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ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ ТА МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ
МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ І МУЗИКИ
Мішедченко В. В.
У статті теоретично обґрунтувано зміст і методику формування музичнопедагогічної культури майбутнього вчителя початкових класів і музики. В
основу формуючої дослiдно-експериментальної роботи було покладено методику, розроблену на основi дидактичної моделi процесу формування музичнопедагогiчної культури вчителя. Необхiднiсть удосконалення дидактичної моделi
викликана недостатньою ефективнiстю усталеного навчального процесу, який
не ставить завдання формування саме музично-педагогiчної культури як
цiлiсного явища.
Ключові слова: дидактична модель, експериментальна робота, музично-педагогічна культура, майбутній учитель початкових класів і музики.
В статье теоретически представлены содержание и методика формирования
музыкально-педагогической культуры будущего учителя начальных классов и
музыки. В основу формирующей экспериментальной работы была положена
методика, разработанная на основе дидактической модели процесса формирования музыкально-педагогической культуры учителя. Необходимость совершенствования дидактической модели вызвана недостаточной эффективностью устойчивого учебного процесса, который не ставит задачу формирования именно музыкально-педагогической культуры как целостного явления.
Ключевые слова: дидактическая модель, экспериментальная работа, музыкально-педагогическая культура, будущий учитель начальных классов и музыки.
The article deals with the formation of musical and pedagogical culture among future
primary school and music teachers. Experimental work was based on the method
developed on the didactic model of teacher's musical and pedagogical culture formation.
The lack of efficiency of the educational process, which does not put the task to form
musical and pedagogical culture as an entire phenomenon, brings the necessity to
improve the didactic model.
The theoretical analysis of scientific and methodic literature, problems, which are
revealed, personal long experience of work with students are the changes to the didactic
model of teacher's musical and pedagogical culture.
The formation of future teachers' musical and pedagogical culture is a long and
complicated process. The main way of its formation is to enrich students' musical and
educational experience, knowledge, abilities and skills, which are important for
professional teacher of music, to create an interpersonal dialogue between the teacher
and pupils in the perception and realization of music.
Key words: didactic model, experimental work, musical and pedagogical culture, teacher
of primary school and music.

Постановка проблеми. Проблема підвищення ефективності та якості
професійної підготовки студентів може бути вирішена шляхом удосконалення
процесу навчання, яке здійснюється по лінії впровадження нових форм і методів
навчання, актуалізації його змісту, гуманізації навчання. Ці складні й актуальні
завдання в процесі підготовки вчителя набувають особливого значення. Ключем до
вирішення означеної проблеми, на наш погляд, є підпорядкування всієї діяльності
викладачів і студентів досягненню загальної мети – формуванню музичнопедагогічної культури майбутніх учителів.
Аналіз досліджень і публікацій. Про широкий профіль учителя-музиканта
загальноосвітньої школи писали такі відомі діячі музичної культури, як Б. Асаф’єв,
О. Апраксіна, Н. Ветлугіна, Д. Кабалевський, М. Леонтович, К. Стеценко, С. і В. Ша106
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цькі та ін. Б.Асаф’єв вказував на якості, необхідні вчителю-музиканту в школі:
"Музичний вчитель у загальноосвітній школі не повинен бути "спецом" в одній якійнебудь царині музики. Він повинен бути і теоретиком, і регентом, але в той же час і
музичним істориком, і виконавцем, який володіє інструментом, щоб завжди бути
готовим спрямувати увагу в той чи інший бік" [1, с. 65]. Д. Кабалевський пiдкреслював: "Учитель музики повинен бути музично-освіченим педагогом, ... повинен
любити музику, як живе творіння, що приносить йому самому радість, ніколи не
забувати, що не можна викликати в дітей любов до того, що не любиш сам,
зацікавити їх тим, чим сам не цікавишся" [2, с. 40].
Мета статті – теоретично обґрунтувати зміст і методику формування музичнопедагогічної культури майбутнього вчителя початкових класів і музики.
Виклад основного матеріалу. Проведення констатувального дослiдження
дало змогу визначити перспективнi напрями здiйснення дослiдно-експериментальної
роботи з формування музично-педагогiчної культури майбутнiх учителiв початкових
класiв i музики, а саме: cпрямування навчальної дiяльностi на розвиток емоцiйного,
усвiдомленого й творчого ставлення студентiв до музичного мистецтва, виховання у
них музично-виконавських i мовленнєвих умiнь i навичок; розширення iнформованостi про специфiку педагогiчної дiяльностi вчителя музики; органiзацiя навчальновиховного процесу на основi художньо-педагогiчного спiлкування; оволодiння
студентами методикою музичного навчання і виховання учнiв через власнi дiї в ході
педагогiчної практики; контроль за якiстю формування музично-педагогiчної
культури студентiв.
Музично-педагогічна культура майбутнього вчителя формується у процесi
його навчання в педагогiчному виші. Цей процес має свою логіку і розпочинається
вивченням стану музичної підготовки студентів, виявленням схильностi до педагогічної дiяльностi. Це було зроблено нами в ходi констатувального дослiдження.
В основу формуючої дослiдно-експериментальної роботи було покладено
методику, розроблену на основi дидактичної моделi процесу формування музичнопедагогiчної культури вчителя, яка включає обґрунтування мети, основи, завдань,
змiсту професiйної пiдготовки, форм i методів органiзацiї музично-навчальної
дiяльностi та здiйснення контролю за сформованістю музично-педагогiчної культури
за розробленими критерiями. Необхiднiсть удосконалення дидактичної моделi
викликана недостатньою ефективнiстю усталеного навчального процесу, який не
ставить завдання формування саме музично-педагогiчної культури як цiлiсного
явища. Ми виходили з таких концептуальних положень:
– процес формування музично-педагогiчної культури має бути цiлiсним, тобто
мiж предметами, якi забезпечують професiйну пiдготовку, повинна iснувати
внутрiшня єднiсть, а музично-теоретичнi та виконавськi дисциплiни повиннi мати
педагогiчну спрямованiсть;
– метою професiйної пiдготовки майбутнього вчителя музики є формування
його музично-педагогiчної культури як iнтегруючої здатностi до музично-освiтньої
дiяльностi в школi;
– основою формування музично-педагогічної культури є художньо-педагогічне спілкування, яке має пiдпорядковуватись законам художньої логiки, мати
естетичну природу й спрямовуватися на створення ситуацій колективного переживання й осмислення музичних творiв. Тому формування музично-педагогiчної культури майбутнього вчителя – це насамперед формування культури художньо-педагогiчного спiлкування, яка дозволяє йому самореалiзуватись у педагогiчнiй дiяльності.
Предметною основою спiлкування на уроцi музики виступають музичні твори.
З означеної мети випливають завдання формування музично-педагогічної
культури, які розкривають різні аспекти включення особистості студента до процесу
оволодіння музичною культурою. Їх системнiсть визначається охопленням емоцiйної, рацiональної та дiяльно-практичної сфери особистостi. Вiдтак ми видiляємо такi
основнi завдання:
1) розвиток емоцiйного вiдгуку на музику, музичного почуття, тонкості
емоційного проникнення в образну сферу твору; пробудження активного прагнення
до засвоєння музичних знань, оволодіння уміннями музичної діяльності;
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2) формування осмисленого ставлення до оволодiння музичними та педагогiчними знаннями й умiннями під час засвоєння художнiх цiнностей в необхiдному
й достатньому для вчителя обсязi, педагогiчнiй iнтерпретацiї музичних вражень i
знань у контекстi конкретного уроку музики;
3) формування діяльно-практичного ставлення до музично-педагогiчної
дiяльності в усiх можливих формах як активного виявлення вiдповiдних здiбностей
учителя; вміння застосовувати музичні знання й уміння на практицi, зацiкавлено,
переконливо й образно проводити бесiди музично-естетичного характеру з учнями
рiзних вiкових груп, висловлювати, аргументувати й доводити судження про музичнi
явища;
4) формування ціннісного ставлення до явищ музичного мистецтва та професiї вчителя музики, яке виявляється в дiях студента, продиктованих його ставленням
до музичного мистецтва, здатнiстю реагувати на прекрасне в життi та мистецтвi,
бажанні формувати це почуття в учнiв.
Мета професійної підготовки об’єктивно пов’язана зi змiстом педагогічної
освiти. Саме конкретизацiя мети у змiстi освiти є першим необхiдним етапом на
шляху її реалiзацiї у навчальному процесi.
Компонентами змісту професійної освіти вчителя музики є:
а) система знань про музичне мистецтво й види музичної дiяльностi;
б) музично-педагогiчнi знання, вміння й навички, що виявляються в творчій
навчальній діяльності та тiсно пов’язані між собою;
в) досвiд емоційно-естетичного ставлення особистості до дійсності, втілений в
музиці;
г) досвiд ціннісного ставлення до музичного мистецтва;
ґ) досвід художньо-педагогiчного спiлкування.
Загалом суть внесених змін, що удосконалюють усталену дидактичну модель
професійної підготовки майбутнього вчителя, полягає у спрямованості цього
процесу на формування музично-педагогічної культури; у визначені його сутнісної
основи – художньо-педагогічного спілкування; в постановці завдань, пов’язаних з
вихованням музично-педагогічної культури студентів; формуванням усвідомленого
та діяльно-практичного ставлення до музично-педагогічної діяльності, ціннісного
ставлення до явищ музичного мистецтва та професії вчителя музики; у цілісному
формуванні музично-педагогічної культури, на відміну від вивчення психологопедагогічних та музичних дисциплін; в опорі на методи художньо-педагогічного
спілкування, активізації музично-педагогічної діяльності, моделювання педагогічних
ситуацій.
Аналiз навчального плану та навчальних програм факультету початкової
освіти з поєднаною спеціалізацією "Музика" дозволив встановити, якою мiрою змiст
та структура навчальних дисциплiн, що вiдображають специфiку професiї вчителя
музики, а також набутi в процесi їх вивчення умiння вiдповiдають педагогiчнiй
спрямованостi й сприяють формуванню музично-педагогiчної культури майбутнiх
учителiв музики.
Навчальнi програми з музичних дисциплiн у цiлому ставлять правильнi
завдання професiйної пiдготовки, але вони здебiльшого роз’єднанi. Об’єднати їх
може тiльки загальна педагогiчна спрямованiсть. Тому фахова музична пiдготовка
має бути пронизана педагогiчною спрямованiстю з урахуванням реальних умов
роботи вчителя в школi. Зміст музично-теоретичних i виконавських дисциплiн
повинен насамперед об’єднуватися навколо шкiльних програм з музики.
Усталений пiдхiд до професійної підготовки майбутніх учителів музики полягає
в паралельному розгортаннi навчального процесу. З одного боку – паралельне
вивчення психолого-педагогiчних та iнших дисциплiн, з іншого – паралельне
формування музичної культури. На наш погляд, це не може дати належних результатiв, оскільки процес формування музично-педагогiчної культури має бути цілісним.
Цей висновок визначив сутнiсть програми формувального експерименту.
Основними методами проведення формувального експерименту були: метод
активiзацiї естетичної дiяльностi (В. Бутенко); метод художньо-педагогiчного
спiлкування (О. Я. Ростовський); метод моделювання педагогiчних ситуацiй; метод
цiлеспрямованого педагогiчного впливу; методи спостереження, бесiди, коменту108
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вання, аналiзу виступiв студентiв на академконцертах та проведених ними уроків
музики. У ходi експериментальної роботи здiйснювався аналiз музично-естетичних
знань, умiнь i навичок студентiв за допомогою спостереження за їх дiяльнiстю в
процесi навчання; анкетування, а також обробка одержаних результатiв дослiдження.
Результативність експериментальної роботи визначалася шляхом проведення контрольних прослуховувань, колоквiумiв, залiкiв i екзаменiв.
Рiвень сформованостi музично-педагогiчної культури студентів визначався за
такими критеріями:
- мотивація вибору професії вчителя музики;
- ґрунтовність музично-педагогічних знань;
- емоційно-ціннісне ставлення до явищ музичного мистецтва, до музичнопедагогічної діяльності;
- уміння сприймати, інтерпретувати й виконувати музику;
- уміння художньо-педагогічного спілкування з учнями у музично-освітній
діяльності.
Ці загальні критерії конкретизувалися нами на обох етапах дослідження.
Зокрема, на першому етапі, який охоплював період накопичення музично-педагогічних знань і умінь у навчальній діяльності, більше уваги зверталося на виявлення:
- глибини сприймання і переживання музичних творів;
- повноти осмислення музичних вражень;
- ступеня сформованості виконавських умінь;
- самостійності оцінних суджень;
- активності, зацікавленості у музично-педагогічній діяльності;
- виразності виконання музичного твору, змiстовності, дохiдливості, емоцiйності, образності розповiдей про музику з урахуванням особливостей уявної
учнiвської аудиторiї;
- умiнь аналiзувати музичний твiр, орiєнтуючись на уявних учнiв;
- умінь виразно й грамотно проспівати пісню та скласти план її розучування з
дітьми;
- самостiйнiсть у пiдготовцi бесiд про музику;
- ставлення до майбутньої музично-педагогічної діяльності і аргументованості
суджень щодо вибору професії вчителя музики.
На ІІ етапі, пов’язаному з практичною діяльністю студентів у школі, на перший
план вийшли:
- якість проведення уроків музики з урахуванням художнього й життєвого
досвiду, рiвня пiдготовки, психологiчного стану, вiкових особливостей учнiв;
- уміння створити ситуацію художньо-педагогічного спілкування;
- виявлена на уроках виконавська та теоретична підготовка, готовність до
роботи в школі;
- усвідомлення важливості професії вчителя музики, готовність до роботи в
школі;
- самостiйнiсть у пiдготовцi до уроку музики.
Означені критерії покладено в основу виокремлених рівнів сформованості
музично-педагогічної культури: початкового, середнього, відносно високого.
За час пiдготовки вчителiв музики на факультетах початкової освіти накопичено цiнний досвiд роботи з професiйної пiдготовки студентiв. Одночасно визначилось багато проблем, якi вимагають свого розв’язання як у теоретичнiй, так i
практичнiй площинi. З цiєю метою на пiдготовчому етапi протягом двох рокiв
проводилась практично-дослiдна робота з вивчення змiсту й методiв роботи з
формування музично-педагогiчної культури студентiв на заняттях диригування,
основного iнструмента, постановки голосу, в процесi вивчення музично-теоретичних
дисциплiн i методики музичного виховання.
Перевiрка кiнцевого результату професiйної пiдготовки студентiв на
пiдсумкових екзаменах з музичного iнструмента, постановки голосу, диригування, на
державному екзамені з методики музичного виховання виявила значнi недолiки у
формуваннi музично-педагогiчної культури випускникiв факультету.
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Висновки. Формування музично-педагогiчної культури майбутнiх учителiв
музики – тривалий i складний процес. Основний шлях її формування полягає у
збагаченні студентів музично-педагогічним досвідом, знаннями, уміннями й навичками, значущими для професійної діяльності вчителя музики; у мiжособистiсному
спiлкуванні викладача й студентiв у процесi сприймання й виконання музики.
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УДК 374.134:792.8
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАЛЕТМЕЙСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ
Пархоменко О. М.
У статті розглянуто методичне забезпечення, яке є суттєвими для балетмейстерської підготовки майбутніх учителів хореографії у процесі професійної
підготовки.
Ключові слова: методичне забезпечення, балетмейстерська підготовка, балетмейстерські вміння, вчитель хореографії, хореографічне мистецтво.
В статье рассмотрено методическое обеспечение, которое является существенным для балетмейстерской подготовки будущих учителей хореографии
в процессе профессиональной подготовки.
Ключевые слова: методическое обеспечение, балетмейстерская подготовка,
балетмейстерские умения, учитель хореографии, хореографическое искусство.
The article discusses methodological support which is essential in the ballet master
training of future choreography teachers.
Future choreography teachers’ training involves the formation of a solid methodological
knowledge base and wide range of practical abilities and skills which are highly
necessary in the choreographer profession. It has a complex structure, based on the
interaction of different types of choreographic work in terms of purposeful combination of
information and creative learning functions.
Professional training of future choreography teachers drew attention of many
researchers and practitioners in this field. They developed theories and methods of
teaching classical, characteristic, Ukrainian, folk academic and historical, ballroom sport
dance, modern dance, and art of choreography.
The leading role in training of future choreography teachers takes the technique that
combines psychological, educational and professional knowledge and skills necessary
for their professional activities. The methodological support only primarily defines
progress in the educational process.
Methods of future ballet master choreographer teacher’s training include laws,
principles, content, organization, forms and methods of choreography experience
transmission for students’ assimilation, which pinpoint the theoretical foundations of the
process necessary for further choreographic and pedagogic self-improvement.
It has been determined that the methodical training of future choreography teachers
depends on the level of knowledge and the ability to apply it to practical choreography.
Key words: methodological support, ballet master training, choreography skills,
choreography teacher, choreographic art.

Підготовка майбутніх учителів хореографії передбачає формування міцної
методичної бази знань, широкого спектра практичних умінь і навичок, необхідних у
майбутній балетмейстерській професії.
Вона має комплексну структуру, будується на основі взаємодії різних видів
хореографічної діяльності в умовах доцільної комбінації інформаційної і творчої
функцій навчання.
Професійна підготовка майбутніх учителів хореографії привертала увагу
багатьох учених і практиків хореографічного мистецтва. Ними розкриті теорія й
методика навчання класичному (А. Ваганова, Н. Тарасов, Г. Березова, Л. Цвєткова
та ін.), характерному (А. Лопухов, А. Ширяєв, А. Бочаров та ін.), українському народно-сценічному (В. Верховинець, Р. Герасимчук, А. Гуменюк, К. Василенко, С. Забредовський, Т. Ткаченко, Є. Зайцев, М. Гусєв, Ю. Чурко та ін.), історико-побутовому
(М. Васильєва-Рождественська, М. Ентеліс, С. Хуцеков та ін.), спортивно-бальним
танцям (Антон дю Беку, Є. Дини, Д. Єрмаков та ін.), мистецтву балетмейстера
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(Р. Захаров, І. Смирнов, А. Кривохижа, С. Голдрич, В. Шевченко, О. Колосок, Н. Корисько та ін.).
Однак багато важливих питань професійної підготовки майбутніх учителів
хореографії розглянуто недостатньо. Це стосується, насамперед, питань методики
балетмейстерської підготовки майбутніх учителів хореографії, змісту й обсягу
методичних знань, необхідних і достатніх для створення хореографічних композицій.
Виходячи їх цього, метою нашої статті є розкриття методичних аспектів формування
балетмейстерських умінь майбутніх учителів хореографії.
Провідне місце в балетмейстерській підготовці майбутніх учителів хореографії
займає методика, що поєднує психолого-педагогічні й фахові знання й уміння,
необхідні для їхньої професійної діяльності. Саме від методичного забезпечення
залежить насамперед успішність освітнього процесу.
Методика балетмейстерської підготовки майбутнього педагога-хореографа
включає закономірності, принципи, зміст, організацію, форми й методи передачі
педагогом і засвоєння студентами досвіду хореографічної діяльності й досвіду
естетичного відношення до творів хореографічного мистецтва; що розкриває теоретичні основи цього процесу, необхідні для подальшої самоосвіти й удосконалювання
балетмейстерсько-педагогічної майстерності [2, с. 18].
Складність балетмейстерської підготовки майбутніх учителів хореографії
полягає у виконанні їм одночасно функцій координатора й коректувальника навчального процесу, психолога, вихователя, художнього керівника, балетмейстера-постановника, педагога-репетитора. Для цього вони повинні володіти багатьма хореографічними й педагогічними вміннями.
Методичні засади формування балетмейстерських умінь майбутнього вчителя
хореографії містять у собі, по-перше, індивідуальний, соціально-особистісний досвід
педагога-хореографа як сукупність методичних знань і вмінь, що дозволяють йому
проявляти власну науково обґрунтовану позицію у вирішенні балетмейстерських
проблем; по-друге, розвиток навчальної взаємодії викладача й студентів від створення художнього задуму композицій до його реалізації й конкретних результатів.
Елементи цього процесу (мета, завдання, зміст, форми й методи організації
учбово-балетмейстерської діяльності, емоційного й вольового стимулювання,
контролю, аналізу й оцінки творчих досягнень) не йдуть формально один за іншим, а
проявляються як своєрідна єдність у кожному конкретному акті взаємодії викладача
й студентів.
Практичний і методичний досвід відомих зарубіжних та вітчизняних балетмейстерів дає можливість майбутнім учителям хореографії вчитися мистецтву
створення танцю. До них ми відносимо, насамперед, Р. Захарова, І. Смирнова,
П. Вірського, І. Мойсеєва, А. Кривохижу, А. Рубіну, М. Вантуха та ін. Їхні творчі досягнення визначають закономірності, специфіку, методику роботи з колективом,
створення хореографічних образів [1, с. 54].
На основі теоретичного аналізу методичного досвіду відомих балетмейстерів і
викладачів хореографічних дисциплін були виділені умови, які, на наш погляд, є
найбільш важливими для формування балетмейстерських умінь майбутніх
педагогів-хореографів, а саме: концептуальність, діалектичність і обґрунтованість
методичної підготовки майбутніх педагогів-хореографів; використання в навчальному процесі технологій доказовості й спростування, аргументації й критики методичних положень; досягнення єдності доказу й віри в процесі засвоєння методичних
знань; наближення змісту методичної підготовки майбутніх балетмейстерів-педагогів
до роботи з різними хореографічними колективами.
Визначальним фактором процесу балетмейстерської підготовки майбутнього
педагога-хореографа є її мета, безпосередньо або побічно пов’язана з усіма іншими
факторами цього процесу. Мета балетмейстерської підготовки полягає у формуванні
професійної культури майбутнього вчителя хореографії, що включає здатність оперувати балетмейстерськими знаннями й уміннями, осмислювати процес постановки
танцю, здійснюючи художньо-виховний вплив на учнів.
На думку Ю. Ростовської, основою формування балетмейстерських умінь
повинні бути наступні основні положення: глибока увага до неповторності й
самоцінності результатів художньо-творчої діяльності студентів; розвиток почуття
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успіху від власних досягнень, упевненості в здатності самостійно домагатися поставлених цілей; підтримка творчих ініціатив, спонукання студентів до особистого самовдосконалення й самовираження в учбово-балетмейстерській діяльності [3, с. 20].
Методична підготовка, яка формує балетмейстерські вміння майбутнього
вчителя хореографії є складним процесом, що вимагає професійного оволодіння
всіма виразними засобами танцю. Це завдання реалізується поетапно й включає
наступні базові моменти: засвоєння прийомами координації рухів; оволодіння
методикою розробки й викладання як окремих рухів і комбінацій, так і уроку в цілому;
засвоєння методики організації й проведення занять у різних хореографічних
колективах.
Комплексний характер професійної освіти майбутнього вчителя хореографії
передбачає вивчення цілого спектра спеціальних предметів, спрямованих на формування основних якостей балетмейстера. Основними серед профільних дисциплін,
що формують балетмейстерські вміння, є теорія й методика класичного танцю,
народно-сценічного, українського, історико-побутового танців, мистецтво балетмейстера, історія хореографічного мистецтва, підготовка концертних номерів, методика
роботи з дитячим хореографічним колективом, хореографічний ансамбль, вивчення
кращих зразків класичного балету, народної хореографії.
Формування балетмейстерських умінь майбутніх учителів хореографії у
вивченні фахових дисциплін базується на наступних принципах:
 єдності художнього й технічного, емоційного й свідомого;
 орієнтації на духовний розвиток студентів у процесі балетмейстерської
діяльності;
 опори на внутрішні сили й можливості майбутнього балетмейстера;
 активізації творчих можливостей.
Розглядаючи принципи формування балетмейстерських умінь майбутніх
учителів хореографії, слід ураховувати, що кожний принцип безпосередньо
пов’язаний з попереднім і наступним. Варто також ураховувати, що в названих
принципах відображені не тільки дидактичні, виховні, психологічні, мистецтвознавчі,
але й методичні аспекти.
Принцип єдності художнього й технічного визначає якість балетмейстерського
процесу й реалізується у двох аспектах: у цілеспрямованому удосконалені балетмейстерських умінь і розв’язання танцювально-технічних завдань. Чим вище
професіоналізм і майстерність вчителя хореографії як виконавця, тим успішніше
вирішуються балетмейстерські й технічні завдання, що існують перед ним. Отже, вся
постановочна, виконавська робота повинна бути технічною, а вся технічна –
балетмейстерською.
Принцип єдності емоційного й свідомого припускає не тільки одержання
студентами естетичної насолоди, але й придбання теоретичних і методичних знань
(розуміння танцювальних стилів, форм, жанрів, особливостей виконання танцювальних рухів). Прояв емоційного відгуку на сприйняття твору хореографічного
мистецтва повинен супроводжуватися розумінням особливостей балетмейстерської
діяльності.
Принцип орієнтація на духовний розвиток студентів засобами хореографічного мистецтва в процесі балетмейстерської діяльності, який реалізується шляхом естетичного виховання студентів через балетмейстерські здобутки, формуючи
його відношення до хореографічного мистецтва, до духовного розвитку майбутнього
вчителя хореографії.
Принцип опори на внутрішні сили й можливості майбутнього балетмейстера
визначає змістовність пізнання танцювального світу, а балетмейстерські композиції
майбутніх учителів хореографії залежать від їхнього особистісного духовного
багатства, професійного досвіду.
Принцип активізації творчої діяльності майбутніх учителів хореографії орієнтує
на їхнє активне включення в балетмейстерську діяльність, що відповідає поставленій меті. Чим активніша та різнобічна танцювальна діяльність майбутніх учителів
хореографії, тем глибше їх пізнання хореографічного мистецтва.
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Опора на принципи формування балетмейстерських умінь дозволяє визначати загальні орієнтири розвитку хореографічної культури, естетичного впливу на
виховання у студентів відповідних особистісних балетмейстерських якостей.
Таким чином, проведений аналіз дозволив визначити методичне забезпечення балетмейстерської діяльності майбутніх учителів хореографії. Вони охоплюють індивідуальний, соціально-особистісний досвід майбутнього балетмейстера,
сукупність його хореографічних і методичних знань, умінь, світоглядної позиції.
Визначено, що методична підготовка майбутніх учителів хореографії залежить
від рівня знань і можливостей їх закріплення в практичній балетмейстерській
діяльності. Перспективи подальших пошуків у цьому напрямку полягають у науковометодичному забезпеченні інтелектуального й практичного розвитку майбутніх
учителів хореографії на рівні сучасних вимог.
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