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Профес�йне
кредо

Музика не може
мислити,

вона може
вт�лювати думкиКРЕДО

Життєве
кредо

До усп�ху немає
л�фту, треба
п�дн�матися 

по сх�дцях

Педагог�чне
кредо

Дитина, чию думку
поважали в дитинствi,
виростає дорослим, 

до позицiї якого
прислуховуються.



 П�двищення квал�ф�кац�ї
Самоосв�та

Курси п�двищення
квал�ф�кац�ї



Тема досв�ду

Інновац�йн� технолог�ї
цифрового
навчання в хореограф�ї
В�деотехнолог�ї



Чи можлив�
цифров�
технолог�ї в
хореограф�ї?

      Зм�ст

Впровадження цифрових
метод�в навчання в
хореограф�ї
Використання в�деотехнолог�й
для створення методичних
матер�ал�в
 Переваги технолог�й
електронного навчання



Навчання мистецтву танцю побудовано на
традиц�йн�й форм� трансляц�ї досв�ду
вихованцю в�д педагога за допомогою
демонстрац�ї.

Педагог показує - вихованець дивиться � повторює. 
Але не завжди под�бна модель реал�зується в повн�й м�р�, 
а пояснити особливост� танцювальних рух�в т�льки
описом неможливо.

На допомогу педагогам приходять �нновац�йн�
технолог�ї в хореограф�ї, так� як 

фото та в�деотехнолог�ї, електронн� навчальн� курси та
авторськ� методичн� програми нового покол�ння.



Впровадження
сучасних
метод�в
навчання в
хореограф�ї

Нововведення  в  хореограф�ї
сприймаються  педагогами  як  синтез
класичних  �  сучасних  методик
викладання  для  досягнення
поставленої  мети :

ефективного отримання вихованцями
знань � вм�нь для створення � реал�зац�ї
творчих проект�в.

Традиц�йн�  осв�тн�  програми  без
впровадження  нов�тн�х  технолог�й
сьогодн�  вже  не  задовольняють
потреби  педагог�в  позашк�льник�в .

Зм�нюються св�тов� тренди, виникають
нов� танцювальн� напрямки, а стар�
зазнають зм�н.



Ефективний осв�тн�й процес
будується з сукупност�
традиц�йних (класичних) �
новаторських метод�в навчання

Інновац�йн� методи полягають в розробц�
нових авторських програм для роботи з
д�тьми, використанн� в процес� навчання
елемент�в гри та �мпров�зац�ї, застосуванн�
в�деотехнолог�й � переваг електронного
навчання.

В результат� впровадження сучасних методик
навчання в позашк�льному заклад� п�двищується
в�дв�дуван�сть д�тьми хореограф�чних гуртк�в,

реал�зуються нов� мистецьк� проекти та
формуються ст�йк� колективи.



Використання
в�деотехнолог�й для
створення методичних
матер�ал�в

Одним з �нновац�йних метод�в в сучасн�й
хореограф�ї є використання сучасних
в�деотехнолог�й для створення
навчальних матер�ал�в

Сьогодн� стало набагато прост�ше створювати,
поширювати � застосовувати в�деозаписи з
майстер-класами, показовими виступами,
сем�нарами.



Переваги технолог�й
електронного
навчання

Кр�м очевидної корист� в�д застосування в�деотехнолог�й, сюди
в�дноситься зручн�сть використання сучасних моб�льних
гаджет�в (смартфон�в, нетбук�в � т.п.). Наприклад, педагог
записує на в�деокамеру моб�льного телефону репетиц�ю
танцювального номера, а пот�м в�дтворює її на великий екран за
допомогою проектора, уважно вивчаючи точн�сть виконання
танцювальних рух�в � коментуючи допущен� помилки.

Переваги технолог�й сучасного електронного
навчання полягають в нових можливостях.



В�део для танцювального
колективу- це не т�льки
слайд-шоу або нар�зка п�д
музику, це записи
виступ�в з концерт�в,
навчальний та рекламний
матер�ал � ще безл�ч
�нших �дей � формат�в.

Зн �маємо та

монтуємо в �део



Пости  

як �люстрац�я того, про
що пишеться текст

Статт�  

(на стор�нках сайту чи
блогу колективу)

Показувати
всередин�  �нших
в�део

(наприклад, розб�р балетних
вистав  у прямому еф�р�)

Стор�с
(соц�альн� мереж�)

Ілюструвати

розд�ли сайту або
блогу

. . .  в  будь -якому
м�сц� ,

де потр�бна сильна емоц�я
� �нформац�я в одному
флакон�

Де можливо використовувати в �део?



ЦІКАВІ
СЮЖЕТИ  ДЛЯ
РЕКЛАМНОГО
ВІДЕО

М�н� -формати  по  5-7 секунд ,

як� �люструють навчальний процес

В�део -в�дгуки  або  в�део -

розпов�дь

про те, як хореограф�я зм�нила життя
ваших вихованц�в з п�дтвердженням
в�д самих випускник�в

стандартна  «нар�зки» �
слайд -шоу

Інтерв 'ю  з  д�тьми  та
батьками



створення  умов  для  самост�йної ,

додаткової  (дистанц�йної)  �
зм�шанної  осв�ти

можлив�сть швидко створювати,

використовувати � поширювати
навчальн� матер�али

поширювати  танцювальне
мистецтво   в  широк�  маси

Ключові
переваги
технологій
електронного
навчання в
хореографії



У цьому св�т�
можливо все, 
кр�м того, що ти сам
соб� заборонив



Дякую  за  увагу

МИЛУЮЧИСЬ  ПЕРЛИНОЮ,

ЗГАДАЙ,  ЩО  ВОНА
КОЛИСЬ  БУЛА
ЗВИЧАЙНОЮ  ПІЩИНКОЮ


