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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Сучасна цивілізаційна глобалізація, 

активізація в усьому світі міграційних процесів, міжнародна трудова, академічна, 

наукова мобільність спричинили потребу в підготовці молодого покоління до 

широкої комунікації та ефективної співпраці з представниками різноманітних 

культур. Виконання цього соціального замовлення покладено насамперед на 

систему освіти і вчителя, який безпосередньо є агентом змін, головною дієвою 

особою процесів докорінного реформування освітянської галузі. 

Нині законодавчо-нормативну базу міжкультурної освіти утворюють 

Конституція України, Закони України „Про освітуˮ, „Про загальну середню освітуˮ, 

„Про вищу освітуˮ, „Про позашкільну освітуˮ. Концептуальні засади формування 

міжкультурної компетентності педагогів окреслюють міжнародні та національні 

документи, серед яких: Біла книга з міжкультурного діалогу „Жити разом у рівності 

й гідностіˮ; Декларації ООН „Про ліквідацію всіх форм нетерпимості й 

дискримінації на основі релігії або переконаньˮ, „Про расу і расові забобониˮ, „Про 

права осіб, що належать до національних чи етнічних, релігійних та мовних 

меншинˮ тощо; Європейська культурна конвенція, Європейська хартія регіональних 

мов і мов меншин; Конвенція по захист прав людини і основних свобод тощо; 

Конвенція про права дитини; Концепція національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді; Рамкова конвенція про захист національних меншин, Рамкова Конвенція 

Ради Європи про значення культурної спадщини для суспільства; низка 

Рекомендацій Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури; Хартія Ради 

Європи з Освіти для Демократичного Громадянства й Освіти з Прав Людини та інші 

документи. 

У контексті зазначеного в Україні набуває актуальності проблема підготовки 

педагогічних кадрів до широкої міжкультурної освіти молодого покоління. І тут 

особлива роль може бути покладена на вчителів мистецьких дисциплін, зокрема, 

хореографії, в чиїх руках знаходяться надзвичайно дієві інструменти – мистецтво і 

мистецька діяльність, які чинять комплексний вплив на дитину, глибоко 

проникаючи в її душу і залишаючи там яскравий емоційний слід. 

Теоретико-методичні проблеми хореографічної освіти та професійної 

підготовки майбутніх учителів хореографії досліджують: Л. Андрощук, В. Арабська, 

О. Бурля, Ю. Волкова, Л. Волошина, В. Годовський, М. Дука, Є. Завгородня, 

І. Кощавець, С. Куценко, Лю Цяньцянь, О. Мартиненко, Г. Ніколаї, О. Пархоменко, 

Т. Повалій, Ю. Ростовська, Т. Сердюк, Ю. Стадник, О. Таранцева, П. Фріз, 

Т. Фурманова, Л. Червонська, Чжоу Цянь, W. Admiraal, J. Anderson, C. Andrzejewski, 

С. Bannerman, F. Bannon, J. Bolwell, J. Bonbright, К. Bond, R. Buck, К. Clemente, 

К. Chappell, R. Enghauser, Н. Erwin, А. Gilbert, J. Green, М. Joyce, І. Lam, L. Lavender, 

Ä. Leijen, І. Marques, Е. Melchior, W. Oliver, J. Predock-Linnell, D. Risner, K. Schupp, 

P. Simons, M. Sims, S. Shapiro, J. Smith-Autard, А. Sööt, S. Stinson, Е. Viskus, 

L. Wildschut та інші. 

Філософсько-методологічні дослідження феномену мультикультурності 

сучасного суспільства здійснюють: С. Бережна, Н. Гончаренко, О. Гриценко, 

В. Євтух, М. Кушнарьова, М. Рябчук, Н. Baptiste, М. Biro, S. Fish, W. Gudykunst, 

J. Hartley, L. Hughes, Y. Kim, К. Knapp, А. Knapp-Potthoff, S. Logar, V. Mihić, 

Р. Milin, G. Pommerin та інші. 

https://www.fachportal-paedagogik.de/suche/trefferliste.html?suche=erweitert&searchIn%5b%5d=fis&feldname1=Personen&feldinhalt1=%22Knapp%2C+Karlfried%22
https://www.fachportal-paedagogik.de/suche/trefferliste.html?suche=erweitert&searchIn%5b%5d=fis&feldname1=Personen&feldinhalt1=%22Knapp-Potthoff%2C+Annelie%22
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Методологічні, теоретичні та практичні проблеми мультикультурної, 

багатокультурної, полікультурної тощо освіти розглядають у своїх працях І. Бахов, 

Л. Голик, О. Грива, Г. Дмитрієв, А. Захарова, А. Козир, Е. Кучменко, І. Лейбман, 

Г. Ніколаї, А. Третьякова, Р. Хайруллін, О. Холоденко, Н. Чернуха, Г. Штейнер-

Хамсі, S. Ang, G. Auernheimer, J. Banks, С. Banks, Н. Barkowski, С. Bennet, R. Bishop, 

Р. Chinn, М. Cochran-Smith, Е. Dănescu, D. Davis, Р. Earley, D. Elliott, L. Frazier, 

К. Fries, R. Garcia, G. Gay, Т. Glynn, D. Gollnik, Р. Gorski, С. Grant, Т. Klak, 

К. Kroeger, B. Leutwyler, С. Mantel, Р. Martin, C. Olson, N. Palaiologou, D. Petrović, 

D. Rychen, L. Salganik, D. Straffon, B. Szkudlarek та інші. Зокрема, на компаративній 

основі: І. Бессарабова, М. Богус, О. Івашко, С. Когут, П. Кендзьор, Г. Кристопчук, 

С. Сапожников, B. Barber, U. Boos-Nönning, S. Buchori, Н. Burger, Т. Dobinson, 

М. Hohmann, D. Petrović, Н. Reich, S. Scheer, D. Stojanović, S. Tomanović, L. Zhai, 

B. Zlatković та інші. 

Різні погляди на суть, зміст, структуру міжкультурної компетентності в цілому 

та міжкультурної компетентності вчителя, зокрема, знаходимо в працях 

Л. Гаврілової, І. Герасимової, К. Ерлі, В. Кучкова, М. Лукьянчикової, Е. Мосаковскі, 

О. Овчарук, Е. Панасекно, Дж. Равена, О. Садохіна, В. Стрельнікова, 

В. Федоришина, К. Юр’євої, М. Barrett, М. Byram, G. Changnon, Chi-Yue Chiu, 

Y. Kim, І. Lázár, W. Lonner, D. Matsumoto, Р. Mompoint-Gaillard, А. Moosmüller, 

G. Neuner, S. Philippou, B. Spitzberg, С. Ward, G. Zarate та інші.  

Формування і розвиток міжкультурної компетентності майбутніх фахівців 

різних галузей та її окремих складників знаходиться в центрі уваги М. Араджионі, 

Т. Атрощенко, К. Брайтона, С. Браславскі, Р. Вайноли, М. Гараєвої, Л. Гончаренко, 

О. Гуренко, А. Гусєва, В. Доній, І. Канюки, Т. Колбіної, М. Корнилової, Р. Кравець, 

Т. Овсянникової, О. Орлової, Г. Походзей, С. Радула, Н. Самойленко, Л. Сердюк, 

О. Сніговської, І. Терещенко, П. Фріза, Л. Чередниченко, Чжан Сяосін, 

D. Baskerville, J. M. Bennett, M. J. Bennett, J. Chepyator-Thomson, А. Closs, І. Gera, 

М. Guzman, D. Landis, Е. Hollins, G. Horenczyk, N. Hrvatić, W. Hunter, V. Ivosevic, 

Т. Jokić, М. Kovačević, В. Leutwyler, S. Macura-Milovanović, S. Nieto, N. Pantić, 

D. Petrović, Е. Piršl, M. Tatar, J. Vranješević, В. Zlatković та інших.  

Методи діагностики складників міжкультурної компетентності розробляють: 

О. Асмолов, І. Брунова-Калісецька, Н. Маркова, В. Павленко, Л. Почебут, 

Г. Солдатова, Н. Черняк, Л. Шайгерова, О. Шарова, Р. Benson, С. Brighton, 

D. Deardorff, А. Fantini, D. Kealy, Т. Pavasović-Trošt, T. Pettigrew, B. Ruben, 

А. Scheitza, L. Tropp, К. Van Der Zee, J. Van Oudenhoven та інші.  

Середовищний підхід в освіті, його концептуальні й прикладні аспекти 

досліджують: О. Артюхіна, О. Білик, Н. Богданова, М. Братко, Я. Довгополова, 

В. Желанова, В. Козирєв, О. Лактіонова, Л. Люсієр, Ю. Мануйлов, С. Омельченко, 

Л. Петухова, М. Роганова, С. Смолюк, В. Стрельцова, С. Тарасов, Г. Товканець, 

Т. Тюльпа, Ху Жунсі, О. Шапран, Ю. Шапран, К. Юр’єва, О. Ябурова, В. Ясвін та 

інші. 

Теоретичний аналіз проблеми формування міжкультурної компетентності 

педагогів, а також практика професійної підготовки майбутніх вчителів хореографії 

засвідчує наявність в освітньому просторі України низки суттєвих суперечностей: 

− між необхідністю виховання молодого покоління громадян України як 

представників сучасної політичної нації співгромадян – носіїв різних культур, мов, 
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традицій, способів життя, релігій, світоглядів і відсутністю в значної частини 

педагогів готовності до професійної діяльності в умовах культурного різноманіття 

сучасного суспільства і освітнього середовища; 

− між соціальним запитом на вчителя, зокрема, вчителя хореографії, здатного 

до ефективної професійної діяльності в умовах багатокультурності суспільства, до 

врахування в освітньому процесі культурних особливостей своїх учнів та 

недостатньою увагою сучасної системи педагогічної освіти до цього аспекту 

професійної підготовки; 

− між необхідністю враховувати в ході формування міжкультурної 

компетентності специфіку майбутньої професійної діяльності вчителя хореографії і 

нерозробленістю педагогічних умов і методичного забезпечення цього процесу. 

Актуальність, теоретична та практична значущість проблеми та необхідність 

розв’язання виявлених суперечностей зумовили вибір теми дослідження: 

„Формування міжкультурної компетентності майбутніх учителів хореографії в 

освітньому середовищі університетуˮ. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано згідно з темою науково-дослідної роботи кафедри початкової, дошкільної 

та професійної освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди „Сучасні освітньо-виховні 

технології в підготовці учителівˮ (номер державної реєстрації 0111U008876). Тему 

дисертації затверджено вченою радою Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди (протокол № 6 від 20.12.2013 р.) та узгоджено 

рішенням Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки та 

психології НАПН України (протокол № 1 від 28.01.2014 р.). 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки вчителів хореографії в 

педагогічному університеті. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування міжкультурної 

компетентності майбутніх учителів хореографії в педагогічному університеті. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально 

перевірити педагогічні умови формування міжкультурної компетентності майбутніх 

учителів хореографії в освітньому середовищі педагогічного університету. 

Відповідно до сформульованої мети поставлено такі завдання дослідження: 

1. На основі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури 

розкрити суть, особливості змісту і структури міжкультурної компетентності 

майбутніх учителів. 

2. Уточнити критерії і рівні сформованості складників міжкультурної 

компетентності майбутніх учителів хореографії. 

3. Теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування міжкультурної 

компетентності майбутніх учителів хореографії в освітньому середовищі 

педагогічного університету  

4. Експериментально перевірити дієвість теоретично обґрунтованих 

педагогічних умов формування міжкультурної компетентності майбутніх учителів 

хореографії у процесі варіативного педагогічного експерименту. 

Для досягнення мети і вирішення поставлених завдань дослідження 

використано такі наукові методи: 

− теоретичні: ретроспективний, порівняльний і системний аналіз наукової 

літератури з педагогіки, психології, методик для зіставлення різних поглядів на 
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досліджувану проблему, уточнення понятійно-категоріального апарату дослідження, 

визначення суті, структури, змісту міжкультурної компетентності, критеріїв 

сформованості її складників, а також законодавчої та нормативної документації з 

питань загальної середньої, позашкільної, вищої педагогічної освіти для 

обґрунтування педагогічних умов формування міжкультурної компетентності 

майбутнього вчителя хореографії; проєктування й моделювання для розробки 

програми теоретико-експериментального дослідження та створення моделі 

формування досліджуваної компетентності на основі обґрунтованих педагогічних 

умов;  

− емпіричні – педагогічні спостереження, бесіда, тестування, опитування, 

оцінювання (самооцінювання), стандартизовані методики – для виявлення рівнів 

сформованості складників міжкультурної компетентності майбутніх учителів 

хореографії; педагогічний експеримент для варіативної перевірки педагогічних умов 

формування міжкультурної компетентності майбутніх учителів хореографії в 

освітньому середовищі педагогічного університету;  

− статистичні – для опрацювання отриманих експериментальних даних та 

обчислення статистичних показників з метою перевірки педагогічних умов, 

кількісного та якісного аналізу результатів педагогічного експерименту; 

− графічні – для ілюстрації та порівняння результатів експерименту. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що  

– уперше: виявлено, теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено 

педагогічні умови формування міжкультурної компетентності майбутніх учителів 

хореографії: 1) розроблення інтегрованого міжкультурного і міждисциплінарного 

змісту освіти, що реалізується в аудиторній та позааудиторній навчально-

пізнавальній, науково-дослідницькій, художньо-творчій діяльності, практичній 

підготовці майбутніх учителів хореографії; 2) застосування інтерактивних, ігрових, 

тренінгових та дослідницьких форм і методів роботи для забезпечення 

пріоритетності формування особистісно-афективного складника міжкультурної 

компетентності майбутніх учителів хореографії; 3) активне використання 

потенціалу міжнародного контингенту студентів педагогічного університету, 

створення середовища міжкультурного спілкування для забезпечення майбутнім 

учителям хореографії можливості набуття досвіду спілкування з представниками 

різних культур; 

– розроблено на основі виявлених і теоретично обґрунтованих педагогічних 

умов модель формування міжкультурної компетентності майбутніх учителів 

хореографії в освітньому середовищі педагогічного університету, яка містить 

концептуально-цільовий (мета, підходи, принципи), організаційно-змістовий 

(педагогічні умови й етапи (пропедевтичний, активно-пізнавальний, вдосконалення 

та творчої самореалізації) формування міжкультурної компетентності), 

діагностичний (критерії, рівні (початковий, достатній, оптимальний) сформованості 

особистісно-афективного, когнітивного та процесуального складників 

міжкультурної компетентності майбутніх учителів хореографії) блоки; 

– уточнено: сутність міжкультурної компетентності майбутніх учителів 

хореографії (динамічне інтегративне особистісно-професійне новоутворення, 

результат професійної підготовки, що забезпечує вчителеві здатність до ефективної 

професійної діяльності в умовах культурного різноманіття сучасного суспільства та 
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освітнього середовища), структуру (особистісно-афективний, когнітивний, 

процесуальний складники) та критерії сформованості її складників; специфіку 

міжкультурної компетентності вчителів хореографії (акцент на пізнанні 

особливостей невербального спілкування в різних культурах), зумовлену природою 

хореографії як мистецтва, в якому засобами виразності є пластика тіла, рухи, міміка, 

жести; 

– набули подальшого розвитку наукові уявлення про організаційні форми, 

методи і прийоми формування міжкультурної компетентності майбутніх учителів 

хореографії в освітньому середовищі педагогічного університету. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в їх достатній 

готовності до впровадження в систему професійної підготовки вчителів хореографії. 

Розроблене науково-методичне забезпечення формування міжкультурної 

компетентності відображено у навчально-методичних посібниках: „Навчально-

методичний посібник з тестових завдань для студентів спеціальності „Хореографіяˮ 

(денна та заочна форми навчання)ˮ, „Методика роботи з хореографічним 

колективом : Основи курсуˮ, навчально-методичному комплексі спецкурсу 

„Міжкультурна компетентність учителя хореографіїˮ (навчальна та робоча програми 

дисципліни, опорний конспект, матеріали до семінарсько-практичних занять, 

матеріали для вимірювання навчальних досягнень студентів, завдання для 

самостійної роботи, тематика рефератів, бібліографічні покажчики, добірки 

рекомендованих інформаційних ресурсів з мережі Internet тощо). 

Матеріали дисертації і навчально-методичні посібники, навчально-

методичний комплекс можуть бути використані в системах вищої та неперервної 

педагогічної освіти в процесі викладання навчальних курсів педагогіки, історії 

педагогіки, методик викладання, методики виховної роботи, психології, дисциплін 

художньо-естетичного циклу тощо; в організації науково-дослідницької діяльності 

студентів (з-поміж іншого, при виконанні курсових і магістерських досліджень); у 

процесі педагогічних практик студентів; в організації спільної роботи закладів 

освіти з громадськими організаціями національних меншин; у закладах загальної 

середньої та мистецької освіти. Розроблені й теоретично обґрунтовані педагогічні 

умови формування міжкультурної компетентності можуть бути адаптовані для 

професійної підготовки вчителів і вихователів різних фахів. 

Результати дослідження впроваджено в практику роботи Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка (довідка № 314 від 11.12.2018 р.), 

Львівського державного університету фізичної культури (довідка № 1334 від 

03.12.2018 р.), Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди (довідка № 01/10-338 від 12.09.2018 р.), Херсонського державного 

університету (довідка № 16-31/1942 від 29.12.2018 р.), Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії (довідка № 437/1 від 24.09.2018 р.), Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (довідка 

№ 369/1-н від 25.09.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача у працях, написаних у співавторстві, полягає в 

обґрунтуванні провідних ідей і положень досліджуваної проблематики, доборі 

завдань. Так, для навчально-методичного посібника [15] дібрано завдання, що 

стосуються досліджуваної проблеми; у посібнику [14] відображено аспекти, 

пов’язані зі створенням в дитячому хореографічному колективі міжкультурної 
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атмосфери. У статті [3] виконано огляд підходів до визначення суті і структури 

міжкультурної компетентності; у тезах [17] обґрунтовано актуальність включення 

міжкультурної компетентності до стандарту вищої освіти за спеціальностями 014 

середня освіта (хореографія) та 024 хореографія, сформульовано визначення та 

надано загальну характеристику міжкультурної компетентності вчителя хореографії. 

Апробація результатів дослідження здійснювалася на засіданнях кафедри 

початкової, дошкільної та професійної освіти, кафедри хореографії ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди (2010–2018 рр.), а також була представлена у формі доповідей і 

повідомлень на конференціях різного рівня, зокрема: Міжнародних – „Сучасний 

соціокультурний простір-2011ˮ (Севастополь, 2011), „Актуальні наукові 

дослідження в сучасному світіˮ (Переяслав-Хмельницький, 2015), „Українська 

освіта і наука в ХХІ столітті: погляд молодіˮ (Харків, 2017); Всеукраїнських – 

„Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізаціїˮ 

(Сімферополь–Ялта, 2010), „Українська освіта і наука в ХХІ столітті: погляд 

молодіˮ (Харків, 2015); регіональних – „Актуальні проблеми сучасної мистецької 

освіти в умовах європейської інтеграції: хореографічне та музичне мистецтвоˮ 

(Харків, 2011), „Методологія сучасних наукових дослідженьˮ (Харків, 2012, 2013). 

Публікації. Основні теоретичні положення та результати дисертації 

відображено в 23 публікаціях, з яких 19 одноосібних, а саме: 2 навчально-

методичних посібниках (у співавторстві), 9 статтях у провідних фахових виданнях 

України та виданнях, внесених до міжнародних наукометричних баз, 4 статтях у 

збірниках наукових праць, 8 тезах доповідей на конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел 

(418 найменувань, із них 158 – іноземними мовами), 5 додатків на 29 сторінках. 

Дисертація містить 60 таблиць і 12 рисунків. Загальний обсяг дисертації – 309 

сторінок, з яких 210 сторінок основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано об’єкт, 

предмет, мету і завдання дослідження, визначено його методи, розкрито наукову 

новизну і практичну значущість, викладено інформацію про апробацію і 

впровадження результатів дослідження. 

У першому розділі – „Формування міжкультурної компетентності 

майбутніх учителів хореографії як психолого-педагогічна проблема” – на основі 

вивчення документів ООН, ЮНЕСКО, Ради Європи, інших міжнародних 

організацій, нормативних і концептуальних документів, що регламентують 

функціонування системи освіти України, праць із філософії освіти, психології, 

педагогіки окреслено міжнародний і національний контекст проблеми формування 

міжкультурної компетентності вчителя; розкрито її сутність і структуру. 

Здійснено огляд історії становлення і розвитку концепцій мультикультурної та 

міжкультурної освіти, їх особливостей. На основі аналізу праць Дж. Бенкса, 

К. Беннет, Є. Враньєшевич, Д. Голнік, П. Горського, Г. Ніколаї, С. Ньєто, 

Н. Паліолог, Б. Сайзмор, Б. Сузукі, У. Хантера, Г. Шатейнер-Хамсі та інших 

схарактеризовано роль мультикультурної та міжкультурної освіти в сучасному 

суспільстві, якому притаманне культурне різноманіття; проаналізовано низку 
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міжнародних і національних документів, які накреслюють мету, принципи, зміст, 

механізми освіти, спрямованої на забезпечення підготовки молодого покоління до 

життя й ефективного функціонування в умовах культурного різноманіття сучасного 

суспільства. Зроблено наголос на особливій ролі педагога і необхідності його 

підготовки для вирішення завдань міжкультурної освіти.  

Сформульовано для цілей дослідження визначення міжкультурної 

компетентності вчителя, в якій убачаємо динамічне інтегративне особистісно-

професійне новоутворення, результат професійної підготовки, що забезпечує 

вчителеві здатність до ефективної професійної діяльності в умовах культурного 

різноманіття сучасного суспільства та освітнього середовища. 

Обрано на основі вивчення праць М. Баррет, М. Бірама, І. Герасимової, 

Ж. Зарате, К. Матоба, П. М’поін-Гайя, А. Мусмюллера, Т. Овсянникової, Е. Піршла, 

Дж. Равена, О. Садохіна, О. Сніговської, А. Фантіні, С. Філіпу, П. Фріза, 

Н. Хрватича, Л. Чередниченко, Н. Янкіної трикомпонентну структуру 

міжкультурної компетентності вчителя, що охоплює особистісно-афективний, 

когнітивний і процесуальний складники. 

У другому розділі – „Педагогічні умови формування міжкультурної 

компетентності майбутніх учителів хореографії в освітньому середовищі 

університету” – схарактеризовано особливості і сучасні підходи до підготовки 

майбутніх учителів хореографії в педагогічному університеті; розкрито критерії і 

показники сформованості й, виходячи з цього, теоретично обґрунтовано педагогічні 

умови формування в них міжкультурної компетентності.  

Визначено спрямованість сучасної підготовки майбутнього вчителя 

хореографії в Україні, чия професійна діяльність передбачає насамперед виконання 

положень „Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладахˮ та „Комплексної програми художньо-естетичного виховання у 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладахˮ.  

З’ясовано, що і в зарубіжній, і у вітчизняній хореографічній освіті, зокрема, в 

підготовці вчителів хореографії, сформувались і паралельно реалізуються низка 

специфічних для цього напряму мистецької освіти сучасних підходів. З-поміж 

іншого, це: цілісний, рефлексивний, анатомічний (біомеханічний), соматичний 

(кінестезичний), асоціативний, музично-ритмічний (евритмічний), взаємозв’язку 

танцювального мистецтва і танцювальної педагогіки, інтеграції мистецтв і нових 

технологій у хореографічній освіті, терапевтичний тощо. 

Згідно з цілісним (або холістичним) підходом, педагог-хореограф має бачити і 

сприймати учня в цілому, у взаємозв’язку всіх сфер особистості. Рефлексивний 

підхід орієнтується на усвідомлене навчання хореографії, на розвиток концентрації, 

зосередженості, самодисципліни того, хто навчається. Виховання технічно 

досконалого виконавця на основі досконалого знання анатомії людського тіла 

лежить в основі анатомічного (або біомеханічного) підходу. Соматичний 

(кінестезичний) підхід концентрується на формуванні здатності „чутиˮ своє тіло, 

кожен його м’яз і суглоб, відчувати й сприймати кожен рух і положення тіла. 

Асоціативний підхід орієнтує на використання яскравих характеристик, епітетів і 

метафор, що надають рухові образного трактування; це допомагає учням легше 

опановувати вправи через асоціативне мислення. Започаткований Е. Жак-

Далькрозом музично-ритмічний (або евритмічний) підхід дозволяє ефективно 
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опановувати рух крізь характер та структуру музикального матеріалу. Прибічники 

взаємозв’язку танцювального мистецтва і танцювальної педагогіки прагнуть 

подолати скепсис танцівників-виконавців стосовно викладацької діяльності, 

залучити їх до дослідницького пошуку та опанування новітніх методик 

хореографічної освіти. Інтеграція мистецтв збагачує професійні навички студентів 

та розширює їхні кар’єрні можливості, створюючи можливості для співпраці з 

представниками інших дисциплін, науковцями та художниками. За терапевтичного 

підходу танцювальна діяльність набуває ролі соціально-психологічної терапії як 

особистості, так і спільноти.  

Водночас, у процесі професійної підготовки майбутніх учителів хореографії, 

зокрема, формування в них міжкультурної компетентності, використовуються і 

традиційні педагогічні підходи. Системний підхід спрямовує: 1) на сприйняття 

міжкультурної компетентності як системного утворення зі своєю чіткою структурою 

та 2) на розгляд процесу формування міжкультурної компетентності майбутніх 

учителів хореографії як системи і водночас як підсистеми системи їхньої 

професійної підготовки. Компетентнісний підхід зумовлює відхід від 

формулювання мети освіти як сукупності знань і вмінь особистості, а натомість 

передбачає спрямованість професійної хореографічно-педагогічної підготовки на 

набуття професійної компетентності вчителя хореографії. Особистісно 

орієнтований підхід забезпечує цілісний особистісно-професійний розвиток 

майбутнього вчителя хореографії в процесі формування міжкультурної 

компетентності, набуття ним відповідних професійно значущих особистісних 

якостей, знань і вмінь, що утворюють, відповідно, основу особистісно-афективного, 

когнітивного і процесуального складників досліджуваної компетентності. 

Особистісно-діяльнісний підхід зосереджує увагу на необхідності залучення 

майбутнього вчителя хореографії до різноманітних видів діяльності, в процесі якої і 

будуть відбуватися особистісні зміни, набуватися знання й уміння, що утворять 

основу його міжкультурної компетентності. Середовищний підхід наголошує на 

визначальному впливові соціального середовища в процесі формування 

міжкультурної компетентності та вимагає цілеспрямованого й активного 

використання потенціалу міжнародного контингенту студентів для створення 

можливості набуття майбутніми вчителями хореографії досвіду міжкультурного 

спілкування. Міжкультурний підхід знайомить з численними напрацюваннями 

українських і насамперед зарубіжних педагогів-теоретиків і освітян-практиків щодо 

моделей освіти в умовах культурного різноманіття суспільства. 

З’ясовано, що більшість науковців-дослідників хореографічної освіти та 

педагогів-практиків визнають важливість етнокультурної, загальнокультурної, 

міжкультурної тематики у змісті хореографічної освіти як на рівні загальної 

середньої освіти включно з позаурочною та позашкільною роботою, так і в 

професійній підготовці майбутніх учителів хореографії. 

Визначено критерії сформованості складників міжкультурної компетентності 

майбутнього вчителя хореографії:  

• для особистісно-афективного складника це міжкультурна толерантність, 

зацікавленість у пізнанні різних культур, прагнення до рівноправної співпраці з 

представниками різних культур, сприйняття ситуацій, які виникають у процесі 

міжкультурної взаємодії, як особистісно значущих; 
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• для когнітивного складника – знання: теоретичних основ і методики 

міжкультурної освіти; про етнічне, мовне, культурне, конфесійне різноманіття 

населення України; основних рис культури різних народів, представники яких 

мешкають в Україні; особливостей народної хореографії і традиційного костюму 

різних народів; особливостей різних стилів сучасного танцю; особливостей 

невербальної комунікації різних народів; 

• для процесуального складника – уміння працювати з багатокультурним 

дитячим колективом та індивідуально – з дітьми-представниками різних культур, 

співпрацювати з багатокультурним соціальним оточенням. 

Теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування міжкультурної 

компетентності майбутніх учителів хореографії в освітньому середовищі 

університету: 1) розроблення інтегрованого міжкультурного і міждисциплінарного 

змісту освіти, що реалізується в аудиторній та позааудиторній навчально-

пізнавальній, науково-дослідницькій, художньо-творчій діяльності, практичній 

підготовці майбутніх учителів хореографії; 2) застосування інтерактивних, ігрових, 

тренінгових та дослідницьких форм і методів роботи для забезпечення 

пріоритетності формування особистісно-афективного складника міжкультурної 

компетентності майбутніх учителів хореографії; 3) активне використання 

потенціалу міжнародного контингенту студентів педагогічного університету, 

створення середовища міжкультурного спілкування для забезпечення майбутнім 

учителям хореографії можливості набуття досвіду комунікації з представниками 

різних культур. 

Виокремлено три етапи формування досліджуваної компетентності: 

пропедевтичний (І–ІV семестри), активно-пізнавальний (V–VІ семестри), 

вдосконалення та творчої самореалізації (VІІ–VІІІ семестри). 

Розроблено з метою унаочнення процесу формування в майбутніх учителів 

хореографії міжкультурної компетентності відповідну модель, що містить, 

концептуально-цільовий, організаційно-змістовий та діагностичний блоки (рис. 1).  

Третій розділ – „Експериментальна перевірка педагогічних умов 

формування міжкультурної компетентності майбутніх учителів хореографії в 

педагогічному університеті” – присвячено висвітленню ходу варіативної перевірки 

теоретично обґрунтованих педагогічних умов, аналізу результатів педагогічного 

експерименту. 

У педагогічному експерименті брали участь викладачі і студенти-хореографи 

Львівського державного університету фізичної культури та Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Вінниченка (контрольна 

група, загалом 61 особа). Експериментальні групи утворили студенти Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії (Е1) та Харківського національного педагогічного 

університет імені Г. С. Сковороди (Е2) – загалом 70 осіб. 

На констатувальному етапі педагогічного експерименту за допомогою 

дібраних діагностичних методик (ІНТОЛ (Л. Почебут), „Етнічна толерантність–

інтолерантністьˮ (Н. Лебєдєва), „Індекс толерантностіˮ (Г. Солдатова та інші), 

анкета для студентів на виявлення ставлення до багатокультурності освітнього 

простору (К. Юр’єва), „Етнічна ідентичністьˮ (О. Романова), „Рівень комунікативної 

толерантностіˮ (В. Бойко), а також модифікованого автором опитувальника YOGA 

(А. Фантіні) тощо) було виміряно вхідний рівень сформованості в учасників 
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Рис. 1. Модель формування міжкультурної компетентності майбутніх учителів 

хореографії в освітньому середовищі педагогічного університету 
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Етапи формування міжкультурної компетентності: 1) пропедевтичний (І–ІV сем.),  

2) активно-пізнавальний (V–VІ сем.), 3) вдосконалення та творчої самореалізації (VІІ–VІІІ сем.) 
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експерименту особистісно-афективного, когнітивного (тестування, аналіз виступів 

студентів у процесі навчальних дискусій, аналіз студентських рефератів, 

екзаменаційних, курсових, проєктних робіт тощо) і процесуального (спостереження 

за діяльністю студентів, самоаналіз, експертне опитування тощо) складників 

міжкультурної компетентності. Виявлено, що і в експериментальних, і в 

контрольних групах більшість учасників експерименту демонструють початковий 

рівень сформованості всіх складників досліджуваної компетентності, найменше – 

оптимальний рівень. При цьому виявлені розбіжності в рівнях сформованості 

складників міжкультурної компетентності між експериментальними і контрольними 

групами не є статистично значущими. 

На формувальному етапі експерименту учасники експериментальних груп 

брали участь у варіативному впровадженні обґрунтованих педагогічних умов 

формування міжкультурної компетентності. Перший варіант (група Е1) передбачав 

упровадження перших двох педагогічних умов (розроблення інтегрованого 

міжкультурного і міждисциплінарного змісту освіти, а також застосування 

широкого спектру активних, інтерактивних, проєктних форм і методів роботи). У 

другому варіанті (група Е2) до цих двох додавалася третя педагогічна умова – 

створення в педагогічному університеті середовища міжкультурного спілкування. У 

контрольних групах навчання відбувалося в стандартному режимі. 

Обидва варіанти впровадження обґрунтованих педагогічних умов передбачали 

на пропедевтичному етапі формування міжкультурної компетентності встановлення 

випереджувальних міжпредметних зв’язків, коли викладачі різних дисциплін 

(„Історія Україниˮ, „Народознавство і музичний фольклорˮ, „Етика і естетикаˮ, 

„Історія музикиˮ, „Педагогікаˮ тощо) за домовленістю акцентували увагу студентів 

на інформації, що закладала основи формування переважно когнітивного складника 

міжкультурної компетентності.  

На активно-пізнавальному етапі студенти вивчали спецкурс „Міжкультурна 

компетентність учителя хореографіїˮ, а також, згідно з принципом подвійного 

входження елемента в загальну систему, міжкультурна проблематика була включена 

до змісту їх науково-дослідної діяльності (розроблена тематика рефератів, курсових 

робіт з педагогіки, психології тощо), позааудиторної роботи (участь в організації і 

проведенні культурно-просвітницьких заходів тощо) і педагогічних практик 

(завдання для спостереження, анкетування батьків учнів – представників 

національних меншин, складання характеристики класу чи творчого колективу 

щодо наявності/відсутності міжкультурної толерантності тощо). У такий спосіб 

реалізувалися основні положення системного підходу, що сприяло системному 

формуванню всіх складників міжкультурної компетентності майбутніх педагогів-

хореографів. 

Реалізація особистісно-діяльнісно підходу полягала у використанні 

різноманітних методів і прийомів навчально-пізнавальної діяльності, які сприяли 

розвиткові всіх складників міжкультурної компетентності, але насамперед 

особистісно-афективного складника. Так, були впроваджені елементи тренінгів 

толерантності (М. Араджионі, О. Асмолова, І. Брунової-Калісецької, А. Гусєва, 

В. Павленко, Л. Почебут, Г. Солдатової, І. Терещенко та інших), окремі тренінгові 

вправи („Ми різні – ми рівніˮ, „Ярмарок ознакˮ, „Привітанняˮ, „Павутиння 

забобонівˮ, „Дві культуриˮ тощо), проєктно-пошукові методи тощо. Було 
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започатковано роботу з мультимедійним контентом – удосконалено й розширено 

сферу застосування методики Ю. Стадника „розшифрування відеозаписівˮ, яку 

використано: а) для ознайомлення з різними за часом створення версіями одного 

культурного явища – народно-сценічного танцю „Гопакˮ (діахронний контекст як 

різноманіття історичних шарів культури); б) для ознайомлення з різними його 

виконавськими версіями, створеними представниками різних культур (синхронний, 

крос-культурний контекст). „Розшифрування відеозаписівˮ також було використано 

при ознайомленні з історією становлення й розвитку, сьогоденням танцювальних 

стилів степ і танго, а також ідентифікації й аналізу сучасних міксових стилів. 

На етапі вдосконалення та творчої самореалізації учасники 

експериментальних груп мали змогу поглиблювати знання й розвивати набуті 

вміння в ході педагогічних практик, коли повністю самостійно виконували функції 

вихователя (літня організаційно-педагогічна практика в дитячих оздоровчих 

таборах) і вчителя хореографії або керівника дитячого хореографічного колективу 

(виробнича практика). 

Другий варіант реалізації обґрунтованих педагогічних умов, на додаток до 

зазначеного, давав змогу студентам, уже починаючи з пропедевтичного етапу, 

занурюватись у середовище міжкультурного спілкування, створене в університеті 

завдяки присутності в контингенті здобувачів освіти міжнародних студентів. Для 

цього були організовані: відвідування Ізраїльського, Іранського, Китайського, 

Турецького культурних центрів, Регіонального центру японської культури і освіти, 

Центру міжнародного співробітництва і міжнародної освіти університету; 

волонтерська допомога студентам-іноземцям в адаптації до нових соціокультурних 

умов, а також у підготовці до різноманітних культурно-просвітніх заходів; 

спілкування з представниками громадських організацій національних меншин, які 

діють у Харківській області; проведення занять з ритміки та розучування зі 

студентами різних факультетів університету танців різних народів; участь в 

інтерактивних заходах у модифікованому форматі Живої Бібліотеки тощо. 

На етапі вдосконалення та творчої самореалізації студенти експериментальних 

груп четвертого року навчання мали нагоду виступити в ролі Живих Книг. Вони 

самостійно, але за консультативною допомогою викладачів добирали інформацію 

стосовно народного танцю в різних культурах або про особливості невербального 

спілкування – мультимедійні зразки (фото, відео, аудіо-записи, документальні та 

художні фільми тощо), кожний студент – про одну культуру. Тобто студенти – Живі 

Книги виступали експертами кожний з традиційної танцювальної культури або 

специфіки невербальної комунікації одного конкретного народу. 

Результати контрольного етапу педагогічного експерименту засвідчили 

суттєво вищі рівні сформованості складників міжкультурної компетентності в 

учасників експериментальних груп порівняно з контрольними групами. При цьому 

результати груп Е2, які брали участь у впровадженні повного комплексу 

обґрунтованих педагогічних умов, виявилися вищими, ніж у тих, хто брав участь у 

впровадженні лише двох педагогічних умов (табл. 1). 

У цілому кількість студентів з достатнім рівнем сформованості особистісно-

афективного складника досліджуваної компетентності збільшилась на 11,4% в 

експериментальній і на 4,8% у контрольній групі, з оптимальним рівнем 

сформованості – на 20% в експериментальній і 5% в контрольній групі. Кількість  
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Таблиця 1 

Зміни рівнів сформованості складників міжкультурної компетентності 

майбутніх учителів хореографії 

Ш
и

ф
р

и
 г

р
у

п
 

К
о

н
ти

н
ге

н
т 

(о
сі

б
) 

Рівні сформованості 

початковий (%) достатній (%) оптимальний (%) 

конст. 

етап 

контр. 

етап 
+/- 

конст. 

етап 

контр. 

етап 
+/- 

конст. 

етап 

контр. 

етап 
+/- 

Особистісно-афективний складник 

Е1 39 59,0 30,8 -25,7 33,3 43,6 +10,3 7,7 25,6 +17,9 

Е2 31 54,8 19,4 -35,4 35,5 48,4 +12,9 9,7 32,2 +22,5 

К 61 54,1 44,3 -9,8 36,1 40,9 +4,8 9,8 14,8 +5,0 

Когнітивний складник 

Е1 39 30,8 18,0 -12,8 51,3 48,7 -2,6 17,9 33,3 +15,4 

Е2 31 29,0 16,1 -12,9 51,6 42,0 -9,6 19,3 41,9 +22,6 

К 61 29,5 21,3 -8,2 50,8 57,4 +6,6 19,7 21,3 +1,6 

Процесуальний складник 

Е1 39 41,0 25,6 -15,4 43,6 43,6 0 15,4 30,8 +15,4 

Е2 31 38,7 19,4 -19,3 45,2 38,7 -6,5 16,1 41,9 +25,8 

К 61 42,6 31,1 -11,5 42,6 52,5 +9,9 14,8 16,4 +1,6 

студентів з достатнім рівнем сформованості когнітивного складника зменшилась на 

5,7% в експериментальній групі (за рахунок переходу більшого числа студентів з 

достатнього на оптимальний рівень, ніж з початкового на достатній) і збільшилась 

на 6,6% в контрольній; кількість студентів з оптимальним рівнем зросла на 18,6% в 

експериментальній і лише на 1,6% в контрольній. Щодо процесуального складника 

досліджуваної компетентності динаміка за достатнім рівнем сформованості склала  

-2,9% в експериментальній і 9,9% в контрольній групі; за оптимальним рівнем 

відзначено позитивну динаміку на рівні 20,0% в експериментальній і 1,6% в 

контрольній групі. 

ВИСНОВКИ 

Узагальнення результатів теоретичного пошуку та експериментальної роботи 

дозволяє зробити такі висновки. 

1. Розкрито на основі узагальнення численних підходів суть міжкультурної 

компетентності майбутніх педагогів, яку розглянуто як динамічне інтегративне 

особистісно-професійне новоутворення, результат професійної підготовки, що 

забезпечує вчителеві здатність до ефективної професійної діяльності в умовах 

культурного різноманіття сучасного суспільства та освітнього середовища.  

Виокремлено у структурі досліджуваної компетентності три складники: 

особистісно-афективний (професійно значущі особистісні якості і властивості, що 

спрямовують майбутнього педагога на ефективну комунікацію і плідну співпрацю з 

представниками різних культур), когнітивний (професійні педагогічні, фахові, а 

також специфічні міжкультурні знання, що будуть покладені в основу професійної 

діяльності в умовах культурного різноманіття сучасного суспільства й освітнього 

середовища закладів освіти), процесуальний (фахові та педагогічні вміння, досвід 

спілкування і співпраці з представниками різних культур, врахування в професійній 

діяльності особливостей багатокультурного контингенту учнів). 
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Схарактеризовано особливості змісту міжкультурної компетентності 

майбутніх учителів хореографії, що зумовлюються особливостями їхньої 

професійної діяльності: учитель хореографії має справу з синтетичним за природою 

мистецтвом танцю і здійснює свої освітні функції в процесі хореографічної 

діяльності та виражальними засобами хореографічного мистецтва, переважно 

невербальними.  

Зроблено на цій основі висновок, що зміст когнітивного складника 

міжкультурної компетентності вчителя хореографії має містити, з-поміж іншого, 

комплекс відомостей про особливості невербального спілкування в різних 

культурах. 

2. Уточнено критерії сформованості складників досліджуваної 

компетентності. Для особистісно-афективного складника це міжкультурна 

толерантність, зацікавленість у пізнанні різних культур, прагнення до рівноправної 

співпраці з представниками різних культур, сприйняття ситуацій, які виникають у 

процесі міжкультурної взаємодії, як особистісно значущих. Для когнітивного 

складника критеріями визначено: знання теоретичних основ і методики 

міжкультурної освіти, знання про етнічне, мовне, культурне, конфесійне 

різноманіття населення України і основні риси культури народів, представники яких 

мешкають в Україні, знання особливостей народної хореографії і невербальної 

комунікації, традиційного костюму різних народів, а також особливостей різних 

стилів сучасного танцю. Для процесуального складника критеріями обрано уміння 

провадити хореографічну роботу з багатокультурним дитячим колективом, 

індивідуально працювати з дітьми – представниками різних культур, співпрацювати 

з багатокультурним соціальним довкіллям, колегами – представниками різних 

культур. 

Схарактеризовано три рівні сформованості складників міжкультурної 

компетентності майбутніх учителів хореографії: 1) початковий, що не є 

припустимим для професійної діяльності; 2) достатній, який є мінімально 

допустимим для професійної діяльності; та 3) оптимальний, що є найбільш бажаним 

для професійної діяльності сучасного вчителя хореографії. 

3. Теоретично обґрунтовано на основі обраних підходів (системного, 

компетентнісного, особистісно орієнтованого, особистісно-діяльнісного, 

середовищного, міжкультурного) та принципів (системності й цілісності, науковості, 

зв’язку теорії і практики, систематичності й послідовності, подвійного входження 

компонентів у загальну систему) педагогічні умови формування міжкультурної 

компетентності майбутніх учителів хореографії в освітньому середовищі 

педагогічного університету:  

1) розроблення інтегрованого міжкультурного і міждисциплінарного змісту 

освіти, що реалізується в аудиторній та позааудиторній навчально-пізнавальній, 

науково-дослідницькій, художньо-творчій діяльності, практичній підготовці 

майбутніх учителів хореографії; 

2) застосування інтерактивних, тренінгових, ігрових та дослідницьких форм і 

методів роботи для забезпечення пріоритетності формування особистісно-

афективного складника міжкультурної компетентності майбутніх учителів 

хореографії; 
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3) активне використання потенціалу міжнародного контингенту студентів 

педагогічного університету, створення середовища міжкультурного спілкування для 

забезпечення майбутнім учителям хореографії можливості набуття досвіду 

спілкування з представниками різних культур. 

Розроблено з метою експериментальної перевірки обґрунтованих педагогічних 

умов два варіанти їх упровадження в освітній процес педагогічного університету. 

Перший варіант передбачав запровадження першої і другої педагогічних умов, у 

другому варіанті до них додавалася третя умова. 

Процес формування міжкультурної компетентності майбутніх учителів 

хореографії в освітньому середовищі педагогічного університету представлено у 

вигляді моделі, яка містить концептуально-цільовий (мета, підходи принципи), 

організаційно-змістовий (педагогічні умови та етапи), діагностичний (складники, 

критерії та рівні їх сформованості, діагностичний інструментарій) блоки.  

4. Експериментально перевірено у ході варіативного експерименту 

обґрунтовані педагогічні умови. Аналіз результатів експериментального 

дослідження засвідчив дієвість виявлених педагогічних умов та уможливив 

висновок, що найбільш ефективною є комплексна реалізація одночасно всіх трьох 

педагогічних умов. 

Виявлено на основі зіставлення отриманих на контрольному етапі 

педагогічного експерименту результатів, їх кількісного та якісного аналізу, що 

реалізація обґрунтованих педагогічних умов формування міжкультурної 

компетентності майбутніх учителів хореографії сприяла суттєвим статистично 

значущим позитивним змінам у рівнях сформованості складників досліджуваної 

компетентності.  

Виявлено високу дієвість інноваційних методів навчально-пізнавальної 

роботи, а саме: інтерактивно-ігрових з елементами тренінгу толерантності, 

широкого залучення мультимедійних ресурсів, пошукових методів, як-от 

„розшифрування відеозаписів”.  

Модифіковано з метою наближення до специфіки професійної підготовки 

майбутніх учителів хореографії та впроваджено в освітній процес оновлену 

інтерактивну методику „Жива Бібліотека”. 

Таким чином, вирішення завдань дослідження зумовило досягнення його 

мети: науково обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови 

формування міжкультурної компетентності майбутніх учителів хореографії в 

освітньому середовищі педагогічного університету. 

Виконане дослідження не вичерпує всіх аспектів вирішення проблеми 

формування міжкультурної компетентності майбутніх учителів хореографії. До 

перспективних напрямів подальших досліджень відносимо розробку більш точного 

й гнучкого діагностичного інструментарію для вимірювання рівнів сформованості 

складників досліджуваної компетентності, розробку та апробацію різноманітних 

форм і методів навчально-виховної роботи міжкультурної спрямованості, пошук 

шляхів поглиблення співпраці закладу педагогічної освіти та громадських 

організацій національних меншин. 
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Тіщенко О. М. Формування міжкультурної компетентності майбутніх 

учителів хореографії в освітньому середовищі університету. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Державний вищий 

навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”. – 

Слов’янськ, 2020. 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та практичне розв’язання 

актуальної проблеми формування міжкультурної компетентності майбутніх учителів 

хореографії, що виявляється в обґрунтуванні й експериментальній перевірці 

педагогічних умов формування досліджуваної компетентності в освітньому 

середовищі педагогічного університету. Міжкультурна компетентність 

розглядається як динамічне інтегративне особистісно-професійне новоутворення, 

результат професійної підготовки, що забезпечує вчителеві здатність до ефективної 

професійної діяльності в умовах культурного різноманіття сучасного суспільства та 

освітнього середовища. До структури досліджуваної компетентності віднесено 

особистісно-афективний, когнітивний, процесуальний складники, уточнено критерії 

їх сформованості. Науково обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні 

умови формування міжкультурної компетентності майбутніх учителів в освітньому 

середовищі педагогічного університету: 1) розроблення інтегрованого 

міжкультурного і міждисциплінарного змісту освіти, що реалізується в аудиторній 

та позааудиторній навчально-пізнавальній, науково-дослідницькій, художньо-

творчій діяльності, практичній підготовці; 2) застосування інтерактивних, 

тренінгових, ігрових та дослідницьких форм і методів роботи; 3) активне 

використання потенціалу міжнародного контингенту студентів педагогічного 

університету, створення середовища міжкультурного спілкування. 

Ключові слова: майбутній учитель хореографії, компетентність, міжкультурна 

компетентність учителя, освітнє середовище педагогічного університету, педагогічні 

умови формування міжкультурної компетентності майбутніх учителів хореографії. 
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В диссертации осуществлено теоретическое обобщение и практическое 

решение актуальной проблемы формирования межкультурной компетентности 

будущих учителей хореографии, проявляющееся в обосновании и 

экспериментальной проверке педагогических условий формирования исследуемой 

компетентности в образовательной среде педагогического университета. 

Межкультурная компетентность рассматривается как динамическое интегративное 

личностно-профессиональное новообразование, результат профессиональной 

подготовки, обеспечивающее учителю способность к эффективной 

профессиональной деятельности в условиях культурного многообразия 

современного общества и образовательной среды. К структуре исследуемой 

компетентности отнесены личностно-аффективная, когнитивная, процессуальная 

составляющие, уточнены критерии их сформированности. Научно обоснованы и 

экспериментально проверены педагогические условия формирования 

межкультурной компетентности будущих учителей хореографии в образовательной 

среде педагогического университета: 1) разработка интегрированного 

межкультурного и междисциплинарного содержания образования, реализуемого в 

аудиторной и внеаудиторной учебно-познавательной, научно-исследовательской, 

художественно-творческой деятельности, практической подготовке; 2) применение 

интерактивных, тренинговых, игровых и исследовательских форм и методов работы; 

3) активное использование потенциала международного контингента студентов 

педагогического университета, создание среды межкультурного общения. 

Ключевые слова: будущий учитель хореографии, компетентность, 

межкультурная компетентность учителя, образовательная среда педагогического 

университета, педагогические условия формирования межкультурной 

компетентности будущих учителей хореографии. 

Tishchenko O. M. The formation of Intercultural Competence of Future 

Choreography Teachers in the University Educational Environment. – Qualifying 

scientific work on the rights of the manuscript.  

Thesis for the scientific degree of Candidate of Pedagogic Sciences, speciality 

13.00.04 – Theory and Methods of Vocational Training. – State Higher Educational 

Establishment “Donbass State Pedagogical University”. – Sloviansk, 2020. 

The theoretical generalization and practical solution of the actual problem of 

intercultural competence formation of future choreography teachers is carried out in the 

thesis, which is shown in objectives and experimental check of pedagogical conditions of 

researched competence formation in the educational environment of Pedagogical University. 

The essence of intercultural competence of future teachers is revealed on the basis 

of generalization of numerous approaches which is considered as a dynamic integrative 

personal-professional innovation, the result of professional training that provides a 

teacher an ability of effective professional activity in the cultural diversity of modern 

society and educational environment.  

There are three components in the structure of the studied competence: personal-

affective (professionally significant personal qualities and proprieties that direct a future 

teacher to effective communication and fruitful cooperation with representatives of 

different cultures), cognitive (professional pedagogical, professional and specific 

intercultural knowledge that will be the basis of professional activity in the cultural 

diversity of modern society and the educational environment of educational institutions), 
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procedural (professional and pedagogical skills, experience of communication and 

cooperation with representatives of different cultures, taking into account the professional 

activities of multicultural students). 

The special aspects of the content of intercultural competence of future 

choreography teachers due to the special aspects of their professional activity are 

characterized: a choreography teacher deals with naturally synthetic dance art and 

performs its educational functions in the process of choreographic activity and expressive 

means of choreographic art, mostly nonverbal.  

The criteria for the formation of the studied competence components are specified. 

For the personality-affective component there are intercultural tolerance, interest in 

learning about different cultures, the desire for equal cooperation with representatives of 

different cultures, the perception of situations that arise in the process of intercultural 

interaction as personally significant. For cognitive there are knowledge of theoretical 

foundations and methods of intercultural education, knowledge of ethnic, linguistic, 

cultural, religious diversity of the Ukraine population and the main features of the culture 

of peoples living in Ukraine, knowledge of folk choreography and nonverbal 

communication, traditional costumes of different peoples, and features of different styles 

of modern dance. For procedural there are the ability to conduct choreographic work with 

a multicultural children's team, to work individually with children who are representatives 

of different cultures, to cooperate with a multicultural social environment, to work with 

colleagues who are representatives of different cultures. Three levels of components 

formation of intercultural competence of future choreography teachers are characterized: 

initial, sufficient, optimal. 

The pedagogical conditions of formation of intercultural competence of future 

choreography teachers in the educational environment of Pedagogical University are 

theoretically substantiated: 1) development of integrated intercultural and interdisciplinary 

content of education, which is realized in a classroom and extracurricular educational-

cognitive, research, artistic-creative activity, practical training of future choreography 

teachers; 2) the use of interactive, training, game and research forms and methods of work 

to ensure the priority of forming a personal-affective component of intercultural competence 

of future choreography teachers; 3) active use of the potential of the international contingent 

of students of the Pedagogical University, creating an environment of intercultural 

communication to provide future teachers of choreography the opportunity to gain 

experience in communication with representatives of different cultures. 

Two options of their introduction into the educational process of the Pedagogical 

University are developed for the purpose of experimental verification of the substantiated 

pedagogical conditions. The first option is provided for the introduction of the first and the 

second pedagogical conditions, the third condition is added to the second option. The 

analysis of the results of the experimental research proved the effectiveness of the 

identified pedagogical conditions and made it possible to conclude that the most effective 

is the comprehensive implementation of all three pedagogical conditions simultaneously. 

Key words: future choreography teacher, competence, intercultural competence of 

teacher, educational environment of Pedagogical University, pedagogical conditions of 

formation of intercultural competence of future choreography teachers. 


