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РОЛЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ВИДАНЬ У ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ  В СИСТЕМІ ХОРЕОГРАФІЧНО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

Постановка  та обгрунтування актуальності проблеми. На сучасному 

етапі розвитку педагогічної науки зростає інтерес до індивідуальності учителя-

професіонала, який зумовлений переглядом змісту освіти і пошуком нових 

парадигм навчання та виховання майбутніх педагогів. 

Підготовка майбутніх вчителів хореографії у педагогічному вищому 

навчальному закладі потребує пошуку нових форм, методів та засобів  навчання 

та виховання, які б забезпечили професійне становлення та творчу реалізацію 

індивідуальності, розвиток творчого потенціалу, формування індивідуального 

стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії. 

Аналіз останніх досліджень і  публікацій. У ряді  наукових досліджень 

висвітлено теоретичні та методичні засади підготовки педагогічних кадрів, 

зокрема: загальнокультурний розвиток учителя (А. Алексюк, В. Дряпіка, 

Л. Коваль, О. Рудницька та ін.), творча індивідуальність майбутнього педагога 

(Л. Мільто, О. Сергієнкова та ін.), індивідуальний стиль педагогічної діяльності 

(Н. Амінов, В. Бездухов, Т. Буторіна, З. Вяткіна, О. Кирсанов, В. Самохвалова, 

Н. Шеліхова та ін.),  фахова підготовка педагогів-митців  (Л. Масол, О. Музика, 

О. Олексюк, В. Орлова, Ю. Ростовська, Т. Смирнова, О. Таранцева, 

М. Тихонов, О. Хижна та ін). 

  Отже, незважаючи на те, що в наукових дослідженнях розкриваються 

різні аспекти вищої педагогічної та хореографічно-педагогічної освіти, питання 
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ролі науково-методичних видань у підготовці майбутніх вчителів  в системі 

хореографічно-педагогічної освіти не розглядались. 

Мета пропонованої статті – визначити   роль науково-методичних 

видань у підготовці майбутніх вчителів  в системі хореографічно-педагогічної 

освіти. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Важливим аспектом реалізації 

завдання забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності є підготовка та впровадження в освітній 

процес навчально-методичних посібників. 

Серед навчально-методичних посібників, видрукуваних викладачами 

кафедри хореографії та художньої культури  УДПУ впродовж 2015-2016 років  

в межах  підтеми «Теоретичні та методичні засади формування творчого 

потенціалу майбутнього вчителя хореографії» комплексного наукового проекту 

«Теоретичні та методичні засади розвитку хореографічно-педагогічної освіти в 

Україні» посібники «Розгорнута хореографічна форма (на матеріалі творчого 

проекту  «Право на життя: хореографія проти наркоманії та алкоголізму»; 

«Підготовка концертних номерів: танці з репертуару народного аматорського 

ансамблю сучасного танцю «Візаві»; «Грим»; «Тренаж»; «Ансамбль: танці з 

репертуару народного аматорського ансамблю народного танцю «Яворина»; 

«Теорія і методика історико-побутового танцю»; «Виховний потенціал 

українського народного танцю»; «Теорія і методика народно-сценічного 

танцю» та ін. 

Навчально-методичні посібники кафедри хореографії та художньої 

культури розроблені з дисциплін хореографічного циклу у відповідності до 

навчальних програм. При підготовці посібників викладачі використовували 

кращі навчально-методичні видання ХХ століття та інноваційні підходи до 

викладання дисциплін хореографічного циклу, які є результатом наукової 

роботи викладачів кафедри хореографії та художньої культури Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 Укладачем навчально-методичного видання  «Розгорнута хореографічна 

форма. Навчально-методичний посібник з курсу «Мистецтво балетмейстера»  



(на матеріалі творчого проекту  «Право на життя: хореографія проти наркоманії 

та алкоголізму»  є кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

хореографії та художньої культури УДПУ Андрощук Людмила Михайлівна. 

Комплексний характер професійної підготовки майбутнього учителя-

хореографа передбачає вивчення студентами  спектру спеціальних курсів, 

спрямованих на формування основних якостей  педагога-балетмейстера.  

Однією з основних серед профільних дисциплін є  «Мистецтво балетмейстера». 

Курс «Мистецтво балетмейстера» передбачає вивчення структури створення 

хореографічного твору, принципів композиційного та драматургічного єднання 

та розвитку хореографічного твору, особливостей ідейно-тематичної та 

структурної єдності хореографічного твору, творчого досвіду провідних 

балетмейстерів та правил роботи по створенню хореографічного номеру. 

Програмою дисципліни передбачено вивчення теми «Форми хореографічного 

мистецтва», яка включає ознайомлення з великими формами танцю, зокрема 

такими як одноактний балет, модерн-балет, балет-феєрія, мюзикл та ін. Після 

ознайомлення з особливостями створення великих хореографічних форм та їх 

кращими зразками студентам  була запропонована постановка розгорнутої 

хореографічної форми, зокрема сучасного балету-хореодрами, соціального 

проекту «Право на життя: хореографія проти наркоманії та алкоголізму».  В 

посібнику представлено опис сучасного балету-хореодрами «Право на життя: 

хореографія проти наркоманії та алкоголізму», який може слугувати зразком 

для творчо-постановчої роботи студентів в процесі вивчення дисципліни 

«Мистецтво балетмейстера» [9]. 

 Одним з навчально-методичних видань  викладачів кафедри  хореографії 

та художньої культури УДПУ є посібник «Підготовка концертних номерів: 

танці з репертуару народного аматорського ансамблю сучасного танцю «Візаві» 

(автори Андрощук Л. М. та Грошовик  І. С.). 

Однією з дисциплін, яка готує майбутніх учителів хореографії як 

балетмейстерів-постановників є «Підготовка концертних номерів». Вона 

спрямована на удосконалення студентами танцювальної техніки та формування 

навичок створення хореографічних творів на основі авторського задуму, за 



графічним записом чи відеозаписом. Для студентів спеціальності 

«Хореографія» надзвичайно важливою формою навчальної діяльності є 

самостійна робота. Саме  результат самостійної роботи визначає активність та 

ініціативність студентів у процесі опрацювання теоретичного матеріалу, 

удосконалення техніки виконання хореографічних елементів, комбінацій та 

етюдів, створення власних постановок, роботи над акторською майстерністю. 

Найбільший вплив на формування творчого потенціалу майбутнього 

вчителя хореографії має систематична творча діяльність у складі аматорських 

колективів університету в процесі репетицій, створення хореографічних 

композицій, участі у концертах, фестивалях і конкурсах. 

Зміст навчально-методичного посібника включає повний опис великих 

форм танцю з репертуару народного аматорського ансамблю сучасного танцю 

«Візаві» («Пори року», «Народження мрії», «Заметіль», «Україна: кохана, 

наречена, вдова», постановка керівника ансамблю, кандидата педагогічних 

наук, доцента, завідувача кафедри хореографії та художньої культури 

Андрощук Людмили Михайлівни) та спрямований на засвоєння майбутніми 

вчителями хореографії ґрунтовних знань та здобуття фахових умінь у процесі 

аудиторної та самостійної роботи [1]. 

Навчально-методичний посібник з курсу «Грим» підготовлено  викладачем 

кафедри хореографії та художньої культури УДПУ Гекалюк Л. Ю. з метою 

використання у навчальному процесі підготовки фахівців мистецьких 

спеціальностей в системі хореографічно-педагогічної освіти.  

Посібник складається з вступу, двох розділів, додатків, словника та 

літератури. В першому розділі «Становлення мистецтва гриму»  в історичній 

ретроспективі представлені характерні особливості початкових форм 

театрального гриму та обрядових масок, умовного та символічного гриму 

японського та китайського класичних театрів, масок та гриму античного та 

перших європейських театрів, розвитку мистецтва гриму XVIII-XX ст. У 

другому розділі «Грим і сучасність. Технології зміни зовнішності»  

представлено особливості гриму у кіно, охарактеризовані типи гриму та 

методики його створення [2]. 



Навчальний посібник викладача кафедри хореографії та художньої 

культури УДПУ Гекалюк Л. Ю. з курсу «Основи сценарної роботи» включає 

програму курсу, його структуру та зміст. В посібнику розкриті педагогічні та 

психологічні аспекти організації шкільних свят, поняття сценарію як різновиду 

драматургії, основні аспекти роботи над сценарієм та методика його створення.  

 Театралізовані дійства і свята є ефективними формами виявлення творчої 

діяльності дітей і молоді, а також засобами інтелектуального, емоційного, 

духовного й естетичного розвитку особистості. Тож особлива увага керівника 

творчого колективу має бути приділена методам педагогічної роботи як з 

творчим колективом, так і з відбором, опрацюванням та написанням сценарію 

театралізованого дійства чи свята. 

Навчальний курс «Основи сценарної роботи» покликаний допомогти 

студентам у справі оволодіння теоретичними засадами драматургії та 

практичними навичками сценарної творчості. Серед теоретичних та практичних 

завдань курсу виокремлюється виховання жаги до творчого пошуку, до 

експериментальних методів сценічного відтворення різноманітних ідей, 

сюжетів, суспільних явищ різними видами мистецтва та хореографії 

зокрема [8]. 

Зміст навчально-методичного посібника викладачів кафедри хореографії 

та художньої культури Криворотенко А. Ю. та Куценка С. В.  «Ансамбль» : 

танці з репертуару народного аматорського ансамблю народного танцю 

«Яворина» включає повний опис танців з репертуару народного аматорського 

ансамблю народного танцю «Яворина» (постановка керівника ансамблю, 

старшого викладача кафедри хореографії та художньої культури Куценка 

Сергія Володимировича) та спрямований на самостійне засвоєння майбутніми 

вчителями хореографії ґрунтовних знань та умінь у процесі практичних занять 

та самостійної роботи. 

 Автори навчально-методичного посібника переконані, що підготовка 

майбутніх вчителів хореографії у ВНЗ спрямована на засвоєння знань та умінь, 

а також набуття навичок практичної хореографічної діяльності у процесі 

вивчення дисциплін хореографічного циклу. 



Навчальна дисципліна «Ансамбль» спрямована на удосконалення 

студентами техніки виконання народно-сценічного та українського народного 

екзерсису біля станка та на середині зали і вивчення танцювальної культури 

різних народів.  

Важливе місце у підготовці майбутніх вчителів хореографії займає робота 

студентів у творчих колективах університету, одним із яких є народний 

аматорський ансамбль народного танцю «Яворина». 

Навчально-методичний посібник містить повний опис деяких танців з 

репертуару народного аматорського ансамблю народного танцю «Яворина», які 

спрямовані на формування творчого потенціалу студентів та розвиток 

виконавської майстерності (танцювальна техніка, створення художнього 

образу, відтворення характеру та передача самобутньої манери його 

виконання) [5].  

Зміст навчально-методичного посібника викладача кафедри хореографії 

та художньої культури УДПУ Криворотенко А. Ю.  «Тренаж»включає основи 

класичного та народно-сценічного тренажу біля станка та середині зали, та 

спрямований на самостійне засвоєння майбутніми вчителями хореографії 

ґрунтовних знань та умінь у процесі практичних занять та самостійної роботи. 

 На думку Криворотенко А. Ю., особливе місце у підготовці майбутніх 

вчителів хореографії займає робота студентів, яка спрямована на 

удосконалення техніки виконання різноманітних хореографічних елементів. 

Цьому сприяє вивчення практичних дисциплін хореографічного циклу, однію з 

яких є «Тренаж».  

Навчально-методичний посібник створено на основі підручників 

«Методика викладання класичного танцю» Л. Цвєткової, «Основи класичного 

танцю» А. Ваганової та «Основи народно-сценічного танцю» Є. Зайцева і 

Ю. Колесніченка [4]. 

Зміст навчально-методичного посібника викладачів кафедри хореографії 

та художньої культури УДПУ Криворотенко А.Ю. та Терешко І. Г. «Теорія і 

методика історико-побутового танцю» відповідає програмі дисципліни та 



включає етапи становлення історико-побутового танцю та опис танців  

Середньовіччя, Відродження, XVIII та XIX століття. 

Навчальна дисципліна «Теорія і методика історико-побутового танцю» 

спрямована на ознайомлення з основами історико-побутового танцю, 

становленням історико-побутового танцю в процесі історичного розвитку 

суспільства, з основними елементами та кращими зразками побутових танців 

різних історичних епох. 

Навчально-методичний посібник створено на основі книги М. Васильєвої-

Рождєствєнської «Історико-побутовий танець» [10].  

Зміст навчально-методичного посібника кандидата педагогічних наук, 

старшого викладача кафедри хореографії та художньої культури УДПУ 

Куценка С. В. «Виховний потенціал українського народного танцю» розкриває 

виховний та творчий потенціал українського народного танцю у процесі 

фахової підготовки студентів при вивченні дисципліни «Теорія і методика 

українського народного танцю» та спрямований на засвоєння майбутніми 

вчителями хореографії ґрунтовних знань та вмінь у процесі практичних занять 

та самостійної роботи. 

Пропоноване видання містить значну кількість матеріалу навчально-

методичного характеру для підготовки вчителя хореографії з високим рівнем 

творчого потенціалу. Праця включає в себе аналіз наукових розвідок з проблем 

виховного і творчого впливу українського народного танцю на особистість, 

програму з дисципліни «Теорія і методика українського народного танцю», 

рекомендації до створення народної хореографічної композиції, опис 

авторського хореографічного твору «Гонивітер», комплекс проблемно-

розвивальних завдань для формування творчого потенціалу особистості тощо. 

Зміст навчально-методичного посібника має на меті здійснити позитивно 

якісний вплив на особистість майбутніх учителів хореографії у процесі 

вивчення «Теорії і методики українського народного танцю», оскільки, на 

даний час, виховання та навчання засобами народної творчості набуває все 

більшої актуальності. Народний танець є однією з вищих духовних цінностей 



та ефективним засобом не тільки всебічного виховання, збереження традицій 

народної культури, а й могутнім двигуном творчого розвитку особистості [6]. 

Зміст посібника «Теорія і методика народно-сценічного танцю» 

(упорядник – Куценко С. В.) містить матеріали для фахової підготовки 

студентів при вивченні дисципліни «Теорія і методика народно-сценічного 

танцю» та спрямований на засвоєння майбутніми вчителями хореографії 

методики виконання рухів народно-сценічного танцю в процесі практичних 

занять, знайомство з історією хореографічної культури народів світу, 

основними складовими національного вбрання. 

 «Теорія і методика народно-сценічного танцю» є обов’язковою 

дисципліною циклу професійно-орієнтованої (професійної та практичної) 

підготовки (за навчальним планом), яка має вагоме значення в процесі 

професійного становлення вчителя хореографії. Як навчальна дисципліна, вона 

являє собою систему навчальних занять, в процесі яких студент має нагоду 

оволодіти ґрунтовними знаннями з її основних розділів для подальшого 

застосування в практичній діяльності. 

Посібник включає історію, опис основної хореографічної лексики та 

особливостей костюму російського, білоруського, молдавського, польського, 

литовського, латвійського, естонського, угорського, грузинського, циганського 

народного хореографічного мистецтва. 

 Вивчення теорії і методики народно-сценічного танцю здійснюється на 

теоретичних та практичних заняттях.  

Завданням теоретичного курсу є ознайомлення студентів з національною 

культурою, багатством танцювальної та музичної творчості різних народів, а 

також специфікою формування та розвитку системи викладання народно-

сценічного танцю, методикою побудови і проведення уроків у загальноосвітній 

та вищій школі. 

Основними завданнями практичного курсу є: розвиток професійних 

якостей майбутніх педагогів-хореографів, вироблення танцювальної техніки, 

вдосконалення координації рухів, виховання у студентів уміння передавати 

характер, стиль і манеру виконання танців різних народів, розвиток 



танцювальності, музикальності, виразності, емоційності і артистичності 

виконання, а також практичне освоєння методики викладання народно-

сценічного танцю. 

Курс теорії і методики народно-сценічного танцю дає можливість 

студентам відчути свою національну приналежність, познайомитися і 

проникнути в образну сутність танцювальної культури інших народів, що 

сприяє патріотичному і інтернаціональному вихованню. 

Куценко С.В. в  навчально-методичному посібнику «Теорія і методика 

народно-сценічного танцю», стверджує, що особливості народно-сценічного 

танцю як навчальної дисципліни у ВНЗ полягають в осмисленні та 

використанні найрізноманітніших елементів народних танців у процесі 

формування студента-хореографа; освоєнні техніки виконання; емоційного 

розвитку виразності акторських даних, національної, пластичної і музичної 

культури народів світу, що в свою чергу формує гармонійно розвинуту, 

духовно збагачену, творчу особистість [7]. 

Висновки та перспективи подальших розвідок напряму. Отже,  

сучасне суспільство потребує переосмислення змісту освіти та визначення 

засад підготовки вчителя нової генерації. Науково-методичні видання в  

хореографічно-педагогічній освіті забезпечують перехід на якісно новий рівень 

підготовки майбутніх вчителів хореографії, адже при розробці посібників 

узагальнено кращі традиції викладання дисциплін хореографічного циклу та 

інноваційні методики, ефективність яких доведена результатами наукових 

досліджень викладачів.   

В подальшому планується дослідження інноваційної моделі підготовки 

майбутнього вчителя хореографії на засадах персоналізованої освіти в системі 

хореографічно-педагогічної освіти.  
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Андрощук Людмила Михайлівна. РОЛЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ВИДАНЬ У 

ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ  В СИСТЕМІ ХОРЕОГРАФІЧНО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

У статті представлено  аналіз навчально-методичних посібників викладачів кафедри 

хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини: 1) проаналізовано характерні особливості підготовки сучасних 

навчально-методичних посібників в системі хореографічно-педагогічної освіти; 

2) висвітлено структуру та зміст навчально-методичних посібників кафедри хореографії 

та художньої культури УДПУ, розроблених в межах  підтеми «Теоретичні та методичні 

засади формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії» комплексного 

наукового проекту «Теоретичні та методичні засади розвитку хореографічно-педагогічної 

освіти в Україні»;  3) визначено роль навчально-методичних посібників у підготовці вчителя 

нової генерації  в системі хореографічно-педагогічної освіти. 

Ключові слова: навчально-методичний посібник, хореографічно-педагогічна освіта, 

дисципліни хореографічного циклу, майбутній вчитель хореографії, комплексний науковий 

проект. 

Андрощук Людмила Михайловна. РОЛЬ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье представлен анализ учебно-методических пособий преподавателей 

кафедры хореографии и художественной культуры Уманского государственного 

педагогического университета имени Павла Тычины: 1) проанализированы характерные 

особенности подготовки современных учебно-методических пособий в системе 

хореографические-педагогического образования; 2) освещены структуру и содержание 

учебно-методических пособий кафедры хореографии и художественной культуры УДПУ, 

разработанных в рамках подтемы «Теоретические и методические основы формирования 

творческого потенциала будущего учителя хореографии» комплексного научного проекта 

«Теоретические и методические основы развития хореографические-педагогического 



образования в Украине»; 3) определена роль учебно-методических пособий в подготовке 

учителя нового поколения в системе хореографические-педагогического образования. 

Ключевые слова: учебно-методическое пособие, хореографические-педагогическое 

образование, дисциплины хореографического цикла, будущий учитель хореографии, 

комплексный научный проект. 

 

Androshchuk Lyudmila Myсhaylіvna ROLE OF THE SCIENTIFIC AND 

METHODOLOGICAL EDITIONS IN PREPARATION OF FUTURE TEACHERS IN 

CHOREOGRAPHIC-PEDAGOGICAL EDUCATION 

An important aspect of objective’s realization of the organic combination in educational 

process of educational, research and innovation activity is the preparation and implementation to 

educational process of scientific and methodological manuals by lecturers.  

Among the scientific and methodological manuals, printed by lecturers of the cathedra of 

choreography and art culture of USPU for 2015-2016 years «Expanded choreographic form (based 

on a creative project «Right to life: choreography against drugs and alcoholism»); «Preparing of 

concert performances: dances from repertoire of folk amateurish ensemble of modern dance 

«Vizavi»; «Makeup»; «Exercises», «Ansemble: dances from the repertoire of folk amateurish 

ensemble of folk dance «Yavoryna»; «Theory and methods of historical and household dance»; 

«Educational potential of Ukrainian folk dance»; «Theory and methods of folk-stage dance» and 

others. The features of creation the scientific and methodological manuals of the cathedra of 

choreography and art culture developed from the disciplines of choreography cycle according to 

educational programs are highlighted in the article. During the preparing of manuals lecturers 

used the best educational and scientific editions of the twentieth century, and innovative approaches 

to the teaching of the disciplines of choreography cycle, what are the results of scientific work of 

the lecturers of the cathedra of choreography and art culture of Pavlo Tychyna Uman State 

Pedagogical University. Scientific and methodical editions in choreographic-pedagogical 

education provides a transition to a new level of preparation of future teachers of choreography, 

because during the elaboration of the manuals summarized the best traditions of teaching 

choreographic cycle’s disciplines and innovative methods what demonstrated effectively by results 

of lecturers’ scientific researches. 

We are going to study the innovative model of preparation of future teachers of 

choreography based on the paradigm of personalized education in the system of choreographic-

pedagogical education in the future. 

Key words: scientific and methodological manuals, choreographic-pedagogical education, 

choreographic cycle’s disciplines, future teacher of choreography, complex scientific project. 

 


