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У
статті
обґрунтовано
актуальність
дослідження
проблеми
індивідуалізації навчання класичній хореографії у середніх спеціальних навчальних
закладах України другої половини ХХ – початку ХХІ століття. Розглянуто
сутність поняття індивідуалізації навчання в контексті дослідження. Визначено
мету і відповідні завдання, об’єкт і предмет дослідження. Окреслено його
територіальні та хронологічні межі.
Ключові слова: індивідуалізація навчання, індивідуальний підхід, друга
половина ХХ століття – початок ХХІ століття, навчання хореографії, середні
спеціальні навчальні заклади України.
The article substantiates its relevance on the problem of individualization of
teaching classical choreography in secondary special educational establishments of
Ukraine of the second half of the XX - the beginning of the XXI century. The concept of
individualization in the context of research is considered. The purpose and
corresponding tasks, object and subject of research are defined. Territorial and
chronological boundaries of the study are outlined.
Key words: individualization of learning, individual approach, second half of the
XX century – the beginning of the XXI century, teaching choreography, secondary
special educational institutions.
В умовах інтеграції України до європейського мистецького середовища,
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зростає запит на висококваліфікованих спеціалістів мистецького профілю,
зокрема, класичних танцівників. Високі сучасні вимоги до хореографів висувають
завдання до державної системи їхньої підготовки, які передбачають створення
оптимальних умов для збереження та розвитку індивідуального потенціалу
майбутніх класичних танцівників, забезпечення їхнього професійного зростання,
творчої самореалізації. Необхідність вирішення окресленого завдання обумовлює
увагу до індивідуалізації навчального процесу.
Індивідуалізацію в контексті дослідження розуміємо як процес, який
спрямований на розвиток індивідуальності; передбачає відокремлення (виділення)
учня в процесі навчання для урахування притаманних йому індивідуальних
особливостей; потребує певної організації цього процесу (систему
індивідуалізованих способів та прийомів взаємообумовлених дій вчителя та учнів
на всіх етапах навчальної діяльності) [1, с. 105].
Чіткому розумінню сучасного стану організації процесу індивідуалізації
навчання учнів класичній хореографії, проектуванню розвитку означеної
проблеми сприяє вивчення, переосмислення й творче використання освітнього
досвіду педагогіки другої половини ХХ століття – початку ХХІ століття, у якому
зосереджено цінні результати науково-методичних пошуків вітчизняних педагогів
з окреслених питань.
Підкреслимо, що проблема вивчення та врахування в освітньому процесі
індивідуальних особливостей учнів постала перед вченими досить давно.
Розробляли її дослідники різних часів і з різних країн. У межах класичної світової
спадщини базою для сучасного розуміння проблеми індивідуалізації навчання стали
ідеї Аристотеля, К. Гельвеція, Й. Гербарта, Г. Гуаріні, Д. Дідро, А. Дістервега,
Д. Дьюї, Т. Кампанелли, Квінтіліана, Я. А. Коменського, Д. Локка, М. Монтеня,
М. Монтессорі, Т. Мора, І. Песталоцці, Платона, Ф. Рабле, Ж.-Ж. Руссо,
В. Фельтре, С. Френе, Р. Штайнера тощо.
Значний внесок у її розвиток зробили російські й українські видатні діячі
освіти й культури, зокрема: І. Бецькой, В. Бєлінський, М. Бунаков, П. Блонський,
Л. Виготський, Б. Грінченко, М. Добролюбов, О. Духнович, П. Каптерев,
М. Ломоносов, С. Миропольський, М. Новиков, В. Одоєвський, М. Пирогов,
О. Радіщев, С. Русова, Г. Сковорода, Л. Толстой, К. Ушинський, С. Шацький,
М. Чернишевський, П. Юркевич, Ф. Янкович та інші. У працях цих авторів можна
простежити зміну поглядів на значення, сутність та способи здійснення
індивідуального підходу в навчанні: від розуміння існування вікових й
індивідуальних відмінностей учнів, необхідності їхнього врахування у процесі
навчання, підкреслення важливості розвитку індивідуальних здібностей як основи
правильного вибору людиною професійного шляху до формулювання вимог, яким
повинен відповідати вчитель для забезпечення природовідповідного характеру
навчального процесу, обґрунтування доцільності побудови змісту освіти, процесу
навчання на основі ідеї індивідуалізації, виділення конкретних способів
здійснення індивідуалізації та диференціації навчання.
Зауважимо, що, не дивлячись на такі глибокі коріння, у вітчизняній
педагогічній науці оформлення проблеми індивідуалізації навчання як
загальнодидактичної відбулося відносно нещодавно у зв’язку з поширенням
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гуманістичних ідей в освіті.
У науково-педагогічних працях другої половини ХХ століття – на початку
ХХІ століття індивідуальний підхід досліджується як: умова підвищення
ефективності навчання (В. Гладких, М. Сонін та інші), формування
індивідуального стилю навчальної діяльності (В. Мєрлін, Є. Клімов, Ю. Самарін
та інші), розвитку в учнів пізнавальної самостійності та пізнавальної активності
(Л. Арістова, Д. Вількєєв, А. Кірсанов, І. Огородников, Н. Половникова,
Є. Рабунський, І. Унт, Т. Шамова та інші); засіб стимулювання пізнавального
інтересу школярів (Н. Морозова, Г. Щукіна та інші), подолання їхньої
неуспішності та посилення дисципліни на уроці (Ю. Бабанський, А. Бударний,
Л. Кузнецова, А. Липкіна, В. Лубовський, Н. Менчинська, Н. Мурачковський,
С. Рівєс, А. Славіна, В. Цетлін та інші), розвитку суто індивідуальних здібностей
(В. Крутецький, Н. Левітов, Б. Теплов та інші); спосіб скерування самостійної
роботи (Л. Арістова, Б. Єсипов,
В. Буряк,
З. Вологодська,
А. Линда,
Є. Рабунський, Л. Жарова, А. Усова, І. Унт та інші), організації навчання
обдарованих школярів (Ю. Гільбух, Є. Голубєва, Н. Левітов, Н. Лейтес,
В. Мясищев, В. Чудновський та інші), дистанційного навчання учнів (К. Богайчук,
С. Васильченко, М. Зарічкова, Г. Кульшова, Ю. Медведєва, В. Толочко, О. Хмель,
А. Хуторськой та інші); вимога до реалізації програмованого навчання (В.
Беспалько, Г. Кондратенко, С. Литвинов, А. Матюшкін, І. Чуріков, В. Чучуков та
інші), організації проблемного навчання (В. Барабаш, Д. Вількєєв, М. Данилов, В.
Крутецький, М. Махмутов та інші), створення електронних програмних засобів
(Л. Васильченко, Н. Кононец, В. Шевченко), упровадження модульного навчання
(В. Євдокімов, І. Прокопенко, А. Фурман, П. Юцявіченє та інші ).
У вітчизняній літературі також накопичено певний обсяг знань з питань
організації навчання хореографії (О. Абдуліна, А. Алексюк, Л. Андрощук,
Т. Благова, К. Зозуля, В. Нікітін, О. Пархоменко, Т. Сердюк, О. Таранцева,
Л. Цвєткова, О. Шамрова, М. Юр’єва та інші); історії хореографічної освіти
(Ю. Бахрушин,
М. Гваттеріні,
Р. Герасимчук,
Т. Гузун,
А. Гуменюк,
Л. Косаковська,
В. Красовська,
С. Легка,
Т. Павлюк,
А. Підлипська,
М. Погребняк, Ю. Станішевський, С. Худеков, П. Чуприна, О. Шабаліна та інші).
Проте на сьогодні не було проведено комплексного дослідження теорії і
практики індивідуалізації навчання класичній хореографії в обраний історичний
період. Отже, актуальність означеної проблеми, її недостатня розробленість
зумовили вибір теми дослідження «Індивідуалізація навчання учнів класичної
хореографії у середніх спеціальних навчальних закладах України (друга половина
ХХ – початок ХХІ століття)».
Мета дослідження полягає в здійсненні системного аналізу теоретичних
основ й узагальнення досвіду індивідуалізації навчання учнів класичній
хореографії у середніх спеціальних навчальних закладах України в другій
половині ХХ століття – на початку ХХІ століття для використання прогресивних
здобутків з метою вдосконалення підготовки майбутніх класичних хореографів у
сучасних умовах реформування національної системи спеціалізованої освіти.
Відповідно до поставленої мети в дослідженні визначено такі завдання:
1.
Виявити витоки проблеми індивідуалізації навчання учнів класичній
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хореографії в історії світової та вітчизняної педагогічної думки.
2.
Уточнити термінологічно-понятійний апарат та схарактеризувати
ступінь наукової розробки досліджуваної проблеми.
3.
Науково обґрунтувати етапи розвитку досліджуваної проблеми в
педагогічній теорії й освітній практиці в зазначений період, виділити їхні
особливості.
4.
Узагальнити досвід індивідуалізації навчання учнів класичній
хореографії у середніх спеціальних навчальних закладах України на кожному з
обґрунтованих етапів.
Об’єктом дослідження є процес навчання учнів у середніх спеціальних
навчальних закладах України другої половини ХХ століття – початку ХХІ
століття. Предмет дослідження – теорія та практика індивідуалізації навчання
учнів класичній хореографії у середніх спеціальних навчальних закладах України
в зазначений період.
За нижню межу дослідження взято 50-ті роки ХХ століття, час, коли в
умовах післявоєнного відновлення держави відбувається пошук шляхів
підвищення ефективності середньої освіти. За верхню межу – початок ХХІ
століття, для якого характерне реформування системи освіти на основі
національно-демократичних цінностей та принципу особистісної орієнтації,
активізація наукового інтересу до проблеми індивідуалізації навчання.
Проблему індивідуалізації навчання учнів класичній хореографії у середніх
спеціальних навчальних закладах досліджуємо в усіх регіонах України.
Відповідно враховуємо, що певний час означена проблема вивчалася
українськими вченими в контексті розгляду її науковцями Радянського Союзу та
під впливом урядових документів радянських часів.
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