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ОСНОВНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ  
ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВИКЛАДАННЯ ХОРЕОГРАФІЇ

У статті актуалізовано проблему професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових кла-
сів до викладання хореографії. Встановлено, що одним із механізмів удосконалення процесу професійно-педаго-
гічної підготовки майбутніх учителів початкових класів є впровадження в систему діяльності вищих навчальних 
закладів ефективних моделей, технологій оволодіння знаннями та вміннями, орієнтованих на викладання хоре-
ографії. З’ясовано, що зазначена проблема потребує вивчення цілого ряду питань, серед яких одним із найбільш 
важливих є визначення педагогічного інструментарію професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів 
початкових класів до викладання хореографії. Сформульовано основну мету статті, яка полягає у визначенні 
основних форм організації процесу підготовки вчителів початкових класів до викладання хореографії. В основу 
систематизації форм професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання 
хореографії покладено теоретичну та практичну складові. Організаційним підґрунтям теоретичної підготовки 
встановлено різні типи лекцій: інформаційна, лекція-бесіда, проблемна, лекція-дискусія та ін. Доведено, що 
лекційна форма занять у процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання хореографії 
знайомить з основними теоретичними засадами дисциплін хореографічного циклу й формує базу для подаль-
шого засвоєння практичного матеріалу. Для цілісності організації навчального процесу на основі технологіч-
ного підходу виокремлено цілий ряд конкретних форм практичної підготовки (семінарські, лабораторні заняття, 
самостійна робота, індивідуальні заняття, консультації, майстер-класи, перегляд відеоматеріалів, навчальні 
екскурсії, фольклорні експедиції, різні види спеціальних хореографічних практик). Констатовано, що системне 
застосування спеціально відібраних форм, що використовуються під час вивчення дисциплін хореографічного 
циклу, забезпечить цілісність процесу професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових кла-
сів до викладання хореографії.

Ключові слова: хореографія, підготовка вчителів початкових класів до викладання хореографії, форми орга-
нізації навчального процесу. 
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BASIC ORGANIZATIONAL FORMS OF THE PROCESS OF PRIMARY SCHOOL 
TEACHERS’ PREPARATION FOR TEACHING CHOREOGRAPHY

The article examines the problem of prospective primary school teachers’ professional and pedagogical prepara-
tion for teaching choreography. It has been found that one of the ways to improve the process of prospective primary 
school teachers’ professional and pedagogical preparation is the implementation of effective models and techniques for 
mastering knowledge and skills required for teaching choreography into the system of higher education institutions. It is 
ascertained that the problem under consideration requires a deliberate study of a number of issues. The selection of peda-
gogical tools for prospective primary school teachers’ professional and pedagogical preparation for teaching choreog-
raphy is regarded by the author as high priority. The aim of the article is defined. It is to identify basic organizational 
forms of the process of primary school teachers’ preparation for teaching choreography. The system of the organizational 
forms suggested incorporates theoretical and practical components. Different lecture types (informational and interac-
tive, problem-based and discussion-based, etc.) are established as an organizational basis for theoretical training. It 
has been proven that a lecture as a form of prospective primary school teachers’ preparation for teaching choreography 
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familiarizes the participants with theoretical fundamentals of choreographic disciplines. It promotes further assimila-
tion of practical material by the prospective teachers. In terms of the technological approach the organization of teach-
ing and learning is viewed as a holistic process. Thus, a number of specific forms of practical training are singled out: 
seminars, laboratory and individual classes, video classes, master classes, independent work, educational excursions 
and folklore expeditions, counseling, various types of special choreographic practice. It is stated that systematic applica-
tion of specially selected forms of learning choreographic disciplines ensures the integrity of the process of prospective 
primary school teachers’ professional and pedagogical preparation for teaching choreography.

Key words: choreography, primary school teachers’ preparation for teaching choreography, forms of organization in 
the educational process.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку освітньої галузі знань важливим завдан-
ням є естетичне виховання підростаючого поко-
ління. Одним із головних засобів реалізації цього 
завдання є залучення дітей до хореографічного 
мистецтва. Останнім часом у багатьох загально-
освітніх закладах зміст навчання розширюється 
шляхом запровадження хореографії як навчаль-
ного предмету з метою естетизації та забезпе-
чення фізичного розвитку дитини. 

Додаткової уваги зазначена проблема набуває 
у контексті підготовки майбутніх учителів почат-
кових класів, оскільки саме у молодшого школяра 
завершується формування цілого ряду фізичних 
та фізіологічних властивостей. Останнє зумовлює 
потребу узагальнення досвіду професійно-педаго-
гічної підготовки студентів педагогічних факульте-
тів та вимагає оновлення теоретико-методологіч-
них засад проблеми підготовки майбутніх учителів 
початкових класів до викладання хореографії.

Аналіз досліджень. Загальнотеоретичні 
основи професійної підготовки педагога-хорео-
графа досліджувалися у працях Г.О. Березової, 
Л.А. Бондаренко, О.А. Бурля, А.Я. Ваганової, 
Є.П. Валукіна, С.Г. Забредовського, Є.В. Зай-
цева, Р.В. Захарова, С.Л. Зубатова, Ф.В. Лопухова, 
А.М. Мессерера, А.П. Тараканової, Т.С. Ткаченко, 
В.І. Уральської та ін.

Визначена проблема потребує вивчення цілого 
ряду питань, серед яких одним із найбільш важ-
ливих є визначення педагогічного інструмента-
рію професійно-педагогічної підготовки майбут-
ніх учителів початкових класів до викладання 
хореографії. 

Метою статті є визначення основних форм 
організації процесу підготовки вчителів початко-
вих класів до викладання хореографії.

Виклад основного матеріалу. Організаційною 
основою підготовки вчителя початкових класів до 
викладання хореографії є форми навчання. Бага-
топлановість поставлених дослідженням завдань 
потребувала використання таких форм організації 
навчального процесу, що забезпечували його тео-
ретичну (різні типи лекцій) та практичну спрямо-
ваність (різні типи практичних занять).

Організаційним підґрунтям теоретичної підго-
товки стали різні типи лекцій: інформаційна, лек-
ція-бесіда, проблемна, лекція-дискусія та ін.

Сучасна лекція з дисципліни хореографічного 
циклу висвітлює основні теоретичні засади курсу, 
спрямована на збагачення студентів новітньою 
науковою інформацією, а також дає установку на 
самостійну роботу, аналіз і навчальний пошук. 
Вона дає можливість майбутньому вчителю зна-
йомитися з науково вивіреними, сучасними ефек-
тивними фаховими методиками, знати теоре-
тико-методологічні підходи й методичні основи 
викладання хореографічних дисциплін, засвою-
вати точно визначені наукові терміни хореогра-
фічних понять. Лекційне заняття також стимулює 
активність та самостійність студентів у навчанні, 
адже передбачає створення сприятливих умов 
для виявлення й розвитку в них творчих здібнос-
тей, формування здатності до пізнавальної діяль-
ності, уміння аргументовано доводити свою точку 
зору (Вітвицька, 2006: 148).

Тематика лекційного курсу забезпечує форму-
вання у студентів теоретичних знань про основні 
тенденції історичного розвитку танцювального 
мистецтва, основи методики викладання хоре-
ографії (принципи, форми організації, методи), 
особливості організації дитячого танцюваль-
ного колективу тощо. Отже, у процесі лекції не 
тільки відбувається знайомство з основними 
теоретичними засадами дисциплін хореогра-
фічного циклу, але й передусім формується база 
для подальшого засвоєння практичного матері-
алу (Благова, 2010).

Загальним для всіх типів лекцій є їх фахова 
спрямованість. У процесі викладання моделю-
ється не лише зміст, але й враховуються психо-
лого-педагогічні умови, які його визначають: спе-
цифіка форми професійної реалізації готовності до 
викладання хореографії у початкових класах, осо-
бистість викладача, його професійні якості, власна 
позиція, вміння пояснити існуючі суперечності 
визначеної проблеми, показ розв’язання деяких 
суперечностей на основі наукових розробок зару-
біжних та вітчизняних фахівців для визначення 
майбутніми фахівцями своєї професійної позиції.
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Проведення практичних занять на основі 
технологічного підходу дало можливість орга-
нізувати навчальний процес цілісно за допомо-
гою використання цілого ряду конкретних форм 
(семінарські, лабораторні заняття, самостійна 
робота, індивідуальні заняття, консультації, май-
стер-класи, перегляд відеоматеріалів, навчальні 
екскурсії, фольклорні експедиції, різні види спе-
ціальних хореографічних практик). Розглянемо ці 
форми детальніше.

Семінарські заняття як форма організації 
навчально-пізнавальної діяльності студентів тісно 
пов’язані з лекційними заняттями та є їх логічним 
продовженням. Тематика семінарських занять упо-
рядкована відповідно до змісту лекційного курсу 
і спрямована на закріплення знань, отриманих на 
лекційних заняттях та під час самостійної роботи. 
На семінарських заняттях відбувається розвиток 
координаційних прийомів, музикальності й вираз-
ності виконання, студентам також пропонується 
ознайомлення з методикою вивчення хореографіч-
них фігур, з’єднань та композицій, принципами 
побудови окремих частин уроку. Вони спрямовані 
на формування у студентів уміння використову-
вати сучасні технології навчання у процесі викла-
дання дисциплін хореографічної спрямованості, 
методично правильно пояснювати теоретичний 
танцювальний матеріал курсу та складати танцю-
вальні композиції з основних елементів та з’єднань 
фігур (Кившенко, 2011: 96).

Інтеграція теоретичних знань, практичних 
умінь та навичок студентів відбувається під час 
проведення лабораторних занять. Лабораторні 
заняття з дисциплін хореографічного циклу 
дозволяють практично оволодіти технікою вико-
нання танцювальних елементів, фігур, методи-
кою їх вивчення. Вони передбачають формування 
у студентів основ педагогічно-виконавської май-
стерності, практичних умінь технічно викону-
вати танцювальні фігури з’єднання та композиції, 
записувати, розбирати й читати танець за записом. 
Викладання хореографічного матеріалу під час 
лабораторного заняття має ґрунтуватися на прин-
ципі наочності в навчанні. Викладач має переду-
сім сам чітко й методично правильно виконувати 
танцювальні рухи, з’єднання, композиції, вміти 
розкласти їх на складові елементи. Візуально 
сприйнявши навчальний матеріал, студенти змо-
жуть успішно виконати пропоноване завдання. 
У цілому, важливою умовою ефективності лабо-
раторних занять є така організація діяльності сту-
дентів, яка б стимулювала їх до подальшої погли-
бленої самостійної роботи, активізувала їхню 
розумову діяльність (Сердюк, 2012).

Крім того, одночасно із засвоєнням танцю-
вальної техніки, до кожного навчального заняття 
(практичного, лабораторного тощо) доцільно 
розробляти завдання, спрямовані на формування 
й розвиток у майбутніх учителів початкових кла-
сів, що викладатимуть хореографію, практичних 
умінь та навичок педагогічної діяльності. Саме 
це створює сприятливі умови для набуття май-
бутніми педагогами професійного педагогічного 
досвіду, дозволяє перевірити рівень засвоєння 
студентами методичних аспектів виконання тан-
цювальної фігури чи композиції, практично готує 
студента до проведення хореографічних занять 
під час проходження виробничих педагогічних 
практик (Рудницька, 2005: 235).

Важливою формою організації навчання 
у вищій школі є самостійна робота студентів, 
яка передбачає поглиблене вивчення теоретич-
ного та практичного матеріалу, вдосконалення 
професійних умінь та навичок, сформованих під 
час аудиторних занять. Виконання завдань для 
самостійної роботи може здійснюватися з допо-
могою і без допомоги викладача (але без його 
безпосередньої участі), мати репродуктивний 
і творчий характер. З метою оптимізації само-
стійної роботи студентів викладач не тільки 
визначає конкретні навчальні завдання, а й скла-
дає інструктивно-методичні матеріали до їх 
виконання, методичні рекомендації, пропонує 
список необхідної літератури, навчальні відео-
матеріали (Дем’яненко, 1998: 175).

Самостійна робота включає в себе кілька ета-
пів, пов'язаних із створенням різних хореогра-
фічних творів, їх постановкою на конкретних 
виконавців, самостійним проведенням уроків, які 
мають різні цілі і завдання (закріплення методики 
виконання вправ екзерсису біля станка і на серед-
ині залу, робота над технікою і методикою вико-
нання елементів рухів або національного танцю).

Індивідуальна робота студентів передбачає 
консультації з викладачем, опрацювання додатко-
вої навчально-методичної та наукової літератури 
з підготовки окремих тем, перегляд відеоматері-
алів, що дає можливість розширити і поглибити 
знання з дисципліни. Вона проводиться із кож-
ним студентом з метою з’ясування рівня усві-
домлення ним окремих теоретичних положень 
з курсу, практичного засвоєння та удосконалення 
виконавського рівня, виявлення проблемних ситу-
ацій і пошуку шляхів їх розв’язання. Тематика 
індивідуальних занять має динамічний харак-
тер, оскільки особистісно-зорієнтована на рівень 
засвоєння фахових знань і вмінь кожним студен-
том (Вітвицька, 2006: 214).
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Однією із необхідних форм організації 
навчального процесу, що знаходиться у безпо-
середній взаємодії з іншими формами роботи із 
студентами, є консультація. Вона відкриває додат-
кові можливості для вивчення кожного студента, 
його інтересів, потенціалу, рівня підготовки, 
ставлення до предмету. За своїм характером кон-
сультації можуть бути груповими та індивідуаль-
ними. Тематичний зміст консультації формується 
з урахуванням потреб студентів, які виявили 
слабкі теоретичні знання з певних тем, розділів 
курсу чи бажають їх поглибити. Консультації під 
керівництвом викладача проводяться з програм-
них питань курсу, що виносяться на самостійне 
вивчення, а також з метою подолання певних 
утруднень, що виникли під час практичного від-
працювання окремих елементів, з’єднань, тан-
цювальних композицій у системі аудиторних 
занять (Благова, 2010).

Ефективною формою організації навчання 
майбутніх учителів хореографії є проведення 
майстер-класів, що передбачає запрошення зна-
ного викладача чи виконавця з метою пере-
дачі студентам творчого педагогічного досвіду 
та його технічної майстерності. У процесі таких 
занять студенти мають можливість ознайомитися 
з різними формами подачі матеріалу, сформувати 
уявлення про поліваріативність методик про-
ведення занять, здійснити їх порівняльний ана-
ліз, узагальнення, визначити шляхи формування 
власної методики викладання хореографічних 
дисциплін з урахуванням передового педагогіч-
ного й хореографічного досвіду. З метою органі-
зації майстер-класів профільна кафедра налаго-
джує й підтримує творчі зв’язки з аматорськими 
хореографічними колективами міста й області, 
їх художніми керівниками, відомими балетмей-
стерами, методистами хореографії, виклада-
чами хореографічного мистецтва інших вищих 
навчальних закладів (Благова, 2010).

Важливою формою організації навчання 
майбутніх учителів хореографії також є пере-
гляд заздалегідь підготовлених відеоматеріа-
лів (виступи відомих танцювальних колективів 
та сольних виконавців, майстер-класи педаго-
гів-хореографів, майстер-класи з різних стилів 
танцювального мистецтва та ін.). Це допоможе 
майбутньому учителю хореографії визначати 
та порівнювати індивідуальний почерк різних 
відомих педагогів-хореографів, виділяти особли-
вості індивідуального почерку окремих сольних 
виконавців, ознайомитися із сучасними тенден-
ціями у розвитку різних стилів хореографічного 
мистецтва та ін. 

Вчені (В.А. Сластенін) визначають екскур-
сію як специфічне навчально-виховне заняття, 
перенесене у відповідності з певною освітній 
або виховною метою на підприємство, в музей, 
на виставку, пов'язане з вивченням навчального 
предмета на певному етапі, що передбачає осо-
бливу організацію взаємодії педагога і учнів, 
і виділяють види екскурсій (виробничі, приро-
дознавчі, краєзнавчі, літературні, географічні 
та ін.) У процесі підготовки учителів початкових 
класів, що викладатимуть хореографію, поши-
рені краєзнавчі екскурсії, які є одним із способів 
вивчення історії, природи, економіки, культури 
досліджуваного регіону. Будь-який із видів екс-
курсій входить у загальну систему навчально-
виховної роботи і застосовується у взаємозв'язку 
з уроками та іншими організаційними формами, 
будучи важливою ланкою в цілісному педагогіч-
ному процесі (Сластенин, 1997: 85).

У процесі фольклорних експедицій майбутні 
учителі початкових класів та хореографії знайом-
ляться з етнічними особливостями хореографіч-
ної культури, укладу життя, побуту того чи іншого 
народу, отримуючи необхідну, достовірну інфор-
мацію з досліджуваної проблеми, підтвердження 
або спростування інформації, розміщеної у літе-
ратурних джерелах.

Забезпечення високого рівня професійно-
практичної підготовки майбутніх учителів 
безпосередньо пов’язане з організацією педа-
гогічних практик різних рівнів (навчально-
методичних та безперервних виробничих). 
Провідним завданням педагогічної практики 
визначається формування у студентів фахо-
вих умінь організації та здійснення навчально-
тренувального і творчо-постановочного хоре-
ографічного процесів у системі загальної 
та позашкільної освіти. Різні види спеціальних 
хореографічних практик (навчально-методична 
практика з хореографії, навчальна фольклорна 
практика, навчально-тренувальні хореографічні 
збори, виробничі педагогічні хореографічні 
практики) дають можливість студентам насам-
перед збагатити свій фаховий досвід, а також 
продемонструвати набуті практичні вміння 
й навички з методик викладання дисциплін 
хореографічного циклу (Благова, 2007).

Висновки. Підсумовуючи зазначене вище, 
можемо констатувати, що системне застосування 
спеціально відібраних форм, які використову-
ються під час вивчення дисциплін хореографіч-
ного циклу, забезпечить цілісність процесу профе-
сійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів 
початкових класів до викладання хореографії.

Чернишова А. Основнi форми органiзацiї процесу пiдготовки вчителiв ...
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