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слідкуватиза технікоювиконання вправ. Як правило, за рекомендаціями
фахівців, на заняттях для рук, плечей, грудей беруть м’яку фітнес-гумку, для ніг
і сідниць – середню або жорстку. Якщо необхідно збільшити навантаження,
можна надіти одночасно обидві стрічки.

Переваги використання гумок для фітнесу вдома: за їх допомогою можна
змусити працювати всі м’язи і проблемні зони,зробити тіло більш підтягнутим;
інвентар дуже малий і компактний, можна за необхідності брати з собою куди
завгодно; фітнес-гумка забезпечує рівномірне навантаження по усій траєкторії
розтягування без «мертвих зон»; люди, які мають проблеми з колінами,
можутьнавантажувати м’язи сідниць і стегон без зайвих навантажень на коліна,
вправи можуть виконувати люди з проблемами хребта і ті, яким протипоказані
навантаження з додатковою вагою; фітнес-гумки дуже яскраві, вони привносять
елемент новизни у виконання класичних вправ; гумові еспандери стають усе
більш популярними в домашніх умовах, бо для виконання вправ з ними не
потрібно багато місця; невелика ціна однієї стрічки, дозволяє всім бажаючим
придбати одну або набір стрічок [2]. Отже, фітнес-гумка може бути незамінним
елементам занять вдомашніх умовах.

Список використаних джерел:
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ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ

(КОНСТАТУВАЛЬНИЙ ЕТАП)

Сучасний танець в наш час є самостійним видом мистецтва. Він вбирає в
себе досягнення класичного балету, народного танцю, побутової хореографії,
спадщини джазової хореографії, танцю модерн, афро-американської
хореографії, танців фольклорного характеру і максимально прагне,
використовуючи існуючі в сучасній хореографії стилі, до пошуку власної мови
рухів, створення неповторного індивідуального стилю, постійного дослідження
рухів людського тіла, спрямованого на формування професійних знань, умінь та
навичок [3; 4]. Все вищезазначене сприяє формуванню професійної
компетентності майбутнього хореографа.

Одним із різновидів професійної компетентності майбутніх хореографів є
інформаційно-комунікаційна. На основі проведеного аналізу наукової
літератури (Г. Падалка, О. Отич, О. Ростовський, О. Рудницька, О. Шевнюк, О.
Щолокова та ін.), вважаємо, що формуванню інформаційно-комунікаційної
компетентності майбутніх хореографів сприяють такі компетенції:

• здатність здійснювати програмне та методичне забезпечення
освітнього процесу в майбутній професійній діяльності;

• здатність оволодіти способами формування системи контролю
якості освіти відповідно до вимог освітнього процесу;

• здатність оволодіти основними підходами щодо розробки
індивідуально-орієнтованих стратегій навчання учнів;

• здатність керувати художньо-творчою діяльністю колективу
народної художньої творчості (самодіяльністю хореографічного колективу,
аматорського театру, студії декоративно-прикладної творчості, студії кіно-,
фото- і відеотворчості) з урахуванням особливостей його складу, локальних
етнокультурних традицій і соціокультурного середовища.

Вищезазначені показники та проведений аналіз літератури (Ю. Бахрушин,
Г. Боримська, М. Загайкевич, В. Красовська, В. Пасютинська, Ю.
Станішевський) сприяли визначенню компонентів формування інформаційно-
комунікаційної компетентності майбутніх хореографів:

• ціннісно-мотиваційний (мотиви, мета; потреби у відповідних
знаннях, уміннях та навичках у майбутній професійній діяльності; мотивації
даного виду діяльності);

• змістовий (опанування знаннями щодо суті поняття
«інформаційнокомунікаційна компетентність» та розуміння проблеми
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формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх
хореографів у майбутній професійної діяльності);

• процесуальний (вільне володіння навичками, які відповідно
впливають на формування інформаційно-комунікаційної компетентності
майбутніх хореографів);

• рефлексійний (ставлення майбутніх хореографів до формування
інформаційно-комунікаційної компетентності, своєї підготовки до даного виду
діяльності, самоаналізу) [1; 2].

Кожен із визначених компонентів формуванню
інформаційнокомунікаційної компетентності майбутніх хореографів
оцінювався відповідними критеріями. Ціннісно-мотиваційний компонент
оцінюється за допомогою мотиваційного критерію, змістовий – когнітивного,
процесуальний – діяльнісного, рефлексійний – особистісно-рефлексійного.

Визначено високий, середній, низький рівні сформованості
інформаційнокомунікаційної компетентності майбутніх хореографів.

У педагогічному експерименті взяло участь 112 студентів Харківського
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди факультету
мистецтв за спеціальністю 024 Хореографія. Із цих студентів було створено
одну експериментальну групу – ЕГ (58 осіб) та одну контрольну групу – КГ (54
особи).

З урахуванням змісту компонентів сформованості
інформаційнокомунікаційної компетентності майбутніх хореографів та логіки
процесу педагогічного експерименту, відбулася перевірки півні сформованості
цієї компетентності (див. табл. 1).

Таблиця 1
Результати констатувального етапу експериментальної перевірки

сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх
хореографів

Критерії

ЕГ (58 осіб) КГ (54 особи)

Приріст Приріст

Мотиваційний + 17,6 + 5,5

+ 21,1 + 17,0

– 38,7 – 22,5

Когнітивний +32,1 +7,1
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+37,3 +24,2

-69,4 -31,3

Діяльнісний +65,0 +8,2

-21,0 +18,7

-44,0 -26,9

Особистіснорефлексійн
ий

+ 18,9 + 11,0

+ 32,9 + 15,9

– 51,8 – 26,9

Отже, на основі отриманих результатів слід зазначити, що застосування
комплексу діагностичних методів на констатувальному етапі педагогічного
експерименту дозволило зробити висновок про домінування середнього і
низького рівнів сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності
майбутніх хореографів. Отримані результати дослідження констатували низьку
мотивацію майбутніх хореографів до опанування знаннями та вміннями
інформаційно-комунікаційної компетентності (65,8% у ЕГ та 66,5% у КГ),
низький рівень загальнотеоретичних знань і умінь (73,2% у ЕГ та 76,4% у КГ),
низький рівень самоаналізу та рефлексії (82,4% у ЕГ та 81,9% у КГ). Список
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