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хід та результати дОсліднО-експериментальнОї рОбОти  
з удОскОналення музичнОї підгОтОвки  

маЙбутньОгО вчителя хОреОграфії

хе сюефей
національний педагогічний університет імені М.П. драгоманова 

отримані результати констатувального експерименту вказують на те, що у фаховому навчанні майбутніх 
учителів хореографії приділяється недостатньо уваги музичній підготовці, про що свідчить нерівномір-
ність розвитку компонентів означеної якості. за сучасних умов суспільного розвитку такий стан речей не 
відповідає вимогам, які висуваються до фахової підготовки вчителів хореографії. це зумовило пошук і 
впровадження експериментальної методики удосконалення музичної підготовки, заснованої на виокрем-
лених методологічних засадах, розроблених принципах і педагогічних умовах. дієвість розробленої мето-
дики перевірено у процесі формувального експерименту, який проходив у три етапи в реальних умовах 
навчально-виховного процесу. всі три етапи передбачали удосконалення музичної підготовки майбутнього 
вчителя хореографії у процесі фахової навчання та проходження педагогічної практики.
ключові слова: музична підготовка, удосконалення, педагогічна практика.

Постановка проблеми. враховуючи сутність 
та компонентну структуру музичної під-

готовки майбутнього вчителя хореографії та іс-
нуючі методичні напрацювання в даній галузі, 
були визначені провідні напрями дослідно-експе-
риментальній роботи: встановлення послідовнос-
ті музичного навчання майбутніх учителів хоре-
ографії; перевірку ефективності запропонованої 
методики в умовах вищих навчальних закладів; 
обґрунтування змін у рівнях удосконалення му-
зичної підготовки; оцінка одержаних результатів 
та обґрунтування остаточних висновків.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
фесійну підготовку вчителів хореографів досліджу-
вали такі вчені: г. Березова, т. Благова, а. ваганова, 
Є. валукіна, К. василенко, Ф. лопухова, о. Марти-
ненко, о. ситова, а. Шевчук та ін. аналіз сучас-
них наукових публікацій свідчить про наявність 
теоретико-практичних досліджень щодо проблеми 
формування професійної компетентності майбут-
нього вчителя хореографії (л. андрощук, с. забре-
довський, о. таранцева, т. тарасенко, т. сердюк, 
М. рожко, Ю. ростовська, л. цвєткова, Ю. Шмакова 
та ін.). у роботах Ю. алієва, а. Болгарського, л. Ко-
валь, д. леонтьєва, о. Мелик-Пашиєва, а. сохората 
ін. знайшли відображення питання пов’язані з фор-
муванням та розвитком музичної культури. однак, 
недостатньо повно в сучасних дослідження висвіт-
лено проблему побудови педагогічної методика вдо-
сконалення музичної підготовки майбутніх вчителів 
хореографії у процесі фахової підготовки.

мета статті – формувального експерименту 
полягала у практичній реалізації методики удо-
сконалення музичної підготовки майбутніх учи-
телів хореографії та перевірки її ефективності 
на основі визначених нами педагогічних умов. 

виклад основного матеріалу. на підставі те-
оретичного аналізу проблеми музичної підготов-
ки майбутніх вчителів хореографії, відповідно до 
визначених компонентів (мотиваційно-когнітив-
ного, емоційно-ціннісного, творчо-виконавського) 
музичної підготовки обґрунтовано критерії оці-
нювання ефективності удосконалення музичної 
підготовки майбутніх вчителів хореографії та їх 
показники: мотиваційно-когнітивний, емоційно-
ціннісний, творчо-виконавський.

зазначено, що мотиваційно-когнітивний кри-
терій відображає ступінь мотивації студентів до 
фахового навчання та ступінь оволодіння музич-
ними знаннями в процесі навчання та вимірю-
ється через систему показників: вияв інтересу 
та бажання отримувати музичні уміння та на-
вички до хореографічної діяльності; обізнаність 
у стилях і жанрах музики, аналіз та порівняння.

вказано, що емоційно-ціннісний критерій ви-
значає художнього оцінювання мистецьких тво-
рів та вимірюється через систему показників: 
прояв здатності емоційно відчувати та сприйма-
ти музичні твори різних стилів і жанрів, вміння 
естетично оцінювати музичні твори.

охарактеризовано творчо-виконавський кри-
терій через характеризує міру асоціативно-об-
разного мислення і творчої уяви й вимірюється 
через систему показників: здатність до музично-
го самовираження у процесі хореографічного на-
вчання, вміння творчо застосовувати музичний 
матеріал у хореографічних комбінаціях.

розроблено діагностичний інструментарій 
констатувального та формувального експери-
ментів, який уможливлює виявлення рівнів 
сформованості означеної якості. відповідно до 
критеріальних характеристик виділено три рівні 
удосконалення музичної підготовки (високий, се-
редній та низький).

на констатувальному етапі дослідження за-
фіксовано низький рівень музичної підготовки 
майбутніх вчителів хореографії, що свідчать про 
те, що студентам бракує мотивації до музичної 
підготовки, системних музичних знань та емоцій-
ного сприймання музичних творів, виконавських 
умінь їх відтворення на фортепіано. на основі 
спостережень виявлено основні причини такого 
результату: короткочасне заучування музичних 
творів на теоретичних і практичних заняттях, 
репродуктивне відтворення навчальних завдань, 
відсутність аналізу, узагальнення та систематиза-
ції навчального матеріалу та можливість творчої 
реалізації вмінь та навичок. саме тому визначено 
необхідність удосконалення музичної підготовки 
через спрямування мотивації студентів на підви-
щення рівня виконавських умінь, емоційного став-
лення до музики та її опанування, збільшення об-
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сягу музичних знань, а також розвитку музичного 
мислення та усвідомлення значущості музичного 
мистецтва в хореографічній діяльності.

на формувальному етапі експерименту впро-
ваджено методику удосконалення музичної під-
готовки майбутніх учителів хореографії у три 
етапи: спонукально-інформаційний, рефлексій-
но-скерований, підсумково-результативний. оха-
рактеризовано кожен з етапів, їх мету, завдання 
та структуру. наголошено на тому, що на кож-
ному з етапів відбувалось поступове формування 
усіх компонентів музичної підготовки з урахуван-
ням безперервного процесу саморозвитку, само-
виховання і самовдосконалення: 1) формування 
зацікавленості та інтересів студентів у отриманні 
теоретичних музичних знань та умінь, потреби 
інтерпретувати музичні твори за стилям та жан-
ром; 2) розвиток умінь аналізувати музичні тво-
ри, виконувати їх на музичному інструменті;  
3) поглиблення здатності студентів емоційно ста-
витись до навчання та застосовувати власний му-
зичних досвід у хореографічній діяльності.

визначено методичні особливості кожно-
го з етапів удосконалення музичної підготовки 
студентів. зазначено, що під час першого спону-
кально-інформаційного етапу доцільно базувати 
процес музичної підготовки на компетентнісному 
підході і на принципах: принцип емоційного спо-
собу музичного пізнання, принцип розвитку сві-
домого ритмічного чуття та грамотності. охарак-
теризовано другий рефлексійно-скерований етап 
удосконалення музичної підготовки, який перед-
бачав збагачення студентів знаннями з музики 
у процесі її використання у хореографічної діяль-
ності та формування виконавських навичок. на-
голошено на тому, що третій підсумково-резуль-
тативний етап було націлено на те, щоб студенти 
оволоділи способами самостійної діяльності, удо-
сконалили організаційні та виконавські уміння, 
спрямували їх у хореографічну діяльність.

Порівняльний аналіз результатів констату-
вального та формувального етапів експерименту 
показав, що в студентів контрольних і експери-
ментальних груп рівні удосконалення музичної 
підготовки за показниками мотиваційно-когні-
тивного, емоційно-ціннісного, творчо-виконав-
ського критеріїв відрізняються. узагальнені 
результати дослідження за усіма критеріями 
демонструють можливість переходу студентів 
з низького рівня музичної підготовки до більш 
високого. динаміка змін рівнів музичної підготов-
ки в експериментальній групі має такий вигляд: 
на низькому рівні від 66,7% до 8,6%, на середньо-
му рівні від 24,7% до 50,7%, на високому рівні 
від 8,6% до 40,7%. динаміка змін рівнів удоско-
налення музичної підготовки в контрольній групі 
має такий вигляд: на низькому рівні від 66,6% до 
38,7%, на середньому рівні від 26,7% до 34,7%, на 
високому рівні від 6,7% до 26,6%. такі результати 
свідчать про те, що запроваджена методика удо-
сконалення музичної підготовки майбутніх вчи-
телів хореографії ефективна, методологія дослід-
ження правильна, отримані наукові результати 
мають важливе значення для теорії і методики 
професійної освіти.

висновки. зважаючи на наведені дані, зро-
бимо висновок: запропонована методика удоско-
налення музичної підготовки майбутніх вчителів 
хореографії достатньою мірою охоплює всі ас-
пекти, які необхідні для ефективного формуван-
ня компетентного фахівця в галузі хореографіч-
ної освіти.

Перспективами подальших досліджень є: 
аналіз результатів дослідно-експериментальної 
роботи та її статистичне опрацювання, подане 
в цьому підрозділі, підтверджує доцільність за-
стосування обраних педагогічних умов та ефек-
тивність запропонованої методики удоскона-
лення музичної підготовки майбутніх вчителів 
хореографії. 
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хОд и результатЫ ОпЫтнО-ЭкспериментальнОЙ рабОтЫ  
пО сОверШенствОваниЮ музЫкальнОЙ пОдгОтОвки  
будущегО учителя хОреОграфии

аннотация
Полученные результаты констатирующего эксперимента указывают на то, что в профессиональном 
обучении будущих учителей хореографии уделяется недостаточно внимания музыкальной подготовке, 
о чем свидетельствует неравномерность развития компонентов обозначенной качества. в современных 
условиях общественного развития такое положение вещей не соответствует требованиям, предъяв-
ляемым к профессиональной подготовке учителей хореографии. Это обусловило поиск и внедрение 
экспериментальной методики совершенствования музыкальной подготовки, основанной на выделенных 
методологических принципах, разработанных принципах и педагогических условиях. действенность 
разработанной методики проверено в процессе формирующего эксперимента, который проходил в три 
этапа в реальных условиях учебно-воспитательного процесса. все три этапа предусматривали усовер-
шенствования музыкальной подготовки будущего учителя хореографии в процессе профессиональной 
учебы и прохождения педагогической практики.
ключевые слова: музыкальная подготовка, усовершенствования, педагогическая практика.
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the cOurse And resuLts Of experimentAL wOrk tO imprOVe  
the musicAL prepArAtiOn Of the future teAcher Of chOreOgrAphY

summary
the results of the ascertaining experiment indicate that the vocational training of future choreography 
teachers does not pay enough attention to musical preparation, as evidenced by the uneven development 
of the components of the indicated quality. in modern conditions of social development, this situation does 
not meet the requirements for the professional training of teachers of choreography. this led to the search 
and implementation of an experimental methodology for the improvement of musical training, based on 
the selected methodological principles, principles developed and pedagogical conditions. the effectiveness 
of the developed methodology was tested in the process of the formative experiment, which took place 
in three stages under the actual conditions of the educational process. all three stages involved the im-
provement of the musical preparation of the future teacher of choreography in the process of professional 
study and teaching practice.
keywords: musical preparation, improvements, teaching practice.


