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У статті обґрунтовано необхідність підготовки бакалавра початкової 
освіти до організації музично-рухової діѐльності з дітьми молодшого шкільного віку; 
уточнено функціональну сутність понѐттѐ «професійна підготовка» майбутнього 
вчителѐ початкової школи; актуалізовано необхідність використаннѐ відомих 
концепцій активного навчаннѐ музики у процесі організації музично-рухової 
діѐльності молодших школѐрів. 
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Постановка проблеми. Одніюя з вимог сучасної початкової освіти в 
Україні ю підготовка висококваліфікованих педагогічних кадрів, здатних до 
творчої праці, професійного розвитку, а також спроможних вирішувати 
складні проблеми сучасності. Вихованнѐ здорової та компетентної 
особистості, забезпеченнѐ прав дитини на повноцінний фізичний, 
інтелектуальний, моральний і соціальний розвиток, формуваннѐ передумов 
навчальної діѐльності, ю головними пріоритетами сучасної вітчизнѐної 
початкової освіти. Важливу роль у цьому відіграю педагог-початківець, тому 
що майбутні вчителі початкової ланки освіти повинні не лише набути високої 
фахової кваліфікації, але й одночасно оволодіти змістом та методикоя 
роботи з дітьми в галузі художньо-естетичного вихованнѐ засобами 
музичного мистецтва, що вклячаю: теоретичні та практичні знаннѐ основ 
музичного мистецтва; формуваннѐ мистецької активності й естетичного 
ставленнѐ до музичного мистецтва, елементарної музичної культури; 
володіннѐ прийомами та засобами музично-рухової діѐльності. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема підготовки майбутнього 
вчителѐ початкових класів завжди була нагальноя длѐ науковців та 
практиків. Так, у педагогічних працѐх досліджено концептуальні домінанти 
теорії та методики професійної освіти вчителѐ (С. У. Гончаренко, І. А. Зѐзян, 
Н. Г. Ничкало, С. О. Сисоюва, І. В. Соколова та ін. ); питаннѐ фахової 
підготовки майбутніх вчителів початкової освіти (В. Ш. Бондар, Н. М. Бібік, 
О. Я. Савченко, І. М. Шапошнікова та ін.); теоретичні основи мистецької 
педагогіки (У. Б. Абдулін, Б. А. Брилін, Н. А. Ветлугіна, О. В. Лобова, 
Л. М. Масол, Г. Ю. Ніколії, О. М. Олексяк, В. Ф. Орлов, О. М. Отич, 
О. П. Рудницька та ін.).  
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Разом із тим дуже важливим, на наш поглѐд, залишаютьсѐ питаннѐ 
підготовки бакалаврів початкової освіти до розуміннѐ, а головне 
використаннѐ музичного мистецтва у своїй майбутній професійній 
діѐльності. Актуальність ціюї проблеми зумовляютьсѐ, зокрема, суспільно-
економічними та політичними зрушеннѐми в нашій країні. Сьогоденнѐ 
освітѐнської ниви (а саме: аналіз стану підготовки вчителів початкової 
ланки освіти, науково-педагогічної літератури, нормативних документів) 
дозволив виѐвити певні суперечності: між вимогами нормативно-правових 
актів, що регламентуять функціональність системи вищої освіти, та 
недостатньоя розробленістя відповідного теоретико-методичного 
забезпеченнѐ; між потребоя у музично освічених учителѐх нової формації, 
і реальним станом їх підготовки (зокрема до організації музично-рухової 
діѐльності дітей). Тому метою нашої статті стаять дослідженнѐ  змістових 
характеристик підготовки бакалаврів початкової освіти в контексті 
організації музично-рухової діѐльності з дітьми молодшого шкільного віку.  

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети дослідженнѐ 
використано загальнонаукові методи: аналіз і синтез наукової психолого-
педагогічної літератури, абстрагуваннѐ, порівнѐннѐ й узагальненнѐ, що 
дало змогу з’ѐсувати особливості підготовки бакалаврів початкової освіти в 
контексті організації музично-рухової діѐльності з дітьми молодшого 
шкільного віку, а також конкретно-науковий метод термінологічного 
аналізу, що забезпечив розкриттѐ сутності основоположних понѐть. 

Виклад основного матеріалу. Глибокі економічні, політичні та соціаль-
ні зрушеннѐ, що відбуваятьсѐ останнім часом у нашій країні, зумовляять 
перманенті реформуваннѐ вітчизнѐної системи освіти, зокрема початкової. 
Практична реалізаціѐ визначених МОН України завдань у цій галузі залежить 
насамперед від педагога, ѐкий здатний оріюнтуватисѐ у природних, 
політичних та соціальних умовах, розбиратисѐ в особливостѐх культури і 
мистецтва, вміти оволодівати науковоя інформаціюя. Тому підготовка 
майбутніх учителів початкових класів набуваю особливої актуальності. 

У словнику української мови термін підготовка визначаютьсѐ ѐк 
«запас знань, навичок, досвід тощо, набутий у процесі навчаннѐ, 
практичної діѐльності» *9+. Інші словникові визначеннѐ професійної 
підготовки презентуятьсѐ ѐк: сукупність спеціальних знань, навичок, умінь, 
ѐкостей трудового досвіду та норм поведінки, що забезпечуять 
можливість успішної праці за обраноя професіюя; процес повідомленнѐ 
учнѐм відповідних знань, умінь *11, с 390+; система організаційних та 
педагогічних заходів, ѐкі забезпечуять формуваннѐ в особистості 
професійної спрѐмованості, знань, умінь і навичок, професійної готовності 
до такої діѐльності; здійсняютьсѐ в межах навчаннѐ в педагогічних вишах, 
університетах та на факультетах підвищеннѐ кваліфікацій *13].   
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Науковець О. Я. Савченко, аналізуячи стан професійної підготовки 
майбутніх учителів початкової школи, робить висновки про те, що, по-
перше, професійне становленнѐ молодого вчителѐ відбуваютьсѐ в 
суперечливому педагогічному середовищі, ѐке активно зміняютьсѐ, і в 
соціальному середовищі, ѐке далеко не завжди сприѐтливе длѐ освіти й 
вихованнѐ, а по-друге, останнім часом стихійно поширилисѐ і 
ускладнилисѐ функції вчительської праці, ѐка охопляю тепер навчальну, 
виховну, розвивальну, культурно-просвітницьку, соціально-педагогічну, 
корекційну, комунікативну, проективну, інноваційну, дослідницьку тощо. 
«Більшість цих функцій маять універсальний характер і ю будівельним 
матеріалом професійно-особистісного розвитку сучасного вчителѐ. А саме 
це ю метоя сучасної педагогічної освіти» *8, с. 3+. 

У контексті нашого дослідженнѐ стаять досить важливими пошуки 
науковцѐми шлѐхів удосконаленнѐ процесу підготовки майбутнього 
вчителѐ, зокрема спеціаліста в галузі початкової освіти. Так, про юдність 
загальнокультурного та фахового у процесі підготовки майбутніх учителів 
початкових класів говорѐть І. А. Зѐзян, Г. М. Падалка, О. Л. Шевняк; 
наукові ідеї про необхідність опануваннѐм основ «педагогіки мистецтва» 
вчителѐми початкових класів звучать у розвідках Л. М. Отич, Г. Ю. Ніколаї, 
О. П. Рудницької, О. П. Хижної та ін.  

У процесі дослідженнѐ теоретико-методологічного та методичного 
аспектів художньо-педагогічної діѐльності вчителѐ початкової школи 
О. П. Хижна розглѐдаю професійно-педагогічну підготовку ѐк підготовку 
майбутнього вчителѐ до неперервного професійного розвитку, процес 
привласненнѐ знань, умінь, навичок, способів дій у системі професійної 
освіти, необхідних длѐ здійсненнѐ того або іншого виду професійно 
діѐльності [10, с. 29–30+. На нашу думку, саме «привласненнѐ» 
поліфункціональних знань, умінь, навичок та способів дій (у тому числі 
музичних, музично-естетичних, музично-ритмічних та ін.) спрѐмовуять 
професійно-педагогічну підготовку бакалаврів початкової освіти ѐк на 
вдосконаленнѐ фахової компетентності, так і на професійно-особистісний 
розвиток сучасного вчителѐ. 

Про підготовку майбутніх учителів початкових класів, ѐка була б 
акцентована не тільки на специфічні, вузькоспеціальні навички, говорѐть 
дослідженнѐ сучасних науковців. Так, Б. І. Нестерович серед педагогічних 
умов підготовки майбутніх учителів початкових класів до музичного 
вихованнѐ дітей у позакласній роботі фіксую увагу на розвиткові здатності 
студентів до комплексної реалізації художньо-аксіологічних та 
загальнопедагогічних умінь. На думку дослідника, педагог маю 
усвідомлявати, що найрезультативнішоя формоя впливу музики на 
дитину ю світоглѐдна. Сприймаячи музику, вважаю науковець, вихованці 
стаять учасниками естетичного діалогу з автором, у ѐкому відбуваютьсѐ 
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корекціѐ ціннісних оріюнтацій школѐрів. Тому вчителя початкових класів 
необхідно «опанувати у процесі фахової підготовки алгоритми музично-
педагогічної діѐльності, аби вміти грамотно організувати процес взаюмодії 
дитини з музичним мистецтвом» *4, с. 9, 16+. Ми згодні з автором та у своя 
чергу зазначимо, що саме музично-рухова діѐльність ю одним із тих 
елементів, що складаять музично-педагогічну діѐльність.  

Роль музично-рухливої діѐльності в музично-творчому розвиткові 
учнів початкової школи окресляю у своїх працѐх О. В. Лобова. Науковець 
аналізую основні види, форми й методи творчо спрѐмованої музично-
рухливої діѐльності молодших школѐрів на уроках музичного мистецтва та 
дотримуютьсѐ думки про те, що в культуротворчій моделі сучасного уроку 
різні форми музичних рухів маять пронизувати всі види музичної 
діѐльності. Найпростіші з них, вважаю автор, – ритмічні оплески і 
крокуваннѐ – застосовуятьсѐ під час слуханнѐ музики вже з перших занѐть, 
а поступово вводѐтьсѐ інші форми рухливої діѐльності: виконаннѐ 
ритмічних рухів, музично-рухлива імпровізаціѐ, складаннѐ власних 
танцявальних рухів, театралізації музичного образу *2, с. 112].  

Як свідчить Н. В. Зайцева, видатний російський педагог, лікар 
П. Ф. Лесгафт вивчав необхідність взаюмозв’ѐзку розумового та фізичного 
вихованнѐ з метоя створеннѐ концепції всебічного розвитку дитини. Процес 
фізичного вихованнѐ він запропонував будувати (створявати) відповідно до 
такого алгоритму: дитина відтворяю елементарні рухи, порівняю їх, 
установляю різниця, аналізую; рухи поступово ускладняятьсѐ, дитина 
вчитьсѐ долати труднощі під керівництвом дорослого; дитина дію з 
урахуваннѐм оточуячих її предметів; її рухи все більш скоординованими; 
відтворяячи складні рухи в різноманітних видах свою діѐльності, дитина 
закріпляю накопичені вміннѐ *14+. Крім того, педагог розглѐдав гру ѐк вправу, 
за допомогоя ѐкої дитина готуютьсѐ до життѐ. На думку П. Лесгафта, велику 
виховну цінність маять правила рухливих ігор, вони виступаять ѐк своюрідні 
закони, виконаннѐ ѐких ю обов’ѐзковим длѐ всіх учасників гри. 
Підпорѐдкуваннѐ правилам вимагаять від дітей вольових проѐвів, 
організованості, витримки, уміннѐ керувати своїми почуттѐми, рухами.   

Таким чином, ми можемо констатувати, що ідеї П. Ф. Лесгафта і через 
понад сто років не втратили своюї актуальності та діювості, а саме: 
одночасно з вихованнѐм морально-вольових ѐкостей особистості під час 
рухів, гри відбуваютьсѐ активізаціѐ розумової діѐльності дитини. Крім того, 
вважаюмо, що завдѐки оформлення фізичних рухів музичним орнаментом 
тренуютьсѐ увага, уточняятьсѐ наѐвні уѐвленнѐ, понѐттѐ, розвиваятьсѐ 
уѐва, пам’ѐть, кмітливість, участь у грі, вчить дітей оріюнтуватисѐ у просторі. 
На нашу думку, необхідно враховувати позиції видатного педагога у 
процесі підготовки бакалаврів початкової освіти до організації музично-
рухової діѐльності.  
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Н. К. Мар’ювич підготовку майбутніх учителів початкових класів до 
організації музично-ігрової діѐльності тлумачить ѐк «частину мистецької 
підготовки, що наскрізно охопляю всі складники навчально-виховного 
процесу педагогічного ВНЗ ѐк системи, здійсняютьсѐ у взаюмозв’ѐзку із 
загальнопедагогічноя підготовкоя й передбачаю етапність формуваннѐ 
готовності вчителѐ початкових класів до означеної діѐльності в юдності 
знаннюво-підготовчого, технологічно-практичного, креативно-
організаторського етапів» *3, с. 7+. На нашу думку, процес музичної 
підготовки бакалаврів початкової освіти спрѐмовуютьсѐ через формуваннѐ 
музичних компетенцій, а з урахуваннѐм особливостей організації музично-
рухової діѐльності, акцентуютьсѐ увага на ритмічно-рухових компетенціѐх. 

Важливоя складовоя професійно-педагогічної готовності до 
музичного вихованнѐ молодших школѐрів ю готовність майбутнього 
вчителѐ початкової освіти до організації музично-рухової діѐльності. Тому 
невипадково одніюя із закономірностей сучасної музично-педагогічної 
освіти стаю впровадженнѐ популѐрних концепцій музичного вихованнѐ до 
навчально-виховного процесу ѐк у школі, так і на музично-педагогічних 
факультетах вищих навчальних закладів різних країн. На думку багатьох 
науковців, творчий розвиток особистості, її самореалізаціѐ, підготовка 
професіонала своюї справи неможливі без мистецької (музичної) освіти. Як 
ми зазначали в попередніх публікаціѐх, теоретичні та методичні засади 
ритміки Е. Жак-Далькроза, елементарне музикуваннѐ за системоя Карла 
Орфа, релѐтивний спів за Золтаном Кодаюм або окремі елементи цих та 
інших концепцій (ѐк загальновизнаних, так і таких, що розвиваять і 
«омузичуять» дитину) використовуятьсѐ майже в усіх сучасних 
технологіѐх музично-педагогічної освіти. На факультетах мистецтв ведетьсѐ 
докладна підготовка майбутніх учителів музики [6, с. 360+. Проте на 
сьогодні наш досвід доводить, що доцільно основи музичної освіти 
(зокрема, музичні – ритмічно-рухові компетенції) ґрунтовніше надавати 
майбутнім учителѐм початкової школи, а не тільки педагогам-музикантам.  

Нагадаюмо, що серед ритмічно-рухових компетенцій майбутнього 
педагога ми виокремляюмо такі: загальні прийоми ігрової музичної 
діѐльності; основні положеннѐ ритмічного вихованнѐ; основні положеннѐ 
системи ритмічного вихованнѐ Е. Жак-Далькроза; уміннѐ, навички та 
початковий досвід роботи застосовувати логоритмічні методи і прийоми у 
професійній роботі; проводити профілактичні занѐттѐ з використаннѐм 
музично-ритмічної та музично-ігрової діѐльності, застосуваннѐм 
елементарного музикуваннѐ, а також сприйманнѐ музики; проводити 
занѐттѐ з використаннѐм музично-ритмічних вправ; проводити музично-
рухові ігри *там само+. Основоя длѐ таких міркувань нам послуговуять нові 
реалі освітѐнського сьогоденнѐ.  
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Про сутність та елементи Нової української школи говорить 
Л. Гриневич, Міністр освіти і науки України. Зокрема, презентуячи Концепція 
Нової української школи, вона наголошую на такій проблемі, ѐк необхідність 
готувати випускника до реалій життѐ та пропоную низку елементів у цьому 
напрѐмі: компетентнісний зміст освіти; вмотивований і кваліфікований 
учитель; наскрізний процес вихованнѐ, ѐкий формую цінності; педагогіка 
партнерства; оріюнтаціѐ на потреби учнѐ, дитиноцентризм; нова структура 
школи; справедливий розподіл публічних коштів, рівний доступ; сучасне 
освітню середовище; реальна автономіѐ шкіл, забезпеченнѐ ѐкості *15+. 
Вважаюмо, що інноваційне баченнѐ прогресивних ідей видатних педагогів-
музикантів ХХ століттѐ зможуть суттюво збагатити змістову наповненість нових 
програм, у тому числі тих, що стосуятьсѐ формуваннѐ такої компетентності, 
ѐк загальнокультурна грамотність.  

Отже, стаю очевидним, що музична підготовка здатна гармонізувати 
духовне, емоційно-моральне, фізичне й інтелектуальне в особистості. Саме 
тому так важливо приділѐти більше уваги проблемі готовності бакалаврів 
початкової освіти до організації музично-рухової діѐльності. Причому, мова 
йде не про спеціальну професійну музичну освіту, а тільки «елементарне 
музичне навчаннѐ», ѐке потрібно майбутнім педагогам у межах фаху. 

Уперше «елементарне музикуваннѐ», «елементарну музику» у своїй 
педагогічній роботі використовував Карл Орф («елементарний» означаю 
первісний, початковий, найпростіший та не ю синонімом примітивізму). Длѐ 
цього німецького педагога і музиканта основоположними засобами 
вихованнѐ дітей у школі була елементарна музика, елементарний 
інструментарій, елементарні словесні тексти. Завданнѐм музичного 
вихованнѐ, за К. Орфом, ю стимуляваннѐ і спрѐмовуваннѐ творчої фантазії, 
уміннѐ імпровізувати, творити у процесі індивідуального й колективного 
музикуваннѐ, спираячись на зв’ѐзок музики з жестом, словом, танцем, 
пантомімоя. А головними засобами навчаннѐ іта вихованнѐ стала юдність 
слова, музики і руху *7+. Ідеѐ К. Орфа полѐгаю в тому, що в основі навчаннѐ 
лежить «принцип активного музикуваннѐ» і «навчаннѐ у дії», на думку 
педагога-музиканта, дітѐм потрібна своѐ музика, спеціально призначена 
длѐ музикуваннѐ на первинному етапі, первинна музична освіта повинна 
бути сповнена позитивних емоцій і радісного відчуттѐ гри. Комплексне 
навчаннѐ музиці на уроці в початковій школі надаю дітѐм широкі 
можливості длѐ творчого розвитку здібностей. Основний напрѐм у 
методиці К. Орфа – ігрові моделі занѐть, у формі найбільше прийнѐтій у 
початковій школі. Оволодіваячи мовоя музики, поступово пізнаячи 
засоби її виразності й застосовуячи їх у своїй виконавській практиці, діти і 
розумом, і відчуттѐми залучаятьсѐ до створеннѐ музики.  

Як зазначаю Г. Ю. Ніколаї, серед систем масового музичного вихованнѐ 
хронологічно першоя з них була концепціѐ швейцарського педагога і 
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композитора Емілѐ Жак-Далькроза (1865–1950). Серед багатьох елементів 
музичних творів, підкресляю науковець, з рухом найтісніше пов’ѐзані ритм, 
темп та динаміка. Саме тому вони були використані Е. Жак-Далькрозом та 
К. Орфом у їх оригінальних системах музичного вихованнѐ. Науковець 
свідчить, що і ритміка Далькроза, і музичній рух Орфа складаятьсѐ з двох 
квазіетапів. «На першому з них у процесі багаточисельних музично-рухових 
вправ (у тому числі у процесі фортепіанної імпровізації та гри на шумових 
інструментах) розвиваютьсѐ елементарне чуттѐ риму через переживаннѐ його 
всім тілом. На другому завданнѐ різнѐтьсѐ: у Далькроза – це розвиток 
пластики ѐк технічної основи переживаннѐ й вираженнѐ жестом і тілом 
емоційного змісту музичних творів та зриме відтвореннѐ їх форми, що в 
кінцевому підсумку формую музичне мисленнѐ; у Орфа – це участь у 
пантомімі, танці, музичному театрі» *5, с. 305+. 

На нашу думку, великим скарбом длѐ майбутніх учителів початкової 
школи ю методична розробка дитѐчих рухливих ігор, ѐкі Василь Верховинець 
вважав одним із основних засобів музичного вихованнѐ дітей. Саме рухливі 
ігри складаять основу репертуару методичного посібника «Веснѐночка». До 
нього увійшов етнографічний матеріал, фольклорні записи різних 
композиторів, а також власні твори. Як підкреслявав автор посібника, 
завдѐки іграм можна виховати в дитини всі ті властивості, ѐкі ми шануюмо в 
лядей і ѐкі нам хотілосѐ б прищепити малечі різними оповіданнѐми, 
бесідами та навчаннѐм. Педагог  акцентував увагу на великому значенні 
забавок та рухливих ігор длѐ: інтелектуального розвитку; стимуляваннѐ 
фантазії, творчості; формуваннѐ вмінь керувати власними емоціѐми та 
почуттѐми; позитивного психологічного стану; фізичного розвитку дитини; 
вихованнѐ приѐтельських стосунків між дітьми, між учнѐми та вчителѐми; 
здійсненнѐ морального та естетичного вихованнѐ *1, с. 24+. 

У вищих навчальних закладах В. М. Верховинець викладав 
розроблений ним курс «Дитѐчі ігри». На занѐттѐх педагог вивчав зі 
студентами рухливі музичні ігри та знайомив слухачів із методикоя їх 
проведеннѐ. Він розповідав зміст гри, розподілѐв ролі серед студентів, і 
післѐ вивченнѐ вокальної частини слухачі курсу закріплявали матеріал, 
виконуячи пісня разом із рухами *12+. На нашу думку, саме залученнѐ 
бакалаврів початкової освіти до активної музично-рухової діѐльності 
сприѐю підготовці студентів до організації такої роботи у школі. 

Висновки. Отже, підготовка бакалаврів початкової освіти до 
організації музично-рухової діѐльності з дітьми молодшого шкільного віку 
маю декілька аспектів, а саме: по-перше, вона повинна вміщувати ѐк 
загально-педагогічну, так і музичну складову; по-друге, бути основоя 
формуваннѐ музичних компетенцій майбутніх учителів початкової школи; і 
по-третю, використовувати сучасні технології активного навчаннѐ музики. 
Це допоможе спеціалістам у галузі початкової школи відповідати на 
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виклики нових реалій освітѐнської ниви. Виконане дослідженнѐ відкриваю 
перспективу длѐ більш глибокого вивченнѐ поставленої проблеми, 
зокрема особливостей реалізації музичної підготовки бакалаврів 
початкової освіти. 
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РЕЗЮМЕ 
Пушкарь Лариса. Подготовка бакалавров начального образованиѐ к 

организации музыкально-двигательной деѐтельности младших школьников. 
В статье обосновываетсѐ необходимость подготовки бакалавра начального 

образованиѐ к организации музыкально-двигательной деѐтельности с детьми 
младшего школьного возраста. Уточнѐетсѐ функциональнаѐ составлѐящаѐ 
понѐтиѐ «профессиональнаѐ подготовка» будущего учителѐ начальной школы. 
Актуализируетсѐ необходимость  использованиѐ известных концепций активного 
обучениѐ музыки в процессе организации музыкально-двигательной деѐтельности 
младших школьников. 

Ключевые слова: подготовка, бакалавры начального образованиѐ, 
музыкально-двигательнаѐ деѐтельность, младшие школьники, музыкально-
двигательные игры. 

SUMMARY 
Pushkar Larysa. Preparation of bachelors of primary education for the organization 

of musical-motor activity of junior schoolchildren. 
The aim of the article is to study the content characteristics of the preparation of 

bachelors of primary education in the context of organization of musical-motor activity with 
children of junior school age.  

The article substantiates the necessity of preparing a bachelor of primary education 
for the organization of musical-motor activity with children of junior school age. The 
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functional component of the concept “professional training” of the future teacher of primary 
school is specified. The necessity of using well-known conceptions of music active learning in 
the process of organizing musical-motor activity of junior schoolchildren is revealed. 

The implementation of the tasks defined by the Ministry of Education and Science of 
Ukraine today largely depends on the teacher who is able to orientate himself in economic, 
political and social conditions, to understand culture and art, to master scientific information. 

Most of the scientific definitions of professional training vary on the basis of the 
following: it is a system of organizational and pedagogical activities that ensures the 
formation of a person’s professional orientation in knowledge, skills and professional 
readiness for such activities. 

The process of preparing a bachelor of primary education for the organization of 
musical-motor activity should take into account several aspects: the combination of the 
general pedagogical and musical component, it should be the basis for the formation of 
musical competencies of the future primary school teachers, and use modern technologies of 
active music education (rhythmic education of E. Jaques-Dalcroze, conceptions of K. Orff, 
staging of children’s songs according to V. Verkhovynets). This will help primary school 
teachers respond to the challenges of the new realities of the educational area. The study 
offers a perspective for a more in-depth study of the problem, in particular the 
implementation of the musical preparation of the bachelors of primary education. 

Key words: preparation, bachelors of primary education, musical-motor activity, 
junior schoolchildren, musical-motor games. 

 

УДК 37.014.018. 792.8(1:4=112.2) 
Вікторія Солощенко  

Сумський державний педагогічний  
університет імені А. С. Макаренка 

ORCID ID 0000-0002-5888-3796 
DOI 10.24139/2312-5993/2017.08/045-057 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ВИЩОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В ОБ’ЄДНАНІЙ НІМЕЧЧИНІ 

 

У статті висвітлено нормативно-правове забезпеченнѐ вищої хореографічної 
освіти в об’юднаній Німеччині, що і було метоя ціюї публікації. 

На основі описово-аналітичних методів наукового дослідженнѐ, зокрема 
теоретичного аналізу (виокремлено три рівні управліннѐ вищоя освітоя, а саме: 
федеральний, суб’юктно-федеральний та місцевий), порівнѐльно-зіставного аналізу 
(зображено іюрархія управліннѐ системоя вищої освіти в країні та визначено 
провідні компетенції цих установ), узагальненнѐ (охарактеризовано основні 
положеннѐ «Танцявального плану Німеччини» (2005–2010 рр.), визначено його мету, 
завданнѐ та окреслено його структуру), причинно-наслідкового аналізу (доведено 
успішність у досѐгненні мети цього проекту, що забезпечило йому всесвітньо відому 
славу й стало прикладом длѐ розробленнѐ та заснуваннѐ власних національних 
танцявальних планів у низці країн ЄС, зокрема Швейцарії, Іспанії та Австралії), 
реалізовано основні завданнѐ дослідженнѐ. 

Ключові слова: нормативно-правова база, розвиток, освіта, вища освіта, 
хореографіѐ, танець, вищий навчальний заклад, університет, Німеччина.  

 




