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Актуальність дослідження зумовлена тим, що для розв’язання завдань

у галузі  художньо-естетичного виховання молоді  загальноосвітні  навчальні

заклади та  заклади позашкільної  освіти потребують підготовки фахівців із

хореографії. Про нагальну потребу в підготовці таких фахівців зазначено в

Національній стратегії  розвитку освіти в Україні  на 2012–2021 рр.,  проєкті

Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021–2031 рр. (Наказ президента

України «Про вдосконалення вищої освіти в Україні № 210/2020 від 3 червня

2020 року)),  Концепції  художньо-естетичного  виховання  учнів  у

загальноосвітніх  навчальних закладах  (2004 р.),  Законі  «Про вищу освіту»

(2014 р.), що передбачає передання, засвоєння, примноження і використання

знань,  умінь,  компетентностей  та  формування  гармонійної  розвиненої

особистості.

За результатами аналізу наукових здобутків із проблеми формування

інтерпретаційної  компетентності  майбутніх  учителів  хореографії  в  процесі

фахової  підготовки  з’ясовано,  що  більшість  філософських,  психолого-

педагогічних та мистецьких наукових праць присвячено певним напрямам і

питанням організації цього процесу, зокрема, визначенню змісту ключових та

фахових  компетентностей  педагогів;  історико-філософському  аналізу

проблеми інтерпретації; формуванню професійної  компетентності  учителів

хореографії;  проблемі  формування  балетмейстерських  умінь  та  розвитку

творчих  здібностей  хореографів;  становленню  професіоналізму  фахівця-



хореографа  засобами  класичного  танцю; інтерпретації  мистецтва  танцю  в

народній творчості. 

Очевидно,  що  в  дослідженнях,  присвячених  фаховій  підготовці

учителів хореографії, недостатньо уваги приділялося питанням формування

інтерпретаційної  компетентності  майбутніх  учителів  хореографії  як  з

теоретичної, так і з практичної позиції.

Наукова  новизна  й  теоретичне  значення  одержаних  результатів

дослідження  полягають  у  тому,  що  вперше:  теоретично  обґрунтовано

особливості  формування  ключових  понять  дослідження;  розроблено  та

впроваджено  в  навчальний  процес  структурно-функціональну  модель

формування  інтерпретаційної  компетентності  майбутніх  учителів

хореографії;  експериментально  перевірено  зміст  педагогічних  умов,  що

забезпечують якість формування інтерпретаційної компетентності майбутніх

учителів хореографії в процесі фахової підготовки.

Уточнено  сутність  і  визначення  поняття  «інтерпретаційна

компетентність» як динамічного явища, інтегрованої системи знань, умінь та

навичок, що сприяють раціональному втіленню творчих пошуків хореографа

в  «кінцевий  продукт  мистецтва  танцю»  за  допомогою  інструментарію

балетмейстерських  умінь,  творчих  здібностей,  імпровізації,  творчого

мислення, індивідуального стилю діяльності, емоційно-ціннісного ставлення

до створення художньо переконливої  версії хореографічного твору.

Схарактеризовано  критерії  сформованості  та  показники

інтерпретаційної  компетентності  майбутніх  учителів  хореографії,  зокрема:

мотиваційно-ціннісний,  що  передбачає  показники  потреб  інтерпретаційної

діяльності, усвідомлення мотивів фахової діяльності, сформованість інтересів

до розробки та реалізації творчих ідей; когнітивний, що містить показники

психолого-педагогічних,  фахових,  методичних  знань,  умінь  та  навичок;

творчо-імпровізаційний,  що  передбачає  показники  творчого  потенціалу,

аналітичного  творчого  мислення  та  індивідуального  стилю  діяльності;

операційно-діяльнісний,  що  містить  показники  хореографічних  умінь  та



навичок,  оволодіння  методами  самостійної  інтерпретаційної  діяльності,

досвід інтерпретаційної творчості.  Відповідно до критеріїв визначено рівні

сформованості  інтерпретаційної  компетентності  майбутніх  учителів

хореографії в процесі фахової підготовки (низький, середній, високий).

Визначено комплекс педагогічних умов формування  інтерпретаційної

компетентності майбутніх учителів хореографії в процесі фахової підготовки

(актуалізація  фахового  потенціалу  хореографічної  підготовки  майбутніх

учителів хореографії; інтеграція різних видів мистецтв у процесі формування

інтерпретаційної  компетентності;  спрямованість  сценічно-виконавської  та

художньо-творчої діяльності на формування інтерпретаційної компетентності

майбутніх учителів хореографії).

Під  час  наукового  пошуку  розроблено  й  теоретично  обґрунтовано

структурно-функціональну  модель  формування  інтерпретаційної

компетентності майбутніх учителів хореографії в процесі фахової підготовки,

яка складається з трьох взаємопов’язаних блоків – методологічно-цільового,

змістовно-операційного, діагностико-результативного.

Умотивовано,  що  актуалізація  фахового  потенціалу  хореографічної

підготовки визначає розвиток мотивації, цілеспрямованості та зацікавленості

майбутніх  учителів  хореографії  при  вивченні  дисциплін  хореографічного

циклу.  Доведено,  що  за  умов  впровадження  інтерактивних  технологій  та

інноваційних методів  навчання в  систему лекційних та  практичних занять

стає  можливим  максимально  ефективне  спрямування  процесу  формування

інтерпретаційної  компетентності  майбутніх  учителів  хореографії  під  час

навчання в закладах вищої освіти.

Організація освітнього процесу з  використанням інтегрованих занять

дозволила  об’єднати  та  скоординувати  різні  види  мистецтв  у  процесі

формування  інтерпретаційної  компетентності,  ураховуючи  педагогічні

принципи історизму, художньої аналогії, художнього переведення; принципи

єдності теоретичного та естетичного підходів у процесі інтеграції музичного

та  хореографічного  мистецтв,  танцювального  симфонізму,  специфічного



контрапунктичного поєднання звуку та руху, ритму побудови малюнку танцю

на фоні декорацій, драматургічності хореографічної дії.

Під  час  теоретичного  дослідження  спрямованості  сценічно-

виконавської та художньо-творчої діяльності майбутніх учителів хореографії

визначено, що використання інноваційних технологій, інтерактивних методів

навчання, творчих підходів до розв’язання проблемних задач, демократичного

стилю викладання  дисциплін  підвищує  якість  процесу  формування

інтерпретаційної компетентності.

Із  метою  перевірки  ефективності  запропонованого  комплексу

педагогічних  умов  та  структурно-функціональної  моделі  формування

інтерпретаційної  компетентності  було  проведено  дослідницько-

експерементальне дослідження на базі  Центральноукраїнського державного

педагогічного  університету  імені Володимира  Винниченко,  Вінницького

державного  педагогічного  університету  імені Михайла  Коцюбинського,

Полтавського  національного  педагогічного  університету

імені В. Г. Короленка, Криворізького державного педагогічного університету.

У дослідженні взяли участь 183 респонденти.

У  процесі  застосування  методів  статистичної  обробки  кількісних

показників  діагностико-констатувального  та  контрольного  етапів

експерименту  засвідчено  позитивну  динаміку  щодо  рівнів  сформованості

інтерпретаційної  компетентності  майбутніх  учителів  хореографії

експериментальної  групи.  Так,  показник  низького  рівня  сформованості

інтерпретаційної  компетентності  майбутніх  учителів  хореографії  в

експериментальній групі зменшився на 28,5 %, тоді як в контрольній групі –

лише на 3,4 %. На середньому рівні кількісний показник в експериментальній

групі  підвищився на 17,3 %, а в контрольній групі – на 1,7 %. Відсоткові

показники  високого  рівня  сформованості  інтерпретаційної  компетентності

майбутніх учителів хореографії в експериментальній групі зросли на 11,3 %,

у контрольній групі цей показник збільшився лише на 2 %. 
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підготовка,  інтерпретаційна компетентність,  педагогічні умови, структурно-

функціональна модель.



ABSTRACT

Tverdokhlib  S.  S.  Forming  of  the  interpretive  competence  of  future

choreography  teachers  in  the  process  of  professional  training.  –  Qualification

scientific work on the rights of a manuscript.

Dissertation for  the degree  of  Doctor  of  Philosophy in speciality  011 –

Education,  Pedagogical  Sciences.  –  Volodymyr  Vynnychenko Central  Ukrainian

State Pedagogical University. – Kropyvnytskyi, 2021.

The relevance of the research is conditioned by the fact that in order to

solve tasks in the field of artistic and aesthetic education of young people, general

education institutions and institutions of extracurricular education require training

of  specialists  in  choreography. The urgent  need  for  training such specialists  is

indicated in the National Strategy for the Development of Education in Ukraine for

2012-2021, in the draft of the Strategy for the Development of Higher Education in

Ukraine  for  2021-2031  (the  Order  of  the  President  of  Ukraine  "On  the

improvement of higher education in Ukraine” No. 210/2020 of June 3, 2020), the

Concept  of  Artistic  and  Aesthetic  Education  of  Students  in  General  Education

Institutions (2004), the law "On higher education" (2014), which provides for the

transfer, assimilation, multiplication and use of knowledge, skills, competencies,

and formation of a harmonious and developed personality.

Based  on  the  results  of  the  analysis  of  scientific  achievements  on  the

problem  of  forming  of  the  interpretive  competence   of  future  choreography

teachers in the process of professional training, it has been found out that most

philosophical, psychological, pedagogical, and artistic scientific works are devoted

to  certain  directions  and  issues  of  organizing  this  process,  in  particular,  to

determining the content of the key and professional competencies of teachers; the

historical and philosophical analysis of the problem of interpretation; forming of

the professional competence of choreography teachers; the problem of forming of

choreographic skills and developing creative abilities of choreographers;  forming



of professionalism of a specialist- choreographer by means of the classical dance;

the interpretation of the art of dance in folk art. 

It is obvious that in the researches devoted to the professional training of

choreography  teachers,  insufficient  attention  was  paid  to  forming  of  the

interpretive competence of future choreography teachers, both from a theoretical

and practical point of view.

The scientific novelty and theoretical significance of the obtained research

results are being demonstrated due to the fact that for the first time: the features of

forming of key research concepts have been theoretically justified; the structural

and  functional  model  for  forming  of  the  interpretive  competence   of  future

choreography teachers has been developed and implemented in the educational

process;  the  content  of  the  pedagogical  conditions  that  ensure  the  quality  of

forming  of  the  interpretive  competence  of  future  choreography teachers  in  the

process of professional training has been experimentally tested.

The essence and definition of the concept of the "interpretive competence"

as a dynamic phenomenon, an integrated system of knowledge, skills and abilities

that  contribute  to  the  rational  implementation  of  the  creative  search  of  a

choreographer in the "final product of the art of dance" with the help of tools of

choreographic skills, creative abilities, improvisation, creative thinking, individual

style  of  activity, emotional  and  value  attitude  to  the  creation  of  an  artistically

convincing version of the choreographic work has been clarified.

The  article  describes  the  forming  of  the  criteria  and  indicators  of  the

interpretive  competence  of  future  choreography  teachers,  in  particular:  the

motivational  and  value  one,  which  provides  the  indicators  of  needs  of  the

interpretative  activity,  awareness  of  motives  of  the  professional  activity,  the

formation of interests in the development and  implementation of creative ideas;

the  cognitive  criterion,  which  contains  the  indicators  of  psychological  and

pedagogical,  professional,  methodological  knowledge,  skills  and  abilities;  the

creative  and  improvisational  one,  which  provides  the  indicators  of  creative

potential,  analytical  creative  thinking,  and  individual  style  of  activity;  the



operational and activity criterion, which contains the indicators of choreographic

skills, mastering the methods of independent interpretative activity, experience of

interpretive  creativity.  According  to  the  criteria,  the  levels  of  forming  of  the

interpretive  competence  of  future  choreography  teachers  in  the  process  of

professional training (low, medium, high) have been determined.

The complex of the pedagogical conditions for forming of the interpretive

competence of future choreography teachers in the process of professional training

(actualization of the professional potential of the choreographic training of future

choreography teachers; the integration of various types of Arts in the process of

forming of the interpretive competence ; the orientation of stage-performing and

artistic-creative  activities  to  forming  of  the  interpretive  competence   of  future

choreography teachers) has been determined.

During the scientific search, the structural and functional model of formation

the  interpretive  competence  of  future  choreography  teachers  in  the  process  of

professional training has been developed and theoretically justified, which consists

of  three  interrelated  blocks:  methodological  and  purpose-oriented,  content-

operational, diagnostic-effective.

It has been motivated that the actualization of the professional potential of

the  choreographic  training  determines  the  development  of  motivation,

purposefulness,  and  interest  of  future  choreography  teachers  in  studying  the

disciplines  of  the  choreographic  cycle.  It  has  been  proved  that  under  the

circumstances  of  introducing  of  the  interactive  technologies  and  innovative

teaching  methods  in  the  system  of  lectures  and  practical  classes,  it  becomes

possible  to  maximize  the  effective  direction  of  the  process  of  forming  of  the

interpretive competence of future choreography teachers when studying in higher

education institutions.

The  organization  of  the  educational  process,  using  integrated  classes,

allowed to combine and coordinate different types of Arts in the process of forming

of the interpretive competence  taking into account the pedagogical principles of

historicism,  artistic  analogy,  artistic  translation;  the  principles  of  unity  of  the



theoretical and aesthetic approaches in the process of integration of musical and

choreographic  arts,  dance  symphonism,  a  specific  counterpoint  combination  of

sound  and  movement,  the  rhythm  of  building  a  dance  pattern  against  the

background of scenery, the dramaturgicity of a choreographic action.

During  the  theoretical  study  of  the  orientation  of  stage-performing  and

artistic-creative activities of future choreography teachers, it was determined that

the  use  of  innovative  technologies,  interactive  teaching  methods,  creative

approaches  to  solving  problematic  tasks,  and  a  democratic  style  of  teaching

disciplines  improved  the  quality  of  the  process  of  forming  of  the  interpretive

competence .

In  order  to  test  the  effectiveness  of  the  proposed set  of  the  pedagogical

conditions  and  structural  and  functional  model  of  forming  of  the  interpretive

competence, the research and experimental study was conducted on the basis of

Volodymyr  Vynnychenko  Central  Ukrainian  State  Pedagogical  University,

Mykhailo Kotsyubynskyi Vinnytsia State Pedagogical University, V. G. Korolenko

Poltava National Pedagogical University, Kryvyi Rih State Pedagogical University.

The study involved 183 respondents.

In  the  process  of  applying  the  methods  of  statistical  processing  of

quantitative  indicators  of  the  diagnostic-stating  and  control  stages  of  the

experiment, a positive dynamics was shown regarding the levels of forming of the

interpretive  competence  of  future  choreography  teachers  of  the  experimental

group.  Thus,  the  indicator  of  a  low  level  of  formation  of  the  interpretive

competence of future choreography teachers in the experimental group decreased

by 28.5%, while in the control group it did only by 3.4 %. At the average level, the

quantitative indicator in the experimental group increased by 17.3%, and in the

control group it did by 1.7 %. The percentage indicators of a high level of forming

of the interpretive competence of future choreography teachers in the experimental

group increased by 11.3 %, in the control group this indicator increased by only

2 %. 



Keywords: competence, future choreography teachers, professional training,

interpretive competence, pedagogical conditions, structural and functional model.
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