
 

УДК 37.01 

Вільховченко Т.І. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧА-

ХОРЕОГРАФА ТЕХНОЛОГІЯМИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ 

ОСОБИСТОСТІ 

Анотація. Інтеграція професійної освіти зумовлюється переходом 

вищої школи на багаторівневу підготовку фахівців, цілісністю освітнього 

процесу, специфікою вирішуваних у ньому завдань навчання, виховання й 

розвитку, які за своєю природою носять інтегративно-диференційований 

характер. Саме зміст професійно-педагогічної освіти має провідне значення 

в процесі викладання, він визначає методи і форми навчання, які слід 

використовувати для вивчення матеріалу. 

Сучасна система освіти спрямована на формування високоосвіченої, 

інтелектуально розвиненої, творчої особистості.  Перед сучасною освітою 

стоїть вимога, яка полягає у вихованні людей з новим типом мислення, 

ініціативних, творчих, сміливих у прийнятті рішень, компетентних. На 

принципи інтеграції мистецтв та їх позитивний вплив на формування 

художньо-естетичної культури хореографа у процесі професійної підготовки 

звертали увагу видатні хореографи Р. В. Захаров, М. А. Легат, А. Й. 

Мессерер, М. І. Тарасов, А. І. Шекера та ін. 

Весь процес навчальної діяльності на уроці хореографії  передбачає 

тісну співпрацю педагогів-предметників (танцю) на рівні інтеграції змісту 

освіти, а саме: створення нового цілого на основі виявлення однотипних 

елементів у декількох раніше роздроблених одиницях. На етапі підготовки до 

заняття підбирається і структурується навчальний матеріал, формуються 

навчально-змістовні блоки, які необхідно пристосовувати до рівня здібностей 

студентів-хореографів, ураховуючи їх суб'єктивний досвід [2]. Педагоги 

основних предметів і педагоги-асистенти формують модель-проект 

інтегрованого заняття, погоджуючи навчально-художню діяльність спільно з 



освітньою метою. Насамперед поняття ,,хореографія’’ є синтетичним, 

оскільки включає і класичний танець, і народний, і бальний, і історико-

побутовий, і сучасний. Причому, кожний з видів хореографії можна 

розглядати як окремо, так і в комплексі з іншими навчальними дисциплінами. 

В останній час педагогічний простір нашої країни постійно розширюється 

завдяки величезній кількості швидко виникаючих нових педагогічних 

технологій, течій, програм. Їх виникнення пов’язано з багатьма об’єктивними 

соціально-економічними та освітніми явищами, приорітетними серед яких: 

реформування змісту та значення освіти, визначення якісно нових вимог до 

особистості, розвиток передової педагогічної думки.  

А відтак, на сучасному історичному етапі розвитку суспільства й 

людини практично всі актуальні проблеми освіти набувають комплексного 

характеру. Їх вирішення пов'язане з виявленням і дослідженням граничних 

питань різних наук. Розвиток на цій основі суміжних, інтегрованих наук 

важливий тому, що досягнення в різних сферах діяльності (матеріальної, 

духовної) багато в чому залежать від міждисциплінарного синтезу окремих 

наук та їхніх галузей. 

Світова наука знаходиться на етапі грандіозної інтеграційної революції 

в пізнанні, який орієнтований на усвідомлення й розкриття спільності 

об'єктів і явищ, що вивчаються [1]. Відповідно, провідні позиції в 

методологічному обґрунтуванні наукових проблем починає посідати 

інтеграційний підхід. Наразі, інтегративність виявляється у встановленні 

зв'язків між різними концепціями, спрямованими на цілісне уявлення й 

побудову простору дослідження. Традиційна система освіти має справу з 

безліччю навчальних дисциплін і таким чином предметна роз'єднаність стає 

однією з причин фрагментарності світогляду майбутніх фахівців. Тож, на 

разі, інтеграційні процеси в освіті – явище досить складне, комплексне і 

багатобічне за різновидами свого вияву. Вирішення цієї проблеми полягає в 

реформуванні системи освіти, головна ідея якого є в тому, щоб інтегрувати 

навчальний матеріал, ущільнити його, встановити залежність і міжпредметні 



зв'язки. Тема інтеграції навчання на сьогоднішній день є не тільки 

актуальною, але й перспективною. Введення інтегрованих курсів сприяє 

цілісному розвитку особистості й залученню її до культурних цінностей, 

гуманізації освіти засобами гуманітаризації, поєднанню головних і 

другорядних предметів, перегляду стилю і методів у процесі навчання. 
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