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Керівник НДР: Андрощук Людмила Михайлівна, кандидат 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хореографії та художньої 

культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Номер державної реєстрації НДР: 0111U007559 

Найменування закладу вищої освіти або наукової установи: 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Терміни виконання етапу: 01.01.2018, закінчення – 31.12.2018. 

Короткий зміст проекту (предмет, об’єкт, мета, основні завдання, до 20 

рядків)  

Предмет дослідження – розвиток творчої індивідуальності майбутнього 

вчителя хореографії. 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки вчителів 

хореографії в педагогічному закладі вищої освіти. 

Мета роботи полягає у науковому обґрунтуванні теоретичних основ, 

розробці та експериментальній перевірці інноваційної моделі формування 

творчої індивідуальності майбутнього вчителя хореографії у процесі фахової 

підготовки.  

Відповідно до мети визначено завдання дослідження: 

1. З’ясувати ступніть розробленості проблеми розвитку творчої 

індивідуальності майбутнього вчителя хореографії у процесі фахової 

підготовки, проаналізувати ключові поняття дослідження та уточнити зміст 

поняття «творча індивідуальність». 

2. Здійснити дослідження індивідуального стилю діяльності 

майбутнього вчителя хореографії, індивідуальних творчих здібностей та 

творчого потенціалу студентів у контексті розвитку творчої індивідуальності 

засобами танцювального мистецтва.  

3. Обґрунтувати структурні компоненти творчої індивідуальності у 

майбутніх учителів хореографії; 

4. Обґрунтувати процес розвитку творчої індивідуальності 

майбутнього вчителя хореографії засобами танцювального мистецтва. 



5. Удосконалити зміст, форми та методи хореографічної підготовки 

майбутніх учителів хореографії.  

6. Розробити та експериментально перевірити інноваційну модель 

формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя хореографії у 

процесі фахової підготовки. 

7. Здійснити апробацію ефективності моделі формування творчої 

індивідуальності майбутнього вчителя хореографії у процесі фахової підготовки. 

Результати виконання попереднього (за наявності) етапу (до 10 рядків)  

Опис процесу наукового дослідження за звітним етапом (до 50 рядків)  

За звітний період викладачами кафедри у контексті наукової діяльності 

досліджено етапи розвитку хореографічно-педагогічної освіти в Україні; 

діяльність творчого колективу в системі хореографічно-педагогічної освіти; 

історію становлення спеціальності «Хореографія» в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини; етнокультурологічну 

підготовку майбутнього вчителя хореографії у контексті вивчення народного 

танцю; місце українського танцю у підготовці майбутнього вчителя 

хореографії; процес формування хореографічної культури студентів; творчо-

діяльнісний підхід в освітньому процесі майбутніх вчителів хореографії в 

закладах вищої освіти України; народно-сценічний танець в системі 

хореографічної освіти у закладах вищої освіти; потенціал хореографічного 

мистецтва у формуванні індивідуальних творчих здібностей майбутніх учителів 

хореографії засобами позааудиторної виховної роботи; значення потенціалу 

хореографічного мистецтва у формуванні індивідуальних творчих здібностей 

майбутніх учителів хореографії; формування естетичних цінностей в майбутніх 

вчителів хореографії засобами сучасного бального танцю; бальну хореографія 

як засіб саморозвитку особистості майбутнього вчителя хореографічного 

мистецтва; формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя 

хореографії в дуетному танці засобами танцювально-рухової терапії; фахову 

підготовку хореографів у закладах вищої освіти та ін. 

Розроблено інноваційну модель формування творчої індивідуальності 

майбутнього вчителя хореографії у процесі фахової підготовки. 



Апробація результатів дослідження доповідалися на науково-практичних 

конференціях різного рівня, зокрема: Міжнародний науково-методичний 

семінар «Танцювальна культура Грузії в аспекті підготовки майбутнього 

вчителя хореографії» (м. Умань, 19 лютого 2018 року); Міжнародна науково-

практична конференція «Формальна й неформальна освіта в діахронному 

вимірі педагогіки добра Івана Зязюна» (м. Полтава, 5-7 березня 2018 року); V 

Міжнародна науково-практична конференція «Мистецька освіта ХХІ століття: 

виклики сьогодення» (м. Кропивницький, 17-19 квітня 2018 року); V 

Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і 

художня культура: виклики ХХІ століття» (м. Київ, 12 квітня 2018 року); 

Міжнародна науково-практична конференція «Мистецька освіта в 

європейському соціально-культурному просторі ХХІ століття» (м. Мукачево, 

19-20 квітня 2018 року); ХVІІІ Міжнародна конференція «Морально-

патріотичне виховання студентської молоді в системі вищої освіти» (м. Бар, 23-

25 квітня 2018 року); Міжнародна науково-практична конференція «Естетичні 

засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін» 

(м. Умань, 19 квітня 2018 року); Міжнародна наукова конференція «Україна і 

Польща: минуле, сучасне, майбутнє» (м. Умань, 22-23 травня 2018 року); VІ 

Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні 

аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи» (18-19 жовтня 

2018 р., м. Умань);  ІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Перетин 

двох культур: Україна – Грузія» (8-10 жовтня 2018 р., м. Умань); VІ 

Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької 

(2018 р., м. Київ); Міжнародний науково-методичний інтернет-семінар 

«Молодь, освіта, наука та мистецтво (6 грудня 2018 р., м. Умань); V 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку 

хореографічної освіти» (м. Умань, 20 березня 2018 року); Всеукраїнська 

науково-практична інтернет-конференція «Неперервна педагогічна освіта в 

Україні: стан, проблеми, перспективи» (м. Умань, 27 квітня 2018 року); 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Національно-

патріотичне виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних 



суспільних змін» (м. Умань, 15 травня 2018 року); Всеукраїнська науково-

практична конференція з Міжнародною участю «Сучасне мистецтво: науково-

методичний та практичний аспекти» (м. Умань, 25 вересня 2018 року); 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інновації в освіті: 

здобутки та перспективи» (м. Умань, 11 жовтня 2018 року); V Всеукраїнська 

наукова конференція «Традиції та новітні технології у розвитку сучасного 

мистецтва» (м. Черкаси, 30 листопада 2018 року) та ін. 

Відмінні риси і перевага отриманих результатів (отриманої 

продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами 

(на підставі порівняльних характеристик) (до 20 рядків): 

Індивідуальність досліджена значною кількістю вчених у галузі 

філософії, психології та педагогіки. Зокрема, сутність творчої індивідуальності 

вчителя розкривається у розвідках із психології творчості (Д. Богоявленська, 

Я. Пономарьов, А. Єсаулов та ін.) та педагогічної творчості (В. Загвязинський, 

В. Кан-Калік, М. Нікандров та ін.).  

Деякі сучасні наукові дослідження в Україні присвячені творчій 

індивідуальності вчителя (Л. Мільто, О. Отич, О. Пєхота та ін.), підготовці 

майбутнього вчителя хореографії (Т. Благова, О. Реброва, О. Таранцева та ін.), 

новітнім танцювально-руховим та імпровізаційним методикам усвідомленого 

руху (В. Волчукова, Л. Мова, С. Ліпінська та ін.), однак процес формування 

творчої індивідуальності майбутнього вчителя хореографії у процесі фахової 

підготовки потребує більш детального вивчення.  

Унікальність дослідження полягає у розробці інноваційної моделі 

формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя хореографії, що 

включає танцювальну-рухову методику (Лабан-аналіз, усвідомлений рух, 

імпровізацію, спонтанну композицію та ін). Гармонія у танці та житті для 

майбутнього учителя хореографії досягається шляхом глибокого 

самоусвідомлення власного руху на ментальному, емоційному та тілесному 

рівнях, що є запорукою формування цілісної творчої індивідуальності. 

  



Результативність виконання звітного етапу науково-дослідної роботи 

№  
з/п  

Показники  

Заплановано  
(відповідно 

до проекту),  
одиниць  

Виконано   
(за 

результатами  
НДР), 

одиниць  

Відсоток 

виконання,  

%  

1.  Публікації виконавців (авторів) за тематикою НДР:        
1.1.  Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних:     

- Scopus     
- Web of Science     
- Index Copernicus  3 5 +66% 

1.2.  Публікації в матеріалах конференцій, що входять до 

наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science (або 

Index Copernicus для суспільних та гуманітарних наук)*  
   

1.3.  Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових 

видань України:  5 6 +20% 

з них: в журналах з особливим статусом (рекомендовані 

секціями)**     

1.4.  Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та 

виданнях, що не включені до переліку наукових фахових  
видань України (крім тих, що увійшли до п. 1.2.)  

10 15 +50% 

1.5.  Монографії та розділи монографій, опубліковані за рішенням 

Вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи)     

1.6.  Монографії та розділи монографій, опубліковані (або 

підготовлені і подані до друку) в іноземних видавництвах     

1.7.  Підручники, навчальні посібники України  2 5 +150% 
1.8.  Словники, довідники     
2.  Підготовка наукових кадрів:     
2.1.  Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР     
2.2.  Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР     
3.  Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної 

власності, створені за тематикою НДР:     

3.1.  Отримано патентів України     
3.2.  Отримано свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір   2 3 +50% 
3.3.  Отримано патентів інших держав     
4.  Участь  з  оплатою  у  виконанні 

 НДР  (штатних одиниць/осіб):     

4.1.  Студентів  - -  
4.2.  Молодих учених та аспірантів  - -  

 * Тексти наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях та описів отриманих патентів представляти 

на Web-сторінках організацій-виконавців наукової роботи (науково-технічної розробки)  
** Для секцій, які не визначили перелік журналів з особливим статусом, оцінюються журнали категорії «Б» 

згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 № 32 «Про затвердження Порядку формування 

Переліку наукових фахових видань України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2018 р. за № 

148/31600.  

Перелік виконавців (ПІБ та посада):  

Андрощук Людмила Михайлівна, кандидат педагогічних наук, професор, 

керівник НДР; 

Бикова Ольга Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент; 

Гекалюк Людмила Юріївна, викладач; 

Грошовик Ірина Сергіївна, викладач; 

Криворотенко Анастасія Юріївна, викладач; 

Куценко Сергій Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент; 



Сизоненко Вікторія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, викладач; 

Терешко Інна Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент; 

 

Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, 

словників, довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки 

та отримані патенти; теми захищених дисертацій. 

 

Навчальні посібники: 

1. Ансамбль: танці з репертуару народного аматорського ансамблю 

сучасного танцю «Візаві»: навч.-метод. посібник / Уклад. Л. М. Андрощук, 

І. С. Грошовик. Умань : ФОП Жовтий О. О, 2018. 243 с.  

2. Вистава «Колесо Фортуни»: навчально-методичний посібник / 

Л. М. Андрощук, О. В. Бикова, І. С. Грошовик та ін. Умань : Видавничо-

поліграфічний центр «Візаві», 2018. 332 с. 

3. Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту : 

навчально-методичний посібник / упорядник О. А. Плахотнюк.  Львів : 

СПОЛОМ, 2018. Ч. ІІ. С. 236–243. (авт.: Андрощук Л. М., Криворотенко А. Ю.) 

4. Криворотенко А., Куценко С. Ансамбль: місце українського танцю 

у підготовці майбутнього вчителя хореографії: навч.-метод. посібник. Вид. 2-е. 

Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. 208 с. 

5. Хореографічна вистава «Казковий світ Василя Сухомлинського» : 

навчально-методичний посібник / Л. М. Андрощук, О. В. Бикова, І. С. Грошовик 

та ін. Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. 270 с.  

Статті у виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази 

даних Index Copernicus: 

1. Андрощук Л. М. Етапи розвитку хореграфічно-педагогічної освіти в 

Херсонському держаному університеті. Проблеми підготовки сучасного 

вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини / ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін. 

Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 17. С. 355–364. 

2. Андрощук Л. М. Етапи розвитку хореграфічно-педагогічної освіти в 

Бердянському держаному педагогічному університеті. Збірник наукових праць 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / гол. 



ред. : М. Т. Мартинюк. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 2. С. 7–16. 

3. Бикова О. В. Потенціал хореографічного мистецтва у формуванні 

індивідуальних творчих здібностей майбутніх учителів хореографії засобами 

позааудиторної виховної роботи. Психолого-педагогічні проблеми сільської 

школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини / ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол. ред.) та інші. 

Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 59. С. 181–189. 

4. Куценко С. В. Формування хореографічної культури студентів: 

етнокультурний підхід. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: 

збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини / ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол. ред.) та інші. Умань : 

ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 59. С. 92‒98. 

5. Сизоненко В. А. Формування естетичних цінностей в майбутніх 

вчителів хореографії засобами сучасного бального танцю. Проблеми підготовки 

сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини / ред. кол. : Безлюдний О. І. 

(гол. ред.) та ін. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 17. С. 336‒342. 

Статті у зарубіжних виданнях: 

1. Куценко С. В. Творческо-деятельностный подход в образовательном 

процессе будущих учителей хореографии в учреждениях высшего образования. 

Образовательный процесс. Казань. 2018. № 1 (3). С. 16–21. 

Статті у виданнях України категорії «В»: 

2. Куценко С. В. Патріотичне виховання студентської молоді в 

контексті вивчення народного танцю. Проблеми освіти. 2018. Вип. 88 (частина 

1). С. 342–350. 

Статті в інших виданнях України: 

1. Куценко С. В., Курудімова Т. Етнокультурологічна підготовка 

майбутнього вчителя хореографії у контексті вивчення народного танцю. 

Вісник українсько-туркменського культурно-освітнього центру: 

міждисциплінарний науковий збірник. 2018. Вип. 2, Ч. ІІ. С. 64–69. 

Тези доповідей на міжнародних конференціях: 



1. Kutsenko S. People-scene dance in the system of choreographic 

education in higher educational institutions. Теоретичні та методичні засади 

розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції : Матеріали 

IV Міжнародної науково-практичної конференції, 11‒12 грудня 2017 року. 

Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. С. 56–57. 

2. Терешко І. Г. Міжнародне співробітництво факультету мистецтв УДПУ 

імені Павла Тичини в галузі освіти, культури і науки. Естетичні засади розвитку 

педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: матер. Міжнар. наук.-

практ. конф., 19‒20 квітня 2018 р. / ред. кол. : Терешко І. Г. (гол. ред.), 

Побірченко О. М. (відпов. ред.) та ін. Умань : Видавництво «Алмі», 2018. С. 155‒159. 

Тези доповідей на вітчизняних конференціях: 

1. Андрощук Л. М. Історія становлення спеціальності «Хореографія» в 

Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 

Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти: матеріали V Всеукраїнської 

науково-практичної конференції, 20 березня 2018 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 

2018. С. 9‒14. 

2. Быкова О. В. Значение потенциала хореографического искусства в 

формировании индивидуальных творческих способностей будущих учителей 

хореографии. Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти: матеріали 

V Всеукр. наук.-практ. конф. 20 берез. 2018 р. Умань : ВПЦ Візаві, 2018. С. 19‒22. 

3. Гекалюк Л. Ю. Пантоміма у хореографічному мистецтві. Сучасні 

стратегії розвитку хореографічної освіти: матеріали V Всеукраїнської 

науково-практичної конференції, 20 березня 2018 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 

2018. С. 29‒33. 

4. Гекалюк. Л. Ю. Національно-патріотичне виховання студентської 

молоді УДПУ ім. Павла Тичини. Національно-патріотичне виховання дітей та 

молоді в умовах модернізації суспільних змін: матеріали всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції, 15 травня 2018 р. / відп. ред. В. В. Макарчук. 

Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. С. 8‒11. 

5. Грошовик І. С. Творча діяльність відомих хореографів та їх вплив 

на сучасне хореографічне мистецтво. Сучасні стратегії розвитку 



хореографічної освіти: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. 20 берез 2018 р. 

Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. С. 34–37. 

6. Криворотенко А. Ю., Прилуцька О. О. Фахова підготовка 

хореографів у закладах вищої освіти Сполучених Штатів Америки. Сучасні 

стратегії розвитку хореографічної освіти: матеріали V Всеукр. наук.-практ. 

конф. 20 берез 2018 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. С. 39‒42. 

7. Куценко С. В. Творча ретроспектива Народного аматорського 

ансамблю народного танцю «Яворина» Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини: 45 років на сцені (1972-2018 рр.). Сучасні 

стратегії розвитку хореографічної освіти: матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. 

20 берез. 2018 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. С. 51–56. 

8. Сизоненко В. А. Бальна хореографія як засіб саморозвитку 

особистості майбутнього вчителя хореографічного мистецтва. Сучасні 

стратегії розвитку хореографічної освіти: матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. 

20 берез. 2018 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. C. 69‒72. 

9. Терешко І. Г. Весняна танково-ігрова пісня «Шум: досвід польового 

дослідження і реконструкція Сучасні стратегії розвитку хореографічної 

освіти: матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. 20 берез. 2018 р. Умань : ВПЦ 

«Візаві», 2018. C. 69‒73. 

Заявки авторське право: 

1. Освітньо-професійна програма «014 Середня освіта (Хореографія)». 

Освітній ступінь – «Бакалавр». 

2. Освітньо-професійна програма «014 Середня освіта (Хореографія)». 

Освітній ступінь – «Магістр». 

3. Навчально-методичний посібник для студентів факультету 

мистецтв «Художньо-творчий розвиток обдарованих дітей у мистецькій освіті 

«Обдарована родина ‒ обдарована дитина». 

 

Керівник роботи      ______________  _________________  
                                                        (ініціали, прізвище)               (підпис)                            

Проректор із наукової роботи  ______________  _________________  
                                                            (ініціали, прізвище)               (підпис)                         


