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Психолого-педагогічні умови проведення занять по хореографії з 

віковою категорією – рання дорослість. 

 

Стаття розглядає кінець підліткового віку та початок ранньої дорослості, 

як вікового періоду особистості, що припадає на час навчання у вищий школі. 

Досліджені кризи цього віку. Простежені методи навчання педагогіки та їх 

застосування в хореографічній освіті вищої школи. Опрацьоване застосування 

теоретичних знань про ранню дорослість для студентів хореографів вищої 

школи. 
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школа. 

The article examines the end of adolescence and the beginning of early 

adulthood as the age of the personality that occurs during the period of study in high 

school. Crises of this age are investigated. Traced methods of teaching pedagogy and 

their application in choreographic education of higher education. The application of 

theoretical knowledge about early adulthood for students of high school 

choreographers is worked out. 
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Бажаючи розвинути інтерес викладачів хореографії вищої школи до 

особистості студента, а також для спростування поширеної думки, що студент – 

це особистість підлітковий вік, якої давно закінчився і не відображання у 

фаховій літературі психологічної характеристики особистості студента 

спонукали до вивчення цієї теми. Закінчення дуже важкого періоду 

становлення особистості та перехід не в менш важливий період – юність, або 

ранню дорослість припадає на час коли особа вчиться у вищий школі. 



Більшість людей на землі хоче жити в мирі та стабільності, тому на викладачах 

вищої школи лежить обов’язок – навчати так, щоб допомогти студенту не 

тільки опанувати майбутню професію найбільш досконало, а й навчитись 

справлятись з кризисними періодами свого віку, конструктивно співпрацювати 

з іншими та стати психологічно здоровим дорослим. 

Термін «студент» латинського походження, в перекладі на українську 

мову означає ретельно працюючий, той, що займається, тобто опановує 

знаннями. 

Студент як людина певного віку і як особистість може характеризуватися 

з трьох сторін: з психологічної, з соціальної та з біологічної. Вивчення цих 

сторін розкриває якості і можливості студента, його вікові та особистісні 

особливості.  

Порівняно з іншими віковими групами в юнацькому віці відзначається 

найвища швидкість оперативної пам’яті і переключення уваги, вирішення 

вербально-логічних задач і тощо. Таким чином, студентський вік 

характеризується досягненням найвищих, «пікових» результатів, які базуються 

на всіх попередніх процесах біологічного, психологічного, соціального 

розвитку. 

Якщо ж вивчити студента як особистість, то вік 18–20 років – це період 

найбільш активного розвитку моральних і естетичних почуттів, становлення і 

стабілізації характеру і, що особливо важливо, оволодіння повним комплексом 

соціальних ролей дорослої людини: громадянських, професійно-трудових тощо 

[2]. Провідним чинником розвитку в даний період є трудова діяльність, а 

головними завданнями ранньої дорослості стають самовизначення і створення 

сім’ї [7]. Тобто, інтелект використовується, щоб вирішити з його допомогою 

реальні проблеми, які можуть визначити подальше життя людини [6]. 

Перетворення мотивації, всієї системи ціннісних орієнтацій, з одного 

боку, інтенсивне формування спеціальних здібностей у зв’язку з 

професіоналізацією – з іншого, виділяють цей вік як центральний періоду 

становлення характеру і інтелекту. 



Разом з тим фахівці в області вікової психології і фізіології відзначають, 

що здатність людини до свідомої регуляції своєї поведінки в 17–19 років 

розвинута не повною мірою. Нерідкі невмотивований ризик, невміння 

передбачити наслідки своїх вчинків, в основі яких можуть бути не завжди гідні 

мотиви. Так, В. Т. Лісовський зазначає, що 19–20 років – це вік безкорисливих 

жертв і повної самовіддачі, але і частих негативних проявів. 

Юність – пора самоаналізу і самооцінок. Самооцінка здійснюється 

шляхом порівняння ідеального «я» з реальним. Але ідеальне «я» ще не вивірене 

і може бути випадковим, а реальне «я» ще всебічно не оцінено самою 

особистістю. Це об’єктивна суперечність в розвитку особистості молодої 

людини може викликати у нього внутрішню невпевненість в собі і 

супроводжується іноді зовнішньою агресивністю, розбещеністю або відчуттям 

незрозумілості. 

Канадський психолог Д. Марша в 1966 році, виділив чотири етапи 

розвитку ідентичності, вимірювані ступенем професійного, релігійного і 

політичного самовизначення молодої людини. 

1. «Невизначена, розмита ідентичність» характеризується тим, що індивід 

ще не виробив скільки-небудь чітких переконань, не вибрав професії і не 

зіткнувся з кризою ідентичності. 

2. «Дострокова, передчасна ідентифікація» має місце, якщо індивід 

включився у відповідну систему відносин, але зробив це не самостійно, в 

результаті пережитої кризи і випробування, а на основі чужих думок, слідуючи 

чужому прикладу чи авторитету. 

3. Етап «мораторію» характеризується тим, що індивід знаходиться в 

процесі нормативного кризи самовизначення, вибираючи з численних варіантів 

розвитку той єдиний, який може вважати своїм. 

4. «Досягнута зріла ідентичність» визначається тим, що криза завершена, 

індивід перейшов від пошуку себе до практичної самореалізації. 

На II і III курсах нерідко виникає питання про правильність вибору вузу, 

спеціальності, професії. До кінця III курсу остаточно вирішується питання про 



професійне самовизначення. Однак трапляється, що в цей час приймаються 

рішення в майбутньому уникнути роботи за фахом. За даними, наведеними В. 

Лисовським, лише 64% старшокурсників чотирьох найбільших вузів Санкт-

Петербурга однозначно вирішили для себе, що їх майбутня професія повністю 

відповідає їх основним схильностям і інтересам. Найчастіше спостерігаються 

зрушення в настрої студентів – від захопленого в перші місяці навчання у 

вищій школі до скептичного при оцінці режиму вищого закладу, системи 

викладання, окремих викладачів тощо. 

Досить часто професійний вибір людини визначають випадкові фактори. 

Це явище особливо небажано при виборі вищої школи, так як такі помилки 

дорого обходяться і суспільству, і особистості. Тому профорієнтаційна робота з 

молодими людьми, які надходять до вищої школи, надзвичайно важлива. 

Різка ломка багаторічного звичного робочого стереотипу, основу якого 

складає відкрите І. Павловим психофізіологічне явище – динамічний стереотип, 

іноді призводить до нервових зривів і стресових реакцій. З цієї причини період 

адаптації, пов’язаний з ломкою колишніх стереотипів, може на перших порах 

зумовити і порівняно низьку успішність, і труднощі в спілкуванні. У одних 

студентів вироблення нового стереотипу проходить стрибкоподібно, у інших – 

рівно. Безсумнівно, особливості цієї перебудови пов’язані з характеристиками 

типу вищої нервової діяльності, проте соціальні чинники мають тут вирішальне 

значення. Знання індивідуальних особливостей студента, на основі яких 

будується система включення його в нові види діяльності і нове коло 

спілкування, дає можливість уникнути дезадаптаційного синдрому, зробити 

процес адаптації рівним і психологічно комфортним. 

У проведених дослідженнях процесу адаптації першокурсників до вищої 

школи зазвичай виділяються наступні головні труднощі: негативні 

переживання, пов’язані з виходом вчорашніх учнів зі шкільного колективу з 

його взаємною допомогою і моральною підтримкою; невизначеність мотивації 

вибору професії, недостатня психологічна підготовка до неї; невміння 

здійснювати психологічну саморегуляцію поведінки і діяльності, яке посилене 



відсутністю звички до повсякденного контролю педагогів; пошук оптимального 

режиму праці та відпочинку в нових умовах; налагодження побуту і 

самообслуговування, особливо при переході з домашніх умов до гуртожитку; 

нарешті, відсутність навичок самостійної роботи, невміння конспектувати, 

працювати з першоджерелами, словниками, довідниками, покажчиками. 

Дослідження показують, що першокурсники не завжди успішно 

опановують знаннями зовсім не тому, що отримали слабку підготовку в 

середній школі, а тому, що у них не сформовані такі риси особистості, як 

готовність до навчання, здатність вчитися самостійно, контролювати і 

оцінювати себе, володіти своїми індивідуальними особливостями пізнавальної 

діяльності, вміння правильно розподіляти свій робочий час для самостійної 

підготовки. 

Привчені до щоденної опіки і контролю в школі, деякі першокурсники не 

вміють приймати елементарні рішення. У них недостатньо виховані навички 

самоосвіти і самовиховання. 

Однією з головних причин, що ускладнюють адаптацію до умов навчання 

в інституті, понад 50% опитаних назвали брак часу для самостійної роботи при 

підготовці домашніх завдань. У зв’язку з цим майже 25% студентів приходять 

на заняття непідготовленими 

Однією з основних завдань роботи з першокурсниками є розробка і 

впровадження методів раціоналізації й оптимізації самостійної роботи. 

Для вироблення тактики і стратегії, які забезпечують оптимальну 

адаптацію студента до вищої школи, важливо знати життєві плани і інтереси 

першокурсника, систему домінуючих мотивів, рівень домагань, самооцінку, 

здатність до свідомої регуляції поведінки тощо. 

Пошуки своєї половинки грають на III–IV курсах велику роль, впливаючи 

і на успішність, і на громадську діяльність студентів. Інтерес до протилежної 

статі займає значне місце в думках і поведінці студентів. Але було б помилкою 

бачити в цьому негативне явище. Залицяння та кохання нерідко сприяє 

підвищенню бажання краще вчитися, робочому настрою, творчої активності.  



Дані соціологів говорять, що, як правило, після деякого «затишшя» сімейні 

пари не залишаються осторонь від громадської роботи і не випадають з 

колективу. Вступ до шлюбу більшості студентів до кінця навчання не веде до 

розпаду студентських колективів, хоча число безпосередніх міжособистісних і 

між групових контактів серед його членів дещо зменшується. 

Психологічний розвиток особистості студента – діалектичний процес 

виникнення і вирішення протиріч, переходу зовнішнього у внутрішнє, 

саморуху, активної роботи над собою [2]. 

Отож, у період ранньої дорослості поведінка людини пов’язана: 

1. з освоєнням професійної діяльності та самовдосконаленням. У 

теорії типів особистостей Дж. Холланда (1968 року) стверджується, що людина 

вибирає ту професію, яка відповідає його типу особистості. Автор перераховує 

шість типів особистості (дослідницький, соціальний, підприємницький, 

реалістичний, конвенціональний, артистичний) і стверджує, що будь-яка 

професія може бути описана в просторі цих типів. 

2. створенням власної сім’ї, вихованням дітей. Прагнення до набуття 

стабільності і впевненості перед лицем життя призводить до того, що 

абсолютна більшість шлюбів укладається в віці 20–28 років. При цьому юнаки 

одружуються в середньому у віці 24 років, дівчата виходять заміж у 20–24 роки 

(А. Калінін). 

3. проведенням вільного часу та відпочинком, який дозволяє втілити в 

життя нереалізований потенціал особистості, самореалізація людини у вільній 

діяльності є важливою умовою збереження його психічного здоров’я і само 

прийняття [5]. 

Найбільш поширеною в дидактиці останніх років, як показує аналіз, є 

класифікація методів навчання, яку запропонував видатний дидакт Ю. 

Бабанський. За його підходом, доцільно виділяти чотири великих групи методів 

навчання: І група методів: методи організації та здійснення навчально-

пізнавальної діяльності;ІІ група методів: методи стимулювання й мотивації 

навчально-пізнавальної діяльності; ІІІ група методів: методи контролю 



(самоконтролю, взаємоконтролю), корекції (самокорекції, взаємокорекції) за 

ефективністю навчально-пізнавальної діяльності; IV група методів: бінарні, 

інтегровані (універсальні) методи [4]. 

В хореографічному навчанні використовують диференційний підхід, 

поєднуючи декілька методів: (словесні: бесіди, розмова, лекція, запитання та 

відповіді, обговорення чи дискусії, історії (приклади) та інформації, особистий 

показ та пояснення, наочність, методи індивідуального підходу, поєднання 

навчання та гри, навчально-творчі завдання). 

Основною вимогою методу навчальної роботи є свідомий процес 

сприйняття учнями навчального матеріалу, тобто такий процес, який розвивав 

би на уроках даного танцю (класичного, народного, сучасного тощо) не тільки 

рухові навички, але й виховував би, якщо так можна сказати, хореографічне 

мислення, спрямоване на усвідомлення основної мети даного мистецтва – 

реалістичного пізнання життя. 

Розповідь і бесіда. Головне завдання педагога в перші роки навчання 

даного танцю (класичного, народного, сучасного тощо) полягає в тому, щоб 

поряд з вивченням основних форм і рухів, передбачених програмою, розвинути 

в учнів інтерес до даного танцю (класичного, народного, сучасного тощо), дати 

їм елементарні уявлення про його красу, про естетику танцю. 

Необхідно також розвивати в учнів свідоме, вдумливе ставлення до занять, 

щоб вони могли більш активно працювати на уроці і знали, на що особливо 

важливо звертати увагу в тій чи іншій вправі. 

Використання термінології. Також необхідно використовувати 

французьку термінологію, прийняту для даного танцю (класичного, народного, 

сучасного тощо).  

Метод пояснення. Деякі педагоги зупиняють урок, докладно пояснюють 

помилки, поправляють учнів. Пояснити і повторити рух, поправити помилки 

можна і потрібно по ходу виконання. А також у паузі після закінчення 

екзерсису біля станка. Зупиняти учнів під час виконання навчальних завдань 



треба можливо рідше і лише при появі грубих помилок, викликаних 

неуважністю. 

Метод показу. Зорова пам’ять виховується і зміцнюється за допомогою 

наочності. До прийомів, що пояснюють правила виконання досліджуваних 

рухів, слід віднести саме показ, який можна підрозділити на два підходи: 

перший – показ нового досліджуваного руху; другий – показ комбінованих 

завдань. Показ викладача повинен допомогти учневі зрозуміти і освоїти 

однакові для всіх виконавські правила техніки руху. Показ після виконання 

навчального завдання теж необхідний. У цьому випадку допущені помилки слід 

особливо підкреслити, щоб наочніше допомогти учневі зрозуміти їх і швидше 

виправити. 

Методи спрямованого відчування рухової дії (або метод вправи). Дуже 

важливо в хореографії, щоб в учнів крім зорового і слухового сприйняття 

повинно бути і відчуття руху. Направляюча допомога викладача при виконанні 

руху, наприклад відчуття роботи м’язів при виконанні якогось руху; виконання 

вправ у повільному темпі; фіксація положень тіла і його частин в окремі 

моменти рухової дії [8]. 

Тривалість уроку для студентів вищої школи (для дорослих) становить дві 

академічні години (пару). Академічна година – це мінімальна облікова одиниця 

навчального часу. Тривалість академічної години становить, як правило, 45 

хвилин [3].  

Та на думку багатьох найменш ефективною практикою є заняття, що 

перевищують 2 академічні години. До кінця пари учні різного віку 

втомлюються настільки, що третя частина – чергові 45 хвилин – 

перетворюються на муки і для викладача, і для слухачів. Психофізіологічні 

особливості не обдуриш. Організм налаштовується на академічну годину, 

протягом цього часу людина може бути зосереджена. Другі 45 хвилин можна 

присвятити повторенню і закріпленню [1]. 

Студенти займаються один або два рази на тиждень, та всі професійні 

хореографи розуміють, що для дійсно професійної підготовки це за мало часу. 



Групи ділять на пару по шестеро, восьмеро людей, на практиці їх в групі може 

бути більше, що можливе але може зменшити підготовку не уважних учнів. 

Отже, дослідивши вік, який називають ранньою дорослістю, можна з 

точністю сказати, що на викладачах, які працюють зі студентами вищої школи, 

лежить велика відповідальність. 

По-перше, студенти тільки що вийшли, а дехто тільки виходить, з дуже 

складного періоду, підліткового віку. Це вік, коли особистість переживає не 

тільки кризу ідентичності та соціалізації, але й зміну серцево-судинної системи, 

опорно-рухового апарату та гормональної системи. І якщо в цей період дитину 

ніхто не підтримав, не пояснив, або вона сама не дізналась про те, що з нею 

відбувається, то вона є дуже «ранимим дорослим». Дорослим, який потребує 

розуміння та гарного прикладу! В двох випадках і з «ранимим дорослим», і з 

дорослим, який пережив свій підлітковий вік «достойно» (с такими ще більше) 

викладач повинен розуміти, що він має бути в два рази вихованішим, 

терплячішим, стриманішим, добрішим та люблячим. 

По-друге, Українська система освіти, на превеликій жаль, поки що не 

об’єднує навчання в школі з навчанням у вищих навчальних закладах і діти 

дійсно вчаться вчитись по нових правилах. По зовсім нових правилах, 

розуміючи своїми дорослими розумами, що відбувається щось не те та 

опираються цьому «новому»! І якщо викладач, який набагато старший, який 

вважає себе розумнішим, не розуміє цього або розуміє та глузує з цього, то і 

буде мати «чудових» учнів, які з «великою повагою» будуть відноситись до 

нього та його «викладання». 

По-третє, рання дорослість знаменується самовизначенням у трудовій 

діяльності та створенням сім'ї. Якщо викладач не зрозуміло та не цікаво подає 

свій предмет, якщо йому однаково чи студент (пам’ятаєте людина, яка 

пережила три-, чотирирічну кризу) присутній на його парі, якщо не вміє 

проконтролювати в процесі навчання (не на сесії, це вже запізно) рівень 

засвоєних знань студента, то відповіді на питання: «Як легко відбудеться 



самовизначення у професійній сфері?» та «Що буде думати студент про 

професійний рівень викладача?», зрозумілі?! 

Також викладач повинен нести відповідальність за свої слова та дії по 

відношенню до гендерних відносин. Стихійним лихом ХХІ століття є 

розлучення. Розлучення з психологічної точки зору прирівнюється до стресу 

порівняним зі смертю близької людини. Якщо я, як викладач, хочу жити серед 

щасливих та задоволених людей, в мене буде життєво необхідним бажання з 

повагою ставитись і в словах, і в думках, і в ділах: до протилежної статі, до 

своєї статі та до різних вікових груп! Показуючи власним прикладом, що не 

зважаючи на попередній досвід, особливо негативний, кожна особистість може 

гідно впоратись з любими проблемами і належно жити з ними. 

На нашу думку, для хореографії вищої школи ліпше використовувати 

бінарні та інтегровані методи педагогіки. Зменшувати метод показу і 

збільшувати метод пояснення рухів. Зауваження робити не зупиняючи 

виконання вправи. Використовувати аналогії при пояснені помилок. Вчити 

відчувати своє тіло, а не дивитись на нього, хоча, деколи, дзеркало наш 

основний помічник і воно є підтримкою при пояснені пози або помилках учня. 

Сприяє побачити свою помилку відео запис виконання і його аналіз. Якщо 

говорити про індивідуальні та групові уроки, то, не зважаючи на те, що 

індивідуальні уроки допомагають зробити учневі ривок в його фізичних 

досягненнях і є дійсно іноді необхідними, спільні уроки є ефективнішими, тому 

що навчають співпраці учнів та підвищують пізнавальний інтерес. Необхідно 

відзначити, що при груповій формі навчання учні розвиваються як в 

соціальному, так і в емоційному плані, тобто мають можливість спілкуватися з 

однолітками, захищати і представляти свої ідеї, обмінюватися думками, брати 

активну участь у оцінюванні одне одного та самих себе.  

Ще одним із головних аспектів є виділений час для занять. Всім 

зрозуміло, що їсти два рази на тиждень замало для того, щоб людський 

організм правильно функціонував та був здоровим. Те саме стосується режиму 

занять на тиждень. При офіційно виділеному часі на кожний предмет, а 



особливо на класичний, народний та сучасний танець, не можливо надати 

професійної підготовки студенту, тому, при можливості, на практиці 

стараються збільшити кількість цих предметів на тиждень.  

Для того, щоб кожен викладач міг навчитись правильно викладати для 

студентів вищої школи існує безліч педагогічних методів і викладачі 

хореографії також повинні ними користуватись. Зрозуміло, що педагогічні 

методи навчання, які є адаптованими до хореографічних дисциплін, являють 

собою творче і новаторське явище. Кожен викладач в Україні, на даному етапі 

становлення хореографії, як предмета вищої школи та хорології, зокрема 

пробує та експериментує. І це гарне явище: бути творцем та новатором. 

Головне, щоб кожен викладач пам’ятав, що ефективність процесу навчання 

залежить від того, наскільки правильно вибрані методи навчання, і пам’ятав 

про принцип «не нашкодь». Саме цей принцип, у випадку з викладачами, ще 

більш відповідальний, ніж у лікарів, бо наша задача навчити студента не тільки 

бути професійним хореографом але і здоровою та гарною людиною. 
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