
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
1«(донський державний педагогічний університет

Наукові записки 
Бердянського державного 

педагогічного університету

Серія: Педагогічні науки

Випуск 1

Бердянськ
2018



УДК 378.001.89(082) 18вЫ 2412-9208 
ЮУ 2016: 48.67 
ООІ 10.31494/2412-9208Н 34

РЕЦЕНЗЕНТИ:
Касперський Анатолій Володимирович -  д.пед.н., професор (Національний 

педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова);
Павленко Анатолій Іванович -  д.пед.н., професор (Запорізький обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти).

Друкується за рішенням вченої ради 
Бердянського державного педагогічного університету.

Протокол № 10 від 26.04.2018 р.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і  науки України збірник 
включений до Переліку наукових фахових видань України

(наказ МОН України N91081 від 29 вересня 2014 року)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Богданов І. Т. -  доктор педагогічних наук, професор, ректор (Бердянськ), 

головний редактор; Баханов К. О. -  доктор педагогічних наук, професор (Бердянськ); 
Глазкова І. Я. -  доктор педагогічних наук, професор (Бердянськ); Ольга Грауман -  
доктор педагогічних наук, професор (Хільдесхайм, Німеччина); Загороднова В. Ф. -  
доктор педагогічних наук, професор (Бердянськ); Зайцева Л. І. -  доктор педагогічних 
наук, професор (Бердянськ); Коваль Л. В. -  доктор педагогічних наук, професор 
(Бердянськ); Котляр В. П. -  кандидат педагогічних наук, професор (Бердянськ); 
Крижко В. В. -  кандидат педагогічних наук, професор (Бердянськ); Ільзе Мікельсон 
-  доктор педагогічних наук, професор (м. Лієпая, Латвійська Республіка); Ігор Раку -  
доктор педагогічних наук, професор (Кишинів, Молдова); Алесандро Фігус -  доктор 
педагогічних наук, професор (Рим, Італія); Чулкова Л. О. -  доктор педагогічних наук, 
професор (Бердянськ).

Н-34 Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. 
Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. -  Вип.1. -  Бердянськ : БДПУ, 2018. 
-  284 с.

Збірник “Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. 
Серія: Педагогічні науки” заснований з метою оприлюднення результатів
педагогічних досліджень науковців. Публікації' репрезентують нові підходи до різних 
аспектів педагогіки та методики.

За зм іст статей  і правильність цитування відповідальність несе автор.

©  Бердянський державний 
педагогічний університет, 2018 

©Автори статей, 2018

!СУ 2016: 48.67
ЛОІ 10.31494/2412-9208-2018-1-1



MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE 
Berdiansk State Pedagogical University

Scientific Papers of Berdiansk 
State Pedagogical University

Series: Pedagogical sciences

Issue 1

Berdiansk
2018



ISSN 2412-9208 
ICV 2016: 48.67 
DO110.31494/2412-9208

UDC 378.001.89(082) 
LBC 74.480.46Я5 
N34

REVIEWERS:
Kaspersky Anatoly -  doctor of pedagogical sciences, professor, the head of the 

chair of technical physics and mathematics of the National M. Draqomanov Pedaaoaical 
University;

Pavlenko Anatoly — doctor of pedagogical sciences, professor (Zaporozhye regional 
institute of postgraduate pedagogical education).

It is published according to the resolution of the Academic Council 
of Berdiansk State Pedagogical University 

Protocol Ns 10 of 26.04.2018 p.

According to the resolution of Attestational board of the Ministry of education 
and science of Ukraine this edition was included to the List of scientific 

professional editions of Ukraine
(Resolution of the Ministry of education and science of Ukraine № 1081 

of 29 September 2014)

EDITORIAL BOARD;
Bogdanov Igor -  doctor of pedagogical sciences, professor, rector (Berdiansk), 

editor in chief; Bakhanov Konstantin -  doctor of pedagogical sciences, professor 
(Berdiansk); Glazkova Iryna -  doctor of pedagogical sciences, professor (Berdiansk); 
Grauman Olga -  doctor of pedagogical sciences, professor (Hildesheim, Germany); 
Zagorodnova Victoria -  doctor of pedagogical sciences, professor (Berdiansk); Zaitseva 
Larisa -  doctor of pedagogical sciences, professor (Berdiansk); Koval Lyudmila -  doctor 
of pedagogical sciences, professor (Berdiansk); Kotlyar Vladimir -  candidate of 
pedagogical sciences, professor (Berdiansk); Kryzhko Vasily -  candidate of pedagogical 
sciences, professor (Berdiansk); llze Mikelsone -  doctor of pedagogical sciences, 
professor (Liepaja, Latvia Republic); Igor Racu -  doctor of pedagogical sciences, 
professor (Kishinev, Moldova); Alessandro Figus — doctor of pedagogical sciences, 
professor (Rome, Italy); Chulkova Ludmila — doctor of pedagogical sciences, professor 
(Berdiansk).

N-34 Scientific papers of Berdiansk State Pedagogical University. Series: Pedagogical 
sciences. -  Issue 1. -  Berdiansk : BSPU, 2018. -  284 p.

The collection of scientific papers of Berdyansk state pedagogical university (Series: 
Pedagogical sciences) contains results of pedagogical reseach of Ukrainian and foreign 
scientists. Publications represent new approaches to actual problems of teaching, 
education and methods.

UDC 378.001.89(082) 
LBC 74.480.46Я5

© Berdiansk State Pedagogical University, 2018 
©Authors of the articles, 2018

ICV 2016: 48.67
DOI 10.31494/2412-9208-2018-1-1



ІММвИВЬВВ П. М. (Мелітополь). Особливості професійної підготовки
Д іааи іів  н т іп ч г*Ф ‘“  в умовах сучасної вищої школи...............................
шБвіМИі 0 . Б. (Старобільськ). Створення та використання 
ІЦШЮВфвиивних інформаційних технологій навчання в професійній
М іім ави і фахівців фінансово-економічного напряму........... .............
Щ ірввіюма К. Й., Щврбакова Н. М. (Маріуполь, Бердянськ). Організація 
(ІИадИШмої роботи студентів магістратури.............................................

Нцт ш І Ш іи о м  Наринського державного педагогічного університету

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ
Леиемарьова О. Ю. (Київ). Педагогічні умови виховання толерантності в
..............................................................................................

255

260

267

272

ІСУ 2016: 48.67
ООІ 10.31494/2412-9208-2018-1-1

7



Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету

УДК 378.011.3-051:78]:005.963.1
001 10.31494/2412-9208-2018-1-1-255-259

Л. М. Червонська,
кандидат педагогічних наук, доцент 

(Мелітопольський державний педагогічний університет 
імені Богдана Хмельницького)

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ - 
ХОРЕОГРАФІВ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Анотація
У статті розглянуто проблему професійної підготовки студентів-хореографів 

в умовах вищої школи. Розкрито сутність понять “професійна підготовка", 
“компетентісний підхід”, "компетентності”. Підготовка студентів до хореографічно- 
педагогічної діяльності здійснюється комплексно завдяки вивченню психолого- 
педагогічних та профільних дисциплін. Під час опанування профільних 
навчальних дисциплін студенти-хореографи набувають загальних та фахових 
компетентностей. Визначено загальні та фахові компетентності професійної 
підготовки студентів-хореографів.

Ключові слова: професійна підготовка, студенти-хореографи,
компетентності, компетентісний підхід.

Summary
The research considers the problem of professional training of students- 

choreographers in high school conditions. The essence of concepts “professional 
training”, “competent approach”, “competencies" is revealed. The training of 
choreographic students for choreographic and pedagogical activities comprehensively 
through the study of psychological and pedagogical and specialized disciplines Is 
carried out. During the course of mastering specialized disciplines, choreography 
students acquire general and professional competencies. The general and professional 
competences of professional training of choreographic students are determined.

Key words: professional training, students-choreographers, competencies, 
competence approach.

Постановка проблеми. Професійна підготовка студентів-хореографів в 
умовах сучасної вищої школи потребує пошуку нових форм, методів та засобів 
навчання й виховання, які б забезпечили професійне становлення та розвиток 
майбутнього фахівця. Професійна підготовка студентів-хореографів у 
педагогічних вищих навчальних закладах -  процес тривалий і 
багатовекторний, який охоплює не лише опанування хореографічних 
дисциплін, а й різнобічну педагогічну підготовку, необхідну в подальшій 
хореографічно-педагогічній діяльності. На сьогоднішній день під час 
навчальної діяльності студентів-хореографів вищих закладів освіти важливе 
місце займає компетентісний підхід, який характеризується зміщенням 
акцентів у викладанні на активну самостійну діяльність студентів, зокрема, 
переорієнтацію процесу навчання на параметри професійних 
компетентностей. Отже, професійна підготовка студентів-хореографів на 
основі компетентнісного підходу є одним з пріоритетних завдань сучасної 
вищої школи.

Аналіз досліджень і публікацій. У наукових дослідженнях останніх років 
проблема професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі хореографії
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ЛНЄМШвисвітлена у працях Л. Андрощук, Т. Елагової, О. Бурлі, О. Мартин 
Т. Медвідь, О. Таранцева, А. Тарасюк, В. Чуба та ін. Науковці акцентують 
на тому, що сучасний процес підготовки майбутніх хореографів у вищій 
відбувається на компетентісних засадах, які вимагають визначення, аналііу Й  
систематизації професійних компетентностей хореографів [4, с. 101]. щ

Розкриваючи актуальні проблеми підготовки майбутніх хореографи 
Т.Медвідь зазначає, що заклади освіти мистецького спрямування, зокрМщ 
хореографії, стикаються з такими проблемами: скорочення аудиторних ГОДИШ 
збільшення годин на самостійну підготовку, зменшення навчальних кредит^“1 
відкриття нових спеціалізацій, введення в науковий план нових навчальН 
дисциплін, нові форми роботи зі студентами, сучасні вимоги роботодавці! / 
випускників, велика кількість конкурентноспроможних профільних навчаль 
закладів. Усе це потребує переосмислення форм та методів роботи 
студентами-хореографами [3, с. 62].

А. Тарасюк акцентує увагу на тому, що професійно-педагогічна підготоі 
майбутнього вчителя хореографії базується на розвитку в нього педагогічні 
здібностей, психолого-педагогічних знань, педагогічного такту, педагогІЧН 
техніки, педагогічного оптимізму, практичних педагогічних вмінь і навичмЦ 
гуманних загальнолюдських цінностей, серед яких головною є доброта, ЩШ 
втілюється передусім у любові до дітей [7].

Основними стратегічними напрямками у сфері якісного оновлення освіти, Н|| 
думку Т.Медвідь, є забезпечення високої її якості через розроблення ОСВІТИШ 
стандартів, застосування принципів і практики культурно-мистецької освіти ДЛН| 
вирішення соціальних і культурних завдань, які постають перед сучасниці 
суспільством. На думку науковця, вирішальним у цьому процесі є перехід |(|і 
знаннєвої парадигми до компетентнісного підходу в освітній системі, розробці' 
нових профілів освітніх програм та навчальних планів [4, с. 100].

Формулювання цілей статті. Мета цієї статті полягає у висвітленні 
особливостей професійної підготовки студентів-хореографів в умовах сучаонСЙ 
вищої школи. Реалізація мети передбачала вирішення таких завдань:

- розкрити сутність поняття “професійна підготовка”;
-уточнити сутність та зміст понять “компетентності”, “компетентІОНИІ

підхід”;
- проаналізувати загальні та фахові компетентності, що набуваюТ! 

студенти-хореографи під час професійної підготовки у вищих закладах освітИі '
Виклад основного матеріалу дослідження. Професійна хореографічнії 

підготовка розглядається науковцями як система навчання, яка забезпечує 
майбутніх фахівців особистісними знаннями, вміннями і навичками, щр* 
ґрунтуються на взаємодії педагогічної й виконавської майстерновТІї 
Професійна підготовка педагогів-хореографів є складним довготривалим 
процесом, що вимагає не лише досконалого професійного оволодінні* 
технічною майстерністю, але й засвоєння методик викладання ДИСЦИПЛІН 
хореографічного циклу, формування загальнопедагогічних та спеціальний 
умінь [1, с.72-75].

Комплексний характер професійної підготовки студентів-хореографЙІ 
передбачає наявність такої властивості, як професійна мобільність, ЩО 
дозволяє дуже швидко переключатись з одного виду діяльності на ІНШИЙ| 
поєднувати виконання різних функцій тощо. Професійна мобільність майбутній 
256 ІСУ 2016: 48.67
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хореографів базується на компетентнішому підході.
В. Болотов та В. Сєріков зазначають, що саме в компетентнісному 

підході відображено зміст освіти, який не зводиться лише до знаннєво- 
орієнтованого напряму, а передбачає набуття цілісного досвіду вирішення 
життєвих проблем, виконання ключових функцій, соціальних ролей тощо. 
Компетентніший підхід зумовлює не інформованість студента, а розвиток у 
нього вмінь вирішувати проблеми, які виникають у життєвих ситуаціях [2, с. 8].

Таким чином, компетентісний підхід розглядається як основа підготовки 
майбутніх фахівців, що передбачає розвиток в особистості здатності 
орієнтування в розмаїтті складних ситуацій, вміння прогнозувати результати 
своєї діяльності і нести за них відповідальність. Компетентності формуються 
під час опанування студентами різних навчальних дисциплін і оцінюються на 
різних етапах.

Підготовка фахівців за спеціальністю “Хореографія” в педагогічних вищих 
навчальних закладах здійснюється комплексно завдяки вивченню психолого- 
педагогічних та профільних дисциплін. До циклу психолого-педагогічних 
дисциплін входять такі: “Історія педагогіки”, “Дидактика”, “Теорія виховання”, 
“Основи педмайстерності”, “Загальна психологія", “Вікова та педагогічна 
психологія” та інші. Педагогічна (навчальна і виробнича) практика та науково- 
практичне стажування студентів-хореографів є одним з найважливіших 
обов'язкових видів навчальної роботи майбутніх фахівців, що сприяє 
професійній підготовці студента-хореографа. Педагогічна практика студентів- 
хореографів у школі проводиться за різними напрямками: знайомство зі 
школою, класом, окремими учнями; позакпасна хореографічно-постановочна 
робота; хореографічно-просвітницька робота; робота помічником класного 
керівника; дослідницька робота з психолого-педагогічних дисциплін тощо.

Професійна підготовка студента-хореографа також передбачає вивчення 
спеціальних профільних навчальних дисциплін, провідними серед яких є: 
“Теорія та методика викладання українського народного танцю”, "Теорія та 
методика викладання народно-сценічного танцю”, “Теорія та методика 
викладання класичного танцю”, “Теорія та методика викладання бального 
танцю”, “Мистецтво балетмейстера”, “Історія хореографічного мистецтва”, 
“Методика роботи з хореографічним колективом”, “Підготовка концертних 
номерів”, “Теорія та методика викладання сучасного танцю” та інші.

Під час опанування навчальних дисциплін студенти-хореографи 
набувають загальних та фахових компетентностей, що є динамічним 
поєднанням знань, розуміння, навичок, умінь і здатностей [5, с. 8].

До загальних компетентностей відносяться: інструментальні (когнітивні, 
методологічні, технологічні та лінгвістичні здатності); міжособистісні (навички 
спілкування, соціальна взаємодія та співпраця); системні (поєднання 
розуміння, сприйнятливості та знань, здатність планування змін для 
удосконалення систем, розроблення нових систем) тощо [5, с. 10-11].

У стандарті вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня галузі 
знань 02 Культура та мистецтво за спеціальністю 024 “Хореографія” 
визначено 19 фахових компетентностей: здатність розуміти теорію та практику 
хореографічного мистецтва, усвідомлювати його як специфічне творче 
зображення дійсності, проектування художньої реальності в хореографічних 
образах; здатність оперувати професійною термінологією у сфері фахової 
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хореографічної діяльності; здатність використовувати принципи, 
форми, засоби, інноваційні технології в організації освітнього пр 
початкових мистецьких та позашкільних навчальних закладах; ід  
володіти методикою викладання фахових дисциплін, основними ма 
хореографічної педагогіки; здатність демонструвати високий рівень ва 
танцювальними техніками, виконавськими прийомами, вміти застосов 
як виражальний засіб та інші [6, с. 5-7].

Т. Медвідь пропонує такі фахові компетентності студентів-хорвО 
організаційна, що передбачає здатність організовувати, план 
контролювати та оцінювати діяльність і взаємодію суб'єктів хореогра"1 
процесу, уміння організувати навчальний процес у хореографічному 
роботу навчальних та аматорських хореографічних колективів, д 
танцювальних гуртків; психолого-педагогічна, яка забезпечує вол 
базовими знаннями з педагогіки і психології та вміннями їх реалії 
у мистецькій і педагогічній діяльності; мистецтвознавча, що перед, 
здатність застосовувати знання з історії хореографічного мистецтва, 
драматургії, світової художньої культури, історії музики та інших 
мистецтв у професійній діяльності; музично-інформаційна і техн ічн і, 
забезпечує володіння знаннями з теорії та історії музики, необхідними 
роботи в хореографічному класі, музикальність, відчуття метроритму 
методична, що передбачає здатність застосовувати базові філо 
психолого-педагогічні та методичні знання і вміння на занят 
хореографічному класі, володіння методикою навчання хореографії, вол5 
методикою роботи з дитячим хореографічним колективом; хореографічні?' 
охоплює володіння спеціальною хореографічною термінологією, волОД' 
технікою виконання рухів, пластичністю, уміння відтворювати та я; 
демонструвати сценічний образ, володіння технікою виконання та методе 
постановки класичного, характерного, історико-побутового, баль 
сучасного (модерн, джаз, contemporary dance та інші) танців, здати' 
проводити тренаж із танцівниками різних вікових груп (екзерсис біля ОТОС 
екзерсис на середині зали; відпрацювання окремих хореографічних еля 
тощо), здатність підготувати хореографічний колектив до публічного ви 
художньо-сценічна — здатність виявляти артистичність, здатність 
імпровізації та художньої інтерпретації, сформованість сценічної культури 
навичок невербально!' комунікації в процесі концертного виступу, здатн 
до постановки концертних номерів та режисури; медико-біологічна -  здат 
правильно розподіляти різні види фізичних навантажень, здат 
застосовувати на практиці знання про фізіологію людини, гігієну, умі“ 
правильно діагностувати природні фізичні дані людини для за 
хореографією, володіння методами підготовки танцівника до занять зал 
від виду фізичних навантажень, здатність розраховувати фізичні можлиз 
урахуванням специфіки хореографічних технік, володіння прийомі 
релаксації [4, с. 103-105].

Висновки. Таким чином, представлені компетентності, на нашу думку, 
найбільш значущими у процесі професійної підготовки фахівців 
спеціальністю “Хореографія”, але не вичерпують усього різноманітні 
загальних та фахових компетентностей, що набувають студенти-хореогріфИ 
під час навчання у вищих закладах освіти.

_______ Серія: Педагогічні науки. -  Вип.1. -  Бердянськ: БДПУ, 2018. -  284 ft
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Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету

Перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження.
Трансформація системи хореографічної освіти викликає необхідність 
підготовки висококваліфікованих фахівців зазначеного профілю, зорієнтованих 
не тільки на оволодіння певними професійними вміннями та навичками, але й 
формування властивостей і якостей особистості педагога-хореографа, 
необхідних для здійснення майбутньої професійної діяльності і повноцінної 
самореалізації в соціокультурній сфері. Саме на цей аспект буде спрямовано 
наші подальші дослідження.
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