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ro ceiTy, шзнання cbo'ix можливостей, самого себе, 
пощнування свое!' сутност!.

Teopni самостШш завдання з icropii педагопки 
- це одна з складових гнучких технолопй навчання, 
яш змйпоють характер тзнавально! дшльноси сту
дента, i спрямоваш на актуал!зацпо набутих знань на 
ocHoei cni вставления теорй i практики педагопчно! 
спадщини миыулого з сучасними педагопчними по- 
глядами та педагопчного практикою.

На основ! здобутих нових знань з icTopii педа- 
roriKH, нових шдхо,Еив до розумшня важливих профе- 
сивних щей в педагопчнш спадщиш минулого, в ре
зультат! використання р1зних вщцв, форм i засобгв 
дослщницьких завдань формуеться одна з головних 
рис педагога XXI стсшття - його творче педагопчне 
мислення.

ПРОФЕСШНЕ СТАНОВЛЕНИЯ МАЙБУТНЬОГ’О 

ВЧИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФН НА СПЕЦ1АЛБНИХ 

ДИСЦИПШНАХ У ПЕДАГОГ1ЧНОМУ ВУ31

Соки Л.М.

Педагопчне кер1вництво процесом подготовки 
до профеайно-педагопчно! д!яльност! студента у 
педвуз! в npoueci опанування хореограф!чним мисте- 
цтвом на заняттях si спещальних дисципл!н мае важ- 
ливе значения для розв’язавня проблеми ефективно! 
п!дготовки студент!в до майбутньо!' ̂ Дальность

Заняття 3i спец!альних дисциплш повинн! стати 
лаборатор!ею, де вже першокурснихи починають ося- 
гати секрета педагопчного мистецтва i де вони мо- 
жуть свщомо застосовувати знания, як! одержали в 
nponeci вивчення психолого-педагопчних дисцигш!н. 
У зв’язку з цим проблема сшввщношення психолого- 
педагопчних та спещальних знань в аспект! пщготов- 
ки вчителя хореографн заслуговуе особливо! уваги. 
Якщо студенти шших спещальностей одержують у 
вуз! подготовку б!льш менш р!внощнну по вс!х пред
метах, то майбутн!й вчитель хореофаф!!' приходить у 
вищий заклад з певним запасом спещальних знань, 
умшь та навичок, як! тут удосконалюються, допов- 
нюються та поглиблюються. Водночас, р!вень психо- 
лого-педагопчних знань значно нижчий,

Анкетування студент!в-хореофаф!в Полтавсь- 
кого державного педагопчного шституту 
iM. В.Г. Короленка показало, що до вступу в педшсти- 
тут yci студенти займалися р!зними видами хореофа- 
ф1чного мистецтва вщ одного до 11 роив. На запи- 
тання “Чим зумовлений Ваш вступ на педагог!чний 
факультет?” 90% студента вщповши, що вступ зумо
влений штересом до предмета з хореофафп; 70% - 
любов до дНей; 65% - бажання працювати в школ!; 
50% - мата вищу освггу; 3% - збй  обставин.

Проводили бесщи з учителями хореограф!! та 
викладачами хореофаф!чних дисципл!н педагопчно
го шституту, ми помнили, що позитнвний вплив на 
професШне становления cnepianicTa мають так! види 
навчально! д!яльност!, у яких присутня творчкть i 
актившсть студента. До них ми вщносимо i педагоп-
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чну практику. Анал!зуючи д!яльн!сть студента п!д 
час педагопчно! практики, опитуван! в!дзначали, щ0 
студенти-хореофафи не повшстю володиоть умшням 
працювати з колективом, з акомпашатором, слабо 
ор!ентуються в профам! вчителя-наставника, не вмь 
ють сшлкуватися з датами, пояснювати д!тям хореог- 
раф1чний матер!ал, використовують матер1ал який не 
вщповщае вгковш категорн, не вмйоть правильно по- 
будувати танцювальну комбшацио, формувати мету 
уроку, непослщовно i не завжди ефективно викорис
товують методи навчання хореографн.

Спостереження за практикою викладання спе
щальних дисциплш дае пщставу передбачати, що ц| 
негативш явища залежать в!д методики викладання: 
вони нащлеш на розум!ння к!нцево! мети навчання i 
завдань майбутньо! професшно! д!яльност!. Як пока- 
зують зд!йснен! нами дослщження i практичний до- 
свщ у 3MicTi i методиц! викладених спец!альних. хоре- 
офафгчних дисциплш не зд!йснюеться повшстю за
едания професюнатзаци i системного шдходу в 
навчанн!, що виражаеться вщповщно до необхщно! 
поел! довноси i наступност! в in курсу до курсу.

Ми виходимо is переконань, що тшьки на ос
нов! комплексного формування загальнопедагопчних 
i спещальних знань можна створити перед,умови для 
становления i3 учителя хореофаф!! профес!йного 
майстра. А тому вивчення студентами основ педагоп
чно! професй повинно бути в центр! уваги не ильки 
викладгннв Kypcie психологи i педагопки, але i профи 
люючих дисцишнн i спещальних методик.

Конкретизуючи спрямованють спещальних ди
сциплин з точки зору гпдготовки студент!в до хореог- 
раф!чно-педагог!чно! д!яльност!, можемо визначити, 
що зм!ст спец!альних Kypcie передбачае не ильки цн 
леспрямоване опанування виконавською майстершс- 
тю. бапетмейстерськими вмшнями та навичками, але 
й частково оволодгнням компонентами хореограф!ч- 
но-педагог!чно! д!яльност! (оргашзащйний, конструк- 
тивний, комушкацшний, мобшзацшний, ор!ентащй- 
ний, емоцшний, гностичний).

Досл!дження показали, що велика увага приди 
ляеться шформацшному, орган!заторському, констру
ктивному компонентам. Це пояснюеться тим, змют 
програм забезпечуе необхщш знания з названих вид!в 
майбутньо! д!яльность Формування мобшзащйного, 
opieHTaniSHoro, емощйного, комушкативного, гное- 
тачного компонент!» хореофаф!чно-педагопчно! д!я- 
льносн забезпечуеться викладачами шляхом внесения 
елеменпв навчання у свою .вдяльшеть. Це евщчить 
про вщетавання формування навичок 3i спещальних 
дисциплш з гйдготовкою до хореограф!чно*
педагогично! д!яльност!, у практищ шдгоговки сту- 
дент!в не створюються Ti умови, як: б сприяли розви- 
тку формування компонент!в хорео:фаф!чно-
педагог!чно! д!яльност!.

Для визначення найбшьш продуктивних педа- 
гог!чних стратег!й спрямованих на досягнення уешнн 
но! пщготовки в контекст! досл!джуваного взаемо- 
зв’язку формування компонента майбутньо! д!яльно- 
cxi з спещальних дисципл!н були проашиизоваш pi3Hi 
форми навчання методом експертного описування. 
Роль експерта виконували студента випускного кур-
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су як майбутш колеги по педагопчшй робой. Студен- 
тИ сдадкували за роботою викладачзв i одночасно ро- 
били пор!вняльний аналгз знань з р!зними формами 
навчання i визначапи, на яких i3 них бшыною Mipoio 
враховуеться шшфункцюнальшсть майбутньо! про- 
ф ешйно - пе даго пчно! д1яльност1. Узагальнюючи
0трима1П результати, можна констатувати, що на дум
ку 75% студенпв зм1стом практичних занять з дисци
плин спешально-хореограф!чних цик.гпв i практично! 
Д1яльн0сп в шко.гп (педагопчна практика) передбача- 
еться опанування р1зними компонентами хореограф!- 
чно-педагопчно! д!яльноси, 60% студента вважають, 
що шдивщуальна форма навчання сприяе опануванню 
системою дослщжуваних компонент! в за умови цше- 
спрямованого, диференцшованого педагопчного 
впливу викладачгв на студента, 5% студента пщкре- 
слюють велике значения теоретичних занять, 
20% студента, ям виявили недостатньо високу ре- 
зультативтсть в професШшй шдготовш головною 
виявили виконавчу д1яльшсть як форму навчання, 
40% студента надають перевагу самостшшй робой i, 
HapeuiTi, дослщницьку д!яльшсть не визначив н1хто.

Ставлення до виконання студентами навчаль- 
них диференцШованих зав дань на практичних занят- 
тях завдань мае широкий диапазон. На питания !<Як! 
заедания на практичних заняттях, на Вашу думку, 
мають позитивний вплив на гпдготовку до майбутньо! 
д!яльносп?” 65% студент!в вщповши, идо “поглиблене 
вивчення теоретичного матер!алу” перешптаеться з 
видениям ’’методики викладання хореографа1”. Тео
ретичный матер!ал, на думку студенпв. е основою для 
майбутньо! роботи, 30% студенпв вважають, що реа- 
л!зац!я на практищ !хшх po6ir - набуггя досвщу не 
тшьки в постановочнш робоп, a i в педагопчнш; 
25% студент!в для свое! шдготовки до хореограф!чне- 
педагог!чно! дзялыюсп надають перевагу самоспй- 
ному проведению занять; 10% студенпв вважають, 
що шдивщуальш завдання дають змогу поглибити 
знания особливостей роботи вчителя хореографа, ш~ 
mi (15%) спирались на застосування в навчальному 
nponeci бшьш колективних видав завдань, тобто певш 
завдання розв’язувати i виконувати колективно.

Як висновок можна запропонувати наше су- 
дження про те, що юнукга протир!ччя м1ж практич 
ною необхщнютю формувати функцюнальний единый 
комплекс профестйно-педагопчних умшь та навичок 
У студент1в проходить в умовах недостатнього акцен
ту на формування компонент1в хореограф1чно- 
педагог1чно! дгяльносп у самому навчально- 
виховному процесь У змюп спещально- 
хореограф1чних дисципл!н не достатньо враховуеться 
специфша майбутньо! професп, недоощнюеться зна
чения хореограф!чно-педагопчних компонента. Пра- 
ктичн!, 1ндив1дуальн1 формы навчання, з точки зору 
шдготовки до хореограф!лно-педагопчно! д1яльност:!, 
е перспективними формами.

Було доведено, що вщсутшсть конкретно! ме
тодики розвитку компонент1в хореограф1чно- 
педагопчно! д1яльносп перешкоджае вирнпенш проб
лемы ефективно! пщготовки до професшно- 
педагопчно! д1яльност1 майбутн1х вчител1в хореогра

фа. Самоспйно, без цшеспрямованого педагопчного 
впливу виршити це гфотир1ччя студенты не можуть.

Анап1з i знггавлення досв1ду роботи педагопв- 
хореог]эаф1в та викладачгв кафедри хореограф!! до
зволили визначити деяк! умови, як1 необхщш для 
формування професШних ум1нь при вивчеш предме- 
т1в спещальних цикзпв.

(У зм1сн спещальних знань повинш бути выяв
лен! Ti елементи, як! мають особливе значения для 
роботи в школ!, пш ене уявлення про предмет, котрий 
вивчаеться; лопчтсть побудови Marepiajiy, що вивча- 
еться: аналггичний i синтетичный розгляд хореографь 
чних явищ, ключових !дей, знания психолопчних ме- 
хан!зм1в д!яльност!.

(На заняттях необхщно створювати пошуков! 
ситуацй, ям ставлять майбутнього вчителя перед не- 
обх!дн!стю творчого п!дходу до розв’язання педагоп- 
чних завдань.

(Слщ використовувати р!зномаштш засоби i 
методы навчання, як! сприяють свщомому ставленню 
до одержаних знань та !х трансформащя лопчш мето
ды роботи (анал!з i видзлення головного, узагальнення 
i систематизащя, аналопя i конкретазащя, доведения i 
заперечення); метод оргашзацй учбових дисципл!н, 
методы стимулювання мотивацп тих, хто навчаеться.

(Навчати студента анал!зувати i ощнювати 
сво! педагопчш дн виховувати почугтя самокритич- 
Hocri.

(Бшьше використовувати на заняттях спещаль- 
Hi методики, axi спонукають студента до самосййно- 
го здобуття знань i дають поштовх до педагопчно! 
самоосвгги.

Назван! умови пов’язан! не ильки з! специфь 
кою роботи студента у вуз!, але вони можуть широко 
використовуватись i в школ!

ФОРМУВАННЯ ГУМАН1СТИЧНОГО СВПГОГЛЯДУ 

УЧИВ У ПРОЦЕС1 Ф13ИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Ктденко В.П.

Св!тогляд -  це поняття, що складаеться з бага- 
тьох компонента. Вш показуе сприйняття людиною 
навколишньо! дшсносп та Г! ставлення до останньо!. 
Свггогляд кожно! людини залежить в!д багатьох фак- 
тор!в, що впливають на п св!дом!сть протягом усього 
жштя. Гумашзм можна визначити як принцип свпо- 
гляду, принцип Mopani. В основ! його лежать постула
та: piBHOcri, людяносп, справедливост!, поваги людсь- 
ко! пдносп, а також !дея злагоди imepecie сусгпльст- 
ва i людини.

Гумашзм характеризуе повед!нку людини. При 
цьому где! гумашзму носять прагматичний характер, 
оргашчно з’еднуються з гумашзащпо ycie! системи 
сусгальних в!дносин, у центр! яких повинна бути лю- 
дина як особист!сть, як узпкальний шдивщуум. Адже 
гуман!зм, який icnye як абстрактна щея, який розхо- 
диться з реал!ями i практикою повсякденного життя, 
породжуе цшком протилежн! наслщки тих цшей, як! 
до нього висувались.


