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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. На етапі реформування української освіти підготовка 

фахівців у ЗВО вимагає наукового дослідження і переосмислення підходів з 

урахуванням досвіду країн-лідерів у відповідних галузях. Стандартизація з 

урахуванням міжнародного досвіду вносить кардинальні зміни в підготовку 

фахівців з хореографії. Ключові підходи до цього процесу визначено в низці 

урядових документів, зокрема: Законах України «Про освіту» (2017), «Про вищу 

освіту» (2014), «Про культуру» (2011), «Концепції розвитку педагогічної освіти» 

(2018) та «Концепції сучасної мистецької школи» (2017).  

У «Державному стандарті вищої освіти» з галузі знань 02 «Культура та 

мистецтво» для здобувачів спеціальності 024 «Хореографія» (2020) визначено 

широкий спектр навичок у виконавських видах танцювального мистецтва, 

балетмейстерській і викладацькій діяльності, у сфері початкової, профільної, 

фахової передвищої мистецької освіти, який надає вища хореографічна освіта. Крім 

того, у ньому підкреслено важливість навичок аналітичного мислення і 

креативності, які здобувачі отримують у процесі навчання, що робить їх 

працездатними, вчить творчо підходити до вирішення проблем, критично мислити, 

сприймати конструктивну критику. 

З огляду на це цінним є вивчення досвіду країн, що мають тривалу практику 

розвитку таких навичок у процесі професійної підготовки фахівців з хореографії, 

зокрема Сполучених Штатів Америки. Звернення до досвіду США в цій галузі 

зумовлено низкою чинників: визнаною світом високою репутацією фахівців 

американської хореографічної школи, розташуванням американських університетів 

на перших позиціях більшості міжнародних рейтингів, значними видатками 

бюджету на вищу освіту, розгалуженою ресурсною системою підготовки фахівців, 

індивідуалізацією навчання та його практичною орієнтованістю. 

До проблеми професійної підготовки фахівців з хореографії в університетах 

США зверталися лише поодинокі українські дослідники. Тенденції історії і розвитку 

різних хореографічних жанрів у США розкрито в публікаціях О. Верховенко, 

О. Кравчук, Т. Павлюк, М. Погребняк, О. Пархоменка. Деякі аспекти хореографічної 

підготовки фахівців висвітлено в працях Л. Андрощук, А. Криворотенко, Г. Ніколаї, 

Т. Повалій, О. Прилуцької, А. Сущенка, О. Хендрик та ін. Проте в українському 

порівняльно-педагогічному полі досвід США щодо університетської професійної 

підготовки фахівців з хореографії комплексно не вивчено.  

Науково-теоретичним підґрунтям дослідження є праці українських авторів, у 

яких розкрито основні засади та загальні підходи до проведення освітніх і 

порівняльно-педагогічних студій (Л. Ваховський, О. Заболотна, О. Огієнко, 

А. Сбруєва та ін.), особливості хореографічної освіти за межами України (Д. Бідюк, 

Ю. Єфіменко, А. Максименко, О. Пархоменко, І. Ткаченко, В. Солощенко, 

Д. Титович та ін.), підготовку фахівців в університетах США (Б. Бистрова, 

С. Мединський та ін.).  

Багатим і малодослідженим джерельним полем є праці американських 

науковців з питань історії та сьогодення вищої хореографічної освіти в США 

(Б. Гріффін (Griffin), К. Даселл (Dusell), К. МакКау (McCaw), Д. Станіч (Stanich)), 
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навчально-методичне забезпечення професійної підготовки фахівців з хореографії, 

онлайн-ресурси тощо. 

Аналіз джерельної бази дає підстави для визначення низки суперечностей, а 

саме: між необхідністю підвищення якості української вищої хореографічної освіти і 

недостатністю інноваційних шляхів її вдосконалення; між важливістю підняття 

престижу мистецьких спеціальностей та відсутністю ресурсів і механізмів до 

забезпечення усвідомлення їх значущості; між необхідністю розвитку креативності 

українських дітей і молоді засобами хореографії та недостатнім теоретичним і 

практичним опрацюванням цієї тематики в порівняльно-педагогічних дослідженнях. 

Отже, актуальність проблеми, відсутність її комплексного дослідження в 

українському педагогічному полі і необхідність розв’язання означених 

суперечностей зумовили вибір теми дисертаційної роботи – «Професійна 

підготовка фахівців з хореографії в університетах США». 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження є складником комплексної теми Лабораторії педагогічної 

компаративістики Уманського державного педагогічного університету iмені Павла 

Тичини «Інноваційний потенціал порівняльно-педагогічних досліджень для 

розвитку освіти в Україні» (державний реєстраційний номер 0111U009200). Тему 

дослідження затверджено вченою радою Уманського державного педагогічного 

університету iмені Павла Тичини (протокол № 12 від 15.07.2013 р.) й узгоджено в 

Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних 

наук в Україні (протокол № 8 від 22.10.2013 р.). 

Мета дослідження – охарактеризувати особливості професійної підготовки 

фахівців з хореографії в університетах США та розробити практичні рекомендації 

для творчого впровадження конструктивного американського досвіду в Україні. 

Об’єкт дослідження: система вищої хореографічної освіти США. 

Предмет дослідження: особливості професійної підготовки фахівців з 

хореографії в університетах США. 

Відповідно до теми, об’єкта і предмета визначено такі завдання дослідження: 

1. Визначити стан розробленості проблеми та поняттєво-категоріальний 

апарат дослідження. 

2. Охарактеризувати етапи розвитку вищої хореографічної освіти у США. 

3. З’ясувати концептуальні основи професійної підготовки фахівців з 

хореографії в університетах США. 

4. Дослідити особливості професійної підготовки фахівців з хореографії в 

університетах США. 

5. Здійснити порівняльний аналіз професійної підготовки фахівців з 

хореографії в університетах США та України і розробити рекомендації для 

впровадження конструктивного американського досвіду в Україні.  

Хронологічні межі порівняльного дослідження професійної підготовки 

фахівців з хореографії в університетах США охоплюють кінець ХІХ – початок 

ХХІ ст. Нижня хронологічна межа (1887 р.) пов’язана з проведенням першої 

Гарвардської літньої школи, у програмі якої був танець. Верхню хронологічну межу 

(10-ті рр. ХХІ ст.) обґрунтовано підвищенням уваги до проблем вищої 

хореографічної освіти у США після опублікування 2014 р. концептуального 
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документу «Перспективи танцю до 2050 р.: майбутнє танцю у вищій освіті» (Vision 

Document for Dance 2050: the Future of Dance in Higher Education).  

Для розв’язання означених завдань використано такі методи дослідження: 

загальнонаукові: аналіз (структурно-функціональний, структурно-тематичний, 

структурно-хронологічний) – для характеристики джерельної бази та поняттєво-

категоріального апарату дослідження, етапів розвитку вищої хореографічної освіти 

в США, для дослідження навчальних планів та освітньо-професійних програм; 

синтез застосовано з метою поєднання особливостей професійної підготовки 

фахівців у цілісну систему; зіставлення використано для порівняння американської 

та української систем підготовки; порівняння дало змогу виокремити ключові 

особливості національних підходів до організації вищої хореографічної освіти; 

систематизація забезпечила з’ясування особливостей загальноосвітньої, фахової і 

практичної підготовки та окреслення можливостей застосування конструктивного 

американського досвіду в Україні; узагальнення застосовано для виявлення 

тенденцій розвитку вищої хореографічної освіти в Україні;  

конкретнонаукові: пошуково-бібліографічний метод застосовано для аналізу, 

систематизації та класифікації джерел із теми дослідження; ретроспективний метод 

дав змогу дослідити історичні події, що визначали особливості становлення й 

розвитку вищої хореографічної освіти у США; логіко-системний метод дав змогу 

встановити логічні зв’язки між суспільно-історичними умовами і вищою 

хореографічною освітою в США в синхронній площині на різних етапах її розвитку; 

хронологічно-структурний метод дав підстави для узагальнень щодо структурних 

перетворень у вищій хореографічній освіті; метод періодизації застосовано для 

розгляду змін на певних етапах розвитку вищої хореографічної освіти; метод 

структурно-функціонального аналізу дав змогу охарактеризувати сучасний стан 

професійної підготовки фахівців з хореографії у США та Україні. 

Джерельна база дослідження: офіційні документи національного рівня 

(«Перспективи танцю до 2050 р.: майбутнє танцю у вищій освіті» (Vision Document 

for Dance 2050: the Future of Dance in Higher Education); «Пріоритети досліджень 

хореографічної освіти: звіт нації» (Research Priorities for Dance Education: A Report to 

the Nation); наукові та науково-методичні праці американських та українських 

дослідників і педагогів-практиків; дисертаційні та магістерські дослідження; 

матеріали науково-педагогічних періодичних видань, матеріали міжнародних 

конференцій («Comparative Literature and Culture», «Theoretical Medicine and 

Bioethics, «Journal of Dance Medicine and Science», «The Arts in Psychotherapy», 

«Therapy Journal of Applied Arts and Health», «Arts & Health», «Physiotherapy», 

«Qualitative Inquiry», «Journal of Qualitative Studies in Education», «Journal of Physical 

Education», «Journal of Physical Education, Recreation & Dance», «Innovative Practice 

in Higher Education», «Reflective Practice», «Journal of Consciousness Studies», 

«Journal of Dance Education», «Dance Research Journal», «Research in Dance 

Education», «International Journal of Performance Arts & Digital Media» та ін.); 

вебсторінки американських професійних неурядових організацій та університетів 

(www.fredastaire.com, www.dancevision.com, www.danceteachersclubofboston.com, 

www.ndca.org та ін.). 

http://www.fredastaire.com/
../../../Администратор/Downloads/www.dancevision.com
https://www.danceteachersclubofboston.com/
http://www.ndca.org/


4 

 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що: 

уперше в українській педагогічній науці охарактеризовано особливості 

професійної підготовки фахівців з хореографії в університетах США та розроблено 

практичні рекомендації для творчого впровадження конструктивного 

американського досвіду в Україні; охарактеризовано етапи розвитку вищої 

хореографічної освіти у США (І – неформальний (1887 – 1900); ІІ – наслідувальний 

(учнівський) (1900 – 1930); ІІІ – консолідаційний (1930 – 1950); IV – інституційний 

(1950 – 1980); V – диверсифікаційний (1980 – 2000); VІ – трансдисциплінарний 

(2001 – дотепер); з’ясовано концептуальні основи професійної підготовки фахівців з 

хореографії в університетах США, до яких належать цінності (уособлення, 

креативне і критичне дослідження, емпатія, рефлексивна практика, колаборація і 

взаємозв’язок, комунікація і поширення ідей, здоров’я і збереження), принципи 

(інновацій у викладанні, інновацій у лідерстві, міждисциплінарності і 

трансдисциплінарності, різноманітності і глобальної перспективи, служіння громаді, 

соціальної справедливості і громадянськості, застосування новітніх технологій, 

спрямованості на майбутнє) і пріоритети розвитку вищої хореографічної освіти в 

США (об’єднання зацікавлених осіб, спільне творення знань і культивування 

лідерства); виявлено інституційні, організаційні і змістові особливості професійної 

підготовки фахівців з хореографії в університетах США (забезпечення наскрізної 

підготовки за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями; міждисциплінарність; 

політика партнерських зв’язків між студентами, представниками професорсько-

викладацького складу і культурних установ; розвинена інфраструктура, що 

характеризується наявністю хореографічних студій, лабораторій, театрів тощо; 

наголос на глибинних філософських і духовних витоках танцю як засобу 

транслювання ідей; індивідуальний підхід до студентів; забезпечення всебічного 

професійного розвитку, що поєднує освітню і технічну підготовку, виконавську 

практику та науково-дослідну діяльність; поєднання хореографічної і педагогічної 

складових підготовки; конструктивістський підхід до викладання і навчання та ін.); 

здійснено порівняльний аналіз професійної підготовки фахівців з хореографії в 

університетах США і України; 

уточнено сутність основних понять дослідження («хореографія», «вища 

хореографічна освіта», «професійна підготовка фахівців з хореографії»); 

подальшого розвитку набули основні методи порівняльно-педагогічного 

дослідження, застосовані для вивчення досвіду професійної підготовки фахівців з 

хореографії в університетах США.  

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у 

використанні в освітньому процесі його результатів при викладанні дисциплін 

хореографічного циклу «Теорія та методика роботи з хореографічним колективом», 

«Історія хореографічного мистецтва», «Теорія і методика викладання 

хореографічних дисциплін у ЗВО», а також при вдосконаленні ОПП «Хореографія», 

ОПП «Середня освіта (Хореографія) (Художня культура)» в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Розроблені автором 

рекомендації містять важливі аспекти для оновлення освітніх програм професійної 

підготовки фахівців з хореографії у ЗВО України, змісту хореографічної освіти та її 

дидактичного забезпечення.  
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Основні положення, викладені в дисертації, можуть слугувати науковою 

основою для розроблення нормативних і стратегічних документів із проблем вищої 

хореографічної освіти. Матеріали дослідження можуть застосовуватися для 

розробки нових та оновлення чинних навчальних програм для студентів, 

магістрантів та аспірантів закладів вищої освіти, для розробки та вдосконалення 

освітніх програм з хореографії у ЗВО.  

Систематизовані й узагальнені положення, фактологічний матеріал, 

джерельна база мають цінність для подальших наукових розвідок з порівняльної 

педагогіки, розробки лекційних і практичних занять із курсів, передбачених 

освітньо-професійними програмами підготовки фахівців з хореографії, науково-

педагогічної підготовки магістрів та докторів філософії напряму підготовки 

011 Освітні, педагогічні науки; для укладення енциклопедичних і довідкових 

видань. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини (довідка № 2169/03 від 

28.12.2020 р.), Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка (довідка № 3530 від 04.11.2020 р.), Канівського коледжу культури і 

мистецтв (довідка № 271 від 04.11.2020 р.).  

Апробація отриманих результатів дисертаційного дослідження. Матеріали 

роботи та результати дослідження обговорено на науково-практичних і науково-

методичних конференціях різних рівнів, зокрема: міжнародних – «Сучасна 

іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи» (Умань, 2014), 

«Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін» 

(Суми, 2015), «Непрерывное образование специалистов в современных условиях: 

опыт и перспективы» (Москва, 2015), «Культура и образование: диалог времени» 

(Бухара, 2015), «Theoretical and methodological foundations of art education in the 

context of European integration» (Суми, 2017), «Теоретико-методологічні аспекти 

мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи» (Умань, 2018); 

всеукраїнських – «Міжкультурна взаємодія та комунікація: традиції, сучасність, 

перспективи» (Канів, 2019).  

Матеріали дослідження обговорено на засіданнях кафедри педагогіки та 

освітнього менеджменту, а також на звітних конференціях та на засіданнях 

Лабораторії педагогічної компаративістики Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

Публікації. Матеріали дисертації опубліковано у 13 одноосібних публікаціях, 

з яких 8 відображають основні наукові результати дисертації (2 – у зарубіжному 

періодичному науковому виданні), 5 – апробаційного характеру. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, висновків, списку використаних джерел 

(401 найменування, із них 220 – іноземними мовами), 11 додатків на 91 сторінці. 

Загальний обсяг роботи становить 322 сторінки, з них 178 сторінок – основний 

текст. Робота містить 12 рисунків, 27 таблиць. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, її зв’язок із науковими 

програмами, планами, темами; визначено мету, завдання, об’єкт, предмет наукового 

пошуку; окреслено комплекс методів дослідження; розкрито наукову новизну і 

практичне значення одержаних результатів; наведено відомості про впровадження 

та апробацію результатів дослідження; представлено структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі – «Теоретичні засади дослідження професійної 

підготовки фахівців з хореографії в університетах США» – зроблено огляд 

джерел дослідження професійної підготовки фахівців з хореографії в університетах 

США, проаналізовано поняттєво-категоріальний апарат дослідження, 

охарактеризовано розвиток вищої хореографічної освіти в США.  

Ступінь розробленості проблеми професійної підготовки фахівців з 

хореографії в університетах США визначено на основі аналізу джерел за 

тематичними напрямами, зумовленими логікою дисертаційного дослідження: 

розвиток вищої хореографічної освіти у США, концептуальні основи професійної 

підготовки фахівців з хореографії, інституційні, організаційні та змістові 

особливості професійної підготовки фахівців з хореографії в університетах США та 

України.  

Унаслідок бібліографічного аналізу з’ясовано, що розвиток вищої 

хореографічної освіти у США висвітлено в книгах і монографіях (38,3 %), статтях і 

матеріалах конференцій (23,8 %), науково-методичних працях (14,2 %), дисертаціях 

(14,2 %) та офіційних документах (9,5 %). Встановлено, що автори наукових 

напрацювань, опублікованих у 30-х – 70-х рр. ХХ ст., першими привернули увагу до 

суспільного значення хореографічного мистецтва і до необхідності його введення як 

осібного напряму в університетську освіту (М. ЕйчДаблер (H’Doubler), Д. Хамфрі 

(Humphrey), А. Хокінс (Hawkins) та ін.). У 70-х – 80-х рр. ХХ ст. головними 

акцентами в наукових працях з хореографічної освіти були теми її розвитку й ролі, 

яку в ній відігравали креативні особистості (А. Інграм (Ingram), Дж. Мазо (Mazo), 

Б. Палангер (Palanger) та ін. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. тему розвитку 

хореографічного мистецтва і його місця у вищій освіті опрацьовано в контексті між-

/ трансдисциплінарності, суспільної зумовленості, рефлексивності тощо (Н. Дік 

(Dyck), Е. Арчетті (Archetti), Л. Джекотт (Jacott), Дж. Кассінг (Kassing), 

А. Мальдонадо (Maldonado) та ін.). Проаналізовано офіційні документи, що 

окреслюють перспективи розвитку вищої хореографічної освіти («Перспективи 

танцю до 2050 р.: майбутнє танцю у вищій освіті» (Vision Document for Dance 2050: 

the Future of Dance in Higher Education), «Оцінювання на власних умовах» 

(Assessment On Our Own Terms), Пріоритети для хореографічної освіти» (Priorities 

for Danсe Education).  

Концептуальні основи професійної підготовки фахівців з хореографії в 

університетах США висвітлено у працях, присвячених цінностям, принципам і 

пріоритетам розвитку вищої хореографічної освіти в США (Р. Альбер (Alber), 

Дж. Амуля (Amulya), М. Бахтін (Bakhtin), Н. Бланаріу (Blanariu), Б. Блок (Block), 

Д. Блумфільд-Джоунс (Blumenfeld-Jones), Дж. Кіссель (Kissell), М. Кардінал 

(Cardinal)). Наукові розробки, присвячені концептуальним основам професійної 

підготовки фахівців в університетах США, переважно опубліковано в періодичних 
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виданнях, які систематизовано за такими напрямами: медицина, фізіотерапія, 

природничі науки (39 %); загальні питання педагогіки та психології (17 %), 

хореографічна освіта (17 %) якісні (квалітативні) освітні дослідження (11 %); 

поєднання хореографічної освіти з фізичною культурою (11 %); поєднання 

хореографічної освіти й технологій (5 %).  

Проаналізовано ресурси навчальних закладів та організацій, безпосередньо 

пов’язаних із наданням вищої хореографічної освіти: програми професійної 

підготовки фахівців з хореографії, вимоги до акредитації і сертифікації, вимоги до 

фахівців тощо. Для поглибленого дослідження обрано десять найкращих 

університетських програм, визначених рейтингом Національної асоціації 

танцювальних шкіл Америки, що є головною акредитаційною інституцією. 

Обґрунтовано доцільність дослідження професійної підготовки фахівців з 

хореографії у таких ЗВО: Бойєрський коледж музики і танцю в Університеті Темпл, 

Каліфорнійський державний університет, Школа музики, театру й танцю 

Університету Північної Кароліни, Університет штату Вірджинія, Університет 

Аризони, Школа танцю «Шарон Дізней Ланд» у Каліфорнійському інституті 

мистецтв, Університет Південного Міссісіпі, Брокпортський коледж Університету 

штату Нью-Йорк, Бельхавенський університет, Іллінойський університет. 

Встановлено, що джерельна база дослідження інституційних, організаційних і 

змістових особливостей професійної підготовки фахівців з хореографії в 

університетах США охоплює навчально-методичне забезпечення спеціальностей, 

спрямованих на професійну підготовку фахівців з хореографії, передусім – 

навчальні плани та підручники.  

Для проведення порівняння українські наукові розвідки проаналізовано за 

тими тематичними напрями, за якими проаналізовано джерельну базу професійної 

підготовки фахівців з хореографії в університетах США. 

До ключових позицій поняттєво-категоріального апарату належать поняття 

«хореографія», «фахівець з хореографії», «професійна підготовка фахівців з 

хореографії». Зіставлено розуміння понять в українському та американському 

науково-педагогічних полях з метою забезпечення термінологічної єдності та 

відповідності порівнянь. Установлено, що українські словники трактують поняття 

більш широко, тоді як в англомовних лексикографічних джерелах наголошено лише 

на одному аспекті цього поняття. Ближчим до трактування поняття «хореографія» в 

україномовних лексикографічних працях є дефініція поняття «dance» в англомовних 

словниках та енциклопедіях, що у значенні «вид мистецтва» є тотожними. 

Розуміємо поняття «хореографія» як «виконавський вид мистецтва, у якому 

центральним компонентом є рухи тіла», а фахівець з хореографії – це «той, хто 

досконало володіє фахом з хореографії, має високий рівень кваліфікації і глибокі 

знання й зробив її своєю професією». В англійській мові поняття «choreographer» 

має вужче значення й відповідає українському «хореограф-постановник». Поняття 

«dance specialist» є ближчим, оскільки воно вживається в ширшому контексті.  

Визначено такі групи професій для фахівців з хореографії у США: навчання та 

хореографія (менеджер хореографічної студії, вчитель / інструктор, хореограф) і 

виконання (танцівник). Запропоновано робоче визначення поняття «професійна 

підготовка фахівців з хореографії», під яким розуміємо «процес, спрямований на 
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здобуття кваліфікації бакалавра, магістра або доктора за спеціальністю 

«Хореографія», результатом якого є формування та розвиток готовності до 

здійснення професійної діяльності за цією спеціальністю». 

На основі аналізу джерел розроблено періодизацію розвитку вищої 

хореографічної освіти в США, у якій визначено шість етапів. Для першого етапу 

(1887 – 1900) – неформального – характерним є звернення до танцю в неформальній 

освіті, що засвідчено проведенням першої Гарвардської літньої школи, у програму 

якої включено танець. На другому етапі розвитку вищої хореографічної освіти у 

США (1900 – 1930) – наслідувальному (учнівському) – танець уперше став темою 

обговорення на конференції Американської асоціації фізичної культури та у статтях 

часописів з фізичної культури. У реформі фізкультурної освіти в школах Л. Гуліка 

танець визнано потрібним і корисним видом фізичної активності. Народний танець 

популяризовано у вищій освіті поряд з естетичним танцем, а починаючи з 1915 р., 

популярності почала набувати система Ж. Далькроза. В Учительському коледжі 

Колумбійського університету введено програму з «природного» танцю, а на відділі 

фізичного виховання Університету Вісконсину започатковано випускову програму з 

танцю. У підготовці фахівців з хореографії переважала система наслідування / 

учнівства. Третій етап розвитку (1930 – 1950) – консолідаційний – означений тим, 

що 1932 р. створено Національну секцію танцю при Американській фізкультурній 

асоціації. Друга світова війна сповільнила, але не зупинила розвиток американської 

вищої хореографічної освіти. 1934 р. засновано Беннінгтонську школу танцю при 

Беннінгтонському коледжі у Вермонті. 1948 р. Коннектикутський коледж провів 

літню школу, присвячену філософії, теорії руху і навчальній методиці інтелектуала 

Р. фон Лабана. У наступні роки – до 1950 – фахівці з хореографії Коннектикутського 

коледжу зробили значний внесок у теорію й практику хореографічної освіти. На 

четвертому етапі (1950 – 1980) – інституційному – основну увагу приділено тому, 

щоб запровадити хореографічну освіту в окремі університетські програми. 1955 р. 

73 % програм підготовки фахівців з хореографії пропонували факультети / відділи 

фізичної культури, 11 % – танців, 5 % – театрального мистецтва, 5 % танцю у 

фізкультурній освіті, 3 % – танцю в освіті, 3 % – танцю в образотворчому мистецтві. 

У хореографічній освіті існувала низка проблем: неврахування креативності, 

художнього самовираження, естетики або виконавської техніки в цілях програм 

підготовки фахівців з хореографії; відтік студентів до альтернативних 

позауніверситетських програм і курсів; відсутність єдності в підходах до підготовки 

фахівців з хореографії; відсутність викладачів, базова освіта яких відповідала 

ліцензійним вимогам; відсутність наукових досліджень у галузі хореографічної 

освіти, нестача чоловіків у галузі. У пошуках якості університети постійно 

модернізували зміст хореографічної освіти. Для п’ятого етапу розвитку вищої 

хореографічної освіти (1980 – 2000) – диверсифікаційного – були характерні 

мультикультурність, розширення поля вищої хореографічної освіти та її 

популяризація. З егалітаризацією знизилася якість вищої освіти і, як наслідок, – її 

цінність. Підвищено вимоги до професорсько-викладацького складу, що негативно 

вплинуло на хореографічну освіту. Проблему становила відсутність чітко 

визначених стандартів і професійно-кваліфікаційних вимог до фахівців. Шостий 

етап розвитку вищої хореографічної освіти у США (2001 – дотепер) – 
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трансдисциплінарний – характеризується наданням випускникам широкого спектру 

можливостей і застосуванням набутих навичок у різних контекстах, 

стандартизацією, спрямованістю на якість, свободу вибору і самовираження, 

поєднанням формальної та неформальної хореографічної освіти, орієнтованістю на 

майбутнє. 

У другому розділі – «Особливості професійної підготовки фахівців з 

хореографії в університетах США» – висвітлено концептуальні основи 

професійної підготовки фахівців з хореографії в університетах США і визначені 

ними інституційні, організаційні та змістові особливості цієї підготовки. 

До концептуальних основ підготовки фахівців з хореографії в університетах 

США належать цінності і переконання, що її регулюють, та принципи і пріоритети, 

якими вона керується. Встановлено, що вища хореографічна освіта США 

ґрунтується на таких цінностях і переконаннях: уособлення, креативне і критичне 

дослідження, емпатія, рефлексивна практика, колаборація і взаємозв’язок, 

комунікація і поширення ідей, здоров’я і збереження. Охарактеризовано принципи, 

на яких базується вища хореографічна освіта у США, зокрема: інновацій у 

викладанні, інновацій у лідерстві, міждисциплінарності і трансдисциплінарності, 

різноманітності і глобальної перспективи, служіння громаді, соціальної 

справедливості і громадянськості, застосування новітніх технологій, спрямованості 

на майбутнє. Визначено вплив цих принципів на організацію підготовки фахівців з 

хореографії у США.  

З’ясовано, що Національна асоціація хореографічної освіти США 

запропонувала пріоритети, які визначають спрямованість дій організацій і 

особистостей, пов’язаних із хореографічною освітою, з метою впровадження 

позитивних змін на національному, штатовому, місцевому та особистісному рівнях. 

Ці пріоритети передбачають: об’єднання зацікавлених осіб, спільне творення знань і 

культивування лідерства. Ідея необхідності об’єднання зацікавлених осіб пов’язана з 

тим, що танцювальна освіта надає широкий спектр можливостей для самовираження 

особистості як члена різних спільнот, тому партнери мають співпрацювати в 

застосуванні стратегій хореографічної освіти для підтримки низки культурно-

соціальних цінностей. Пріоритетність спільного творення знань пояснюється тим, 

що для проведення роботи, окресленої галузевими стандартами, хореографічна 

спільнота потребує доступу до сучасної і точної інформації. Культивування 

лідерства як пріоритет ґрунтується на ідеї, що проактивність і лідерство фахівців з 

хореографії повинні підвищити статус і зміцнити позицію вищої хореографічної 

освіти. 

Визначено інституційне забезпечення професійної підготовки фахівців, під 

яким розуміємо сукупність навчальних закладів, правомірних у забезпеченні 

професійної підготовки майбутніх фахівців з хореографії для реалізації своєї 

кваліфікації. Встановлено, що можливість здобути вищу хореографічну освіту у 

США надають школи та коледжі як підструктури університетів (359) і консерваторії 

(1), які є в усіх штатах, крім Вайомінгу та Делаверу. 

Для визначення організаційних особливостей окреслено процедуру 

акредитації вищого навчального закладу як форми незалежної, професійної 

експертизи шкіл і програм, що спрямована на перевірку відповідності стандартам 
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якості. Акредитація у США відбувається на декількох рівнях (урядові та інші 

агенції, що регулюють і визнають акредитаційні компанії, Департамент освіти 

США, Рада асоціації вищих навчальних закладів та Асоціація спеціалізованих і 

професійних акредиторів, Національна асоціація танцювальних шкіл, що здійснює 

акредитацію на регіональному, інституційному рівні чи на рівні програми).  

Охарактеризовано вимоги до фахівців з хореографії у США: належна 

професійна підготовка, відповідний освітній рівень, складання екзамену і 

проходження процедури сертифікації тими, хто планує викладати хореографію.  

У результаті аналізу загальноосвітньої складової програм професійної 

підготовки фахівців з хореографії встановлено, що на неї відведено 25 – 30 % 

навчального часу. Проаналізовано зміст компетентностей, на опанування якими 

спрямоване вивчення загальноосвітніх дисциплін: критичної, контекстуалізаційної, 

міжпредметної, комунікативної, науково-математичної, громадянської, 

інформаційної та навчання впродовж життя. 

Загальноосвітній блок дисциплін навчального плану передбачає опанування 

11 курсами в 9 різних сферах. Усі курси поділено на базові і широкого контексту. 

Перша група навчальних предметів більшою мірою спрямована на оволодіння 

компетентностями, що мають бути притаманними кожному фахівцеві з вищою 

освітою, незалежно від спрямування його підготовки. До базових курсів належать 

такі, як аналітичне читання і письмо, вивчення гуманітарних текстів, математична 

грамотність тощо. 

Друга група предметів спрямована на надання студентам можливостей для 

опанування тими якостями, що знадобляться їм у різних сферах життя, а не лише в 

академічній і професійній. Вони мають змогу вибору з таких напрямів, як: 

мистецтво, поведінка людини, раса та етнічна різноманітність, наука і техніка, 

американське суспільство, світова спільнота тощо. Кожен із названих напрямів 

скеровано на навчальні й розвивальні цілі, досягнення яких слугує підвищенню 

компетентності фахівця з кожної галузі. 

На основі аналізу навчальних курсів з’ясовано механізм створення власної 

освітньої траєкторії студента. Встановлено, що для кожного базового напряму 

загальноосвітньої підготовки майбутнього фахівця з хореографії та кожного 

напряму загальноосвітньої підготовки більш широкого контексту визначено певну 

кількість кредитів, орієнтуючись на які, студенти можуть обирати навчальні курси. 

З метою здійснення свідомого вибору, крім докладного опису курсу, на вебсторінці 

університету запропоновано графік індивідуальних консультацій з освітніми 

радниками, завданням яких є надання допомоги студентам при визначенні їхньої 

траєкторії навчання. Широкий спектр навчальних курсів дає змогу найповнішого 

задоволення пізнавальних потреб студентів, а реальна варіативність навчального 

плану забезпечує можливості вибору курсів, що відповідає інтересам студентів. 

Визначено, що найбільшою є питома вага курсів загальноосвітніх дисциплін 

широкого профілю в мовному контексті (29 курсів), які забезпечують дискурсність 

представлення інформації, а також створюють умови для застосування 

полікультурного підходу в навчальному процесі. Зазначено, що освітня пропозиція 

університету поширюється, крім англійської, на 34 мови, як сучасні, так і мертву 

латинську мову. Крім мовного дискурсу, в загальноосвітній підготовці фахівців з 
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хореографії у США значну роль відіграють історичний (22 курси) та соціологічний 

(16 курсів) контексти.  

У результаті аналізу визначено, що блок фахової підготовки майбутніх 

фахівців з хореографії містить навчальні курси, об’єднані в такі тематичні групи: 

хореографія в міждисциплінарному контексті, хореографія в педагогічному 

контексті, хореографічні стилі і жанри, хореографія як наука про рух, хореографія в 

контексті побудови хореографічної композиції, хореографія в історичному 

контексті. Аналіз навчальних планів десяти ЗВО дав змогу встановити, що 

універсальними для них є: танцювальна імпровізація, техніка сучасного танцю, 

балет, історія танцю, музика в хореографії, постановка танцю, дипломний проєкт з 

хореографії, хореографія, виконавська майстерність, танцювальний репертуар, 

композиція танцю. 

На основі структурного та змістового аналізу висвітлено специфіку структури 

і змісту десяти підручників, які забезпечують вивчення охарактеризованих вище 

курсів, спільних для всіх навчальних закладів («Навчання танцю як форми 

мистецтва в освіті» (Б. МакКатчен (McCutchen), «Методи навчання танцю та 

розробка навчальних програм» (Г. Кессінг (Kassing) та Д. Джей (Jay)), «Навчання 

танцю: спектр стилів» (Е. Гіббонс (Gibbons), «Відчуваючи танець: від студента до 

митця» (Х. Шефф (Scheff) та ін.), «Композиція танцю» (Ж. Сміт-Отард (Smith-

Autard) та ін.). Порядок, у якому наведено підручники, визначено частотністю 

покликання на них у навчальних програмах. Констатовано, що зміст і структуру 

підручників укладено на основі конструктивістського підходу, для якого характерні 

міждисциплінарність, задачобазованість, рефлексійність і залученість студентів до 

творення знань і вироблення навичок. 

У результаті аналізу особливостей практичної підготовки фахівців з 

хореографії в університетах США встановлено, що її якості сприяє поєднання 

кількох чинників: застосування форм і методів навчальної діяльності, які сприяють 

розвитку креативності студентів; системне включення концертної діяльності в курси 

освітньої програми підготовки фахівців з хореографії; наявність у структурі 

університетів достатньої кількості танцювальних студій, театрів, хореографічних 

майстерень тощо; наявність хореографічних колективів, вступ до яких можливий на 

основі проходження студентами творчого випробування; партнерство університету і 

громади в реалізації хореографічних проєктів; залучення до підготовки студентів 

відомих хореографів як гостьових лекторів. 

У третьому розділі – «Професійна підготовка фахівців з хореографії в 

університетах США й України: порівняльний аналіз» – здійснено порівняльний 

аналіз професійної підготовки фахівців з хореографії в університетах США та 

України, на основі якого розроблено рекомендації для використання 

конструктивного американського досвіду в Україні.  

Порівняльний аналіз розвитку хореографічної освіти у США і Україні дав 

змогу встановити, що головні відмінності простежуються не лише в часових рамках 

визначених етапів, але і в основних акцентах, проставлених дослідниками. При 

періодизації української хореографічної освіти дослідники беруть за основу прояви 

мистецько-професійної активності, а американські – акцентують на стратегічних 
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рішеннях, які сприяли цьому розвитку. Підкреслено роль консолідації зусиль усіх 

зацікавлених сторін через створення професійних спілок та асоціацій.  

У результаті порівняльного аналізу концептуальних основ професійної 

підготовки фахівців з хореографії в університетах України встановлено, що 

американські науковці апелюють до цінностей, принципів і пріоритетів розвитку 

вищої хореографічної освіти, а українські – до теоретико-методологічних 

засад / підходів, а також принципів / педагогічних принципів. З’ясовано, що 

принципи професійної підготовки фахівців з хореографії в обох країнах є подібними 

лише в частині застосування міждисциплінарних або трансдисциплінарних підходів. 

Відмінності у визначенні принципів професійної підготовки фахівців з хореографії в 

університетах США і України пояснено тим, що американські науковці 

застосовують соціально-громадські акценти у формулюванні принципів, а 

українські – дидактичні. Наголошено, що в українському педагогічному полі 

відсутня увага до цінностей хореографічної освіти і до висвітлення комплексного 

стратегічного бачення розвитку галузі.  

Порівняння інституційного та організаційного забезпечення вищої 

хореографічної освіти в Україні і США виявило, що, незважаючи на низку спільних 

рис, існують відмінності, пов’язані із залученням до професійної підготовки 

фахівців із хореографії у США партнерських інституцій і громади.  

У ході порівняльного аналізу особливостей загальноосвітньої і фахової 

підготовки українських і американських фахівців з хореографії встановлено, що до 

переліку загальних компетентностей українських фахівців з хореографії не входять 

критична (навчитися критично мислити), контекстуалізаційна (навчитися розуміти 

історичні та сучасні проблеми в контексті), міжпредметна (навчитися розуміти та 

застосовувати знання в рамках предмету та поза ним), науково-математична 

(навчитися проводити логічні операції, встановлювати зв’язок між величинами та 

використовувати кількісні дані), інформаційна (навчитися визначати, знаходити 

доступ та оцінювати різноманітні джерела інформації), навчання впродовж життя 

(навчитися стимулювати внутрішню зацікавленість), що співвідносяться з 

навичками ХХІ ст., визначеними Організацією економічного співробітництва і 

розвитку. Натомість у загальних компетентностях американських фахівців з 

хореографії бракує уваги до здатності зберігати і примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності та досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної галузі, її місця в загальній системі знань про 

природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку і 

ведення здорового способу життя, а також до навичок здійснення безпечної 

діяльності. 

У результаті порівняльного аналізу форм професійної підготовки фахівців з 

хореографії в університетах США і України не було виявлено кардинальних 

відмінностей. Зазначено, що основні відмінності стосуються змістового наповнення 

та навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін, зумовленого 

застосуванням конструктивістського підходу та наданням студентам значного 

ступеня самостійності як у виборі навчальних курсів, так і їхньому наповненні. 
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Розроблено рекомендації на державному, місцевому, університетському й 

особистісному рівнях. На державному рівні рекомендації стосуються ставлення до 

хореографії як культурного й освітнього поля, а також державних стандартів вищої 

освіти і консолідації зусиль освітянської громадськості. Обґрунтовано необхідність 

доповнення компетентностей, передбачених Стандартом вищої освіти України 

першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 024 Хореографія, тими, які 

співвідносяться з навичками ХХІ ст., а саме: навчальні та інноваційні навички 

(творчість і інноваційність, критичне мислення і вміння вирішувати проблеми, 

комунікативні навички та навички співробітництва); уміння працювати з 

інформацією, медіа та комп’ютерні навички (інформаційна грамотність, 

медіаграмотність, IКT-грамотність); життєві та кар’єрні навички (гнучкість і 

пристосовуваність, ініціатива та самоспрямованість, соціальні навички та навички, 

пов’язані зі співіснуванням різних культур, продуктивність і вміння з’ясовувати та 

враховувати кількісні показники, лідерство та відповідальність). Підкреслено 

необхідність консолідації зусиль української освітянської громадськості шляхом 

створення неурядових об’єднань науковців і практиків у галузі вищої 

хореографічної освіти.  

На місцевому рівні рекомендовано зосередитися на партнерстві університету і 

передусім місцевої громади, які, поряд із самими студентами, є суб’єктами 

професійної підготовки фахівців із хореографії. Необхідність такого партнерства 

обґрунтовано переходом до «візуального сприйняття» в постмодерному суспільстві, 

а отже, хореографія є важливим засобом впливу на громаду, особливо представників 

молодого покоління, які звикли до сприйняття світу через більш широкий спектр 

засобів комунікації. На університетському рівні рекомендовано зосередитися на 

необхідності вироблення ціннісного підходу до вищої хореографічної освіти, а 

також на важливості вироблення пріоритетів її розвитку. Цінним у цьому контексті є 

досвід США в поєднанні зусиль професіоналів у визначенні пріоритетів розвитку 

вищої хореографічної освіти, згрупованих навколо об’єднання зацікавлених осіб, 

спільного творення знань і культивування лідерства. Для об’єднання зацікавлених 

осіб рекомендовано: розробити механізми для поширення хореографічного досвіду і 

експертизи у професійному полі та поза ним; заохочувати спільне викладання і 

навчання танцю представниками різних генерацій, соціальних станів, національної 

належності тощо; заохочувати культурне різноманіття і взаємообмін проблемами і 

здобутками в хореографії; заохочувати зв’язки між різними географічними 

територіями; сприяти розвитку культури взаємоповаги між фахівцями з різних 

хореографічних галузей; культивувати і підтримувати зв’язки з потенційними 

партнерами для розвитку хореографічної сфери. Для спільного творення знань у 

хореографічній галузі рекомендовано: підвищити визнання танцю як форми 

мистецтва та академічної дисципліни з чітко визначеним змістом, 

компетентностями і знаннями; переглянути і поширити інформацію про стандарти в 

хореографічній освіті, а також головні документи і ресурси, що регламентують її 

функціонування; підтримувати різноманітні можливості підвищення кваліфікації 

(через конференції, онлайн-ресурси, засоби масової інформації тощо) для викладачів 

танцю, хореографів, адміністраторів та інших фахівців у галузі мистецтва; 

розробляти нові ресурси і підтримувати наявні; розширювати і поглиблювати 
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наукові дослідження у сфері хореографії; визначити пріоритети наукових 

досліджень. Для культивування лідерства в хореографічній галузі рекомендовано: 

визнавати важливість і підтримувати різні можливості розвитку лідерських якостей 

представників різних поколінь у вищій хореографічній освіті; підтримувати 

ефективних лідерів у вищій хореографічній освіті; визначити потреби майбутніх 

фахівців з хореографії і вищої хореографічної освіти загалом; допомагати молодим 

лідерам залишитися в професії та уникнути професійного вигорання.  

На індивідуальному рівні рекомендовано враховувати у навчальному процесі 

такі аспекти: орієнтованість на конструктивістський підхід до опанування 

навчальним матеріалом; міждисциплінарний підхід, що поєднує методи психології, 

історії, педагогіки, економіки, філософії, суспільствознавства, політології тощо; 

структурування навчального матеріалу з урахуванням піраміди потреб А. Маслоу 

(від потреб нижчого порядку до потреб вищого порядку, творчості); інтерактивність, 

що передбачає активну участь студентів у процесі власного навчання із 

застосуванням новітніх технологій; орієнтованість на формування як універсальних, 

так і специфічних навичок студентів.  

 

ВИСНОВКИ 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення важливого й актуального 

завдання, що полягає в характеристиці особливостей професійної підготовки 

фахівців з хореографії в університетах США та розробленні практичних 

рекомендацій для творчого впровадження конструктивного американського досвіду 

в Україні. Результати проведеного дослідження, реалізовані мета і завдання дали 

підстави сформулювати такі висновки, що мають теоретичне і практичне значення. 

1. У результаті структурно-тематичного і структурно-хронологічного аналізу 

стану розробленості проблеми встановлено, що малодослідженим джерельним 

полем є праці американських дослідників з питань історії та сьогодення вищої 

хореографічної освіти в США. У науково-педагогічному полі США розвитку вищої 

хореографічної освіти присвячено переважно книги й монографії, статті, матеріали 

конференцій, дисертації й праці науково-методичного характеру. Концептуальні 

основи професійної підготовки фахівців з хореографії в університетах США 

висвітлено в публікаціях у періодичних виданнях та матеріалах конференцій, книгах 

і монографіях, в офіційних документах, на вебсторінках та в дисертаціях. 

Інституційні й організаційні особливості підготовки фахівців з хореографії в 

університетах США висвітлено переважно на вебсторінках американських 

акредитаційних інституцій, неурядових організацій та університетів, які здійснюють 

підготовку фахівців з хореографії. Особливості загальноосвітньої та фахової 

підготовки фахівців з хореографії в університетах США визначено на основі аналізу 

навчальних планів і програм та рекомендованих ними підручників. У працях 

українських авторів розкрито історію і тенденції розвитку різних хореографічних 

жанрів у США, особливості хореографічної освіти за межами України, підготовку 

фахівців в університетах США. Проте в українському порівняльно-педагогічному 

полі досвід США щодо університетської професійної підготовки фахівців з 

хореографії комплексно не вивчено.  
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У результаті термінологічного аналізу з’ясовано, що хореографія (в 

англомовних лексикографічних джерелах близьким або тотожним до значення 

поняття є «dance») – це виконавський вид мистецтва, у якому центральним 

компонентом є рухи тіла, а фахівець з хореографії – це той, хто досконало володіє 

фахом хореографії, має високу кваліфікацію й глибокі знання та зробив її своєю 

професією. Професійну підготовку фахівців з хореографії представлено як процес, 

спрямований на здобуття кваліфікації бакалавра, магістра або доктора зі 

спеціальності «Хореографія», результатом якого є формування та розвиток 

готовності до здійснення повноцінної професійної діяльності.  

2. У ході характеристики етапів розвитку вищої хореографічної освіти у 

США встановлено, що американські дослідники починають відлік розвитку 

хореографічної освіти з кінця ХІХ ст., коли вона стала частиною програм 

неформальної освіти. Починаючи з 1900-х років, ідеться про введення предметів 

хореографічного циклу у вищу освіту, що, з одного боку, демонструє швидкий 

перехід від неформального до формального акцентів у підготовці фахівців з 

хореографії у США, а з іншого – не виключає поєднання обох сфер. При створенні 

періодизації розвитку американської хореографічної освіти дослідники акцентують 

увагу на стратегічних рішеннях, які сприяли цьому розвитку, а також на суспільно-

політичних, соціально-культурних та інституційних чинниках, притаманних 

певному етапу. На основі цього виокремлено шість етапів: неформальний (1887 –

 1900), наслідувальний (1900 – 1930), консолідаційний (1930 – 1950), інституційний 

(1950 – 1980), диверсифікаційний (1980 – 2000), трансдисциплінарний (2001 –

 дотепер), які, попри співвіднесення із розвитком вищої освіти у США, визначають 

специфіку саме хореографічної освіти і її відокремлення від фізичної культури в 

окрему галузь.  

3. З’ясовано концептуальні основи професійної підготовки фахівців з 

хореографії в університетах США, до яких належать цінності, переконання, 

принципи та пріоритети. Розкрито, що цінності й переконання ґрунтуються на 

створенні умов для уособлення, креативного і критичного дослідження, емпатії, 

рефлексивної практики, колаборації і взаємозв’язку, комунікації і поширення ідей, 

здоров’я і збереження. Спрямованість на ці цінності визначають такі принципи: 

інновацій у викладанні, інновацій у лідерстві, міждисциплінарності і 

трансдисциплінарності, різноманітності і глобальної перспективи, служіння громаді, 

соціальної справедливості і громадянськості, застосування новітніх технологій, 

спрямованості на майбутнє. З’ясовано, що пріоритети розвитку вищої 

хореографічної освіти у США спрямовані на об’єднання зацікавлених осіб, спільне 

творення знань і культивування лідерства. Суть цих стратегій полягає в тому, щоб: 

розробити механізми для поширення хореографічного досвіду у професійному полі 

та поза ним; заохочувати викладання і навчання танцю з поєднанням молодших і 

старших фахівців із хореографічної освіти; заохочувати культурне різноманіття і 

взаємообмін у хореографії; заохочувати зв’язки між різними географічними 

територіями; сприяти розвитку культури взаємоповаги між фахівцями з різних 

хореографічних галузей; культивувати і підтримувати зв’язки з потенційними 

партнерами для розвитку хореографічної сфери. Стратегії, спрямовані на спільне 

творення знань у хореографічній галузі, пов’язані з тим, щоб: підвищити визнання 
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танцю як форми мистецтва та академічної дисципліни з чітко визначеним змістом, 

компетентностями і знаннями; переглянути і поширити інформацію про стандарти в 

хореографічній освіті, а також головні документи і ресурси, що регламентують її 

функціонування; підтримувати різноманітні можливості підвищення кваліфікації 

(через конференції, онлайн-ресурси, засоби масової інформації тощо); підвищувати 

якість наукових досліджень у сфері хореографії; визначити пріоритети наукових 

досліджень. Стратегії, спрямовані на культивування лідерства в хореографічній 

галузі, пов’язані з тим, щоб: визнавати важливість і підтримувати розвиток 

лідерських якостей представників різних поколінь у вищій хореографічній освіті; 

підтримувати ефективних лідерів у вищій хореографічній освіті: допомагати 

молодим лідерам залишитися у професії та уникнути професійного вигорання.  

4. Здійснено дослідження особливостей підготовки фахівців з хореографії в 

університетах США. Встановлено, що інституційне забезпечення підготовки 

фахівців з хореографії охоплює університети (або коледжі й школи як підструктури 

університету), а також партнерські інституції. До них належать акредитаційні 

агенції, неурядові організації мистецького спрямування, культурно-мистецькі 

інституції (концертні зали, студії, школи мистецтв тощо). Підкреслено партнерство 

університету з місцевою громадою, бізнесом і державою. У контексті розкриття 

організаційних особливостей професійної підготовки встановлено, що вони 

ґрунтуються на: поєднанні стандартизації та автономії університетів у створенні 

освітніх програм, забезпеченні наступності ступенів професійної підготовки і 

можливості застосування індивідуальної освітньої траєкторії, реалізації певних 

елементів освітніх програм за межами університету. Зазначено, що розроблені 

Асоціацією танцювальних шкіл Америки стандарти перебувають в основі 

акредитації університетських програм професійної підготовки фахівців з 

хореографії. Встановлено, що процес акредитації передбачає поєднання внутрішньої 

(самооцінювання) та зовнішньої (візити експертів) перевірки. У результаті аналізу 

стандартів з’ясовано, що, незважаючи на чітко означені вимоги, програми 

професійної підготовки фахівців із хореографії надають університетам значний 

рівень автономності у визначенні змісту і підходів до навчання. При аналізі програм 

професійної підготовки перевіряють їхню відповідність меті, завданням, місії, візії 

підрозділу навчального закладу, який здійснює підготовку фахівців із хореографії, а 

також компетентностям і результатам навчання.  

За результатами аналізу освітніх програм і навчальних планів з’ясовано, що 

професійна підготовка фахівців з хореографії в університетах США передбачає 

загальноосвітню і професійну складові, кожна з яких пропонує студентам предмети 

вільного вибору. Це дає їм змогу створити індивідуальну освітню траєкторію, що 

передбачає входження до різних соціальних груп (лекційного потоку, 

семінарської / дискусійної групи, хореографічного колективу тощо). Підкреслено, 

що підготовка фахівців ґрунтується на конструктивістському підході, коли студенти 

є активними учасниками творення власних знань і вмінь на основі спроб-помилок, 

обговорення, рефлексії тощо. Продемонстровано, що професійна підготовка 

фахівців з хореографії спрямована на здобуття ними низки навичок ХХІ ст., 

визначених у переліку компетентностей, серед яких: критична, контекстуалізаційна, 
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міжпредметна, комунікативна, науково-математична, громадянська, інформаційна, 

навчання, впродовж життя.  

У результаті узагальнення інституційних, організаційних і змістових 

особливостей функціонування десяти найкращих у США університетських програм 

підготовки фахівців з хореографії встановлено, що вони: забезпечують наскрізну 

підготовку за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями (бакалавр, магістр, 

доктор); підтримують зв’язки з мистецько-хореографічними центрами; 

забезпечують міждисциплінарну підготовку; підтримують політику партнерських 

зв’язків між студентами, представниками професорсько-викладацького складу і 

культурними установами; мають розвинену інфраструктуру, що характеризується 

наявністю хореографічних студій, лабораторій, театрів тощо; наголошують на 

глибинних філософських і духовних витоках танцю як засобу транслювання ідей; 

пропонують індивідуальний підхід до студентів; забезпечують усебічний 

професійний розвиток, що є поєднанням технічної підготовки, виконавської 

практики та науково-дослідної діяльності; дотримуються комплексного підходу до 

вивчення хореографії; надають великого значення поєднанню хореографічної і 

педагогічної складових підготовки; орієнтуються на розвиток у студентів 

критичного мислення; ґрунтуються на конструктивістському підході до викладання 

і навчання. 

5. У результаті порівняльного аналізу професійної підготовки фахівців з 

хореографії в університетах США та України встановлено, що при науковому 

аналізі розвитку вищої хореографічної освіти українські дослідники беруть за 

основу прояви мистецько-професійної активності, а американські – стратегічні 

рішення та суспільно-політичні події, які сприяли цьому розвитку. Підкреслено 

позитивний вплив неурядових професійних організацій на вищу хореографічну 

освіту США, її перспективи і пріоритети. З’ясовано, що принципи професійної 

підготовки фахівців з хореографії у США та Україні значно відрізняються, адже 

спільним є лише принцип міждисциплінарності (міжпредметних зв’язків). Ці 

відмінності пояснено тим, що американські науковці застосовують соціально-

громадські акценти, а українські – дидактичні. Акцентовано на відсутності наукової 

уваги до цінностей хореографічної освіти та комплексного стратегічного бачення 

розвитку галузі. Під час порівняльного аналізу інституційних і організаційних 

особливостей професійної підготовки фахівців з хореографії в університетах 

України і США виявлено низку спільних рис, а відмінність зафіксовано у 

відсутності в українських університетів мережі партнерів, які виконують 

різноманітні функції. Встановлено, що в українському державному стандарті вищої 

освіти (024 – хореографія), на відміну від американського, до переліку професійної 

підготовки не входять ті компетентності, які є співзвучними з ключовими 

навичками ХХІ ст. До авторських рекомендацій включено результати порівняльного 

аналізу, які можуть бути враховані на державному, місцевому, університетському та 

особистісному рівнях.  

Проведене дослідження не вичерпує цієї багатоаспектної проблеми. 

Перспективи подальших наукових пошуків пов’язані з дослідженням інформаційних 

технологій у професійній підготовці фахівців з хореографії в університетах США, 

навчально-методичних і технологічних засад змішаного навчання майбутніх 
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хореографів, професійного розвитку хореографів у США, первинної професійної 

соціалізації фахівців з хореографії, обґрунтування перспектив розвитку української 

системи вищої хореографічної освіти. 
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АНОТАЦІЇ 

Сало Л. В. Професійна підготовка фахівців з хореографії в університетах 

США. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». – Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань, 2021.  

Дисертаційне дослідження присвячено актуальній темі професійної підготовки 

фахівців з хореографії в університетах США. Охарактеризовано етапи розвитку 

вищої хореографічної освіти у США. З’ясовано концептуальні основи професійної 

підготовки фахівців з хореографії в університетах США, до яких належать цінності, 

принципи і пріоритети розвитку вищої хореографічної освіти в США. Виявлено 

інституційні, організаційні і змістові особливості та професійної підготовки 

фахівців з хореографії в університетах США. Здійснено порівняльний аналіз 

професійної підготовки фахівців з хореографії в університетах США і України та 

розроблено практичні рекомендації щодо творчого впровадження конструктивного 

американського досвіду в Україні. 

Ключові слова: фахівці з хореографії, університети США, професійна 

підготовка, загальноосвітня підготовка, фахова підготовка, практична підготовка. 

 

Salo. L. V. Professional training of choreography specialists at the universities 

of the USA. ‒ Qualification research paper on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of a candidate of pedagogical sciences (doctor of 

philosophy) in speciality 13.00.04 – Theory and Methods of Professional Education. – 

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, 2021. 

The dissertation is focused on the current issue of professional training of 

choreography specialists at the universities of the USA. The scientific novelty of the 

results of this study consists in identifying the specifics of professional training of 

choreography specialists at the universities of the USA and practical recommendations as 

for the implementation of the constructive American experience in Ukraine, which were 

defined for the first time; the periodization of higher choreographic education in the USA 

was specified; the values, principles and priorities of the development of higher 

choreographic education were identified; comparative analysis of the professional training 

of choreography specialists in Ukraine and the USA was carried out; unknown and 
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obscure sources of scientific information on professional training of choreography 

specialists in the USA were discovered. 

A combination of interrelated methods was used to achieve the aim of the research 

and to solve certain problems of the study. The analysis of the state of research of this 

scientific problem in home and foreign pedagogical theory is carried out. The conceptual 

and categorical apparatus of problem research is characterized. The understanding of 

concepts in the Ukrainian and American scientific and pedagogical fields is compared in 

order to ensure terminological unity and correspondence of comparisons. The 

development of higher choreographic education in the USA is outlined, on the basis of the 

analysis of sources the periodization of development of higher choreographic education in 

the USA is developed. 

The specifics of training of choreography specialists in US universities are 

determined. The basics of training of choreography specialists in the universities of the 

USA are considered, the values and beliefs which guide US higher choreographic 

education, are established. The principles on which higher choreographic education in the 

USA is based are described. Priorities have been identified which determine the direction 

of actions of organizations and individuals related to choreographic education, for 

implementing positive changes at the national, state, local and personal levels. 

The institutional and organizational features of training of choreography specialists 

in the USA are characterized, the institutional support of professional training of 

specialists is determined. The specifics of general education training of choreography 

specialists in the USA are determined and characterized, the content of competencies is 

analyzed. On the base of analysis of training courses the mechanism of creating a student's 

individual educational trajectory is clarified. 

The specifics of professional training of choreographers in the USA are analyzed, 

thematic groups in which the training courses of the block of professional training of 

future choreography specialists can be combined, are revealed. As a result of the analysis 

of the curricula of 10 universities, universal courses for all of them were identified. On the 

base of structural and content analysis, the specifics of the structure and content of ten 

textbooks providing the study of courses that are common to all educational institutions 

are highlighted. Specifics of choreography specialists’ practical training in US universities 

are studied. Factors that contribute to the quality of practical training were identified. 

The comparative analysis of the development of choreographic education and the 

conceptual foundations of choreography specialists’ professional training in the United 

States and Ukraine was taken. The comparative analysis of the institutional and 

organizational support of higher choreographic education in Ukraine and the United States 

was taken. On the base of the comparative analysis of the specifics of general and 

professional training of Ukrainian and American choreography specialists, differences in 

the general competencies of American and Ukrainian choreography specialists were 

established.  

Recommendations for the implementation of constructive American experience at 

the state, local, university, and personal levels were developed. 

Key words: choreography specialists, US universities, vocational training, general 

education, professional training, practical training. 
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