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У статті розкривається поняття "організаційно-педагогічні умови", доведено 
специфічність поняття для різних напрямків підготовки фахівців, виділено 
організаційно-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу майбутніх 
хореографів.  
Ключові слова: організаційно-педагогічні умови, хореографія.  
 
В статье раскрывается понятие "организационно-педагогические условия", 
доказана специфичность понятия для различных направлений подготовки 
специалистов, выделены организационно-педагогические условия развития 
творческого потенциала будущих хореографов.  
Ключевые слова: организационно-педагогические условия, хореография.  
 
The article elucidates the notion "organizational and pedagogical conditions", proves the 
specificity of this notion for differing directions of specialist preparation, and points out 
organizational and pedagogical conditions for the development of future 
choreographers’ creative potential.  
Key words: organizational and pedagogical conditions, choreography.  
 
 
Постановка проблеми. Логіка будь-якого дослідження передбачає виявлен-

ня, обґрунтування й експериментальну перевірку організаційно-педагогічних умов. У 
науковій літературі по-різному трактують термін "організаційно-педагогічні умови"  
залежно від напрямку підготовки фахівців і тих завдань, які ставляться дослідни-
ками. Ця проблема має неоднозначний характер, її понятійна база та конкретне 
наповнення має педагогічне, філософське, психологічне та соціологічне коріння.  

Зважаючи на це, проблема встановлення організаційно-педагогічних умов 
розвитку творчого потенціалу майбутніх хореографів у процесі їх фахової підготовки 
є актуальною.  

Мета – визначити зміст поняття "організаційно-педагогічні умови" відносно 
процесу розвитку творчого потенціалу майбутніх хореографів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У працях різних авторів указано, 
що будь-яка система, зокрема й педагогічна, успішно функціонує і розвивається за 
дотримання певних умов (Ю. Бабанський [2], А. Кузьмінський [9], М. Фіцула [12] та 
ін.). Тому логіка будь-якого дослідження в педагогіці повинна передбачати виявлен-
ня, обґрунтування й експериментальну перевірку організаційно-педагогічних умов, у 
яких ці дослідження проводяться. Розглядаючи поняття "умови" з педагогічного 
погляду, необхідно указати, що, власне, зміст цього поняття розглядається й іншими 
науками, зокрема філософією.  

У Філософському енциклопедичному словнику поняття "умова" визначене як 
"те, від чого залежить щось інше (зумовлене); істотний компонент комплексу об’єктів 
(речей, їх станів, взаємодій), за наявності якого можливе існування цього явища" 
[11]. У цьому ж джерелі вказується, що поняття умови розглядають як щось зовнішнє 
для явища, на відміну від ширшого поняття причини, що включає зовнішні й внутріш-
ні чинники. У педагогічній енциклопедії умову трактують як "процес відтворення інди-
відом історично сформованих, суспільно вироблених здібностей, способів поведінки, 
знань, умінь і навичок, процес їх перетворення на форми індивідуальної суб’єктивної 
діяльності. Кожна форма умов пов’язана з визначеним суспільно заданим змістом, 
суб’єктивне відтворення якого призводить до відповідного рівня психічного розвитку" 
[10].  

Відтак, будь-яка система може функціонувати, бути успішною і розвиватися 
лише за дотримання певних умов. Не є винятком педагогічна система й освітній 
процес як певна система заходів, успішність функціонування якої залежить від 
створення спеціальних педагогічних умов.  
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У різних працях указується, що кожному авторові, який розробляє стратегію 
педагогічних досліджень, довелося зіткнутися з поняттям "умови". У зв’язку із цим 
автор має осмислити це поняття для вироблення певної тактики, що дозволяє 
реалізувати обрану стратегію. Так, О. Яковлєва пише, що розгляд категорії умови 
щодо поняття середовище (обстановка) невиправдано розширює сукупність об’єктів, 
необхідних для виникнення, існування або зміни педагогічного явища [15]. Відомо, 
що умови можуть виконувати роль перешкоди і чинника, системи, що забезпечують 
функціонування. У філософії категорія "умова" виражає відношення предмета до 
явищ, що оточують його, без яких він існувати не може [11]. Очевидно, тому багато 
авторів вважають, що умовами становлення педагогічних явищ є те середовище і 
ситуація, у яких ці явища виникають і розвиваються.  

Зазначимо, у сучасних педагогічних дослідженнях поняття "умова" широко 
використовують, характеризуючи цілісний педагогічний процес і його складові 
частини; удосконалюючи підготовку майбутніх учителів до самоосвіти (В. Андреєв 
[1]); розробляючи проблеми підготовки майбутніх учителів до творчого розв’язання 
виховних завдань (О. Яковлєва [15]) та ін.  

У різних працях автори розглядають поняття "умови" відповідно до тих по-
зицій, які подані у дослідженнях філософського спрямування. Так, під педагогічною 
умовою Н. Боритко розуміє зовнішню обставину, що істотно впливає на перебіг 
педагогічного процесу, свідомо сконструйований педагогом, певний результат, що 
припускає досягнення [5]. В. Андреєв вважає, що педагогічні умови є результатом 
"цілеспрямованого відбору, конструювання і застосування елементів змісту, методів 
(прийомів), а також організаційних форм навчання для досягнення цілей" [1].  

Окрім зазначеного, цілком логічною вважаємо позицію О. Яковлєвої та Н. Яков-
лєвої, котрі припускають, що педагогічні умови є сукупністю заходів педагогічного 
процесу, спрямованих на підвищення його ефективності. Умови, вважають автори, є 
зовнішніми виявами щодо предмета. Оскільки ефективністю в найзагальнішому 
вигляді є співвідношення витрат різного виду ресурсів і реальних видів діяльності, то 
оцінка ефективності функціонування досліджуваного педагогічного явища за тих або 
інших умов здійснюється, як правило, виходячи з оцінки досягнення потрібних 
показників проектованого освітнього процесу [15].  

Умови ефективності професійної діяльності майбутнього педагога можливо 
поділити на суб’єктивні та об’єктивні. Головною об’єктивною умовою в його педа-
гогічній діяльності є досягнення успіху і формування потреби та здатності рухатися 
до вершин професіоналізму в обраній галузі, готовність до реалізації своїх професій-
них знань, умінь і навичок, отриманих у стінах педагогічного навчального закладу. 
Суб’єктивною умовою є наявність інтересу до професії, хореографії, здібностей, 
схильностей тощо.  

Умовами, які повинні забезпечити ефективність діяльності педагога, на думку 
Г. Щукіної, є такі [14]: систематичне прогнозування навчального процесу. Плану-
вання вчителем своєї діяльності дозволяє бачити її віддалені та близькі перспек-
тиви; єдність організації, регулювання і контролю як основних елементів циклу 
дидактичних дій; позитивний стиль керівництва учителя – найважливіша умова 
ефективності його діяльності; розвиток колективних форм у навчанні й зміцнення 
колективних взаємин учнів у навчальному процесі; урахування своєрідності віку в 
навчальному процесі, його можливостей і особливостей.  

Варто зазначити, Г. Щукіна, проаналізувавши певні умови діяльності вчителя, 
зауважує, що вони є умовами педагогічними, оскільки відносяться до організації 
цілісного педагогічного процесу [14].  

Автори численних педагогічних досліджень виділили педагогічні умови, вихо-
дячи з тематики цих досліджень. Так, Є. Ганін визначає педагогічні умови як такі, що 
сприяють формуванню цілеспрямованого освітньо-виховного процесу з викорис-
танням сучасних інформаційних технологій [7]. До таких умов відносять: операційна 
готовність майбутніх учителів до використання інформаційних і комунікаційних 
технологій для самоосвіти; мотиваційна готовність майбутніх учителів до застосу-
вання засобів інформатизації для самоосвіти; готовність рефлексії до використання 
інформаційних і комунікаційних технологій для самоосвіти; готовність учнів працюва-
ти в комп’ютеризованому середовищі; створення умов для підвищення професійного 
рівня майбутніх учителів у галузі комп’ютеризації та інформатизації; забезпечення 
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процесу інформатизації освіти науковою, навчальною і методичною літературою з 
цієї проблеми.  

Психолого-педагогічні дослідження, проведені Л. Загребельною, засвідчили, 
що під терміном "педагогічні умови" можливо розуміти обставини і чинники, які обу-
мовлюють проведення цілісного продуктивного педагогічного процесу професійної 
підготовки спеціалістів [6].  

На думку С. Боровської [4], умовами підвищення ефективності професійно-
творчої самоосвітньої діяльності майбутнього вчителя є  такі: конструювання про-
грами професійного самовдосконалення майбутнього вчителя; педагогічне стимулю-
вання вчителя; використання механізмів педагогічної рефлексії.  

У працях, присвячених підготовці майбутніх хореографів, автори розглядають 
педагогічні умови, виходячи з особливостей їх підготовки. Так, Т. Хусаінова 
інтонаційно-рухове моделювання розглядає як елемент диригентсько-хорової підго-
товки майбутнього фахівця. При цьому дослідниця вважає, що забезпечити творче 
освоєння професії можливо лише за певних педагогічних умов [13]: інтеграція 
художньо-музичних і технологічних аспектів навчання; послідовність реалізації 
інтонаційно-рухових зв’язків з урахуванням особливостей освоєння музичного змісту.  

Зокрема, І. Горська виділяє педагогічні умови, що впливають на становлення 
оцінних суджень фахівця в процесі хормейстерської підготовки. Ці педагогічні умови 
включають: активізацію мотиваційної готовності студентів до опанування оцінних 
суджень як професійною функцією фахівця; комплекс основних теоретичних поло-
жень, структуру, механізм формування, основні функції, типологію; опанування 
технології формування оцінного судження як результату оцінної діяльності (певний 
рівень володіння навичкою виконання послідовності розумових операцій, результа-
том якої є оцінне судження) [8].  

Успішний розвиток педагогічної рефлексії майбутнього фахівця, на думку 
Н. Баженової, забезпечує реалізація моделі, у якій відбито комплекс педагогічних 
умов [3]: вирішення протиріч між цілісністю й діяльністю рефлексії та необхідністю 
поетапного її формування; емоційно-чуттєвим початком рефлексії фахівця та її ра-
ціональною (логічною) основою; наявними в студента знаннями про шляхи розв’я-
зання завдань освіти й реальними результатами розв’язання цих завдань; засвоєння 
змісту мотиваційного, змістового, діяльнісного компонентів використання рефлексії 
через розв’язання спеціально розроблених завдань і досягнення передбачуваного 
результату на кожному етапі її розвитку (розвиток особистої рефлексії, розвиток 
педагогічної рефлексії, розвиток метеорефлексії); реалізація таких принципів: 
урахування специфіки професійної діяльності фахівця й індивідуальних якостей його 
особистості; структурно-функціональної цілісності; змістово-логічної відповідності 
етапів розвитку; творчої спрямованості навчання для рефлексії; організація 
педагогічної взаємодії за допомогою специфічної форми взаємодії студентів і 
викладачів – навчально-професійного об’єднання та навчально-професійної 
співпраці.  

У межах тематики і завдань нашого дослідження необхідно виявити педаго-
гічні умови підготовки майбутнього фахівця, пов’язані з професійною хореографіч-
ною підготовкою. Під час аналізу літератури виділено кілька груп педагогічних умов, 
які б сприяли реалізації цієї підготовки і давали змогу розвивати творчий потенціал 
майбутніх хореографів на заняттях з хореографії.  

Спираючись на праці дослідників (В. Андреєва, Ю. Бабанського, Є. Ганіна, 
Г. Серікова, Г. Щукіної, С. Боровської, Т. Хусаінова, Н. Баженової), що розкрили суть 
поняття "педагогічні умови", ми виділили чотири групи умов: організаційні; методичні; 
практичні; інформаційні. Розкриємо більш детально кожну з указаних груп.  

Перша група – організаційні умови – ведення занять з хореографії, зміст яких 
становить вивчення студентами певних танців. Основою для виокремлення цієї гру-
пи є такі умови: розроблення певної програми занять з хореографії для майбутніх 
хореографів; добір аудіовізуальних засобів: магнітофон, телевізор, відеомагнітофон 
тощо; добір необхідного музичного супроводу для кожної частини заняття 
(хореографічної, танцювальної, методичної).  

Друга група – методичні умови, до яких ми віднесли визначення напрямів хо-
реографічної підготовки студентів загалом і розроблення структури занять з хорео-
графії в майбутніх хореографів зокрема. Виходячи з описаних вище вимог, ми 
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визначили такі напрями хореографічної підготовки студентів: хореографічна 
підготовка, у процесі якої формується правильна постановка корпусу, ніг і рук, пра-
вильна постава для ефективної танцювальної підготовки; танцювальна підготовка – 
навчання рухів, елементів основних танців європейської і латиноамериканської 
програми ("вальс"; "танго"; "віденський вальс"; "самба"; "ча-ча-ча" і т. ін.), під час якої 
відбувається засвоєння простих і складно координованих рухів під певний темп і 
ритм музики, під час виконання танців необхідно показати художній образ музики і 
самого танцю; методична підготовка – розроблення майбутніми хореографами 
програми занять із засвоєння різних стилів танців учнями, а також розроблення рухів 
для реалізації методу "пластичної інтонації" на уроках хореографії, рухів для 
проведення фізкультхвилинок – активізувальних і релаксивних (див таб. № 1).  

 
Таблиця 1 

Завдання напрямів хореографічної підготовки 
 

№ 
з/п 

Завдання 
хореографічної 

підготовки 

Завдання танцювальної 
підготовки 

Завдання методичної 
підготовки 

1 Удосконалення 
постави 

Навчання базових танцювальних 
рухів спортивних бальних танців 
європейської і латиноамерикан-
ської програми 

Засвоєння методики 
навчання танцювальних 
рухів і танцювальних 
фрагментів 

2 
Удосконалення 
координації рухів у 
опори і на середині 

Удосконалення техніки 
виконання спортивних бальних 
танців 

Методика складання 
танцювальних 
фрагментів для учнів 

3 Розвиток стійкості 
"апломбу" 

Удосконалення танцювальних 
рухів у складно координованих 
танцювальних зв’язках 

Формування вмінь 
використовувати 
танцювальні рухи для 
фізкультхвилинок і 
пластичної інтонації 

4 
Виконання елементів 
екзерсису біля опори 
з елементами ІВС 

Удосконалення танцювальних 
рухів для створення і вияву 
художнього образу танцю 

 

5 Методика навчання 
елементів біля опори 

Складання танців залежно від 
заданого або вибраного 
художнього образу 

 

 
Третя група умов – практична – включення вивченого на хореографічних 

заняттях матеріалу і позааудиторних заходів.  
Четверта група умов – інформаційні умови – припускає оброблення інфор-

мації, отриманої під час проведення контрольних заходів на заняттях з хореографії, 
на яких оцінюються: координаційні рухи; уміння виконувати танцювальні фрагменти; 
уміння складати танцювальні фрагменти і танці для різного віку, спрямовані на ство-
рення певного художнього образу; уміння навчати танцювальних рухів, танцюваль-
них зв’язків особистості.  

Висновки. Організаційно-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу 
майбутніх хореографів мають багаторівневу структуру. На вищому рівні їх доцільно 
поділити на чотири основні групи умов: організаційні, методичні, практичні та 
інформаційні. Кожна група складається з умов нижчого рівня, перелік яких залежить 
від конкретної дисципліни.  
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