста, виглядала досить утилітарно. 

Очевидно, що ця установка на педагога була більш тотожна встановленню 

спортсмена на тренера, ніж майбутнього артиста на майстра. Очевидно, що 

першокурсники розуміли, що вони збираються займатися художньою 

творчістю. Але при цьому в самому початку розглядали процес навчання, 

наприклад, біля станка, лише як необхідну «механічну» умову (розвиток 

м’язової сили, координації та інше), але не як безпосереднє залучення до 

мистецтва» (Валукин, 2007). 

Отже, завдання зміни установки на себе не як на тренера, а як на творчу 

особистість, у педагога полягає, по-перше, в корекції тренувальної потреби 

студентів на виконавську практику і, по-друге, у створенні ситуації, адекватної 

цій новій потребі. Отже, на особливу увагу заслуговує педагогічний досвід 

видатного педагога минулого Н. Легата, досвід роботи в театрі якого 

підказував, як атмосфера заняття впливає на сприйнятливість студентів. Тому, 

він завжди прагнув «висвітлювати веселощами тягар напруженого екзерсису». 

Його надихав гумор і життєлюбність. Він цінував радість і захват студентів від 

подолання складнощів навчальних завдань (Гнедич, 1996). 

Четвертим принципом формування професійної майстерності майбутніх 

хореографів є змістовність і смислова спрямованість танцювальної техніки. У 

таких танцях, що складаються з суцільних вигуків, немає і віддаленого натяку 

на осмислену конструкцію пластичної мови. Думаючий фахівець-хореограф не 

погодиться виконувати таку абракадабру, бездумному ж – все одно, була б 

можливість показати свої технічні та природні дані (Захаров, 1993). Не можна 
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не погодитися з міркуваннями великого майстра хореографічної справи 

Р. Захарова, який особливого значення в танці надає його смисловій і 

змістовній пластиці. 

П’ятим принципом формування професійної майстерності майбутніх 

хореографів є емпатичний, тобто злиття з об’єктом в єдине ціле. Цей 

принцип було запропоновано Є. Басіним, відомим психологом, філософом, 

фахівцем з естетики та психології мистецтва. З позиції науково-педагогічного 

аналізу в хореографічній педагогіці, розглянув цей феномен і обґрунтував ще 

один принцип єдності новаторства та традицій, у поєднанні з широким 

діапазоном освоєння всіх засобів мистецтва,  В. Самітов.  На його думку,  в 

формуванні професійної майстерності майбутнього хореографа емпатія – це 

процес моделювання «Я» ... Це означає, що людина може перевтілюватися в 

образ будь-якого явища, об’єкта і т. д. (Самітов, 1992). 

Так,  В. Самітов визначає три емпатичні рівні: 

- емпатія на рівні «викладач – хореографічний елемент»; 

- емпатія на рівні «студент – хореографічний елемент»; 

- емпатія на рівні «викладач – студент». 

Розглянемо ці рівні детальніше. 

1. Емпатичний рівень «викладач – хореографічний елемент». Постійне 

прагнення до оновлення танцювальних форм і стилів поєднується з 

обов’язковою опорою на традиції класичного танцю. Таким чином, один із 

принципів формування професійної майстерності можна сформулювати як 

принцип єдності новаторства та традицій у поєднанні з широким діапазоном 

освоєння всіх засобів мистецтва. 

2. Емпатичний рівень «студент – хореографічний елемент» полягає в 

тому, що емпатична ситуація «викладач – хореографічний елемент», за умови 

не пересічності та майстерності педагога, передається студенту або «заражає» 

студента з тією різницею, що для викладача хореографічний елемент – це його 

досвід, а для студента – це навичка. Тут, природно, вирішальну роль грає саме 

викладач, а всі якості особистості педагога емпатуються (наслідуються) 
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студентом. Отже, авторитетність емпатичного рівня «викладач – 

хореографічний елемент» породжує ефективність естетичного рівня «студент – 

хореографічний елемент». 

3. Рівень «викладач-педагог». Цей рівень є результатом двох попередніх. 

А саме «викладач – хореографічний елемент – студент» загальний об’єкт 

«хореографічний елемент» є сполучним емпатичним об’єктом і, нарешті, для 

студента «перетворюється» в «Я», тобто може керувати і свідомістю, і 

поведінкою. Тому, без цієї взаємодії викладача зі студентом, неможливо було б 

чинити той величезний вплив, який чинили видатні педагоги, майстри, 

наставники на розвиток світового балету і хореографічного мистецтва в цілому. 

Отже, вищенаведені принципи формування професійної майстерності 

майбутніх хореографів підкреслюють багатоплановість та складність процесу 

підготовки фахівців цього профілю. Стимулом для розвитку педагогічної 

методології в хореографії є вимоги глядача та сучасного суспільства, які, в 

свою чергу, визначають для фахівця-хореографа напрями нових пошуків, 

підходів для подальшого вдосконалення своєї професійної майстерності. 

Постійна взаємодія за схемою педагог-учень-глядач-педагог і є 

фундаментальною основою методології професійної хореографічної освіти. 

Враховуючи вищезазначене, важливими шляхами досягнення поставленої 

мети дослідження є розробка та впровадження в навчальний процес 

педагогічних умов формування професійної майстерності майбутніх 

хореографів. У цьому контексті вважаємо за доцільне розглянути поняття 

«педагогічні умови». Як зазначає Є. Полат, адекватні умови сприяють переходу 

властивостей речей з можливості в дійсність. Умови відображають відношення 

речі до тих факторів, завдяки яким вона виникає та існує (Полат, 2006).  

Педагогічні умови є важливим компонентом групи об’єктів, їх взаємодій і 

станів, що сприяє функціонуванню того чи іншого явища. Педагогічні умови є 

суттєвим чинником ефективності, оскільки саме вони створюють необхідні 

обставини, в яких формуються досліджувані явища. Ми солідарні з 

твердженням В. Андрєєва, що педагогічні умови – це спрямований відбір, 
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побудова, використання відповідних методів, змістовних елементів, а також 

форм навчального процесу задля досягнення поставленої мети (Андреев, 2004).  

Під педагогічними умовами формування досліджуваного явища маємо на 

увазі поєднання об’єктивних обставин зовнішнього характеру, які сприяють 

результативності зазначеного процесу та від яких залежить ефективність 

сформованості досліджуваного феномену у майбутніх фахівців-хореографів. 

Підкреслимо, що умови у нашому дослідженні було обрано, виходячи з 

теоретичного усвідомлення сутнісних характеристик професійної майстерності 

майбутніх хореографів.  

Отже, аналіз літератури з проблеми дав можливість створити основу для 

виявлення педагогічних умов формування професійної майстерності майбутніх 

хореографів, серед яких:  

- забезпечення розвитку вмотивованості студентів щодо оволодіння 

професійною майстерністю на основі прийняття ними цінностей 

хореографічної освіти на початковому етапі фахової підготовки;  

- актуалізація ціннісного ставлення майбутніх хореографів до оволодіння 

професійною майстерністю;  

- реалізація особистісно зорієнтованого підходу в процесі формування 

професійної майстерності майбутніх хореографів у процесі навчання 

спеціальних дисциплін.  

Більш детально розглянемо запропоновані нами педагогічні умови 

формування досліджуваної якості.   

Перша педагогічна умова – забезпечення розвитку вмотивованості 

студентів щодо оволодіння професійною майстерністю на основі прийняття 

ними цінностей хореографічної освіти на початковому етапі фахової 

підготовки. 

Розвиток пізнавального інтересу до вивчення хореографії, розкриття її 

ролі й значення для професійної діяльності можливо в умовах прояву 

студентами самостійності та активності в ході навчального процесу, їх 
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мотиваційного залучення в мистецьку діяльність суспільства, формування у них 

природної потреби отримання в професійній діяльності певного визнання. 

Кожній людині, незалежно від сфери її професійної діяльності, 

самостійність забезпечує: самовизначення, самовираження, самоствердження. 

Тому, в сучасному освітньому процесі, перед викладачем стоїть завдання 

розвитку мотиваційної сфери, інтелекту, самостійності студента. Сутність 

процесу підготовки фахівця полягає не тільки в тому, щоб дати певні знання, 

вміння та навички, а й у тому, щоб озброїти студентів методами та засобами 

самостійного опанування цими знаннями, уміннями та навичками. 

Щоб створити передумови для прояву активності й самостійності 

студентів під час навчального процесу, необхідно порушити їх інтерес до 

вивчення та засвоєння конкретного матеріалу, розкривши його роль і значення 

для розвитку професійної майстерності. 

Необхідно так організувати процес підготовки фахівця, щоб отримані 

студентами знання, уміння та навички набували особистісного сенсу, тобто 

були не просто матеріалом для формального складання заліків та іспитів, щоб 

студенти свідомо й зацікавлено зверталися до наукових та методичних джерел з 

метою професійного самозбагачення й становлення. 

Підсумковим результатом прояву самостійності в навчально-виховному 

процесі є ступінь усвідомлення майбутніми фахівцями значущості навчання, 

уміння вчитися, формування індивідуального стилю професійної діяльності. 

Оскільки самостійність людей формується в різних видах діяльності, а в 

студентів – у навчальній діяльності, то завдання викладача – найбільш 

ефективно організувати навчальний процес (Самойленко, 2002). 

Саме організація та зміст загального процесу підготовки відіграють 

визначальну роль у становленні особистості майбутнього хореографа, а його 

особистість, як професіонала, формується під час щоденної праці, в результаті 

якої збагачується і вдосконалюється професійна майстерність виконавця. 

Підготовка і навчання майбутніх хореографів є надзвичайно складним і 

різнобічним процесом. Під час навчання студенти освоюють велику кількість 
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спеціальних дисциплін, курс соціально-гуманітарних та загальних професійних 

дисциплін, де й отримують фундаментальні знання. Але для того, щоб ці знання 

стали основою поведінки, вони повинні усвідомлюватися, а це відбувається в 

процесі їхнього емоційного переживання. Отримавши особистісну значущість у 

процесі чуттєвого сприйняття, знання перетворюються на переконання. 

Виходячи з цього, необхідно створити таке освітньо-виховне середовище, яке 

сприяло б формуванню професійної майстерності майбутніх хореографів, 

забезпечувало виховання моральної особистості, викликало позитивні емоції й 

позитивне ставлення до світу. 

Важливо, щоб організацію вивчення майбутніми хореографами 

спеціальних дисциплін було підпорядковано їх глибокому засвоєнню, виходу 

на більш високий рівень сучасного професійного мислення. Засвоєння 

фундаментальних тем професійно спрямованого характеру допоможе 

студентам усвідомити сучасні тенденції, закономірності та суперечності 

мистецтва, а в процесі своєї професійної діяльності грамотно, на належному 

фаховому рівні, оперувати цими категоріями, приймати правильні рішення в 

реальному житті.  

Досвід показує, що інтерес, проявлений до мистецтва ще на перших 

курсах – при вивченні базових спеціальних дисциплін, утримується до старших 

курсів – аж до написання дипломних робіт. Цей інтерес викликаний низкою 

причин, основні з яких: 

− прагнення самостійно, поза університетських занять, розібратися в 

сучасних проблемах хореографічного мистецтва та спробувати використати 

накопичені за час навчання знання; 

− поєднання інтересу до спеціальних дисциплін, а також прагнення 

спробувати себе в новій сфері діяльності; 

− відсутність сформованих стереотипів, підходів у викладанні 

предмета, що дозволяє «творити, вигадувати, пробувати»; 
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− освоєння нових педагогічних технологій, використання сучасних 

засобів, методів навчання хореографічній майстерності (комп’ютерні 

технології, застосування медіатехнологій в навчанні, тощо); 

− можливість самореалізовуватися в професійно-мистецькій сфері 

діяльності, розвивати власну особистість, здобувати життєвий досвід. 

Другою педагогічною умовою у нашому дослідженні виступила  

актуалізація ціннісного ставлення майбутніх хореографів до оволодіння 

професійною майстерністю. Як відомо, необхідним чинником ефективного 

здійснення педагогічної діяльності, її складовим елементом є цінності 

професійного спрямування (Шульга, 2017).  

У широкому побутовому сенсі цінності розглядаються як предмети, які 

мають властивості, що є необхідними та корисними для людини. Філософське 

поняття цінності є наближеним до ролі, «значення», яке те чи інше явище, 

предмет відіграє в процесі існування та діяльності людей згідно з їхніми 

бажаннями та потребами, цілями та інтересами. Тобто, значення обумовлено не 

лише якостями предмета, але й потребами активної людини.  

Зв’язок явища чи предмета з активним суб’єктом зумовлює важливу чи 

неважливу, позитивну чи негативну якість значення, відносно певної людської 

потреби. Зв’язок, який визначається з позиції ролі та значення першого для 

другого є ціннісним ставленням (Ильин, 2002).   

А. Левінсоном було виділено три форми існування цінностей у їх 

взаємозалежності між собою: особистісні цінності, соціальні ідеали, предметне 

втілення цінностей. На думку науковця, вираження цінностей відбувається в 

основній формі – суспільних  ідеалах, що являють собою певні соціальні 

утворення, які виробляються у суспільній свідомості. При цьому, ціннісні 

ідеали можуть втілюватися лише в процесі практичної діяльності. Форма ідеалу 

властива цінностям особистісного характеру, які й формують внутрішній світ 

суб’єкта (Левинсон, 1990). 

А. Канарський розглядає ціннісно-смислове відношення як ключове 

теоретичне утворення, яке, разом із смисловими мотивами та поведінкою, 
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закріплює взаємозв’язки та взаємозаміни в активній системі особистісних 

сенсів. Дослідник вважає, що саме ціннісні орієнтації на найвищому рівні 

сприяють саморегуляції та самоорганізації людської поведінки (Канарский, 

2008). За В. Франклом, існують універсальні та загальні цінності, які базуються 

на трьох основних компонентах людського існування: духовності, свободі та 

відповідальності (Франкл, 1990). 

Психолого-педагогічна наука серед основних проблем виділяє саме 

проблему цінностей. Це пов’язано з тим, що саме система ціннісних відношень 

особистості визначає людську поведінку протягом усього її життя. Так, 

Дж. Адлер вважає цінності сенсом усього життя людини, за умови їх прийняття 

та усвідомлення останнього (Adler, 1991). М. Валлейз зазначає, що цінності – це 

те, що людина найбільше цінує у власному житті, що має для неї важливе 

значення (Wallace, 1991). 

Особливу увагу в педагогічній науці приділяють цінностям духовного 

змісту. Серед них: цінності здобутих наукових знань, передових ідей, найвищих 

естетичних та моральних переконань. Духовні цінності є лакмусовим папірцем 

духовної зрілості та духовного здоров’я людини. Відомо, що життєві цінності 

знаходяться у тісній єдності з потребами та інтересами особистості, впливають 

на її поведінку. Відповідно, серед безлічі цінностей суб’єкт обирає ті, які є 

характерними для його власної системи життєвих уявлень (Хлоповских, 2007). 

Підкреслюємо, що аналогічними термінами, які означають цінності, є 

переконання й інтереси. Так, утворення цінностей не можливе без переконань й 

інтересів, у вигляді сукупності стимулів та мотивів. Людина підпорядковує 

предмети та міжособистісні відношення згідно з власною ціннісною ієрархією, 

яка є стимулом до здійснення певної системи вчинків протягом життєвого 

шляху. Тож, початковими елементами на шляху утворення цінностей є 

бажання, потреби, інтереси людини в певній сфері (Тараненко,1997).  

Нами було враховано, що визначення цінності (позитивного значення 

досліджуваного утворення для майбутніх фахівців-хореографів) відбувається в 

межах ціннісного ставлення, отже, розглянемо поняття «ставлення».  
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Так, філософська наука розглядає ставлення як категорію, за допомогою 

якої виражаються характерні особливості розташування та взаємозалежності 

елементів тієї чи іншої системи. Це поняття розуміється як емоційно-вольова 

настанова індивіда на будь-що. Іншими словами, ставлення відображає його 

(індивіда) позицію, інтелектуальне співставлення різних об’єктів чи їх сторін. 

Наукове мислення аналізує сутнісні характеристики речей, закономірності їх 

утворення та систему взаємовідношень з іншими речами (Лотман, 2000). На 

думку Арістотеля, «ставлення» є «способом буття та пізнання». Поняття 

«ставлення» з’явилось завдяки співставленню будь-яких двох предметів за 

обраною або наявною ознакою та їх порівняння (Ильичев, 1983).  

Як науковий термін поняття «ставлення» вперше було використано 

О. Лазурським. Систему ставлень людини він убачав у напряму її особистості. З 

погляду науковця, психічне життя людини не існує без ставлень; суб’єктом 

ставлення є індивід у цілому, а як об’єкт виступає реальна дійсність 

(Лазурский, 2019).  

Представники психологічної науки досліджують систему ставлень 

особистості з різних позицій. Так, учені Ο. Лазурський, Ο. Кοвальов, 

М. Левітов, С. Рубінштейн досліджували цей термін в особистісному аспекті. 

В. Мясіщевим було досліджено сутність ставлення, О. Ковальовим цей 

феномен було розглянуто з погляду властивості особистості, яка активно діє. 

Ставлення як настанову було досліджено Д. Узнадзе. С. Рубінштейн та 

В. Богословський характеризували ставлення як єдність інтелекту, волі та 

емоцій. Варто зауважити, що цими науковцями було закладено підґрунтя 

наукового підходу щодо розгляду ставлень у структурі особистості.  

На генетичному рівні ставлення людини є результатом її природного та 

суспільно-історичного розвитку. Виникнення ставлення відбувається завдяки 

взаємодії особистості з навколишнім середовищем та демонструє її потребу у 

його пізнанні та перетворенні. Саме з цієї причини, ставлення можна 

розглядати як зв’язок індивіда з об’єктивною дійсністю, реальністю.   
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В. Мясищев, розглядаючи сутність поняття «ставлення» доводить, що 

воно є структурованою системою зв’язків людини з різноманітними сторонами 

об’єктивної реальності, які були нею обрані та усвідомлені. Науковцем 

виокремлено три види ставлення: потреба, емоційне ставлення, оцінне 

ставлення. На думку В. Мясищева, до них, перш за все, належать переконання 

людини, її оцінки та інтереси. Ця система є відображенням особистісного 

досвіду та процесу його дієвих перетворень (Мясищев, 1998). 

Як психічний феномен, ставлення індивіду в цілому відображає його 

взаємодію з оточуючою дійсністю. Поряд із цим, особистість має можливість й 

змінювати своє ставлення щодо певних сторін оточуючої реальності(соціуму, 

людини, навколишньої природи, а також різноманітних видів мистецтва та 

явищ суспільного життя, тощо). Загальне предметне відношення демонструє 

зв’язки особистості з оточуючим середовищем, які є відмінними у кожної 

людини та пояснюються її особистісним досвідом.  

Отже, ставлення – це відношення людини до оточуючого середовища та 

проявів його діяльності. Ставлення формується завдяки історичному, 

природному та суспільному становленню соціуму, а також особистому 

життєвому досвіду. У процесі виявлення свого ставлення до будь-чого, індивід 

демонструє те, що є для нього цінним та прийнятним, а те, що відкидається – 

недопустимим, негідним його, ціннісно стороннім. 

Наявні дані дають можливість узагальнити, що завдяки ціннісному 

відношенню до професійної майстерності, досліджуваний феномен набуває 

ціннісного значення для майбутніх хореографів, сприяє зацікавленості цим 

феноменом, спонукає до оволодіння ним. Таким чином, реалізація другої 

педагогічної умови є необхідною для формування професійної майстерності 

майбутніх хореографів.   

Останньою  педагогічною умовою у нашому дослідженні було обрано 

реалізацію особистісно зорієнтованого підходу під час формування 

професійної майстерності майбутніх хореографів у процесі навчання 

спеціальних дисциплін.  
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Аналізуючи довідкову літературу з досліджуваної проблеми, ми дійшли 

висновку, що формування професійної майстерності може здійснюватися лише 

з урахуванням принципів особистісно зорієнтованого підходу. Як відомо, 

зазначений підхід вимагає переходу від абстрактної та безособової педагогіки 

до педагогіки гуманної, що ґрунтується на принципах толерантності та 

співробітництва, орієнтується на сприйняття всіх учасників навчального 

процесу як цінності, незалежно від їх культурної та національної 

приналежності. 

Вважаємо за доцільне розглянути таку дефініцію, як «спеціальні 

дисципліни процесу фахової підготовки хореографів».   

Згідно з Стандартом вищої освіти України за спеціальністю 

«Хореографія», який затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і 

науки № 358 від 04 березня 2020 року, до блоку спеціальних (фахових) 

дисциплін відносять такі, що формують спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності здобувача вищої освіти, а саме (Стандарт, 2020) (Додаток А): 

1. Усвідомлення ролі культури і мистецтва в розвитку суспільних 

взаємовідносин. 

2. Здатність аналізувати основні етапи, виявляти закономірності 

історичного розвитку мистецтв, стильові особливості, види і жанри, основні 

принципи координації історико-стильових періодів світової художньої 

культури. 

3. Здатність застосовувати теорію та сучасні практики хореографічного 

мистецтва, усвідомлення його як специфічного творчого відображення 

дійсності, проектування художньої реальності в хореографічних образах. 

4. Здатність оперувати професійною термінологією в сфері фахової 

хореографічної діяльності (виконавської, викладацької, балетмейстерської та 

організаційної). 

5. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних 

зв’язків для забезпечення освітнього процесу в початкових, профільних, 

фахових закладах освіти. 
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6. Здатність використовувати і розробляти сучасні інноваційні та освітні 

технології в галузі культури і мистецтва. 

7. Здатність використовувати інтелектуальний потенціал, професійні 

знання, креативний підхід до розв’язання завдань та вирішення проблем в сфері 

професійної діяльності. 

8. Здатність сприймати новітні концепції, усвідомлювати 

багатоманітність сучасних танцювальних практик, необхідність їх осмислення 

та інтегрування в актуальний контекст з врахуванням вітчизняної та світової 

культурної спадщини. 

9. Здатність збирати, обробляти, аналізувати, синтезувати та 

інтерпретувати художню інформацію з метою створення хореографічної 

композиції. 

10. Здатність застосовувати традиційні та альтернативні інноваційні 

технології (відео-, TV-, цифрове, медіа- мистецтва і т. ін.) в процесі створення 

мистецького проекту, його реалізації та презентації. 

11. Здатність здійснювати репетиційну діяльність, ставити та вирішувати 

професійні завдання, творчо співпрацювати з учасниками творчого процесу. 

12. Здатність використовувати принципи, методи та засоби педагогіки, 

сучасні методики організації та реалізації освітнього процесу, аналізувати його 

перебіг та результати в початкових, профільних, фахових закладах освіти. 

13. Здатність використовувати традиційні та інноваційні методики для 

діагностування творчих, рухових (професійних) здібностей, їх розвитку 

відповідно до вікових, психологофізіологічних особливостей суб’єктів 

освітнього процесу. 

14. Здатність забезпечувати високий рівень володіння танцювальними 

техніками, виконавськими прийомами, застосовувати їх як виражальний засіб. 

15. Здатність застосовувати набуті виконавські навички в концертно-

сценічній діяльності, підпорядковуючи їх завданням хореографічного проекту. 

16. Здатність дотримуватись толерантності у міжособистісних стосунках, 

етичних і доброчинних взаємовідносин у сфері виробничої діяльності. 
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17. Здатність враховувати економічні, організаційні та правові аспекти 

професійної діяльності. 

Розглянувши та узагальнивши навчальні плани підготовки фахівців у 

ЗВО, в яких ми проводили свій експеримент (Львівський національний 

університет імені Івана Франка, Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Східноєвропейський національний університет імені Лесі 

Українки), нами було виділено декілька спільних у всіх планах спеціальних 

дисциплін підготовки майбутніх хореографів, а саме: «Класичний танець та 

методика його викладання»; «Теорія та методика викладання народного 

танцю»; «Основи сучасної пластики»; «Майстерність хореографа». В рамках 

спеціальних дисциплін здійснюється практичне освоєння професії хореографа, 

що є визначальним чинником набуття необхідних особистісних і професійних 

якостей майбутніх фахівців у галузі хореографічного мистецтва і формування 

професійної майстерності хореографів. У рамках освоєння спеціальних 

дисциплін майбутні фахівці-хореографи набувають необхідні компетенції, які є 

показниками сформованості професійної майстерності педагогів-хореографів, 

та є досить значимими для здійснення фахової діяльності.  

Відповідно до вимог Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 

«Хореографія» (Стандарт, 2020), в процесі освоєння спеціальних дисциплін 

майбутнім фахівцем у галузі хореографії вивчаються різні аспекти: місце і роль 

окремих видів танцю в розвитку хореографічного мистецтва; становлення 

системи викладання даного виду танцю. Відбувається опанування техніки, 

стилю і манери виконання основних елементів (від найпростіших форм до 

закінченої композиції) різних видів танцю: народно-сценічного (в тому числі – 

українського, танців народів світу), класичного, дуетно-сценічного, 

спортивного бального, модерн джаз-танцю, степу, диско і т. ін. Освоюються 

методи викладання різних видів танцю: правила використання рухів, побудова 

навчальних комбінацій, окремих частин уроку та уроку в цілому; специфіка 

проведення танцювальних занять у колективах різних форм і жанрових 

напрямів; твір навчальних етюдів; навички ведення уроків танцю тощо. 
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Однією із значущих спеціальних дисциплін спеціальності «Хореографія», 

рекомендованих до вивчення в процесі професійної підготовки хореографів, є 

«Класичний танець та методика його викладання» як історично сформована, 

стійка система виразних засобів хореографічного мистецтва, заснована на 

принципі поетично-узагальненого трактування сценічного образу (Федоришин, 

2006). Класичний танець визнаний одним із головних виразних засобів 

сучасного хореографічного мистецтва і являє собою чітко вироблену систему 

рухів, в якій немає нічого випадкового, нічого зайвого, покликану зробити тіло 

дисциплінованим, рухливим, прекрасним, «чуйним інструментом», слухняним 

волі балетмейстера і самого виконавця» (Цвєткова, 2005). У рамках вивчення 

дисципліни «Класичний танець та методика його викладання» студенти 

набувають здатності, необхідні в інших напрямах хореографії, що розширює 

діапазон виконавської техніки та передбачає оволодіння основами 

хореографічного мистецтва через освоєння класичного танцю. При вивченні 

основ класичного танцю визначається фізична підготовка кісткового, суглобо-

зв’язкового та м’язового (анатомічного) апарату студента, що дозволяє 

освоювати технічно складні елементи та рухи танцю, розвивається художнє 

мислення, яке опрацьовує виконавську виразність, що збільшує показники 

анатомічного компонента професійної майстерності хореографів. 

У процесі вивчення спеціальної дисципліни «Теорія та методика 

викладання народного танцю» студенти – майбутні фахівці-хореографи 

опановують основи теорії та історії народної танцювальної творчості; вивчають 

джерела танців народів України та інших країн; отримують уявлення про 

хореографічну культуру і композицію танцю. Студенти опановують 

хореографічною лексикою; визначають місце народного танцю в системі 

хореографічної культури; класифікують стилі української народної хореографії; 

визначають види малюнка танцю (прості та складні), а також регіональні 

особливості побудови та виконання хороводів, кадрилі, танків, танців. 

Вивчення народного танцю як навчальної дисципліни знайомить з життєвим 

устроєм, традиціями, обрядами та хореографічною культурою різних народів, 
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що сприяє розширенню кругозору студентів, виробленню ціннісного ставлення 

до світу (рефлексивний компонент професійної майстерності). Отже, народно-

сценічний танець виховує моральність, духовність, патріотизм у особистості на 

основі збереження національних традицій та принципів толерантності, що 

сприяє розвитку показників когнітивного (знання системи викладання танцю, 

знання різних шкіл і течій хореографічного мистецтва, знання особливостей 

музично-хореографічної драматургії, знання основ теорії та історії народної 

хореографічної творчості, знання регіональних особливостей танцю, 

національних традицій для відродження, збереження та розвитку традицій 

народної хореографічної культури) та рефлексивного (здатність до 

усвідомлення цінностей хореографічної культури, здатності до створення нових 

хореографічних рішень зі збереженням традицій народної хореографічної 

культури, здатності до самонавчання та навчанні виконавця, здатності до 

створення різних за формою і змістом хореографічних композицій відповідно 

до законів драматургії) компонентів професійної майстерності фахівця-

хореографа. 

Спеціальною дисципліною, що сприяє формуванню креативного 

компонента професійної майстерності фахівця-хореографа в процесі 

професійної підготовки, є «Основи сучасної пластики». Ключовою ідеєю 

сучасного танцю є прагнення хореографів звільнитися від академічних традицій 

і канонів для втілення нових тем, сюжетів при створенні оригінального танцю, 

що обумовлює зміст навчальної дисципліни «Основи сучасної пластики»: 

вивчення системи викладання сучасного танцю; освоєння техніки, стилю та 

манери виконання основних елементів танцю модерн, джаз танцю та інших 

сучасних напрямків; вивчення методів викладання сучасного танцю (правила 

використання рухів, побудова навчальних комбінацій, окремих частин уроку та 

уроку в цілому). В процесі вивчення сучасного танцю відбувається розвиток 

здатності до оволодіння хореографічною лексикою і малюнком танцю, 

нетрадиційним висловом певної ідеї, здатності до створення нових пластичних 

образів, до просторового рішення та побудови художнього твору. 
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При вивченні спеціальної дисципліни «Майстерність хореографа» 

акцентується на діяльності хореографа як автора танцю; складових 

хореографічного твору (музика, танець, костюм, сценічне оформлення, 

виконавці) і композиційній побудові хореографічного твору; пластичному 

мотиві твору; темі, ідеї, змісту та формі танцю; сюжеті; структурі 

хореографічних творів; сценічному оформленні; художньому образі персонажа 

(героя) в танці та його розробці в різні епохи у творах видатних вітчизняних і 

зарубіжних хореографів; особливості музично-хореографічної драматургії; 

стилі твору, що формує поведінковий компонент професійної майстерності 

фахівця-хореографа. Предметом вивчення дисципліни «Майстерність 

хореографа» є створення нових творів хореографічного мистецтва для розвитку 

здібностей у сфері балетмейстерської діяльності: твір і постановка навчальних 

етюдів, танцювальних номерів, композицій для дітей, сюжетних 

хореографічних мініатюр, одноактних балетів, шоу-програм, робота над 

створенням сучасних форм танцю. Вивчення цієї дисципліни вимагає від 

студентів застосування здібностей до освоєння техніки, стилю, манери 

виконання основних елементів танцю, здібностей до побудови комбінацій, до 

використання різних засобів і методів викладання танцю, до пластичної 

інтерпретації одного і того ж руху в залежності від обраного художнього 

образу, які i є показниками поведінкового компонента професійної 

майстерності фахівця-хореографа. 

Повернемось до питань реалізації особистісно зорієнтованого підходу в 

процесі формування професійної майстерності майбутніх хореографів.  

І. Демакова вважає, що філософським підґрунтям виховання на 

особистісно зорієнтованій основі є екзистенціоналізм, тобто вчення про буття, 

онтологічний погляд на людське існування. Екзистенціоналізм виражається в 

яскраво вираженій зацікавленості до особистості, її індивідуальності та 

внутрішнього світу. Особистісно зорієнтоване навчання характеризується, 

перш за все, зверненням до внутрішнього світу людини. Філософія 

екзистенціоналізму дає можливість розглядати навчально-виховний процес як 
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такий, який не сприяє знеособленню індивіда, що є дуже актуальним в наш час, 

коли по мірі зростання ролі машин особистість часто сама розглядається як 

така, що виконує функції машини. Звичайно, за таких умов часто втрачається 

індивідуальність. Таким чином, основна й найскладніша задача особистісно 

зорієнтованого виховання – реалізація таких умов, де особистість могла б 

розвиватись та мати можливість творчо проявляти власну індивідуальність 

(Demakova, 2018). 

Питання важливості особистісно зорієнтованого підходу у психологічній 

та педагогічній науках активно порушувались у 70–90-ті роки минулого 

століття. Серед провідних науковців, які займались дослідженням цього 

питання, були В. Сухомлинський, І. Бех, І. Кон, А. Петровський та інші. На 

переконання дослідників, особистісно зорієнтований підхід – це виховання, що, 

перш за все, орієнтується на особистість, та відшукує оптимальні шляхи задля 

задоволення пізнавальних проблем молодої людини, а також проблем її 

розвитку та підтримки. Важливу роль у цьому процесі відіграє педагог і вся 

педагогічна наука, мета яких – не формувати особистість, а допомогти їй у 

цьому процесі. 

Питанням особистісно зорієнтованого виховання присвячено наукові 

праці сучасних дослідників, серед яких: І. Бех, О. Бондаревська, В. Серіков, 

І. Синиця, І. Якиманська та інші. 

Працюючи над концепцією особистісно зорієнтованого виховання, 

І. Якиманська звертає увагу на розгляд особистості як фактору та мети процесу 

навчання. Теоретичне призначення своєї концепції дослідниця вбачає у 

розкритті процесу впровадження осοбистісно-рοзвивальних функцій в освіті. 

Особливу увагу слід звернути й на практичну цінність концепції особистісно 

зорієнтованого виховання, яка полягає в розробці регуляторів для практичної 

освіти і є альтернативою традиційному навчанню (Якиманская, 2013). 

О. Бондаревська вважає, що роль особистісно зорієнтованого виховання 

полягає в допомозі віднайти та підтримати людину в людині, розвинути такі 

необхідні особистісні механізми, як саморегуляція, здатність до адаптації, 
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самореалізація, самозахист, саморозвиток, самовиховання і т. ін. За допомогою 

згадуваних механізмів, на думку дослідниці, може відбутись становлення 

самобутньої та неповторної особистості, яка здатна вести позитивний діалог з 

представниками інших етнічних спільнот, а також цивілізацією, культурою та 

природою (Бондаревская, 2001). 

Як зазначає В. Сєріков, основну функцію особистісно зорієнтованого 

виховання спрямовано на те, щоб забезпечити ефективний особистісний 

розвиток кожної людини, яка навчається. Особливо важливо визнавати її право 

на самореалізацію та самовизначення у пізнавальному процесі, шляхом 

оволодіння індивідуальними способами навчання (Сериков, 1998). 

І. Бех вважає, що характерною рисою особистісно зорієнтованого 

виховання є його опора на принципи самоцінності особистості, врахування її 

індивідуальності та глибокої поваги до неї. На думку дослідника, зазначений 

підхід має на увазі розвиток та формування у підростаючого покоління 

цінностей особистісного характеру (Бех, 1998). 

Отже, на відміну від традиційного виховання, в якому основний акцент 

робиться на розвиток інтелектуальних здібностей особистості, набуття нею 

необхідних умінь та навичок, в особистісно зорієнтованому вихованні, перш за 

все, йдеться про формування особистісно-змістовної сфери людини. При цьому, 

її головною ознакою є ставлення особистості до навколишнього середовища, 

усвідомлення його цінності. 

Як відомо, особистісно зорієнтоване виховання передбачає суб’єкт-

суб’єктні форми педагогічної взаємодії (спілкування-діалог), рефлексію 

(роздуми, самоспостереження, самопізнання, самоаналіз). Головною 

діяльнісною ознакою цього виховання є навчальна ситуація. Її роль полягає у 

тому, щоб актуалізувати та залучати особистісні резерви майбутнього фахівця. 

При цьому, сучасні педагогічні дослідження доводять, що до базового 

комплексу зазначеного виховання обов’язково повинні включатися інноваційні 

навчально-виховні засоби. Так, для нашого дослідження особливу цінність 
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мають рольові ігри, вправи, аналіз творчих ситуацій, нетрадиційні форми 

організації лекційних, практичних занять, тощо. 

Говорячи про мету особистісно зорієнтованого виховання в нашому 

дослідженні необхідно зауважити, що вона полягає в становленні 

«суб’єктності» майбутнього хореографа з наданням необхідної психолого-

педагогічної допомоги, його життєвому самовизначенні, соціалізації та 

професійно-культурній самоідентифікації. При цьому, зазначене виховання 

перетворює освітній процес на процес розвитку особистості, підтримки та 

допомоги соціально-педагогічного захисту тощо. 

Головним структурним елементом особистісно зорієнтованого виховання 

в нашій роботі є особистість, якій притаманне виконання певних особистісних 

функцій, серед яких: визначення особистісних цінностей, висловлювання 

власної позиції. Таким чином, задля реалізації третьої педагогічної умови у 

нашому дослідженні, вважаємо за необхідне перетворити навчально-виховний 

процес на сферу самоствердження студентів, шляхом забезпечення суб’єкт-

суб’єктних форм педагогічної взаємодії, що передбачають діалогічний стиль 

спілкування між викладачем і здобувачем професійної освіти.  

Під педагогічним стилем розуміється сукупність рис педагогічної 

майстерності, які формуються під час набуття педагогом професійного досвіду, 

шляхом спілкування з учасниками навчально-виховного процесу. Педагогічний 

стиль можна розглядати як індивідуальний «почерк», який  характерний для 

кожного окремого педагога, і проявляється в його педагогічних діях.  

Прояв характерних ознак педагогічного стилю можна знайти в 

специфічних особливостях ведення діалогу викладача зі студентом, тобто у 

способі їх спілкування. Як зазначає український педагог і психолог І. Синиця, 

розвиток та формування особистості здобувача вищої освіти напряму залежить 

від особистості самого викладача. Педагог може сприяти формуванню лише 

тих якостей майбутнього професіонала, які характерні для нього самого 

(Синиця, 1992). Саме тому, формуванню досліджуваного утворення в 

майбутніх фахівців з хореографії сприятиме відповідний стиль діалогічного 
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спілкування між експериментатором і учасниками формувального 

експерименту, який «…базується на коректності, доброті, професійній етиці» 

(там само). 

Нижче зупинимось на стилях діалогічного спілкування, які розрізняються 

в сучасному педагогічному процесі: авторитарний, демократичний та 

ліберальний. Так, авторитарний стиль характеризується такими 

взаємовідношеннями між студентом і педагогом, коли останній демонструє 

свою зверхність і вважає себе непереборним авторитетом по відношенню до 

вихованця.  

Провідною характеристикою демократичного стилю є базування на 

демократичних взаєминах між учасниками навчально-виховного процесу, 

налаштування їхніх стосунків у руслі професійного та морального 

вдосконалення, партнерства, демократизації.  

Ліберальний стиль знаходиться у тісній єдності з демократичним, проте, 

головний акцент робиться не на співпрацю педагога зі своїми вихованцями, а 

власне на студента, на його вдосконалення та розвиток природних здібностей, 

свободу в саморозвитку (Садохин, 2004).  

Отже, на відміну від авторитарного, психологічним підґрунтям 

ліберального та демократичного стилів є поважливе ставлення педагога до 

особистості своїх вихованців. Навчально-виховну діяльність орієнтовано на 

співпрацю, професійне та моральне вдосконалення, партнерство. Саме тому, з 

метою формування професійної майстерності майбутніх хореографів, в основу 

спілкування між експериментатором та учасниками формувального 

експерименту покладено демократичний та ліберальний стилі спілкування. 

Таким чином, виокремленні педагогічні умови повинні допомагати 

майбутнім хореографам у формуванні їх професійної майстерності шляхом 

забезпечення розвитку вмотивованості студентів щодо оволодіння професійною 

майстерністю на основі прийняття ними цінностей хореографічної освіти на 

початковому етапі фахової підготовки; актуалізації їхнього ціннісного 

ставлення до оволодіння професійною майстерністю та забезпечення 
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особистісно зорієнтованого підходу під час формування дослідженого 

феномену у студентів. 

Розглядаючи процес формування досліджуваної якості в ракурсі 

обґрунтованих нами положень, вважаємо за доцільне представити його 

схематичну модель. 

Так, моделювання являє собою наукову теорію про створення та 

реалізацію моделей, що спрямовані на дослідження різноманітних процесів та 

явищ у суспільному житті та природі. За своєю суттю модель є зображенням 

об’єкта, що відображає його найсуттєвіші ознаки, без яких неможливе 

об’єктивне проведення дослідження. Функція будь-якої моделі – прогностична, 

яка робить саму модель доцільною для практичного використання. За 

характером виділяють наочне та знакове моделювання. Так, при наочному 

моделюванні модель відтворює динамічні, геометричні, функціональні чи 

фізичні характеристики об’єкта моделі. При знаковому моделюванні  як моделі 

виступають формули, схеми, креслення тощо (Лобова, 2010). 

Моделювання є одним з наукових методів дослідження об’єктів і процесів 

шляхом побудови їхніх моделей, що зберігають основні особливості об’єкта 

дослідження. Метод моделювання ґрунтується на принципі аналогії, тобто 

існує можливість вивчення об’єкта не безпосередньо, а через розгляд подібного 

йому, спрощеного певною мірою й більш доступного об’єкта, його моделі. 

Теоретичну основу моделі процесу формування професійної майстерності 

майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних дисциплін становлять 

прийняті нами філософські, психологічні й педагогічні положення про сутність 

і зміст професійної майстерності, виділені в ході дослідження, її специфічні 

особливості щодо студентів майбутніх фахівців-хореографів.  

Зокрема, ми використали висновки В. Афанасьєва, який уважає, що 

соціальні системи можуть бути описані як цілісні явища за допомогою низки 

ознак: інтегративні якості; складові елементи, компоненти; структура; 

функціональні характеристики; комунікативні властивості; історичність, 

наступність (Афанасьев, 1990). Нами також взята до уваги модель педагогічної 
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культури, розроблена В. Гриньовою, яка в це поняття включає сукупність 

відносно-статичних (структурних) і процесуальних (функціональних) 

компонентів, що розкривають різноманітність відношень і зв’язків між ними 

(Гриньова, 1998), та О. Коваленка, який розглядає модель як подумки уявлену 

або матеріально реалізовану систему, що, відображаючи або відтворюючи 

об’єкт дослідження, здатна заміщати його так, що її вивчення дає дослідникові 

нову інформацію про об’єкт (Коваленко, 2011). 

Отже, модель – це образ реального процесу в матеріальній чи ідеальній 

формі, тобто образ, описаний науковою мовою за допомогою знакових засобів, 

що відображає істотні властивості модельованого процесу й замінює його в 

ході дослідження. Таким чином, в основу методу дослідження, прийнятого 

нами, покладено спосіб теоретичного аналізу, спрямований на розробку й 

використання моделей, що є змістом методу моделювання.  

Під моделлю формування професійної майстерності у майбутніх фахівців 

мистецької галузі, зокрема хореографів, під час навчання спеціальних 

дисциплін розуміємо схематичну структуру, яка складається з мети, принципів, 

компонентів досліджуваної проблеми, етапів його формування, критеріїв та 

показників сформованості професійної майстерності, педагогічних умов, 

методів, форм та засобів їхньої реалізації, а також результат (рис. 2.1). 

Так, мета моделі полягає у формуванні професійної майстерності 

майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних дисциплін. Мета 

визначає характер зазначеного процесу, саме з неї починається процес 

конкретизації змісту та спрямованості інших складових. Специфіка 

компонентів полягає у тому, що останні характеризують наявність у 

зазначеному процесі, так званого, «людського фактору» – студентів та педагога. 

При цьому, компоненти знаходяться у постійній взаємодії, залежності та 

підпорядковуються один одному. 
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Мета: сформувати професійну майстерність майбутніх хореографі під час навчання спеціальних дисциплін  

КОМПОНЕНТИ 

 

ПРИНЦИПИ 

 

креативний, анатомічний, поведінковий, когнітивний, рефлексивний   
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Педагогічні умови формування професійної майстерності: 
- забезпечення розвитку вмотивованості студентів щодо оволодіння професійною майстерністю на основі 

прийняття ними цінностей хореографічної освіти на початковому етапі фахової підготовки;  

- актуалізація ціннісного ставлення майбутніх хореографів до оволодіння професійною майстерністю;  

- реалізація особистісно зорієнтованого підходу в процесі формування професійної майстерності 

майбутніх хореографів в процесі навчання спеціальних дисциплін. 

 

 

 

Критерії та показники сформованості професійної майстерності хореографів: 
 

• спонукальний: здібності до оволодіння хореографічною лексикою та малюнком танцю, здібності до 

висловлення певної ідеї, здібності до створення хореографічного образу; здібності до просторового 

рішення та побудови художнього твору; 

• когнітивно-операційний: знання системи викладання танцю; знання різних шкіл і напрямів і видів 

хореографічного мистецтва; знання особливостей музично-хореографічної драматургії; знання основ 

теорії та історії народної хореографічної творчості; знання регіональних особливостей танцю, 

національних традицій для відродження, збереження та розвитку традицій народної хореографічної 

культури, що вимагає освоєння різних соціальних ролей (комунікації) у професійній діяльності; 

• поведінковий: здібності до освоєння техніки, стилю, манери виконання основних елементів танцю; 

здібностей до побудови навчальних і танцювальних комбінацій; здібностей до використання різних 

засобів і методів викладання танцю; здібностей до пластичної інтерпретації одного і того ж руху в 

залежності від обраного художнього образу. 
 

 

           

 

 

 

Рівні сформованості професійної майстерності: високий, достатній, середній, низький 

 

 

 

           

 

 

 

Етапи формування професійної майстерності: теоретико-аналітичний, навчально-організаційний, підсумково-результативний 
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Методи: активні методи: метод показу, імпровізаційний метод, ігровий метод, концентруючий 

метод, метод аналізу педагогічних ситуацій; репродуктивні методи: переказ, виконання вправ, 

виконання комбінацій, етюдів, хореографічних композицій; імпровізаційний метод; концентричний 

метод; ігрові методи: операційні та рольові ігри.  

   

 

 

 

 

           

 

 

 

Форми:  теоретичні форми навчання: лекційні заняття; семінарські заняття; навчальні екскурсії; 

фольклорні експедиції, консультації; самостійна робота; практичні форми: практичні заняття 

(вправа, екзерсис і етюд, які є складовими клас-концерту та уроку), сценічні форми (хореографічна 

мініатюра, хореографічний номер, які є складовими балету і сюїти або концерту). 

 

 

 

           

 

 

 

Засоби: навчальні посібники; навчальні програми; технічне устаткування (комп’ютери, 

презентаційне обладнання); професійне обладнання хореографічних класів та кабінетів, аудиторій 

для практичної підготовки майбутніх хореографів.     

 

 

 

 

           

 

Підсумково-результативний: виявлення динаміки оволодіння професійною майстерністю 

 

 

 

           

 

Рис. 2.1. Структурно-функціональна модель формування професійної 

майстерності майбутніх хореографів в процесі навчання спеціальних дисциплін 

Результат: сформованість професійної майстерності майбутнії хореографів в процесі навчання професійних дисциплін 

 

 

 

           

творча дисципліна, а також творча атмосфера в умовах процесу підготовки фахівців; етична і естетична єдність, як гарантована 

основа творчої особистості; попередня установка на викладача; змістовність і смислова спрямованість танцювальної техніки; 

емпатичний, тобто злиття з об’єктом в єдине ціле 
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Серед компонентів професійної діяльності визначаємо такі: креативний, 

анатомічний, поведінковий, когнітивний, рефлексивний. Саме на їх основі 

відбувається процес формування досліджуваної проблеми у майбутніх фахівців. 

Ми вважаємо, що найбільш ефективними у процесі здійснення зазначеної 

діяльності є принципи: творча дисципліна, творча атмосфера в умовах процесу 

підготовки фахівців; етична й естетична єдність, як гарантована основа творчої 

особистості; попередня установка на викладача; змістовність і смислова 

спрямованість танцювальної техніки; принцип емпатіїї, тобто злиття з об’єктом 

в єдине ціле. 

Базуючись на зазначених у нашому дослідженні наукових підходах, ми 

мали можливість виділити етапи формування професійної майстерності 

майбутніх хореографів: теοретико-аналітичний, навчальнο-організаційний, 

підсумкοво-результативний. 

Так, на теоретико-аналітичному етапі відбувалось обґрунтування 

доцільності обрання описаних педагогічних умов, критеріїв та їх показників, 

рівнів сформованості досліджуваного явища. Наведені в структурно-

функціональній моделі педагогічні умови лежать в основі розроблення 

формувального експерименту. На нашу думку, процес формування зазначеної 

дефініції буде результативнішим, якщо включатиме наступні умови: 

забезпечення розвитку вмотивованості студентів щодо оволодіння професійною 

майстерністю на основі прийняття ними цінностей хореографічної освіти на 

початковому етапі фахової підготовки; актуалізація ціннісного ставлення 

майбутніх хореографів до оволодіння професійною майстерністю; реалізація 

особистісно зорієнтованого підходу під час формування професійної 

майстерності майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних 

дисциплін. 

Для виявлення рівнів сформованості професійної майстерності майбутніх 

хореографів ми визначили критерії (спонукальний, когнітивно-операційний, 

поведінковий) з показниками, що дозволить оперувати об’єктивною 

інформацією про першопочатковий рівень сформованості досліджуваного 
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явища у майбутніх хореографів. Так, спонукальний критерій розкривався через 

показники: 

- здібності до усвідомлення цінностей хореографічної культури; 

- здібності до оволодіння хореографічною лексикою та малюнком танцю; 

- здібності до висловлення певної ідеї;  

- здібності до створення хореографічного образу;  

- здібності до просторового рішення та побудови художнього твору. 

Показниками другого, когнітивно-операційного критерію виступили: 

- знання системи викладання танцю;  

- знання різних шкіл і напрямів і видів хореографічного мистецтва;  

-знання особливостей музично-хореографічної драматургії та основ теорії 

й історії народної хореографічної творчості;  

- знання регіональних особливостей танцю, національних традицій для 

відродження, збереження та розвитку традицій народної хореографічної 

культури, що вимагає освоєння різних соціальних ролей (комунікації) у 

професійній діяльності. 

Третій, поведінковий критерій включав такі показники:  

- здібності до освоєння техніки, стилю, манери виконання основних 

елементів танцю;  

- здібностей до побудови навчальних і танцювальних комбінацій;  

- здібностей до використання різних засобів і методів викладання танцю;  

- здібностей до пластичної інтерпретації одного і того ж руху в 

залежності від обраного художнього образу; 

- здібності до самонавчання і навчанню виконавця. 

Для визначення рівня сформованості зазначеної компетентності у 

майбутніх хореографів за визначеними показниками, було обрано рівні: 

високий, достатній, середній, низький. 

Враховуючи дані, отримані на першому етапі, було виділено другий етап 

– навчально-організаційний. Його зміст передбачає осмислення майбутніми 

фахівцями-хореографами найбільш вагомих професійних явищ і понять, що 
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впливають на досліджуваний нами процес, варіативність його зв’язків та 

відношень.  

Отже, другий етап структурно-функціональної моделі включає методи, 

засоби та форми роботи, що базуються на демократичному та толерантному 

стилях взаємодії, спрямовані на зростання фахового рівня студентів. Серед них: 

- методи: активні методи: метод показу, імпровізаційний метод, ігровий 

метод, концентруючий метод, метод аналізу педагогічних ситуацій; 

репродуктивні методи: переказ, виконання вправ, виконання комбінацій, 

етюдів, хореографічних композицій; імпровізаційний метод; 

концентричний метод; ігрові методи: операційні та рольові ігри; 

- форми: теоретичні форми навчання: лекційні заняття; семінарські 

заняття; навчальні екскурсії; фольклорні експедиції, консультації; 

самостійна робота; практичні форми: практичні заняття (вправа, 

екзерсис і етюд, які є складовими клас-концерту та уроку), сценічні 

форми (хореографічна мініатюра, хореографічний номер, які є 

складовими балету і сюїти або концерту); 

- засоби: навчальні посібники; навчальні програми; технічне устаткування 

(комп’ютери, презентаційне обладнання); професійне обладнання 

хореографічних класів та кабінетів, аудиторій для практичної підготовки 

майбутніх хореографів. 

Метою підсумково-результативного етапу було простеження динаміки 

зростання досліджуваного явища у майбутніх фахівців. Головна функція, яку 

виконував зазначений етап – зворотній зв’язок, суть полягає у тому, що 

показники стосовно рівня сформованості професійної майстерності у майбутніх 

хореографів на означеному етапі є головною інформацією, яка дозволяє 

проаналізувати колишній досвід, та на цій основі планувати подальший процес 

формування досліджуваного явища. На зазначеному етапі створювались 

можливості задля отримання потрібної інформації щодо перебігу та результатів 

зазначеного процесу для його вчасного корегування.  
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З метою одержання відомостей про процес формування зазначеного 

утворення у учасників експерименту було застосовано методику 

констатувального експерименту. Базуючись на порівняльних даних аналізу 

показників визначених критеріїв, було побудовано індивідуальну програму 

педагогічної та навчально-пізнавальної діяльності учасників навчально-

виховного процесу, прогнозовано результат. 

Отже, використання визначених у структурно-функціональній моделі 

принципів, умов, методів, форм і засобів роботи було спрямовано на 

оптимізацію досліджуваного процесу формування професійної майстерності у 

майбутніх хореографів під час навчання спеціальних дисциплін. 

 

Висновки до розділу 2 

 

У розділі подано компонентну структуру формування досліджуваної 

якості у майбутніх фахівців-хореографів у складі: креативного, анатомічного, 

поведінкового, когнітивного, рефлексивного компонентів. Зазначено, що 

високий рівень досліджуваного процесу можливо забезпечити, якщо у процес 

професійної підготовки здобувачів вищої мистецької освіти ввести 

запропоновану структуру в єдності означених її елементів. 

Доведено, що в структурі професійної майстерності креативний 

компонент виділявся на основі проектувальної функції, оскільки він вимагає 

втілення (проектування) художнього образу засобами хореографії; анатомічний 

компонент – на основі конструктивної функції, так як відповідає за 

конструювання технічно складних елементів і рухів танцю, його виразності; 

поведінковий компонент – на основі організаційної функції, так як передбачає 

виконання системи дій, спрямованих на розкриття втілення художнього образу 

в танці; когнітивний компонент – на основі комунікативної функції, так як 

спрямований, на основі знань системи викладання танцю, на встановлення 

педагогічно доцільних відносин педагога-хореографа з виконавцем і 

балетмейстером; рефлексивний компонент – на основі гностичної функції, так 
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як реалізується в аналізі та переоцінці накопиченого досвіду світової 

хореографічної культури. Професійна майстерність хореографа, що 

представлена сукупністю компонентів, є вираженням нового якісного рівня 

професійної діяльності фахівця-хореографа, його готовності до роботи в умовах 

сучасної соціокультурної сфери, що забезпечує комфортний стан особистості в 

професійному соціумі, сприяє професійному розвитку фахівця, його кар’єрному 

просуванню в умовах соціально професійного розвитку, де весь попередній 

накопичений досвід роботи забезпечує міцний фундамент для подальшого 

професійного зростання. 

Досліджуваний процес формування професійної майстерності майбутніх 

хореографів забезпечують принципи: творча дисципліна, а також творча 

атмосфера в умовах процесу підготовки фахівців; етична й естетична єдність, 

як гарантована основа творчої особистості; попередня установка на викладача; 

змістовність і смислова спрямованість танцювальної техніки; емпатичний, 

тобто злиття з об’єктом в єдине ціле. Перший принцип зумовлюється тим, що  

погана творча дисципліна педагога тягне за собою безсистемність навчального 

процесу, освоєння студентами навчального матеріалу, і, як наслідок, низькі 

результати та низький рівень підготовки. У балетному класі виховання свідомої 

дисципліни – вкрай важлива вимога, виконавча дисципліна – є основним 

показником творчої особистості. Другий із зазначених принципів зумовлюється 

нерозривністю і взаємодією таких загальних понять, як «метод-культура-

особистість», так як естетична сторона педагогічної діяльності фахівця-

хореографа є невід’ємною частиною його професійної майстерності. Творча 

дисципліна педагога та його учнів – це один з основних показників педагогічної 

практики, що виявляє успішність у вирішенні поставлених професійних і 

навчальних завдань. Конкретний прояв елементів етико-естетичного єдності. 

Отже, особистість видатного педагога сама по собі – прояв життєвого 

людського духу та прагнення до підвищення професійної майстерності. Третій 

принцип передбачає виконання такого завдання, як зміни установки на себе не 

як на тренера, а як на творчу особистість у педагога полягає, по-перше, в 
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корекції тренувальної потреби студентів у сторону виконавської практики і, по-

друге, у створенні ситуації, адекватної цій новій потреби. Четвертий принцип 

передбачає розуміння майбутніми хореографами змістовності та смислової 

спрямованості танцювальної техніки. П’ятий принцип – застосування єдності 

новаторства та традицій у поєднанні з широким діапазоном освоєння всіх 

засобів мистецтва. 

Здійснений ретроспективний аналіз наукових джерел дав можливість 

визначити педагогічні умови, покладені в основу процесу  формування 

професійної майстерності майбутніх хореографів під час навчання спеціальних 

дисциплін. Серед них: забезпечення розвитку вмотивованості студентів щодо 

оволодіння професійною майстерністю на основі прийняття ними цінностей 

хореографічної освіти на початковому етапі фахової підготовки; актуалізація 

ціннісного ставлення майбутніх хореографів до оволодіння професійною 

майстерністю; реалізація особистісно зорієнтованого підходу під час 

формування професійної майстерності майбутніх хореографів у процесі 

навчання спеціальних дисциплін. 

Розглядаючи досліджувану проблему в аспекті обґрунтованих нами 

положень, було розроблено схематичну структурно-функціональну модель 

цього процесу, який включає: постановку мети дослідження; принципи; 

компоненти професійної майстерності; етапи формування досліджуваної якості 

(теοретико-аналітичний, навчальнο-організаційний, підсумкοво-

результативний); критерії та рівні її  сформованості; педагогічні умови; 

результативні форми, методи та засоби формування професійної майстерності 

майбутніх хореографів під час навчання спеціальних дисциплін. 

 

Основні наукові результати опубліковано у працях: 

1. Чжан Сяо. Народний танець як основа формування професійної 

майстерності майбутніх хореографів. Актуальні питання гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького 
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державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : 

Видавничий дім «Гельвентика», 2021. Вип. 35. Том 6. С. 14-18. 

2. Чжан Сяо. Музичне виховання у процесі вивчення спеціальних 

дисциплін під час фахової підготовки майбутніх хореографів. The Scientific 

Heritage. Scientific journal. Pedagogical sciences. Budapest (Hungary): Global 

Science Center LP. 2021. №60 (60). Vol.4  P. 53-55. ISSN 9215 – 0365. DOI: 

10.24412/9215-0365-2021-60-4-53-55 

3. Чжан Сяо. Особливості педагогічної технології професійного 

самовизначення особистості хореографа під час фахової підготовки. Збірник 

наукових праць «Проблеми підготовки сучасного вчителя». Умань: Вид-во 

УДПУ. Вип. 1, 2021.  

4. Чжан Сяо. Педагогічні умови формування естетичних орієнтацій 

майбутніх учителів хореографії засобами народної музики. Мистецькі пошуки : 

збірник наукових праць. Випуск 12. Суми: ФОП Цьома С. П., 2020. С. 152-157. 
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РОЗДІЛ 3  

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ У 

ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

3.1. Констатувальний етап експерименту з формування професійної 

майстерності майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних 

дисциплін 

 

Основне завдання дослідно-експериментальної роботи ми вбачали в 

діагностиці рівнів сформованості досліджуваної проблеми у студентів та 

апробації запропонованої методики, що є відображенням розробленої моделі та 

досліджуваного конструкту. Так, експериментальна робота проводилася у три 

пов’язані етапи, які вирішували характерні завдання та мали відповідні цілі, що 

вирішувалися шляхом застосування відповідних методик, засобів та форм 

організації. 

На теоретико-аналітичному етапі (2017–2018 рр.) відбувалось вивчення 

та аналіз рівня теоретичної та практичної дослідженості зазначеної проблеми 

для конкретизації мети та завдань; вивчалися філософські, психолого-

педагогічні, спеціальні наукові джерела з проблеми; конкретизувались предмет 

і завдання; визначалися адекватні меті та завданням педагогічні умови. Обрано 

критерії з відповідними показниками, рівні сформованості досліджуваного 

феномену; розроблено функціональну модель формування професійної 

майстерності майбутніх хореографів; визначено зміст формувального етапу. 

На другому, навчально-організаційному етапі (2018–2019 рр.) відбувалась 

діагностика першопочаткового рівня сформованості досліджуваної 

компетентності у майбутніх хореографів; реалізація моделі, спрямованої на 

формування досліджуваної якості; визначалася міра результативності обраних 

педагогічних умов.  
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На підсумково-результативному етапі (2019–2020 рр.) проводилися 

зрізи, направлені на діагностику отриманих результатів формувального 

експерименту, та їх статистична обробка з метою з’ясування динаміки 

оволодіння досліджуваною компетентністю учасниками експерименту.  

Експериментальне навчання здійснювалося протягом 2–8 семестрів, 

відповідно до програми підготовки фахівців за спеціальністю 024 Хореографія 

галузі знань 02 Культура та мистецтво. У ході експериментальної роботи було 

зроблено три зрізи: нульовий – на початку 2 семестру, перший – у кінці 6 

семестру; другий – наприкінці 8 семестру. Для проведення педагогічного 

експерименту обрано дві групи. 

Перша група – контрольна (КГ). Це група студентів, які навчалася за 

традиційною програмою із застосуванням окремих елементів нашої моделі без 

цілеспрямованого використання педагогічних умов. 

Друга група – експериментальна групи (ЕГ). Це група студентів, які 

навчалася в умовах реалізації розробленої нами моделі формування 

професійної майстерності майбутніх хореографів у процесі навчання 

спеціальних дисциплін. 

Визначення рівня сформованості досліджуваної якості в якісно-

кількісних значеннях вимагає обрання критеріїв та їх показників (таблиця 3.1).  

Одним із етапів нашого дослідження було визначення та характеристика 

критеріально-рівневого апарату, який використовується для виявлення й 

вимірювання змін, що відбуваються в процесі формування в студентів 

економічної культури. 

У межах дослідження вважаємо за необхідне розглянути сутність понять 

«критерій» та «показник». У педагогіці критерій розуміють як якість явища, що 

відображає його суттєві характеристики, а тому підлягає оцінці (Гончаренко, 

1997). У більш широкому значенні критерій розуміють як важливу ознаку, що 

дає характеристику якісним аспектам певного явища, визначає його сутність. 
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Таблиця 3.1 

Критерії та показники сформованості професійної майстерності майбутніх 

хореографів під час навчання спеціальних дисциплін. 
 

Критерії  Показники  

Спонукальний    - здібності до усвідомлення цінностей хореографічної 

культури; 

- здібності до оволодіння хореографічною лексикою та 

малюнком танцю; 

- здібності до висловлення певної ідеї;  

- здібності до створення хореографічного образу;  

- здібності до просторового рішення та побудови художнього 

твору. 

Когнітивно-

операційний 

- знання системи викладання танцю;  

- знання різних шкіл і напрямів і видів хореографічного 

мистецтва;  

- знання особливостей музично-хореографічної драматургії та 

основ теорії й історії народної хореографічної творчості;  

- знання регіональних особливостей танцю, національних 

традицій для відродження, збереження та розвитку традицій 

народної хореографічної культури, що вимагає освоєння 

різних соціальних ролей (комунікації) у професійній 

діяльності. 

Поведінковий   - здібності до освоєння техніки, стилю, манери виконання 

основних елементів танцю;  

- здібності до побудови навчальних і танцювальних 

комбінацій;  

- здібності до використання різних засобів і методів 

викладання танцю;  

- здібності до пластичної інтерпретації одного і того ж руху в 

залежності від обраного художнього образу; 

- здібності до самонавчання і навчанню виконавця. 

 

Вибір критеріїв дослідження залишається складним і досить 

суперечливим питанням у педагогічній теорії й практиці. Поняття «критерій» 

походить від грец. «kriterion» – «засіб, ознака, на основі якого проводиться 

оцінка, визначення або класифікація чого-небудь» (Словарь, 2007). На думку 

С. Ожегова, термін «критерії» трактується як мірило оцінки, судження, а термін 

«рівні» – ступінь величини, розвитку, значущості чого-небудь (Ожегов, 2012). 

У дослідженні й будемо виходити з того, що критерій виражає найбільш 
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загальну сутнісну ознаку, на основі якої здійснюють оцінку, порівняння 

реальних педагогічних явищ. Ступінь вияву, якісна сформованість, 

визначеність критерію втілюються у конкретних показниках, які 

характеризуються низкою ознак. 

Запропоновані І. Шаршовим критерії сформованості професійно-творчого 

саморозвитку особистості студента (Шаршов, 2003): 

1. Самостійність у професійній (навчально-професійній) діяльності. 

Показники цього критерію: а) професійне самопізнання; б) самоорганізація в 

професійній (навчально-професійній) діяльності; в) професійна самоосвіта. 

2. Професійно зорієнтоване мислення (склад розуму). 

Показники цього критерію: а) раціонально-логічне мислення в 

професійній (навчально-професійній) діяльності; б) змістова професійна 

пам'ять; в) вербальні здібності. 

3. Творче ставлення до професійної (навчально-професійної) діяльності. 

Показники цього критерію: а) творча уява й інтуїтивне мислення в професійній 

діяльності; б) образна професійна пам'ять; в) акторське мистецтво в 

професійній (навчально-професійній) діяльності. 

На думку З. Курлянд, критерій є мірилом оцінки, характеристики; 

важливою умовою  прояву чи існування певного процесу або явища. На 

переконання дослідниці, аналіз будь-якої досліджуваної величини повинен 

складатися не лише з її ознаки, а й критеріїв, які виявляють експлікацію тієї чи 

іншої ознаки у процесі та явищі, що розглядається (Курлянд, 1995). 

Так, критерій – це стандарт. На  підставі критерію можна здійснити 

оцінку, порівняння реального педагогічного явища, процесу або якості за 

певним еталоном. У процесі визначення критеріїв необхідним є визначення їх 

показників. За своєю сутністю термін «критерій» є більш ширшим, ніж 

«показник», тому за одним критерієм закріплено цілу низку показників. 

Явищам вони надають кількісну характеристику, завдяки чому можна зробити 

узагальнення їхнього стану в динаміці (Анохін,1998).  
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Як бачимо з таблиці 3.1, першим критерієм сформованості досліджуваної  

якості у студентів майбутніх хореографів є спонукальний. В основу 

обґрунтування означеного критерію покладено розуміння того, що будь-яка 

людська діяльність пов’язана з тими чи іншими мотивами. Як відомо, термін 

«мотив» означає стимул до діяльності, стимулюючу причину вчинків та дій. 

Формування досліджуваного утворення у студентів ми розглядаємо з позиції 

формування особистої мотиваційної спрямованості майбутніх хореографів на 

діяльність, у якій відображаються особистісні інтереси, прагнення оволодіти 

досліджуваною якістю, постійно вдосконалювати власні знання й уміння у 

цьому аспекті.  

Ретроспективний аналіз наукової літератури з проблеми та особистий 

педагогічний досвід доводить, що перед майбутнім фахівцем-хореографом у 

процесі взаємодії в професійному мистецькому середовищі постає низка 

труднощів, які може подолати лише цілеспрямована, самостійна, впевнена в 

собі та наполеглива особистість. З цієї причини, усвідомлення важливої ролі 

професійної майстерності хореографа є першим показником спонукального 

критерію сформованості досліджуваного феномену. 

На нашу думку, інтерес студентів до оволодіння професійною 

майстерністю повинен формуватися не лише як потреба в оволодінні певним 

обсягом знань та вмінь в досліджуваній сфері, а як потреба у тій діяльності, що 

забезпечує продуктивну взаємодію та трудову поведінку в професійно-

мистецькому середовищі. Для спонукального критерію характерні такі 

показники: здібності до оволодіння хореографічною лексикою та малюнком 

танцю; здібності до висловлення певної ідеї; здібності до створення 

хореографічного образу; здібності до просторового рішення та побудови 

художнього твору. 

З метою формування досліджуваної якості, студенти насамперед повинні 

бути теоретично та практично підготовленими в цьому напряму. Так, другим 

критерієм ми обрали когнітивно-операційний. Його основними показниками є 

наявність різноманітних фахових знань. Обираючи такий показник ми 
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розуміли, що саме знання є базою формування як досліджуваної якості, так і 

професіоналізму майбутніх фахівців у цілому. Адже знання є специфічною 

формою результатів пізнання, процесу відображення діяльності, яка 

характеризується усвідомленням їх істинності (Анохін, 1998).   

Зазначений критерій  відображує повноту й дієвість знань і умінь у 

процесі здійснення професійної діяльності, рівень володіння знаннями змісту 

хореографічної майстерності. Це знання системи викладання танцю; знання 

різних шкіл і напрямів та видів хореографічного мистецтва; знання 

особливостей музично-хореографічної драматургії; знання основ теорії та 

історії народної хореографічної творчості; знання регіональних особливостей 

танцю, національних традицій для відродження, збереження та розвитку 

традицій народної хореографічної культури, що вимагає освоєння різних 

соціальних ролей (комунікації) у професійній діяльності. 

Вважаємо, що сформованість показників спонукального та когнітивно-

операційного критеріїв професійної майстерності хореографів не можлива без 

відповідних особистісних характеристик майбутніх фахівців, що виражені в 

наступному, поведінковому критерії досліджуваної проблеми, який відображає 

практичну діяльність майбутніх фахівців-хореографів, їх реальну здатність до 

високого рівня професійної майстерності. Для поведінкового критерію 

характерні показники: здібності до освоєння техніки, стилю, манери виконання 

основних елементів танцю; здібностей до побудови навчальних і танцювальних 

комбінацій; здібностей до використання різних засобів і методів викладання 

танцю; здібностей до пластичної інтерпретації одного і того ж руху в 

залежності від обраного художнього образу.  

Наступним етапом нашого дослідження було визначення рівнів 

сформованості професійної майстерності майбутніх хореографів. При цьому, 

«рівень» розглядали як шкалу вимірювання, ступінь якості або здатності 

суб’єкта, що визначається набором об’єктивних чинників – критеріїв та 

показників, які дають змогу комплексно оцінити певне педагогічне явище та 

мати відповідне теоретичне і практичне обґрунтування сформованості 
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професійної майстерності майбутніх хореографів. Під рівнем сформованості 

досліджуваного феномену розуміємо характеристику навчальних досягнень 

студентів у процесі оволодіння ними знаннями та уміннями, а також оцінку їх 

реальної професійної діяльності у змодельованих ситуаціях. 

У межах компонентної структури, за обґрунтованими вище критеріями та 

показниками, було визначено рівні сформованості професійної майстерності 

майбутніх хореографів (високий, достатній, середній, низький) (таблиця 2.2). 

Межами розподілу було встановлено: високий рівень сформованості 

професійної майстерності майбутніх хореографів відповідав значенням 

коефіцієнта успішності від 0,85 і вище; достатній рівень відповідав значенням 

коефіцієнта успішності – від 0,77 до 0, 84; середній – від 0,66 до 0,76 балів; 

низький рівень – до 0,65 балів. 

Такі рівні вимірювалися в коефіцієнтах успішності (КУ): 

 

 

 

де n – фактична сума балів, отримана за показником; m – максимально 

можлива сума балів за показником (Лук’яненко, 1998).  

Таким чином, розроблені критерії та показники сформованості 

професійної майстерності майбутніх хореографів дозволили обрати комплекс 

методик для діагностики початкового рівня її сформованості та впровадити у 

навчально-виховний процес комплекс педагогічних умов з метою досягнення 

студентами більш високих рівнів досліджуваної проблеми. 

Метою наступного етапу дослідно-експериментальної роботи було 

діагностування початкового рівня сформованості професійної майстерності 

майбутніх хореографів, а також апробація методики, спрямованої на 

формування досліджуваної проблеми у процесі професійної підготовки.   

 

К =  m 
n 

m 
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Таблиця 3.2 

Рівні сформованості професійної майстерності майбутніх хореографів 

Рівні Характеристика  

Високий 

Студентам, які характеризуються високим рівнем сформованості 

досліджуваного утворення,  характерне усвідомлення професійної 

майстерності як засобу реалізації своїх функціональних обов’язків, 

вирішення професійних завдань. Майбутні фахівці-хореографи з 

високим рівнем досліджуваного феномену володіють усвідомленими, 

реальними і чіткими уявленнями про професійну майстерність. У них 

спостерігається зацікавлене ставлення до формування професійної 

майстерності, глибока переконаність у необхідності розвитку 

професійних умінь. Такі студенти володіють професійною культурою. 

Їх характеризує здатність до творчої хореографічно-сценічної 

діяльності, яскравість і самобутність інтерпретації твору, уміння 

втілювати творчий задум у реальне звучання, висока потреба у 

творчій самореалізації власних ідей, свідома, на високому рівні, 

саморегуляція виконавської діяльності. 

Достатній 

Студенти, яким притаманний достатній рівень сформованості 

досліджуваного феномену характеризуються достатнім осмисленням 

професійної майстерності як одного із засобів реалізації професійних 

завдань. Такі майбутні фахівці-хореографи володіють достатнім 

рівнем знань у галузі хореографії та мистецтва, спостерігається 

зацікавлене ставлення до професійної діяльності, досить висока 

переконаність у необхідності розвитку професійної майстерності. Такі 

студенти здатні до професійної діяльності, вони можуть мати власну 

інтерпретацію будь-якого твору, у них є потреба у творчій 

самореалізації власних ідей, а також потреба саморегуляції 

виконавської діяльності. 

Середній 

Студенти з середнім рівнем сформованості досліджуваного утворення 

характеризуються недостатнім осмисленням професійної 

майстерності як засобу реалізації професійних завдань. Самооцінка, 

самоконтроль комунікативних умінь таких майбутніх фахівців 

здійснюється інколи. Для середнього рівня властивими є ситуативні 

прояви творчої хореографічно-сценічної діяльності, здебільшого вона 

має наслідувальний і формальний характер. Інтерпретаційна 

діяльність студентів середнього рівня сформованості професійної 

майстерності відповідає загальноприйнятим нормам, але не 

відрізняється оригінальністю.  

Низький 

У студентів зазначеного рівня відсутня усвідомленість в постановці 

цілей формування професійної майстерності, їм характерна 

неадекватна самооцінка своїх комунікативних здібностей. Майбутні 

фахівці-хореографи, яким притаманний низький рівень сформованості 

професійної майстерності володіють поверхневими, безсистемними, 

обмеженими знаннями в галузі хореографії. Такі студенти не здатні у 

хореографічно-сценічній діяльності проявляти творчу активність, 

встановлювати емоційно-психологічний контакт з іншими 

учасниками хореографічно-сценічної дії, глядацькою аудиторією. У 

них відсутня потреба творчої самореалізації у даному виді діяльності. 
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Дослідна робота з формування професійної майстерності майбутніх 

хореографів здійснювалась у Державному закладі «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ) (довідка № 06 від 

17.10.2020 р.), Львівському національному університеті імені Івана Франка 

(довідка № 838/15 від 19.11.2020 р.), Східноєвропейському національному 

університеті імені Лесі Українки (м. Луцьк) (довідка № 07/31 від 18.09.2020 р.). 

Усього в експерименті брало участь 76 студентів, майбутніх хореографів, 

факультетів та інститутів культури та мистецтв: Державний заклад 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(м. Старобільськ) – загальна кількість студентів, які брали участь у 

експерименті – 16 осіб; Львівський національний університет імені Івана 

Франка (м. Львів)  – 40 осіб, Східноєвропейський національний університет 

імені Лесі Українки (м. Луцьк) – 20 осіб. 

Експериментальне дослідження включало: 

➢ діагностування першопочаткового рівня сформованості професійної 

майстерності на основі розроблених нами критеріїв та показників 

досліджуваного явища; 

➢ виявлення контрольних та експериментальних груп; 

➢ проведення експерименту, спрямованого на апробацію запропонованих 

педагогічних умов формування професійної майстерності майбутніх 

хореографів під час навчання спеціальних дисциплін;  

➢ моніторинг процесу формування досліджуваної проблеми. 

Ураховуючи визначені критерії та показники професійної майстерності 

майбутніх фахівців-хореографів, було обрано комплекс методик для 

діагностики її першопочаткового рівня (таблиця 3.3).  

Отримані дані сприяли цілеспрямованій діяльності з досягнення 

студентами більш високих рівнів досліджуваної проблеми. 
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Таблиця 3.3 

Діагностувальні методики для визначення рівнів сформованості  

культури мовлення студентів з КНР. 
 

Критерії Показники Методи дослідження 

С
п

о
н

у
к

а
л

ь
н

и
й

  здібності до усвідомлення цінностей 

хореографічної культури 

1. Анкетування на 

виявлення обсягу 

знань із загальних 

питань професійної 

майстерності.  

здібності до оволодіння хореографічною 

лексикою та малюнком танцю 

здібності до висловлення певної ідеї 

здібності до створення хореографічного образу 

здібності до просторового рішення та побудови 

художнього твору 

К
о

г
н

іт
и

в
н

о
-о

п
ер

а
ц

ій
н

и
й

 

знання системи викладання танцю 1. Тестування на 

виявлення знань з 

основ хореографічного 

мистецтва. 

2. Контрольні 

завдання та вправи на 

виявлення рівня 

професійної 

майстерності. 

3. Опитування на 

виявлення знань 

системи викладання 

танцю. 

знання різних шкіл і напрямів та видів 

хореографічного мистецтва 

знання особливостей музично-хореографічної 

драматургії та основ теорії й історії народної 

хореографічної творчості 

знання регіональних особливостей танцю, 

національних традицій для відродження, 

збереження та розвитку традицій народної 

хореографічної культури, що вимагає освоєння 

різних соціальних ролей (комунікації) у 

професійній діяльності 

П
о

в
ед

ін
к

о
в

и
й

  

здібності до освоєння техніки, стилю, манери 

виконання основних елементів танцю 

1. Підготовка звіту з 

самооцінки 

професійної 

майстерності. 

2. Опитування на 

виявлення розвитку 

репетиторства 

здібностей.  

3. Аналіз здатності 

студентів висловити 

певну ідею. 

здібностей до побудови навчальних і 

танцювальних комбінацій 

здібностей до використання різних засобів і 

методів викладання танцю 

здібностей до пластичної інтерпретації одного і 

того ж руху в залежності від обраного 

художнього образу 

здібності до самонавчання і навчанню виконавця 

 

Констатувальний етап нашого експерименту спрямовувався на виявлення 

першопочаткового рівня сформованості компонентів у структурі професійної 

майстерності майбутніх хореографів. Поряд із самооцінкою професійно 

значущих здібностей студенти першого року навчання спеціальностей 

«Хореографія», відповідаючи на запропоновані запитання, завершуючи 
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незакінчені пропозиції (Додаток Б та В), повинні були розкрити суть поняття 

«професійна майстерність», вказати на значення цієї властивості в професійній 

діяльності хореографів, дати самооцінку сформованості професійно значущих 

здібностей і знань, які є показниками компонентів професійної майстерності. 

Для оцінки відповідей використано п’ятибальну систему. 

Аналіз результатів дослідження показав переважання низького рівня 

сформованості по всім критеріям в структурі професійної майстерності 

майбутніх хореографів. Поясненням цього факту може бути протиріччя між 

бажанням студентів освоїти методики вивчення і техніки виконання танцю і 

відсутністю у них установки на створення хореографічних творів, пошук 

авторських рішень у процесі створення творів, а також відсутністю у студентів 

знань про специфіку професійної діяльності та про особливості і характер 

обраної спеціальності. Так, студенти (42%), визначаючи суть поняття 

«професійна майстерність», підміняли його подібними поняттями «характер», 

«манера», «спосіб розкриття індивідуальності», «підхід до хореографії». 

Наближалися до розуміння, що виражає взаємозв’язок діяльності хореографа і 

його професійної майстерності, 87% респондентів, які відзначали, що це 

особливість особистості фахівця, що розкриває характер хореографа, але не 

уточнювали її суть. Частина студентів (9%) не вважають важливим наявність 

професійної майстерності хореографа для фахівця. 

Оцінка професійних знань і здібностей проводилася за допомогою 

кількісних показників у межах від +1 до –1. Результати продемонстрували 

низький рівень сформованості критеріїв та показників фахівця-хореографа, у 

більшості студентів (82%), що пояснюється переважанням установки на 

отримання швидше хореографічної освіти (професія хореографа пов’язана з 

уміннями танцювати), а не на освоєння провідного виду професійної 

майстерності та вироблення професійно значущих знань та вмінь, розвитку 

спеціальних здібностей. 

За результатами констатувального експерименту було виявлено 

недостатній рівень сформованості професійної майстерності за спонукальним 
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критерієм (75,6%). Найбільш низьке значення в оцінці цього критерію отримав 

такий показник, як «здатність висловлення певної ідеї» (КГ – 3,06 бали, ЕГ – 

3,04 бали), що пояснюється відсутністю готовності студентів до створення 

авторського хореографічного твору, до здійснення проектувальної функції 

професійної діяльності фахівця-хореографа (таблиця 3.4).  

Таблиця 3.4 

Сформованість показників за спонукальним критерієм 

 формування  професійної майстерності майбутніх хореографів  

(у % від вибірки за результатами констатувального експерименту). 
 

Показники Середній бал від вибірки 

 КГ ЕГ 

Здібності до усвідомлення цінностей 

хореографічної культури  

3,20 3,11 

Здібності до оволодіння хореографічною 

лексикою та малюнком танцю 

3,17 3,15 

Здібності до висловлення певної ідеї 3,06 3,04 

Здібності до створення хореографічного образу 3,15 3,12 

Здібності до просторового рішення та побудови 

художнього твору 

3,12 3,10 

Загальний індекс коефіцієнту успішності (КУ) 0,64 0,65 
 

На основі спостереження та інтерв’ювання студентів були виявлено 

причини низьких показників: відсутність досвіду професійної діяльності та 

спеціальної підготовки. 

Таким чином, переконалися в необхідності введення на заняттях зі 

спеціальних дисципліни вправ на самостійне створення навчальних і 

танцювальних образів (імпровізаційний метод), що вимагають пошуку нових 

поєднань традиційних елементів і рухів танцю або пошуку нових рухів та їх 

поєднань у танцювальній комбінації на основі народного танцю (вправи 

«Ланцюжок», «Пошук», «Пластичне втілення образу»; етюди «Пошук і 

розвиток пластичного мотиву», «Просторове рішення композиції»), а також 

спрямовувалися на розвиток логічного мислення, забезпечуючи розвиток 

творчих здібностей за рахунок збільшення обсягу використовуваних рухів при 
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складанні комбінацій та обсягу варіативності їх поєднань, у процесі вивчення 

зазначеного навчального курсу. 

Під час констатувального експерименту нами також оцінювалися 

показники сформованості професійної майстерності за когнітивно-операційним 

критерієм, які виявили найбільш низький рівень його сформованості 63,80%. 

Результати дослідження показали, що невисоке значення за цим критерієм 

отримав такий показник, як «знання системи викладання танцю» (2,6 та 2,65 

бали у КГ та ЕГ відповідно) (Таблиця 3.5.), тобто, студенти не в повній мірі 

здатні організувати роботу в групі і зазнають труднощів при організації роботи 

в колективі.  

Таблиця 3.5 

Сформованість показників за когнітивно-операційним критерієм 

формування  професійної майстерності майбутніх хореографів  

(у % від вибірки за результатами констатувального експерименту). 
 

Показники Середній бал від вибірки 

КГ ЕГ 

Знання системи викладання танцю 2,60 2,65 

Знання різних шкіл і напрямків і видів 

хореографічного мистецтва 

3,12 3,15 

Знання особливостей музично-хореографічної 

драматургії та основ теорії й історії народної 

хореографічної творчості 

3,17 3,20 

Знання регіональних особливостей танцю, 

національних традицій для відродження, 

збереження та розвитку традицій народної 

хореографічної культури, що вимагає освоєння 

різних соціальних ролей (комунікації) у 

професійній діяльності 

3,35 3,33 

Загальний індекс коефіцієнту успішності (КУ) 0,61 0,63 

 

Все це зажадало введення фольклорних експедицій з метою пошуку 

нових для сценічного втілення традиційних елементів народного танцю; 

екскурсій з метою вивчення етнічних особливостей різних народностей; 

диспутів з метою розбору особливостей народного танцю різних етносів; лекцій 

про способи та прийоми викладу хореографічного матеріалу; застосування 
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таких форм хореографічної підготовки, як хореографічна мініатюра, 

хореографічна картина, хореографічний номер, сюїта, балет, концерт, а також 

методу показу та методу музичного супроводу. 

Порівняння показників поведінкового критерію професійної майстерності 

майбутніх хореографів показало низький рівень його сформованості (75,75%), 

що обумовлено, по-перше, проведенням констатувального експерименту на 

першому році навчання в закладах вищої освіти; по-друге, недостатнім 

розвитком репетиторства здібностей. Студенти – майбутні хореографи не 

повною мірою готові здійснювати комунікацію в колі своїх однолітків, бачити 

та пояснювати помилки виконавців, проводити їх системний аналіз, 

пропонувати шляхи усунення. Результати дослідження показали, що найбільш 

низьке значення в оцінці поведінкового критерію сформованості професійної 

майстерності отримав такий показник, як «здібності до побудови навчальних і 

танцювальних комбінацій» (2,80 та 2,83 бали у КГ та ЕГ відповідно), що 

підтверджує необхідність підготовки студентів до репетиторства в професійній 

діяльності (таблиця 3.6). 

Вважаємо, що такі форми хореографічної підготовки як етюд, урок, 

хореографічний номер, сюїта, балет, концерт (методи репетиторства та показу), 

екскурсії; лекції «Характерні особливості виконання класичного та народного 

танцю», семінари «Особливості пластики виконавців в залежності від етнічної 

приналежності хореографічного твору», танцювальні, розгорнуті етюди на 

основі лексики та малюнка танців різних народностей (в залежності від 

матеріалу, що вивчається в навчальному семестрі) у рамках навчальних курсів 

«Класичний танець та методика його викладання»; «Теорія та методика 

викладання народного танцю»; «Основи сучасної пластики»; «Майстерність 

хореографа»,  дозволять розвинути здібності до пошуку й усунення помилок 

при виконанні організаторської функції професійної діяльності, удосконалити 

комунікацію в професійній ситуації. 
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Таблиця 3.6 

Сформованість показників за поведінковим критерієм 

 формування  професійної майстерності майбутніх хореографів 

 (у % від вибірки за результатами констатувального експерименту). 
 

Показники Середній бал від вибірки 

КГ ЕГ 

Здібності до освоєння техніки, стилю, манери 

виконання основних елементів танцю 

3,03 3,05 

Здібності до побудови навчальних і 

танцювальних комбінацій 

2,80 2,83 

Здібності до використання різних засобів і 

методів викладання танцю 

3,09 3,11 

Здібності до пластичної інтерпретації одного і 

того ж руху в залежності від обраного 

художнього образу 

3,01 3,04 

Здібності до самонавчання і навчанню виконавця 3,06 3,10 

Загальний індекс коефіцієнту успішності (КУ) 0,50 0,52 

 

Узявши до уваги отримані результати, визначено першопочатковий 

рівень сформованості професійної майстерності майбутніх хореографів. У 

таблиці 3.7 представлено отримані результати за всіма діагностувальними 

зрізами трьох критеріїв професійної майстерності майбутніх хореографів: 

спонукальним, когнітивно-операційним та поведінковим.  

Таблиця 3.7 

Результати діагностувальних зрізів з виявлення 

 у студентів першопочаткового рівня сформованості  

професійної майстерності (в КУ). 
 

Групи 

 

Критерії 

Спонукальний Когнітивно-

операційний 

Поведінковий Загальний 

показник 

( ) 

КГ 0,64 0,61 0,50 0,58 

ЕГ 0,65 0,63 0,52 0,60 

 

Отже, міра першопочаткової сформованості досліджуваної 

компетентності в респондентів першої групи дорівнювала 0,58, у респондентів 
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другої – 0,60. Тож, в обох випадках ці дані демонструють низький рівень 

сформованості професійної майстерності майбутніх хореографів.  

Як бачимо, результати проведених зрізів серед студентів – майбутніх 

хореографів обох груп сприяли виявленню міри усвідомлення респондентами 

важливого значення професійної майстерності, відчуття їхньої  потреби в 

мистецькій сфері;  допомогли визначити рівень професійних знань та рівень 

сформованості необхідних умінь та навичок, які дадуть можливість ефективно 

забезпечувати майбутню професійну діяльність; визначити адекватність 

особистісної, професійної самооцінки, та самооцінки професійної майстерності 

студентів, майбутніх фахівців-хореографів.  

На рис. 3.1 наочно продемонстровано рівні першопочаткової 

сформованості досліджуваного явища в учасників експерименту за кожним 

критерієм. 

 

 

де: І - спонукальний критерій; ІІ – когнітивно-операційний критерій; ІІІ – 

особистісно-поведінковий критерій, а I група – контрольна, ІІ група – 

експериментальна.   

 

Рис. 3.1. Діаграма першопочаткового рівня сформованості 

професійної майстерності майбутніх хореографів. 
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Враховуючи вищенаведені дані, ми отримали інформацію, яка 

продемонструвала нам першопочатковий рівень сформованості професійної 

майстерності майбутніх хореографів.   

Отже, проведений констатувальний етап педагогічного експерименту 

було спрямовано на визначення першопочаткового рівня сформованості 

професійної майстерності майбутніх хореографів – для цього їх було 

розподілено в контрольну та експериментальну групи. 

Результати констатувального експерименту свідчать, що професійна 

майстерність студентів перебуває переважно на низькому рівні, що підтверджує 

доцільність і необхідність розробки та впровадження моделі формування 

професійної культури майбутніх хореографів за певних педагогічних умов. 

Оскільки склад студентів контрольної та експериментальної груп за рівнями 

сформованості в них окремих компонентів професійної майстерності практично 

однаковий, то відмінності в результатах становлення професійної майстерності 

майбутніх хореографів в межах розробленої нами моделі будуть пояснюватися 

не випадковими чинниками, а педагогічними умовами, на тлі яких реалізується 

модель формування професійної майстерності майбутніх хореографів у процесі 

навчання спеціальних дисциплін. 

 

3.2. Аналіз і оцінка результатів дослідно-експериментальної роботи 

 

Сутність формувального етапу дослідження полягала в упровадженні 

розроблених нами педагогічних умов з формування культури мовлення 

китайських студентів у процесі професійної підготовки в експериментальній 

групі. Для проведення формувального експерименту, контрольні та 

експериментальні групи було зрівняно. При цьому, кожна група включала по 38 

студентів-китайців. У контрольній групі робота зі студентами здійснювалась 

традиційним способом, без цілеспрямованої роботи в напрямі формування 

досліджуваного феномену. Як педагогічних умов формування досліджуваної 

компетентності у студентів майбутніх хореографів було обрано:  
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- забезпечення розвитку вмотивованості студентів щодо оволодіння 

професійною майстерністю на основі прийняття ними цінностей 

хореографічної освіти на початковому етапі фахової підготовки;  

- актуалізація ціннісного ставлення майбутніх хореографів до оволодіння 

професійною майстерністю;  

- реалізація особистісно зорієнтованого підходу під час формування 

професійної майстерності майбутніх хореографів у процесі навчання 

спеціальних дисциплін.  

Перша педагогічна умова – забезпечення розвитку вмотивованості 

студентів щодо оволодіння професійною майстерністю на основі прийняття 

ними цінностей хореографічної освіти на початковому етапі фахової 

підготовки. 

Розвиток пізнавального інтересу до вивчення професійно-спрямованого 

матеріалу, розкриття його ролі й значення для майбутньої професійної 

діяльності можливо в умовах прояву студентами самостійності та активності в 

ході навчального процесу, їх мотиваційного залучення в особливості існування 

мистецтва, формування у них природної потреби зайняти в мистецтві, як 

майбутній сфері своєї професійної діяльності, певне становище. 

Багато вчених відзначають, що ще з музичної школи необхідно викладати 

основи хореографії на основі феномену «залученості» в мистецьке життя 

суспільства. На різні проблеми студент повинен дивитися «зсередини». У 

студентів необхідно формувати природну потребу зайняти в мистецтві певне 

соціальне становище та відігравати певну роль. Традиційний підхід до 

викладання теорії танцю та хореографічної діяльності формує позицію 

пасивного спостерігача, тому фахові знання можуть залишитися 

невикористаними, якщо в студентів не буде інтересу й потреби в їх 

застосуванні. У зв’язку з цим, необхідно включити їх в організаційну 

самостійну діяльність, яка дає можливість вжити знання, уміння й навички. 

Кожній людині, незалежно від сфери її професійної діяльності, 

самостійність забезпечує: самовизначення, самовираження, самоствердження. 
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Тому, в сучасному освітньому процесі перед викладачем стоїть завдання 

розвитку мотиваційної сфери, інтелекту, самостійності студента. Сутність 

навчального процесу полягає не тільки в тому, щоб дати певні знання, уміння 

та навички, а й у тому, щоб озброїти їх методами і засобами самостійного 

опанування знаннями. 

Щоб створити передумови для прояву активності й самостійності 

студентів під час навчального процесу, необхідно викликати їх інтерес до 

вивчення конкретного матеріалу, розкривши його роль і значення для розвитку 

професійної майстерності. 

Необхідно так організувати навчальний процес, щоб одержувані 

студентами знання набували особистісного сенсу, тобто перестали бути просто 

матеріалом для формального складання заліків та іспитів, щоб студенти свідомо 

й зацікавлено зверталися до наукових джерел з метою професійного 

самозбагачення й становлення. 

Підсумковим результатом прояву самостійності в навчально-виховному 

процесі є ступінь усвідомлення студентом значущості навчання, уміння 

вчитися, формування індивідуального стилю розумової діяльності. 

Оскільки самостійність студентів формується у навчальній діяльності, то 

завдання викладача – найбільш ефективно організувати процес фахової 

підготовки. 

Сьогодні стратегічним завданням вищої художньої освіти є сприяння 

соціалізації студентів мистецьких спеціальностей: їх активного ставлення до 

соціальних проблем сучасного суспільства та формування їх самостійної, 

ініціативної, творчо орієнтованої особистості, а також розуміння сутті та 

соціальної значущості своєї професії, знання основних фахових дисциплін, з 

розумінням їх взаємозв’язків, відчуттям професійної відповідальності за 

результат своєї праці. 

Основою фахової діяльності є професійні знання, вони допомагають 

прийняти правильне, обґрунтоване рішення з урахуванням етичних норм. Але 

для того, щоб знання стали основою поведінки, вони повинні усвідомлюватися, 
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а це відбувається в процесі їхнього емоційного переживання. Отримавши 

особистісну значущість у процесі чуттєвого сприйняття, знання 

перетворюються на переконання. Виходячи з цього, необхідно створити таке 

освітньо-виховне середовище, яке сприяло б формуванню професійної 

майстерності, забезпечувало виховання моральної особистості, викликало 

позитивні емоції й позитивне ставлення до світу. 

Важливо, щоб організація вивчення спеціальних дисциплін у майбутніх 

хореографів була підпорядкована їх глибокому засвоєнню, виходу на більш 

високий рівень сучасного мистецького мислення. Засвоєння фундаментальних 

тем мистецько спрямованого характеру, допоможе студентам усвідомити 

сучасні тенденції, закономірності та суперечності хореографічного мистецтва, а 

в процесі роботи грамотно, на належному професійному рівні, оперувати цими 

категоріями, приймати правильні професійні рішення в реальному житті.  

Досвід показує, що інтерес, проявлений до спеціальних хореографічних 

дисциплін ще на молодших курсах – при вивченні базових курсів, утримується 

до старших курсів – аж до написання кваліфікаційних робіт. Цей інтерес 

викликаний низкою причин, головні з яких: 

− прагнення самостійно, поза університетських занять, розібратися в 

проблемах сучасного мистецтва і спробувати використати накопичені за 

час навчання знання; 

− поєднання інтересу до спеціальних дисциплін з хореографії та інших 

видів мистецтва, а також прагнення спробувати себе справжнім майстром 

у професійній сфері діяльності; 

− відсутність сформованих стереотипів, підходів у викладанні предмета, що 

дозволяє «творити, вигадувати, пробувати»; 

− освоєння нових педагогічних технологій, використання сучасних засобів, 

методів навчання мистецтву хореографії (рольові ігри, майстер-класи, 

цифрові технології тощо); 

− можливість самореалізовуватися та здобути визнання у професійній сфері 

діяльності, розвивати власну особистість, здобувати життєвий досвід; 
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− деяка матеріальна перспектива в умовах підвищеного попиту на 

справжніх професіоналів-майстрів хореографічного профілю. 

Таким чином, другою умовою, запровадженою у формувальному 

експерименті, була актуалізація ціннісного ставлення майбутніх хореографів до 

оволодіння професійною майстерністю. На нашу думку, ціннісне ставлення є 

підґрунтям, яке сприяє професійній спрямованості особистості, керує її діями. 

При реалізації цієї умови ми переслідували основну ціль – сприяти 

формуванню в здобувачів вищої освіти  позитивного відношення до 

досліджуваного цілісного конструкту, систему ціннісних орієнтацій, яка б 

сприяла формуванню в них досліджуваного феномену, створити такі обставини, 

які б актуалізували внутрішні мотиви студентів, особистісний сенс в оволодінні 

професійною майстерністю.  

Запровадження зазначеної умови передбачало усвідомлення майбутніми 

фахівцями-хореографами ролі та місця досліджуваного явища в майбутній 

професійній діяльності, покликана заохотити студентів на формування у себе  

досліджуваного конструкту. Запровадження цієї умови є можливим із 

дотриманням таких принципів: 

- позитивне ставлення студентів до обраної спеціальності; 

- психологічна готовність студентів до майбутньої професійної діяльності; 

- творчий характер професійної майстерності майбутніх фахівців: свобода 

у виборі засобів, прийомів і методів роботи. 

Основними завданнями системи фахової підготовки студентів у ЗВО є: 

а) впровадження в навчальний процес інтеграційних курсів (з різних видів 

традиційного хореографічного мистецтва); 

б) освоєння навчальної програми, що дозволяє формувати у студентів 

системні знання, вміння, навички з хореографії. 

Результатом цієї роботи повинні бути: системно професійні та загально 

художні знання хореографів з національної хореографії, готовність хореографів 

до майбутньої професійної діяльності. 
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В ході практичної і педагогічної діяльності та аналізі якості підготовки 

хореографів склалася певна (авторська) концепція навчання фахівців у галузі 

національної хореографії, суть якої виявляє систему сучасних методик 

навчання хореографів у ЗВО. Вона виражається в таких положеннях: 

1. Національний танець не існує поза його етнокультурного контексту. 

Сприйняття танцю вимагає врахування знань, умінь і навичок не тільки в галузі 

хореографічного мистецтва, а й етнохореографіі, фольклору, музики, 

психології, філософії та інших наук. 

2. Необхідність у застосуванні єдиного термінологічного апарату, а також 

глибоке вивчення теорії та методики викладання та виконання танцю. Освоєння 

танцювальної термінології, образних і художніх назв специфічних рухів – 

основа опанування навчального курсу. Термінологічний апарат танцю є 

засобом впливу, що бере участь у формуванні яскравих образів, сприяє 

глибокому проникненню в образно-емоційну специфіку етнохореографіі. 

3. Традиційний танець вимагає вивчення та освоєння традиційної 

художньої культури суспільства у всіх системних зв’язках з іншими видами 

мистецтва. Тут необхідно спиратися на: 

а) міфологію, матеріали стародавніх переказів, легенд; 

б) генезис, етапи розвитку етнохореографіі; 

в) пам’ять попередників і творців, народних й професійних виконавців, 

фахівців, знавців традиційного танцювального мистецтва. 

4. Проведення різноманітних конкурсів, семінарів, фестивалів, майстер-

класів, що мають сьогодні великі перспективи та суттєвий вплив у професійній 

діяльності хореографів. Метою таких заходів має бути виявлення талантів, 

обмін досвідом, конкретизація навчання, рішення концептуальних завдань 

щодо вдосконалення методів навчання та його функціонування, а також 

активізація творчої та професійної діяльності фахівців. 

У контексті розглянутої нами проблеми формування професійної 

майстерності хореографів та  реалізації другої педагогічної умови формування 

вважаємо, що вивчення спеціальної дисципліни «Теорія і методика викладання 
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народного танцю» буде одним із провідних системоутворюючих елементів 

навчально-творчого процесу підготовки висококваліфікованих хореографічних 

кадрів та формування в них професійної майстерності. Отже, що ми 

пропонуємо у цьому курсі. 

Знайомство студентів з історією розвитку традиційної національної 

хореографії, вивчення класифікації різних видів народних танців, функцій 

народної хореографії, творчості видатних діячів хореографічного мистецтва ми 

виділяємо як первісну основу загальної програми навчання хореографів і 

пререквізіт усього освітнього процесу у ЗВО. 

Багаторічний досвід дисертанта, як виконавця і педагога, дозволив 

виробити авторську методику навчання цього курсу, суть якої полягає в 

засвоєнні студентами теоретичного курсу, як основного пререквізіта загального 

навчального курсу «Теорія і методика викладання народного танцю», що 

включає в себе лекційні, практичні, СРСП, СРС заняття. 

Принципово новим у процесі підготовки кадрів з народного танцю є 

вивчення більшості дисциплін з теорії та методики викладання танців різних 

народів за блоковим, інтенсивним методом. На наш погляд, таке навчання саме 

по собі більш продуктивне. Першочерговим завданням у підготовці 

хореографів на сучасному етапі, ми вважаємо вивчення фольклору та його 

функціонування в професійному мистецтві. Водночас просте повторення 

фольклорного танцю на професійній сцені не завжди досягає своєї мети. З 

точки зору сучасної виконавської техніки та різноманіття танцювальної 

лексики в цьому питанні, варто підкреслити деяку обмеженість фольклору. 

Свого часу, самобутні виконавці часто не звертали уваги на нескінченну 

тривалість танцю. Крім того, рівень професійної віртуозності та лексики 

народного танцю багато в чому обмежений, багато прийомів йшли разом з їх 

творцями. 

З огляду на вищезгадані особливості фольклору, необхідним є вирішення 

питання про сценічну переробку традиційного народного танцю зі збереженням 

характеру і емоційної специфіки національного танцю. Отже, в навчальному 
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процесі з навчання народного танцю визначилося завдання – зберігати риси, 

властиві традиційному танцювальному мистецтву українців. Заразом варто 

остерігатися ряду потенційних помилок, що допускаються в навчальному 

процесі. 

З іншого боку, в процесі навчання та розвитку умінь з народного танцю у 

студентів, педагог не повинен допускати зайву, не в міру застосовану 

стилізацію рухів і окремих комбінацій. Практика показала, що гонитва за 

формальною віртуозністю, недбале ставлення до танцювальної теми, ідеї, 

форми – неминуче ведуть до неправильного сприйняття студентами специфіки 

народної танцювальної культури. В цьому випадку народний танець втрачає 

свою безпосередність, самобутній характер і стає холодною стилізацією, що 

спотворює саму природу народного танцю. 

Відомий дослідник танцювального фольклору Г. Богданов виділив 

принципи вивчення народної хореографії. Розглянемо їх (Богданов, 1988): 

1. Особисті спостереження різних народних обрядів і свят весни, врожаю. 

2. Літературна фіксація старовинних обрядів і народних ігор. 

3. Вивчення фондів та образотворчого матеріалу. 

5. Знайомство з творами класиків, де описуються обряди або звичаї. 

6. Знайомство з творами образотворчого мистецтва, де відображено побут 

і життя народу. 

7. Аналогічне вивчення фольклору сусідніх народів. 

8. Глибоке вивчення народних пісень, літературного фольклору (казки, 

прислів’я, приказки, тощо). 

Основні висновки Г. Богданова є цінними для нашого дослідження, а 

також можуть застосовуватися в навчально-творчому процесі підготовки 

хореографів.  

Наступність поколінь у культурі і мистецтві, як показала практика, є 

головною умовою поетапного розвитку цивілізованого суспільства та надає 

певне значення у формуванні знань, умінь і навичок майбутніх фахівців. В якій 

послідовності вивчати ті чи інші рухи, скільки разів рух має бути повторено в 
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навчальному прикладі, які рухи доцільно поєднувати в одній комбінації, як 

побудувати заняття в цілому – ці, і багато інших питань, стоять сьогодні перед 

початківцями. Педагогічна практика показує, що продуктивніше такий принцип 

організації навчальних занять, коли основний матеріал програми курсу 

вивчається в першій половині навчального року. Спочатку розучуються рухи в 

чистому вигляді, а потім у нескладних поєднаннях. 

У другому півріччі опрацьовуються розучені рухи зі всілякими 

підходами. Вони даються в складних поєднаннях з іншими рухами. Навчальні 

комбінації більш насичені і тривалі, темп виконання постійно зростає. Кожний 

ступінь навчання має свої специфічні риси, свої складності. Особливу увагу 

слід приділяти роботі над методикою виконання рухів, художньою виразністю, 

музикальністю, що закріплює теоретичні знання у студентів і дозволяє 

удосконалювати їх професійну майстерність. 

Підвищення ефективності та результативності застосування тих чи інших 

авторських технологій навчання хореографів пов’язано, по-перше, з побудовою 

кожного з його розділів, по-друге, з умінням методично правильно складати 

навчальні комбінації педагогом. Залежно від програми курсу, кожен розділ 

заняття повинен мати певні завдання та певний порядок проходження одного 

руху за іншим. Цей порядок не повинен бути довільним. Викладач має 

вибудовувати заняття з урахуванням професійних і фізичних даних студентів, 

обдумано чергувати та розподіляти фізичне навантаження на певні групи м’язів 

і зв’язок, прагнути до органічного поєднання танцювальних рухів. 

Музичний супровід занять впливає на формування умінь і професійних 

навичок хореографів. На заняттях необхідно використовувати українські 

класичні твори і народну музику. У зв’язку з цим, у процесі організації 

навчальних занять велику роль відіграє робота концертмейстера і творчий 

контакт з педагогом. Продумуючи кожен урок та окремі комбінації, вивчаючи 

зі студентами танці, педагог повинен виходити не тільки з ритмічного боку 

мелодії, а й пластично передати її характер, особливості її форми і структури. 
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Тільки в цьому випадку можна виховувати у студентів вміння працювати з 

музичним матеріалом. 

В ході дослідження нами визначено завдання навчання народному танцю 

як системоутворюючого елементу педагогічних авторських технологій: 

- освоєння традиційної танцювальної культури, ідеалів і духовних 

цінностей українського суспільства; 

- формування у студентів музично-естетичної та художньої оцінки 

навколишньої дійсності і народного танцювального жанру; 

- виявлення зв’язку танцю з іншими видами традиційного мистецтва та 

промислів, з історією, включення його в широкий контекст, різноманітні 

«виходи за межі» етнохореографіі як шлях глибшого його розуміння; 

- тематичні усвідомлення та переживання традиційного художнього 

досвіду суспільства та держави; 

- навчання художньо-образній мові народного танцю за допомогою 

формування знань, навичок і професійної майстерності; 

- розвиток художньо-творчої активності хореографів, формування 

професійної логіки та пам’яті при вивченні й освоєнні навчального 

матеріалу. 

У ході дослідно-експериментальної роботи було розроблено основні 

напрями змісту навчального курсу з народного танцю: 

1. Навчальна програма з дисципліни «Теорія і методика викладання 

народного танцю» має являти собою цілісну систему послідовного 

усвідомлення зв’язків народної традиційної художньої культури, зокрема, 

танцювального мистецтва з життям суспільства. У процесі вивчення цих 

зв’язків (естетичних, моральних, патріотичних) соціальна функція народного 

танцю стає провідним елементом народної художньої культури. 

2. Єдність емоційного та свідомого початків у роботі студентів на 

заняттях при їх загальній підвищеній емоційній змістовності. При цьому 

педагогу необхідно орієнтуватися як на відтворення варіантів навчання, так і на 

творчий пошук. 
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3. Основою змісту курсу «Теорія та методика викладання народного 

танцю» в ЗВО на сучасному етапі має бути змістовна єдність навчального 

матеріалу та методично вибудувана, професійна, і в той же час різноманітна, 

специфічна, оригінальна система навчання. 

4. Удосконалення системи фахової підготовки шляхом стандартизації для 

єдиного освітнього процесу та забезпечення інтеграції вітчизняних досягнень у 

сфері народного танцювального мистецтва. 

В ході дослідження ми дійшли висновку про те, що ефективність 

підготовки хореографів зросте при системному підході, який передбачає: 

- вивчення та викладання народного танцю за програмою, що представляє 

собою комплекс систематизованих методичних матеріалів; 

- використання педагогічних авторських технологій, що забезпечують 

єдність трьох підсистем: організаційно-педагогічної, соціально-

психологічної і психолого-педагогічної, що може бути досягнуто при 

взаємодії основних предметів спеціальності та спеціалізації; 

- використання змістовно інноваційних форм і методик навчання, 

заснованих на синтезі видів мистецтв, в умовах спеціально організованої 

навчальної виконавської, педагогічної, балетмейстерської 

(постановочної) діяльності. 

У контексті теорії хореографічної освіти категорію функціонування 

народного танцю може бути проаналізовано в двох аспектах. По-перше, як 

інтегративну професійно значущу якість хореографа, що включає комплекс 

різноманітних професійних характеристик. Зміст цієї якості обумовлено: 

а) специфікою хореографічного мистецтва, історично сформованого під 

впливом інтеграційних тенденцій системи мистецтв; б) особливостями 

художньо-педагогічної діяльності. По-друге, народний танець варто розглядати 

як обов’язковий і складний за складом компонент змісту професійної освіти. 

Третьою педагогічною умовою формування досліджуваного феномену є 

реалізація особистісно зорієнтованого підходу під час формування професійної 

майстерності майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних 
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дисциплін. Для допомоги студентам у розкритті особистісного та професійного 

потенціалу, в формуванні досліджуваної якості реалізовувався особистісно 

зорієнтований підхід.  

Мета зазначеної умови розкривалася в таких аспектах: 

- виявленні особистого життєвого досвіду в професійній майстерності 

студентів, які брали участь в експерименті, рівня розвитку їхніх 

здібностей, умінь, навичок, особистісних якостей та інтересів, що 

враховувались при організації формувального експерименту з метою 

подальшого розвитку й вдосконалення; 

- розвитку позитивних мотивів у студентів майбутніх хореографів, 

спрямованих на потребу у самопізнанні, самовдосконаленні та 

самореалізації на шляху до оволодіння професійною майстерністю; 

- формуванні механізмів саморегуляції, самовиховання, адаптації, 

самозахисту, які є необхідною умовою становлення сучасного фахівця, 

здатного до конструктивного діалогу з представниками різних професій 

та мистецьких напрямів й в цілому – усією цивілізацією. 

Основними характеристиками особистісно зорієнтованого підходу, які 

були покладені в основу педагогічного впливу в ході формувального 

експерименту, були виховна взаємодія та виховне середовище. Так, мета 

виховної взаємодії полягала в наданні необхідної допомоги кожному студенту 

на шляху його самопізнання, розвитку професійних та особистісних якостей, 

здібностей, необхідних для оволодіння професійною компетентністю.  

Основним параметром виховного середовища була його активність. 

Отже, деякі форми проведення навчання зі спеціальних дисциплін та програми 

деяких практик було побудовано таким чином, щоб зацікавити та заохотити 

студентів до формування досліджуваного феномену, постійно підтримувати 

необхідний рівень емоційного напруження, який стимулював би до творчого 

пошуку в процесі вирішення навчальних та професійних проблем. З цією 

метою, практичні заняття було пронизано атмосферою, яка сприяла 

психологічному комфорту студентів, відчуттю розкутості, впевненості та 
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невимушеності, що спонукало до розкриття особистісного потенціалу кожного 

учасника експерименту. Під час реалізації навчально-виховного процесу, 

пов’язаного з  формуванням професійної майстерності в зазначених умовах, 

відмічались: бажання майбутніх хореографів до продовження навчальної 

діяльності, розкута поведінка студентів, вільне висловлювання ними власних 

думок, самостійне прийняття рішень у професійно-виконавській діяльності.  

У ході експерименту діалог використовувався й як дієвий виражальний 

засіб впливу на сферу емоцій студентів – майбутніх хореографів. Для цього ми 

намагалися яскраво подавати матеріал, який пов’язаний з сильними 

емоційними переживаннями різноманітних явищ, ситуацій, подій, що 

викликало враження емоційно насиченого образу, який довгий час зберігається 

у підсвідомості, і спонукає процес рефлексії протягом тривалого часу. З цією 

метою, на заняттях використовувались конкретно-образні розповіді, 

моделювались фрагменти занять, здійснювався аналіз педагогічних ситуацій; 

студенти брали участь у рольових іграх, які включали механізм фантазії та 

емоцій, усього того, що пробуджує почуття значущості у майбутній професії 

зокрема, та у хореографічному загалом.  

Отже, застосування особистісно зорієнтованого підходу створює 

можливості для розвитку потенціалу кожної особистості, розкриття її 

внутрішнього світу у всіх гранях, спонукає студентів замислитись над 

значущістю себе у мистецтві хореографії, бачити світ не лише своїми очима, а й 

очима своїх майбутніх глядачів та учнів, тобто, сприяти формуванню 

професійної майстерності.  

Таким чином, впроваджені в навчально-виховний процес педагогічні 

умови з формування професійної майстерності майбутніх хореографів 

спрямовувались на формування в студентів експериментальної групи 

досліджуваної проблеми, яке передбачає наявність професійних та 

педагогічних знань, умінь і навичок, особистісних здібностей та характеристик, 

які створюють умови для успішного здійснення професійної діяльності. 

Використання сукупності спеціально підібраних педагогічних технологій 
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дозволило брати до уваги індивідуальні особливості та потреби студентів, 

враховувати пізнавальні мотиви, що сприяло оптимізації процесу формування 

професійної майстерності, реалізації поставлених цілей дослідження.  

На підсумково-результативному етапі дослідно-експериментальної 

роботи було проведено прикінцеві зрізи, які засвідчували зміни, що відбулися в 

експериментальній групі під впливом формувального експерименту. Отримані 

результати представлено в таблиці 3.8. Зазначимо, що прикінцеві зрізи 

здійснювалися за тими ж самими критеріями і за допомогою тих самих методів, 

як і констатувальні зрізи (див. параграф 3.1). 

Так, перший зріз проводився для визначення показників спонукального 

критерію. Як видно з таблиці, показник з першого критерію сформованості 

професійної майстерності становив 0,86, тоді як до дослідно-експериментальної 

роботи було зафіксовано показник 0,65. 

Далі було проаналізовано вплив експериментальної роботи на когнітивно-

операційний критерій. З представлених даних видно, що за зазначеним 

критерієм сформованості професійної майстерності, результати становили 0,84. 

До дослідно-експериментальної роботи такий показник становив 0,61 бал у 

значенні КУ.  

При визначенні коефіцієнту успішності поведінкового критерію було 

зафіксовано такий показник: 0,77. До проведення експерименту цей показник 

становив 0,5.  

Таблиця 3.8 

Результати констатувальних зрізів щодо виявлення рівня сформованості 

професійної майстерності у студентів експериментальної групи  

(в КУ). 
 

Критерії 
Загальний 

показник 

( ) 
Спонукальний 

Когнітивно-

операційний 
Поведінковий 

до 

експер. 

після 

експер. 

до 

експер. 

після 

експер. 

до 

експер. 

після 

експер. 

до 

експер. 

після 

експер. 

0,65 0,86 0,61 0,84 0,5 0,77 0,58 0,82 
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Як видно з таблиці, загальний показник сформованості професійної 

майстерності майбутніх хореографів після впровадження формувального 

експерименту, становив 0,82, в той час, як до впровадження спеціальної 

методики він становив 0,58 бали. Отриманий результат дає можливість 

констатувати достатній рівень сформованості досліджуваного явища. Як 

бачимо, сформованість компонентів професійної майстерності має досить 

високі показники, що підтверджує ефективність та результативність проведеної 

нами роботи.    

На наступному етапі ми мали на меті порівняти дані, отримані після 

формувального експерименту в ЕГ з даними, які мали респонденти КГ. 

Зазначаємо, що в цю групу входили студенти, які не займалися за 

організованою нами спеціальною методикою. Показники, які ми мали змогу 

отримати після проведених зрізів наочно продемонстровано в таблиці 3.9.  

 

Таблиця 3.9 

Результати констатувальних зрізів щодо виявлення рівня сформованості 

професійної майстерності у студентів контрольної групи (в КУ). 
 

Критерії 
Загальний 

показник 

( ) 
Спонукальний 

Когнітивно-

операційний 
Поведінковий 

до 

експер. 

після 

експер. 

до 

експер. 

після 

експер. 

до 

експер. 

після 

експер. 

КУ КУ КУ КУ КУ КУ 
до 

експер. 

після 

експер. 

0,66 0,71 0,63 0,7 0,52 0,69 0,6 0,7 

 

З таблиці видно, що за першим, спонукальним критерієм сформованості 

професійної майстерності, показник студентів контрольної групи становив 0,71, 

коефіцієнт успішності когнітивно-операційного критерію становив 0,7, 

третьому, поведінковому критерію належав показник 0,69. Загальний показник 

сформованості професійної майстерності в контрольній групі становив 0,7, що 

дорівнювало середньому рівню.    
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В наступній таблиці продемонстровано різницю між рівнями 

сформованості досліджуваного цілісного феномену в респондентів ЕГ та КГ. 

Таблиця 3.10 

Зведені дані сформованості професійної майстерності  

в експериментальній та контрольній групах (у %) . 
 

Групи 

До експерименту Після експерименту 

Р І В Н І 

І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV 

Експерим.  - - 
 

25,9 % 
 

74,1% 
 

16,9 % 
 

42,4 % 
 

27,3 % 
 

13,4% 

Контр. - - 27 % 73% 5,8 % 15,3 % 48 % 30,9% 

де: І – високий рівень; ІІ – достатній рівень; ІІІ – середній рівень; ІV – низький 

рівень.  

 

Як видно з таблиці, до формувального експерименту в жодній групі не 

було зафіксовано високого та достатнього рівнів сформованості професійної 

майстерності. Після дослідно-експериментальної роботи в експериментальній 

групі відсоток респондентів, які мали високий рівень, становив 16,9, до 

достатнього рівня належала більшість майбутніх фахівців експериментальної 

групи, а саме, 42,4%. По завершенню формувального експерименту також було 

зафіксовано високий рівень в 5,8% учасників контрольної групи, достатній – у 

15,3%. Таким чином, високим та достатнім рівнями сформованості професійної 

майстерності в експериментальній групі оволоділи 59,3% респондентів, у 

контрольній – 21,1%. 

Згідно з даними, наведеними у таблиці, до середнього рівня 

сформованості професійної майстерності належало 27,3% студентів 

експериментальної групи та 48% контрольної, до низького рівня належали 

відповідно 13,4% респондентів в експериментальній групі та 30,9% в 

контрольній. Отже, низький та середній рівні сформованості професійної 

майстерності спостерігалися у 40,7% студентів, які брали участь в 

педагогічному експерименті, та 78,9% майбутніх фахівців-хореографів, які не 

навчалися за спеціальною методикою. 
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Отже результати, що ми отримали при порівнянні рівнів сформованості 

професійної майстерності майбутніх хореографів до проведення 

експериментального дослідження і після засвідчують, що відсутність 

цілеспрямованої діяльності в зазначеному аспекті призводить до наявності 

слабко вираженого досліджуваного феномену.  

На діаграмі (рис. 3.2) представлено результати порівняння рівнів 

сформованості професійної майстерності у майбутніх хореографів, що 

належали до ЕГ після упровадження експериментального дослідження та 

студентів КГ, які не брали участь в останньому. 

 

 
де: І – високий рівень; ІІ – достатній рівень; ІІІ – середній рівень; ІV – низький 

рівень. 
 

Рис. 3.2. Зведені дані щодо сформованості професійної майстерності в 

експериментальній та контрольній групах (у %). 

 

Таким чином, проведене дослідження експериментально підтвердило 

ефективність запропонованих педагогічних умов формування професійної 

майстерності майбутніх хореографів. 

Нами було проведено роботу з визначення ступеню залежності між 

професійною майстерністю та її компонентами, а саме: креативним, 
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анатомічним, поведінковим, когнітивним, рефлексивним. З цією метою 

використовувався метод кореляційного аналізу.   

Відомо, що термін «кореляція» походить від лат. сorrelation, й означає 

співвідношення, взаємозв’язок. Серед завдань, які вирішуються за допомогою 

зазначеного виду аналізу, виокремимо такі:  визначення співвідношення між 

результативною ознакою та головною факторною ознакою рівня регресії, що 

демонструє ступінь залежності між результатом та фактором; засування 

щільності взаємозалежності між досліджуваними ознаками. 

Здійснення кореляційного аналізу відбувалося за формулою (Лук’яненко, 

1998): 

 

 

де: Хі – значення незалежної змінної; Yі – значення залежної зміннοї; Х – 

середнє значення незалежної змінної; Y – середнє значення залежної змінної; n 

– кількість спостережень.  

 

Значення фактору Хі розглядалась як креативний, анатомічний, 

поведінковий, когнітивний, рефлексивний компоненти. Фактор Yі становив 

загальний індекс рівня сформованості досліджуваної проблеми після 

проведеного експериментального дослідження. Заключні дані здійсненого 

аналізу представлено в таблиці 3.11. 

Таблиця 3.11 

Результати кореляційних зв’язків між рівнем професійної майстерності 

 та її компонентами. 
 

№ Компоненти Коефіцієнт 

1 Креативний 0,70 

2 Анатомічний 0,74 

3 Поведінковий 0,816 

4 Когнітивний 0,82 

5 Рефлексивний 0,78 
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Отже, найтісніший зв’язок, на рівні високого, виявлений між 

професійною майстерністю та когнітивним компонентом (0,82).   

Поведінковий є другим компонентом, з яким виявився тісний зв’язок. У 

порівнянні з когнітивним компонентом різниця не надто суттєва, і дорівнює 

0,816. 

Кореляційний зв’язок між професійною майстерністю та рефлексивним 

компонентом виявився на помітному рівні та становив 0,78.  

Зв’язок між рівнем сформованості професійної майстерності та 

анатомічним компонентом виявився на рівні помітного та в числовому 

вираженні становив 0,74. 

Креативний – останній компонент, з яким був виявлений зв’язок 

,становить 0,7. 

Таким чином, аналіз отриманих результатів дослідження довів 

адекватність, доцільність та необхідність використання запропонованих 

педагогічних умов формування професійної майстерності майбутніх 

хореографів.  

 

Висновки до розділу 3 

 

Під час дослідно-експериментальної роботи було організовано 

констатувальний та формувальний експерименти, в ході яких було виявлено 

початковий рівень сформованості досліджуваної проблеми у студентів, 

перевірено ефективність запропонованих педагогічних умов, представлено 

прикінцеві зрізи, спрямовані на виявлення результатів формувального 

експерименту. 

Так, сутність констатувального експерименту полягала у виявленні 

початкового рівня сформованості професійної майстерності у майбутніх 

хореографів, та визначенні груп для проведення подальшої експериментальної 

роботи. В процесі констатувального експерименту було діагностовано 

усвідомлення майбутніми фахівцями-хореографами необхідності формування 
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професійної майстерності; проведено діагностику володіння студентами 

комплексом фахових знань, умінь та навичок, спрямованих на здатність 

ефективно здійснювати професійну діяльність у мистецькому колективі. У ході 

констатувального експерименту було здійснено діагностику потреби студентів 

у формуванні їх професійної майстерності, здатності до особистісної та 

професійної самооцінки, у тому числі, самооцінки професійної майстерності.   

Аналіз результатів констатувального експерименту засвідчив, що 

більшість майбутніх фахівців-хореографів знаходились на низькому рівні 

сформованості професійної майстерності (0,58 бали у представників І групи та 

0,6 у студентів ІІ групи). Результати констатувального етапу дослідно-

експериментальної роботи показали необхідність цілеспрямованої, спеціально 

організованої роботи з формування досліджуваної проблеми у майбутніх 

фахівців хореографічного профілю. Перед організацією формувального етапу 

дослідження, експериментальні та контрольні групи було зрівняно.  

Основною метою формувального експерименту була апробація 

експериментальної методики та перевірка ефективності поданих педагогічних 

умов, направлених на підвищення рівнів сформованості професійної 

майстерності майбутніх хореографів. Серед них: забезпечення розвитку 

вмотивованості студентів щодо оволодіння професійною майстерністю на 

основі прийняття ними цінностей хореографічної освіти на початковому етапі 

фахової підготовки; актуалізація ціннісного ставлення майбутніх хореографів 

до оволодіння професійною майстерністю; реалізація особистісно 

зорієнтованого підходу під час формування професійної майстерності 

майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних дисциплін.  

Новизна виділених нами педагогічних умов ефективного формування 

професійної майстерності майбутніх хореографів полягає в тому, що 

запропоновані нами умови раніше комплексно не використовувалися. При 

реалізації педагогічних умов ми особливу увагу приділили наданню 

професійної спрямованості змісту підготовки студентів майбутніх хореографів, 

практико зорієнтованому характеру практичних завдань, застосуванню таких 
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методів, форм і засобів навчання, які активізують навчально-пізнавальну 

діяльність студентів, забезпечують розвиток мотивації до оволодіння 

професійною майстерністю, сприяють формуванню художньо-мистецького 

мислення студентів та відповідального здійснення професійної діяльності в 

контексті їх фахової доцільності. 

Формами та засобами реалізації визначених педагогічних умов 

виступили: авторська концепція викладання курсу «Теорія і методика 

викладання народного танцю»; теоретичні форми навчання: лекційні заняття; 

семінарські заняття; навчальні екскурсії; фольклорні експедиції, консультації; 

самостійна робота; практичні форми: практичні заняття (вправа, екзерсис і 

етюд, які є складовими клас-концерту та уроку), сценічні форми (хореографічна 

мініатюра, хореографічний номер, які є складовими балету і сюїти або 

концерту); засоби: навчальні посібники; навчальні програми; технічне 

устаткування (комп’ютери, презентаційне обладнання); професійне обладнання 

хореографічних класів та кабінетів, аудиторій для практичної підготовки 

майбутніх хореографів, які необхідні для формування досліджуваного 

феномену у студентів.   

Реалізація педагогічних умов з перевірки ефективності 

експериментальної методики формування професійної майстерності майбутніх 

хореографів пройшла успішно. Зрізи, проведені після впровадження 

експериментальної методики в обох групах, підтвердили адекватність 

запропонованих педагогічних умов. Свідченням цьому були дані, отримані в 

числовому виражені за визначеними критеріями, які у представників 

експериментальній групи виявилися значно вищими, ніж у студентів 

контрольної групи.   

Так, після експерименту кількість студентів експериментальної групи з 

високим рівнем сформованості досліджуваного явища становить 16,9%, тоді як 

у контрольній групі, цей показник дорівнює 5,8%. Достатній рівень в 

експериментальні групі становить 42,4%, у контрольній – 15,3%. Після 

експерименту до середнього рівня сформованості професійної майстерності в 
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експериментальній групі належало 27,3% студентів, у контрольній – 4%, 

кількість студентів із низьким рівнем становить 13,4% в експериментальній 

групі та 30,9% в контрольній.   Отже, після проведеного експерименту, 

показники сформованості професійної майстерності зросли як в контрольних, 

так і в експериментальних групах, проте в контрольних – не так помітно. 

На підставі результатів проведеної роботи стало очевидним, що в 

експериментальних групах відбулися значні позитивні зрушення. Статистично 

не значущі позитивні зміни в представників контрольних груп пояснювались 

відсутністю цілеспрямованої роботи в цьому напрямі.   

Таким чином, аналіз даних, отриманих завдяки прикінцевим зрізам довів, 

що реалізація запропонованої методики, спрямованої на формування 

професійної майстерності та впровадження педагогічних умов сприяли 

ефективності зазначеного процесу, що підтверджують дані прикінцевого зрізу.   
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації запропоновано теоретичне обґрунтування і подано нове 

вирішення проблеми формування професійної майстерності майбутніх 

хореографів у процесі навчання хореографічних дисциплін, що обумовило 

розробку експериментальної моделі та методики досліджуваного феномену, 

окреслено можливості їх запровадження у процес фахової підготовки студентів. 

Проведене дослідження та обґрунтування означених питань дали підстави дійти 

висновків: 

1. На основі аналізу джерельної бази дослідження виявлено стан 

розробленості проблеми формування професійної майстерності майбутніх 

хореографів у процесі навчання спеціальних дисциплін. Обґрунтовано, що до 

розроблення моделі й методики формування досліджуваного явища науковці не 

звертались, а існуючі статті та монографії висвітлюють лише локальний аспект 

професійної майстерності студентів – майбутніх хореографів. Значну кількість 

наукових робіт присвячено різним аспектам фахової підготовки майбутніх 

фахівців, а досліджень, в яких проаналізовано методичне забезпечення 

формування професійної майстерності майбутніх хореографів, обмаль, що й 

обумовило вибір теми дослідження. Доведено про потребу розроблення 

ефективної методики формування професійної майстерності майбутніх 

хореографів як обов’язкової складової їх професійного зростання, в основу якої 

мають увійти навчальні дисципліни з хореографічних жанрів та форм, 

розвивальні курси, присвячені розвитку педагогічної майстерності, емоційності, 

артистизму, сценічності тощо.  

На основі методологічної єдності наукових підходів узагальнено зміст 

понять «професійна підготовка», «професійна майстерність», та 

«компетентність». Доведено, що визначення ключового поняття «професійна 

майстерність майбутніх хореографів» в мистецько-педагогічній поняттєвій базі 

не існує, що зумовило запропонувати його авторську інтерпретацію. В цьому 

дослідженні професійна майстерність хореографів розглядається, перш за все, 
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як рівень набутих професійних знань, умінь, навичок і готовність їх 

застосування в професійній та практичній діяльності. 

2. Розроблено компонентну структуру професійної майстерності 

майбутніх хореографів у процесі навчання хореографічних дисциплін, а саме, 

було визначено, що у формуванні професійної майстерності доцільно виділити 

декілька основних етапів, пов’язаних з креативним, анатомічним, 

поведінковим, когнітивним, рефлексивним компонентами. 

Доведено, що в структурі професійної майстерності креативний 

компонент виділявся на основі проектувальної функції, оскільки він вимагає 

втілення (проектування) художнього образу засобами хореографії; анатомічний 

компонент – на основі конструктивної функції, так як відповідає за 

конструювання технічно складних елементів і рухів танцю, його виразності; 

поведінковий компонент – на основі організаційної функції, так як передбачає 

виконання системи дій, спрямованих на розкриття художнього образу в танці; 

когнітивний компонент – на основі комунікативної функції, так як 

спрямований, на основі знань системи викладання танцю, на встановлення 

педагогічно доцільних відносин педагога-хореографа з виконавцем і 

балетмейстером; рефлексивний компонент – на основі гностичної функції, так 

як реалізується в аналізі та переоцінці накопиченого досвіду світової 

хореографічної культури.  

Професійна майстерність хореографа, яку представлено сукупністю 

компонентів, є вираженням нового якісного рівня професійної діяльності 

фахівця-хореографа, його готовності до роботи в умовах сучасної 

соціокультурної сфери, що забезпечує комфортний стан особистості в 

професійному соціумі, сприяє професійному розвитку фахівця, його кар’єрному 

просуванню в умовах соціально професійного розвитку, де весь попередній 

накопичений досвід роботи забезпечує міцний фундамент для подальшого 

професійного зростання. 
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3. Обґрунтовано модель і методику формування професійної 

майстерності майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних 

дисциплін, в межах якої визначено: 

– педагогічні принципи: творча дисципліна, а також творча атмосфера в 

умовах процесу підготовки фахівців; етична і естетична єдність, як гарантована 

основа творчої особистості; попередня установка на викладача; змістовність і 

смислова спрямованість танцювальної техніки; емпатичний, тобто злиття з 

об’єктом в єдине ціле;  

– етапи: теοретико-аналітичний, навчальнο-організаційний, 

підсумкοво-результативний; 

–  педагогічні умови: забезпечення розвитку вмотивованості студентів 

щодо оволодіння професійною майстерністю на основі прийняття ними 

цінностей хореографічної освіти на початковому етапі фахової підготовки; 

актуалізація ціннісного ставлення майбутніх хореографів до оволодіння 

професійною майстерністю; реалізація особистісно зорієнтованого підходу під 

час формування професійної майстерності майбутніх хореографів у процесі 

навчання спеціальних дисциплін, при реалізації яких особливу увагу 

приділяють наданню професійної спрямованості змісту підготовки студентів – 

майбутніх хореографів, практико зорієнтованому характеру практичних 

завдань, застосуванню таких методів, форм і засобів навчання, що активізують 

навчально-пізнавальну діяльність студентів, забезпечують розвиток мотивації 

до оволодіння професійною майстерністю, сприяють формуванню художньо-

мистецького мислення студентів та відповідального здійснення професійної 

діяльності в контексті їх фахової доцільності. 

–  форми, методи, засоби для кожного з етапів формування 

професійної майстерності майбутніх хореографів: анкети, опитувальники, 

тести, творчі завдання (теоретико-аналітичний етап); активні методи: метод 

показу, імпровізаційний метод, ігровий метод, концентруючий метод, метод 

аналізу педагогічних ситуацій; репродуктивні методи: переказ, виконання 

вправ, виконання комбінацій, етюдів, хореографічних композицій; 
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імпровізаційний метод; концентричний метод; ігрові методи: операційні та 

рольові ігри; теоретичні форми навчання: лекційні заняття; семінарські заняття; 

навчальні екскурсії; фольклорні експедиції, консультації; самостійна робота; 

практичні форми: практичні заняття (вправа, екзерсис і етюд, які є складовими 

клас-концерту та уроку), сценічні форми (хореографічна мініатюра, 

хореографічний номер, які є складовими балету і сюїти або концерту); засоби: 

навчальні посібники; навчальні програми; технічне устаткування (комп’ютери, 

презентаційне обладнання); професійне обладнання хореографічних класів та 

кабінетів, аудиторій для практичної підготовки майбутніх хореографів. 

(навчальнο-організаційний, підсумкοво-результативний етапи). 

4. Визначено критерії з відповідними показниками та рівні (високий, 

достатній, середній, низький) сформованості професійної майстерності 

майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних дисциплін: спонукальний 

(показники: здібності до усвідомлення цінностей хореографічної культури, 

здібності до оволодіння хореографічною лексикою та малюнком танцю, 

здібності до висловлення певної ідеї; здібності до створення хореографічного 

образу; здібності до просторового рішення та побудови художнього твору); 

когнітивно-операційний, (показники: знання системи викладання танцю; знання 

різних шкіл і напрямів та видів хореографічного мистецтва; знання 

особливостей музично-хореографічної драматургії та основ теорії й історії 

народної хореографічної творчості; знання регіональних особливостей танцю, 

національних традицій для відродження, збереження та розвитку традицій 

народної хореографічної культури, що вимагає освоєння різних соціальних 

ролей (комунікації) у професійній діяльності.); поведінковий (показники: 

здібності до освоєння техніки, стилю, манери виконання основних елементів 

танцю; здібності до побудови навчальних і танцювальних комбінацій; здібності 

до використання різних засобів і методів викладання танцю; здібності до 

пластичної інтерпретації одного і того ж руху в залежності від обраного 

художнього образу; здібності до самонавчання і навчанню виконавця).  



145 
 

5. Експериментально перевірено ефективність моделі та методики 

формування професійної майстерності майбутніх хореографів у процесі 

навчання спеціальних дисциплін, що доведено відмінністю у показниках 

діагностувальних зрізів експериментальних і контрольних груп на 

прикінцевому етапі дослідження. Так, на основі статистичної обробки 

результатів та узагальнення отриманих даних експериментальної роботи 

з’ясовано, що кількість студентів експериментальної групи з високим рівнем 

сформованості культури мовлення становить 16,9%, тоді як у контрольній групі 

цей показник дорівнює 5,8%. Достатній рівень в експериментальній групі – 

42,4%, у контрольній – 15,3%. Після експерименту, до середнього рівня 

сформованості культури мовлення студентів з КНР в експериментальній групі 

належало 27,3% студентів, у контрольній – 48%, кількість студентів із низьким 

рівнем сформованості досліджуваної дефініції становить 13,4% в 

експериментальній групі, та 30,9% в контрольній. Під час дослідження 

встановлено, що ефективне формування культури мовлення студентів з КНР у 

процесі професійної підготовки можливе лише за умови комплексної реалізації 

всіх педагогічних умов.   

Організоване дослідження не вичерпує багатогранності теоретичних і 

практичних пошуків щодо вирішення проблеми формування професійної 

майстерності майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних 

дисциплін. Перспективним необхідно вважати перенесення теоретико-

методичних положень проведеного дослідження на інші галузі підготовки 

майбутніх хореографів, простеження індивідуальних особливостей студентів у 

процесі формування професійної майстерності, забезпечення наступності 

формування професійної майстерності на різних освітньо-кваліфікаційних 

рівнях.   
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Додаток Б 

Анкета 1 

 

Шановні студенти! У Вашому закладі вищої освіти вивчається проблема 

професійної підготовки педагогів-хореографів. У зв’язку з цим ми проводимо 

анкетування студентів і просимо Вас відповісти на наступні питання: 

1. Як ви ставитеся до професії хореографа? 

а) дуже подобається 

б) скоріше подобається, ніж не подобається 

в) важко сказати 

г) скоріше не подобається 

д) абсолютно не подобається 

2. Чому ви вибрали спеціальність такого профілю? 

а) хотів стати хореографом 

б) рада батьків 

в) рада друзів 

г) престижність професії 

д) спонтанно 

3. Назвіть властивості особистості, необхідні вам у майбутній 

професійній діяльності_______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Продовжте речення: індивідуальний почерк педагога-хореографа – це 

_________________________________________________________________ 

5. Чи потрібно вам у професійній діяльності вдосконалювати 

професійну майстерність? 

а) так 

б) скоріше так, ніж ні 

в) не знаю 

г) скоріше ні 

д) немає 
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6. Оцініть себе! Я володію такими здібностями і знаннями: 

_________________________________________________________________ 
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Додаток В 

Анкета 2 

Шановний студенте! 

Просимо Вас відповісти на запитання нашої анкети, мета якої - вивчити 

художньо-естетичний рівень: потреби, інтереси, ідеали студентів 

хореографічних факультетів закладів вищої освіти культури та мистецтв. 

 

ПІБ___________________________________________________________ 

курс_________________________________________________________ 

спеціальність__________________________________________________ 

довузівська підготовка__________________________________________ 

 

1. Причина вибору даної професії (підкреслити) 

- життєва значимість і необхідність; 

- можливість використовувати творчі здібності та вдосконалювати їх; 

- розвивати почуття прекрасного, приносити радість суспільству; 

- любов до дітей; 

- розвиток своєї особистості; 

- бажання передати свої вміння іншим. 

2. Що сприяло розвитку інтересу до обраної професії (підкресліть)? 

- Особистість викладача.  

- Форми проведення уроків (занять).  

- Родина.  

-Теле- і радіопередачі.  

- Книги.  

- Журнали.  

- Проспекти-довідники. 

3. Які навчальним дисципліни (предмети) викликають у Вас інтерес? 

_________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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4. Чи приймаєте Ви участь у концертах, творчих вечорах, фестивалях 

(підкреслити)?  

Так.  

Не завжди.  

Ні. 

5. Яку літературу Ви любите читати (підкреслити)? 

Історичну,  

суспільно-політичну,  

військово-патріотичну,  

науково-популярну,  

художню,  

фантастичну,  

пригодницьку,  

детективну,  

жовту пресу,  

читати не люблю. 

6. Чи любите Ви поезію?  

Так.  

Ні. 

7. Як часто Ви відвідуєте театри, концертні зали, виставки, музеї 

(підкреслити)? 

Раз на тиждень.  

Раз на місяць.  

Раз на три місяці.  

Раз у рік.  

Чи не відвідую зовсім. 

8. Яка форма проведення дозвілля доставляє Вам особливу радість 

(Пронумерувати відповідно до пріоритетом, 1-вищий, 2, 3 і т.д.)? 

Читання книг. 

Заняття художньою творчістю. 
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Заняття спортом. 

Танці на дискотеці. 

Перегляд телевізійних передач. 

Відвідування театрів, виставок, концертів, кінотеатрів. 

Спілкування з друзями і знайомими. 

Люблю побути на самоті, подумати, помріяти. 

Інше. 

9. Назвіть Ваше улюблене художній напрям в мистецтві 

10. Творчості якого композитора Ви віддаєте перевагу? 

11. Творчість якого балетмейстера Вам близько? 

12. Назвіть Ваше улюблене музичний твір. Чим воно Вам подобається? 

13. Ваше улюблене хореографічне твір. 

14. Слухаючи музику, бачте Ви художні образи?  

Так.  

Ні. 

15. Чи відчуваєте Ви потребу в подальшому розвитку художньо 

естетичної культури?  

Так.  

Не можу сказати.  

Ні. 

16. Якими методами і способами викладач-хореограф може сформувати 

в учнів інтерес до мистецтва (підкресліть)? 

Пояснення.  

Переконання.  

Бесіди.  

Різні інформаційні джерела. 

Вправи.  

Творчі проекти.  

Проведення нетрадиційних форм занять. 

Дякую за щирі відповіді! 


