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АНОТАЦІЯ 

 

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 

за спеціальністю 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. 

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 щодо 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 віднесено 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 
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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 культурними установами; 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; 

комплексний підхід до вивчення хореографії; поєднання хореографічної і 

педагогічної складових підготовки; конструктивістський підхід до 

викладання і навчання); 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. Метою дослідження 

є характеристика особливостей професійної підготовки фахівців з 

хореографії в університетах США та розробка практичних рекомендації 

щодо творчого впровадження конструктивного американського досвіду в 

Україні. 

Для досягнення мети дослідження та розв’язання визначених завдань 

використано комплекс взаємопов’язаних методів: загальнонаукових:  

аналіз (структурно-функціональний, структурно-тематичний, структурно-

хронологічний) – для характеристики джерельної бази та понятійно-
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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 і української систем підготовки; порівняння дало 

змогу виокремити ключові особливості національних підходів до організації 

вищої хореографічної освіти; систематизація забезпечила можливість 

з’ясування особливостей загальноосвітньої, фахової та практичної підготовки 

та окреслення можливостей застосування конструктивного американського 

досвіду в Україні; узагальнення застосовано для виявлення тенденцій 

розвитку вищої хореографічної освіти в Україні; конкретнонаукових: 

пошуково-бібліографічний метод застосовано для аналізу, систематизації та 

класифікації джерел із теми дослідження; ретроспективний метод надав 

можливість 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 хореографічної 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. 

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) 
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(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. 

Основні положення, викладені в дисертації, можуть слугувати 

науковою основою для розроблення нормативних і стратегічних документів 

із проблем вищої хореографічної освіти. Матеріали дослідження можуть 

застосовуватися в розробці нових і оновленні існуючих навчальних програм 

для студентів, магістрантів та аспірантів закладів вищої освіти, в розробці та 

вдосконаленні 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. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню особливостей професійної 

підготовки фахівців з хореографії в університетах США. 

Здійснено аналіз стану дослідженості наукової проблеми у вітчизняній 

і зарубіжній педагогічній теорії. Схарактеризовано понятійно-категоріальний 

апарат дослідження проблеми. Співставлено розуміння понять в 

українському та американському науково-педагогічних полях з метою 

забезпечення термінологічної єдності та відповідності порівнянь. Окреслено 

розвиток вищої хореографічної освіти у США, на основі аналізу джерел 

розроблено періодизацію розвитку вищої хореографічної освіти в США. 

Визначено особливості підготовки фахівців із хореографії в 

університетах США. Розглянуто основи підготовки фахівців з хореографії в 
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університетах США, встановлені цінності і переконання, якими керується 

вища хореографічна освіта США. Охарактеризовано принципи, на яких 

ґрунтується вища хореографічна освіта у США. Виявлені пріоритети, що 

визначають спрямованість дій організацій і особистостей, пов’язаних із 

хореографічною освітою, з метою впровадження позитивних змін на 

національному, штатному, місцевому та особистісному рівнях. 

Охарактеризовано інституційні й організаційні особливості підготовки 

фахівців з хореографії у США, визначено інституційне забезпечення 

професійної підготовки фахівців. Для визначення організаційних 

особливостей окреслено процедуру акредитації вищого навчального закладу 

як форми незалежної, професійної експертизи шкіл та програм, що 

спрямована на перевірку відповідності стандартам якості. Охарактеризовано 

вимоги до фахівців з хореографії у США. Узагальнено пріоритети десяти 

найкращих університетських американських програм підготовки фахівців з 

хореографії. 

Визначено й схарактеризовано особливості загальноосвітньої підготовки 

фахівців з хореографії у США, проаналізовано зміст компетентностей, на 

опанування якими спрямоване вивчення загальноосвітніх дисциплін. На 

основі аналізу навчальних курсів з’ясовано механізм створення власної 

освітньої траєкторії студента. 

Проаналізовано особливості фахової підготовки хореографів у США, 

виявлено тематичні групи, у які можуть бути об’єднані навчальні курси 

блоку фахової підготовки майбутніх фахівців з хореографії. Внаслідок 

аналізу навчальних планів 10 ЗВО виявлені універсальні для всіх них курси. 

На основі структурного та змістового аналізу висвітлено специфіку 

структури і змісту десяти підручників, що забезпечують вивчення курсів, що 

є спільними для всіх навчальних закладів. 

Досліджено особливості практичної підготовки фахівців з хореографії в 

університетах США. Встановлено чинники, які сприяють якості практичної 
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підготовки. 

Проведено порівняльний аналіз розвитку хореографічної освіти у США 

і Україні, встановлені головні відмінності у періодизації вищої 

хореографічної освіти обох країн. 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. Виявлено подібні принципи професійної підготовки 

фахівців з хореографії в обох країнах. Проведено порівняльний аналіз 

інституційного і організаційного забезпечення вищої хореографічної освіти в 

Україні і США. У ході порівняльного аналізу особливостей загальноосвітньої 

і фахової підготовки українських і американських фахівців з хореографії 

встановлено відмінності в загальних компетентностях американських та 

українських фахівців з хореографії. 

Розроблено рекомендації щодо впровадження конструктивного 

американського досвіду на державному, місцевому, університетському й 

особистісному рівнях. 

Незважаючи на ґрунтовність та детальність, це дисертаційне 

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 та технологічних засад змішаного навчання 

майбутніх хореографів, професійного розвитку хореографів у США, 

первинної професійної соціалізації фахівців з хореографії, обґрунтуванням 

перспектив розвитку української системи вищої хореографічної освіти. 

Ключові слова: фахівці з хореографії, університети США, професійна 

підготовка, загальноосвітня підготовка, фахова підготовка, практична 

підготовка.  
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ABSTRACT 

 

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 obscure sources of scientific information on professional training of 

choreography specialists in the USA were discovered.  

The aim of the study is to characterize the specifics of professional training 

of choreography specialists at the universities of the USA and to conclude 

recommendations for the Ukrainian higher education system concerning the 

implementation of effective measures, taking into account the positive American 

experience. 

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

research and to solve certain problems of the study: general methods of scientific 

research: analysis (structural-functional, structural-thematic, structural-chronological) 

was taken at all the stages of the research to characterize the source base and the 

conceptual apparatus of the research, the stages of development of higher 
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choreographic education in the USA, and for the investigation of the curricula and 

vocational programmes; synthesis was taken to integrate the specifics of 

specialists’ professional training into a coherent system; matching was used to 

compare American and Ukrainian systems of training; comparison enabled to 

identify the key features of national approaches to organization of higher 

choreographic education; systematization was used to identify the specifics of 

general educational, professional and practical training and to conclude 

recommendations for the implementation of constructive American experience in 

Ukraine; summarizing was used to define the tendencies of the development of 

higher choreographic education in Ukraine; specific methods: bibliographic 

method was used to analyze, systematize and classify the sources on the topic of 

the research; retrospective method enabled to study historical events which 

identified the peculiarities of formation and development of higher choreographic 

education in the USA; logic-systematic method enabled to establish logical 

connections between socio-historical conditions and higher choreographic 

education in the USA in the synchronous plane at different stages of its 

development; chronological-structural method gave grounds for generalizations on 

structural transformations in higher choreographic education; the periodization 

method was used to consider changes at certain stages of development of higher 

choreographic education; the method of structural-functional analysis enabled to 

characterize the current state of professional training of choreography specialists in 

the USA and Ukraine. 

The practical significance of the obtained research results is that the main 

provisions set out in the dissertation can be used as a scientific basis for the 

development of regulatory and strategic documents on the problems of higher 

choreographic education. The main findings and results of the study can be used in 

the development of new and updating existing curricula for undergraduates and 

graduate students of higher education, in the development and improvement of 

educational programs in choreography in higher educational establishments. 

Systematized and generalized provisions, factual material, source base are 
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valuable for further research on comparative pedagogy, development of lectures 

and practical classes on the courses “History of choreographic art”, “Methods of 

teaching choreographic disciplines”, “Theory and methods of teaching 

choreographic disciplines”, scientific and pedagogical training of masters and 

doctors of philosophy in 011 Educational, pedagogical sciences; for compiling 

encyclopedic and reference publications. 

The dissertation is devoted to the study of the peculiarities of professional 

training of choreography specialists in US universities. 

The analysis of the state of research of this scientific problem in domestic 

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. To determine the organizational features, the 

procedure of accreditation of a higher education institution as a form of 

independent, professional examination of schools and programs, aimed at verifying 

compliance with quality standards, is outlined. The requirements for choreography 
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specialists in the USA are described. The priorities of ten best American university 

choreography training programs are summarized. 

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 in 

the United States and Ukraine was taken, the main differences in the periodization 

of higher choreographic education in both countries were identified. As a result of 

a comparative analysis of the conceptual foundations of choreography specialists’ 

professional training in Ukrainian universities, it was established that American 

scholars appeal to the values, principles and priorities of higher choreographic 

education, and Ukrainian appeal to theoretical and methodological principles / 

approaches and principles / pedagogical principles. Similar principles of 

professional training of choreography specialists in both countries were revealed. 

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 
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established.  

Recommendations for the implementation of constructive American 

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

Despite being thorough and detailed, this dissertation does not cover this 

multifaceted problem. Prospects for further scientific research are related to the 

study of information technology in the training of choreographers at the 

universities of the USA, teaching and technological principles of blended training 

of future choreographers, professional development of choreographers in the US, 

initial professional socialization of choreographers, justification of the Ukrainian 

system of higher choreographic education. 

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

general education, professional training, practical training. 
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ВСТУП 

 

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. 
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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)), 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. 
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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. 
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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 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: 



21 

 

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 
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організацій та університетів (www.fredastaire.com, www.dancevision.com, 

www.danceteachersclubofboston.com, www.ndca.org та ін.). 

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 

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

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, 
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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 
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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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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ХОРЕОГРАФІЇ В УНІВЕРСИТЕТАХ США 

 

1.1. Стан дослідженості проблеми професійної підготовки фахівців 

з хореографії у США 

 

Пріоритетним завданням вищих навчальних закладів на етапі інтеграції 

України до світового освітнього простору стає підготовка творчо мислячої 

молоді нової генерації, що неможливо без вивчення досвіду інших країн в цій 

галузі. Одним з історично зумовлених шляхів самовираження є танець, що 

репрезентує не лише рухову культуру, а й широкий спектр емоцій, специфіку 

мислення та креативність. Саме тому дослідження особливостей професійної 

підготовки фахівців з хореографії останнім часом викликає значний інтерес 

дослідників з різних наукових дисциплін, а саме: педагогіки, психології, 

кінезіології, валеології та мистецтвознавства. Проблема професійної 

підготовки фахівців з хореографії в університетах США висвітлена в низці 

публікацій різного рівня й характеру. До них зараховуємо: 

 офіційні документи національного рівня; 

 наукові праці (книги, монографії) європейських і американських 

учених із досліджуваної проблеми; 

 захищені дисертації (доктора філософії і магістра), що торкаються 

предмета дослідження;  

 матеріали науково-педагогічних періодичних видань, міжнародних 

конференцій; 

 електронні веб-ресурси інституцій, пов’язаних з професійною 

підготовкою фахівців з хореографії в університетах США. 

Джерела інформації для дослідження згрупуємо за напрямами, які 

дають змогу досягнути мети дослідження, яка полягає в з’ясуванні 
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особливостей професійної підготовки фахівців з хореографії в університетах 

США, а саме: концептуальних основ професійної підготовки фахівців,  

її інституційних й організаційних особливостей, а також специфіки 

загальноосвітньої та фахової підготовки фахівців з хореографії в 

університетах США (див. рис. 1.1). 

 

 

Рис. 1.1. Напрями дослідження професійної підготовки фахівців з 

хореографії в університетах США 

  

 
Професійна підготовка фахівців з хореографії в університетах США 

Мета: з’ясувати особливості професійної підготовки фахівців  
із хореографії в університетах США 

Напрям 1 
Розвиток вищої 

хореографічної 

освіти у США 

Напрям 2 
Концептуальні 

основи професійної 

підготовки фахівців 

із хореографії в 

університетах США 

Напрям 3 
Інституційні й 

організаційні 

особливості 

підготовки фахівців 

із хореографії в 

університетах США 

Напрями теоретичних розвідок  

Напрям 4 
Особливості 

загальноосвітньої і 

фахової підготовки 

фахівців із 

хореографії в 

університетах США 

Очікування 
Формулювання 

висновків щодо: 
 
– етапів розвитку 

вищої 

хореографічної 

освіти США; 
– особливостей 

розвитку 

хореографічної 

освіти у США на 

кожному етапі 

Очікування 
Формулювання 

висновків щодо: 
 

– цінностей і 
переконання, які 
регулюють 
професійну 
підготовку фахівців 
із хореографії в 
університетах США;  

– принципів, якими 
керується 
професійна 
підготовка фахівців 
із хореографії в 
університетах 

США 

Очікування 
Формулювання 

висновків щодо: 
 

– компетентностей, 

на які спрямоване 

оволодіння 

дисциплінами 

загальоосвітнього 

і фахового блоків; 
– навчальних курсів 

та результатів 

навчання 
– навчально-

методичного 

забезпечення 

викладання курсів 

Очікування 
Формулювання 

висновків щодо: 
 

– інституційних і 

організаційних 

особливостей 

підготовки фахівців 

з хореографії в 

університетах США 

(закладів, які 

здійснюють 

підготовку, вимог 

до фахівців, рівнів 

підготовки тощо) 
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Джерельна база дослідження розвитку вищої хореографічної освіти 

у США (Напрям 1). Для отримання уявлення про ступінь розробленості 

проблеми розвитку вищої хореографічної освіти в США згрупуємо доступні 

джерела за означеними групами, звертаючи увагу на фокус наукових 

інтересів та рік видання (див. табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 

Групи основних праць щодо розвитку  

вищої хореографічної освіти у США 

 

Група джерел Основні праці щодо розвитку вищої  
хореографічної освіти у США 

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) [219]; «Пріоритети досліджень хореографічної освіти: 

звіт нації» (Research Priorities for Dance Education: A Report to the 
Nation) [342].  

Наукові праці 

(книги) 

«Світова історія танцю» (World History of the Dance) [356]; «Танець: 

креативний художній досвід» (Dance: A Creative Art Experience) 
[264]; «Творення через танець» (Creating Through Dance) [267]; 
«Мистецтво створення танців» (The Art of Making Dances) [273]; 
«Танцювальна освіта у Сполучених Штатах» (Movement education 
in the United States) [212]; «Піонери руху: творці танцю в Америці» 

(Prime Movers: The Makers of Modern Dance in America) [309]; 
«Маргарет ЕйчДаблер: піонер танцю» (Margaret H’Doubler: Pioneer 

of Dance) [333]; «Навчання танцю і місце танцю в суспільстві» (The 

Study of Dance and the Place of Dance in Society) [274]; «Короткий 
історичний огляд танцю у вищій освіті» (Brief Historical Overview 
of Dance in Higher Education) [327]. 

Науково-методичні 

праці 

«Вступ до навчання танцю» (An Introduction to the Teaching of 
Dance) [268], «Готовність до професії і критерії підготовленості в 

університетських програмах підготовки фахівців з хореографії» 

(Career Readiness and Preparation Criteria in Undergraduate Dance 
Degree Programs) [292]; «Уроки руху: Маргарет ЕйчДаблер і 

початки танцю в американській освіті» (Moving Lessons: Margaret 
H'Doubler and the Beginning of Dance in American Education) [351]. 

Дисертації 

«Теоретичні основи танцю у вищій освіті у Сполучених Штатах: 

1885–1932» (Theoretical foundations of dance in higher education in 
the United States: 1885–1932) [326]; «Теоретичні основи танцю у 

вищій освіті у Сполучених Штатах: 1933–1965» (Theoretical 
foundations of dance in higher education in the United States: 1933–

1965) [263]; «Теоретичні основи танцю у вищій освіті у Сполучених 

Штатах з 1965 до 1974 рр.» (Theoretical foundations of dance in 
higher education in the United States from 1965–1974) [377]. 
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Продовження таблиці 1.1 

Матеріали 

науково-
педагогічних 

періодичних 

видань, матеріали 

міжнародних 

конференцій 

«Тези виступу на конференції «Танець – 2050: Майбутнє танцю у 

вищій освіті» (Proceedings: DANCE 2050 – The Future of Dance in 
Higher Education) [219]; «Інформація про подію «Танець 2050» у 

2014 році» (Event Information for DANCE 2050 in 2014) [293]; «Три 

дослідження ресурсів про танець» (Three surveys of dance resource 
material) [314], «Від фахівців із фізичної культури до матерів 

танцю: Маргарет ЕйчДаблер і Марта Хілл» (From Physical Educators 
to Mothers of the Dance: Margaret HʼDoubler and Martha Hill) [399]; 
«Генеза системи музично-ритмічного виховання Е. Жак-Далькроза 

та її функціонування в Європі [99]. 
 

Як видно з таблиці 1.1, на загальнонаціональному рівні увагу 

привертають офіційні документи, що окреслюють перспективи розвитку 

вищої хореографічної освіти. Підвищення наукового інтересу до танцю 

наприкінці ХХ ст. мало своїм результатом опрацювання пріоритетних 

напрямів досліджень у цій галузі, що були опубліковані в 2002 р. [342]. Цей 

документ становить інтерес для нашого дослідження, зважаючи на 

можливість порівняльного аналізу напрямів наукових досліджень у галузі 

вищої хореографічної освіти у США та Україні. 

Не менш важливого значення надаємо стратегічному документу 

«Перспективи танцю до 2050 р.: майбутнє танцю у вищій освіті» [219],  

який узагальнює практичні напрацювання, спрямовані на окреслення 

перспектив розвитку вищої хореографічної освіти в США. Для нашого 

дослідження цей документ становитиме інтерес при окресленні різних 

тематичних напрямів, адже він розкриває цінності, принципи й специфіку 

вищої хореографічної освіти, що визначають як теоретичні, так і практичні 

підходи до неї.  

Важливу роль в усвідомленні основних періодів розвитку вищої 

хореографічної освіти в Сполучених Штатах посідають наукові 

опрацювання, які були опубліковані в 30-х – 70-х рр. ХХ ст., адже вони 

першими привернули увагу до суспільного значення хореографічного 

мистецтва й до необхідності його введення як осібного напряму в 

університетську освіту. Однією з перших опублікованих у США праць,  
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яка привернула увагу до ролі танцю у світовій історії, була видана в 1937 р. 

книга К. Сакса «Світова історія танцю» (World History of the Dance) [356]. 

Автор наголошує на взаємозв’язку танцю й історії нації, демонструючи  

цю взаємопов’язаність етапами розвитку суспільства й характеристиками 

різних танцювальних жанрів. Розвитку танцю на американському континенті 

присвячена книга М. ЕйчДаблер, яка зіграла головну роль у введенні  

програм з хореографії у вищу освіту США, під назвою «Танець: креативний 

художній досвід» (Dance: A Creative Art Experience) [264]. Незаперечну 

віхову роль цієї книги підтверджують її перевидання навіть через 50 р.  

після опублікування. У 50-х – 60-х рр. ХХ ст. почали виходити друком 

фундаментальні публікації, пов’язані зі національно-історичною специфікою 

творення танцю. До них, перш за все, відносимо автобіографічну  

працю Д. Хамфрі «Мистецтво створення танців» (The Art of Making Dances) 

[273] і працю А. Хокінз «Творення через танець» (Creating Through Dance) 

[267]. Авторки цих праць діляться досвідом і рефлексією щодо творення 

танцю і його ролі в трансформації світогляду. У 70-х рр. ХХ ст. головними 

акцентами в наукових опрацюваннях хореографічної освіти були теми 

розвитку хореографічної освіти і ролі, яку в ній відігравали креативні 

особистості [211; 309]. Ці ж теми були продовжені і у 80-х ‒ 90-х рр. ХХ ст. 

[274; 327; 333]. 

На початку ХХІ ст. тема розвитку хореографічного мистецтва і  

його місця у вищій освіті опрацьовувалася в контексті між-/ 

трансдисциплінарності, суспільної зумовленості, рефлексивності тощо [184; 

250; 289; 317; 397]. Ці та інші книги дали змогу отримати більш повне 

уявлення про шлях, який прийшла хореографічна освіта до того, як посіла 

заслужене місце в університетських програмах професійної підготовки 

фахівців.  

Праці науково-методичного характеру почали виходити в 70-х рр. 

ХХ ст. і були пов’язані з університетськими програмами підготовки фахівців 
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з хореографії [268; 292], і віддавали належне досвіду піонерів хореографічної 

освіти [351]. Загалом активність появи таких праць [191; 259; 290; 312; 373] 

засвідчує зміцнення ролі вищої хореографічної освіти. 

Цінним джерелом інформації про розвиток вищої хореографічної 

освіти в США є докторські й магістерські дисертації, виконані в її  

знаних осередках – Університеті південної Каліфорнії [263; 326] і 

Каліфорнійському державному університеті [377]. Безсумнівно, їх можна 

розглядати як серію досліджень, які доповнюють і продовжують одне одного 

й представляють одну наукову школу, адже вони мають однакову назву – 

«Теоретичні основи танцю у вищій освіті в Сполучених Штатах», але 

висвітлюють різні періоди: 1885–1932 рр. [326]; 1933‒1965 рр. [263]; 1965–

1974 рр. [377]. Цілком обґрунтованим є погляд із віддаленої перспективи – 

адже саме так можна оцінити роль певних процесів у розвитку 

досліджуваного явища.  

Матеріали науково-педагогічних періодичних видань, матеріали 

міжнародних конференцій додають бачення стану й перспектив розвитку 

вищої хореографічної освіти, оскільки є майданчиками обговорення 

викладачами-практиками й науковцями нагальних проблем [99; 219; 293; 

314; 399]. 

Джерельна база дослідження концептуальних основ професійної 

підготовки фахівців з хореографії в університетах США. Для отримання 

уявлення про ступінь розробленості проблеми професійної підготовки 

фахівців з хореографії в університетах США згрупуємо доступні джерела, що 

аналізують цінності й переконання, які регулюють професійну підготовку 

фахівців з хореографії в університетах США, а також принципи, якими 

керується професійна підготовка фахівців з хореографії в університетах 

США (див. табл. 1.2). 

  



32 

 

Таблиця 1.2 

Групи основних праць щодо концептуальних основ професійної 

підготовки фахівців з хореографії в університетах США 

 

Група 

джерел 
Основні праці щодо концептуальних основ професійної підготовки 

фахівців з хореографії в університетах США 

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) [219]; «Оцінювання на власних умовах» (Assessment On Our 
Own Terms) [192]; «Пріоритети для хореографічної освіти» (Priorities 
for Danсe Education) [336]. 

Наукові праці 
(книги) 

«Феноменологія танцю» (The Phenomenology of dance) [371]; 
«Діалогічна уява: чотири нариси» (The Dialogic Imagination: Four 
Essays) [195]; «Елементи хореографічної мови» (Eléments du langage 
chorégraphique) [350]; «Михайло Бахтін: діалогічний принцип» (Mikhail 
Bakhtin: The Dialogical Principle) [393]; «Кровна пам’ять» (Blood 
Memory) [262]; «За межами пам’яті: збереження документів нашої 
танцювальої спадщини» (Beyond Memory: Preserving the Documents  
of Our Dance Heritage [198]; «Контроль руху» (La Maîtrise du  
movement) [295]; «Збереження нашої танцювальної спадщини: питання 
документування й збереження мистецтва» (Securing Our Dance Heritage: 
Issues on the Documentation and Preservation of Dance) [282]; «Філософія 
у спалаху: уособлена думка і її виклик західній думці» (Philosophy in the 
Flesh: The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought) [296]; 
«Навчання рефлексії у вищій освіті: системний підхід із використанням 
педагогічних моделей» (Teaching Reflective Learning in Higher 
Education: A Systematic Approach Using Pedagogic Patterns) [353].  

Дисертації 

«Архіви збереження танцю: відносини, доступ і технології», (Dance 
Preservation Archives: Relationships, Access, аnd Technology) [240]; 
«Поширення знань через танець» (Disseminating Knowledge with Dance) 
[310]). 

Матеріали 
наукових 

періодичних 
видань та 

міжнародних 
конференцій 

Періодичні видання: «Comparative Literature and Culture» [199]; 
«Theoretical Medicine and Bionetics» [200]; «Qualitative Inquiry» [201; 
207; 306]; «Canadian Theatre Review» [202]; «Journal of Dance Medicine 
and Science» [209]; «Journal of Physical Education, Recreation and Dance» 
[208]; «Innovative Practice in Higher Education» [345]; «Reflective 
Practice» [348]; «Journal of Dance Education» [349; 366]; «The Arts in 
Psychotherapy» [239]; «Therapy Journal of Applied Arts and Health» [254]; 
«Arts & Health» [256]; «Journal of Consciousness Studies» [258]; «Science» 
[280]; «Journal of Physical Education» [311]; «Dance Research Journal» 
[318]; «International Journal of Performance Arts & Digital Media» [354]; 
«Physiotherapy» [380]; «Research in Dance Education» [382]; «Journal of 
Qualitative Studies in Education» [394]; «Dance Chronicle» [401].  

Веб-сторінки 

National Association of Schools of Art and Design [320]. 
National Dance Education Organization [322]. 
Alber R. Deeper learning: A collaborative classroom is key. Edutopia, 2012 
[185]. 
Amulya J. What is reflective practice? [188]. 
Citron P. New Atlantic Ballet Theatre work about Domestic Violence is on 
Point. The Globe and Mail [215]. 
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У роботі нами проаналізовано документи національного рівня, які 

визначають цінності, принципи й пріоритети вищої хореографічної освіти. 

До них віднесено «Перспективи танцю до 2050 р.: майбутнє танцю у вищій 

освіті» (Vision Document for Dance 2050: the Future of Dance in Higher 

Education) [219], що є рекомендаційним напрацюванням широкого кола 

фахівців, що працюють під егідою Національної організації танцювальної 

освіти (НОТО). Крім того, специфіку мистецької освіти визначено в 

документі «Оцінювання на власних умовах» (Assessment On Our Own Terms) 

[192], який підтримано низкою американських організацій мистецького 

спрямування. Ціль, стратегії, пріоритети і напрями розвитку хореографічної 

освіти визначено в документі «Пріоритети для хореографічної освіти» 

(Priorities for Danсe Education) [336]. Більш детально ці документи 

проаналізовано в підрозділі 2.1. 

Концептуальні основи вищої хореографічної освіти та професійної 

підготовки фахівців висвітлено у фундаментальних працях низки науковців, 

які присвячено загальним цінностям і принципам [295; 296; 350; 371]; 

принципу діалогічності [195; 393]; збереженню як цінності [198; 262; 282]; 

рефлексивній практиці [353]; уособленню як цінності [242; 329]; емпатії як 

цінності [211; 343] та ін. На замовлення Департаменту освіти США було 

проведено масштабне дослідження, метою якого було систематизувати й 

охарактеризувати опубліковані й неопубліковані дослідження в галузі 

хореографічної освіти з 1929 р. до 2002 р. Унаслідок мета-аналізу було 

виявлено, що дослідження були переважно зосереджені в таких напрямах: 

підтримка ролі хореографічної освіти і її достойного місця у вищій освіті, 

хореографічна педагогіка, створення танцю, історико-культурний контекст 

хореографічної освіти, креативний процес, кінестетичне навчання, різні 

навчальні стилі й теорії, здоров’язбереження. Недостатню увагу було 

приділено таким аспектам: фінансування, національні стандарти змісту 

хореографічної освіти, сертифікація вчителів, ліцензування спеціальностей, 

дослідження мозку й успішність студентів [342, c. 15–18].  
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Висвітленню особливостей вищої хореографічної освіти, а саме 

збереженню хореографічної спадщини присвячено дисертацію К. Дасел 

«Архіви збереження танцю: відносини, доступ і технології», виконану в 

Дрексельському університеті [240]. Поширенню знань за допомогою 

хореографічної освіти присвячено дисертацію К. МакКау «Поширення знань 

через танець», виконану в університеті Саскачевань [310]. Хоча роботу 

виконано в канадському університеті, вона розкриває основи хореографічної 

освіти на усьому північноамериканському континенті й демонструє це 

прикладами з реалізованих на початку ХХІ ст. проектів. 

Наукові розробки, присвячені концептуальним основам професійної 

підготовки фахівців з хореографії в США, опубліковані в періодичних 

виданнях різного спрямування, що доводить необхідність аналізу проблеми з 

міждисциплінарної перспективи. Журнали й інші періодичні видання можна 

класифікувати за такими групами:  

 філософські й культурні студії: «Comparative Literature and Culture», 

перейменований у CLCWeb: Comparative Literature and Culture [216];  

 медицина, фізіотерапія, природничі науки: «Theoretical Medicine and 

Bioethics» [392]; «Journal of Dance Medicine and Science» [286]; «The Arts in 

Psychotherapy» [383]; «Therapy Journal of Applied Arts and Health», 

трансформований у «Journal of Applied Arts and Health» [283]; «Arts & Health» 

[190]; «Physiotherapy» [332]; «Science» [367]; 

 якісні (кволітативні) освітні дослідження «Qualitative Inquiry» [338]; 

«Journal of Qualitative Studies in Education», перейменований на «International 

Journal of Qualitative Studies in Education» [278]; 

 поєднання хореографічної освіти з фізичною культурою «Journal  

of Physical Education» [288]; «Journal of Physical Education, Recreation & 

Dance» [287]; 

 загальні питання педагогіки та психології: «Innovative Practice in 

Higher Education» [275]; «Reflective Practice» [339]; «Journal of Consciousness 

Studies» [284]; 
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 хореографічна освіта: «Journal of Dance Education» [285]; «Dance 

Research Journal» [228]; «Research in Dance Education» [341]; 

 поєднання хореографічної освіти і технологій: «International Journal 

of Performance Arts & Digital Media» [277].  

Інформацію щодо спрямованості періодичних видань, які публікують 

наукові праці, що висвітлюють концептуальні основи професійної підготовки 

фахівців з хореографії в США, візуалізовано в діаграмі (див. рис. 1.2). 

 

 
 

Рис. 1.2. Спрямованість періодичних видань, у яких опубліковано 

дослідження щодо концептуальних основ професійної підготовки 

фахівців з хореографії у США 

 

Як видно з рисунка, найбільшою є частка періодичних видань, 

тематика яких передбачає поєднання хореографічної освіти з медициною  

та фізіотерапією, а також тих, які спрямовані на дослідження танцю. 

Логічним поясненням цьому є увага, яку останнім часом приділяють 

здоров’язбереженню та рухові як його головному засобу. 

У розробці офіційних документів загальнонаціонального рівня в США 

частка періодичних видань 

Медицина, фізіотерапія, природничі науки 

Кволітативні освітні дослідження 

Поєднання хореографічної освіти з фізичною культурою 

Загальні питання педагогіки та психології 

Хореографічна освіта  

Поєднання хореографічної освіти і технологій 
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важливу роль відіграють неурядові організації професійного спрямування. 

Серед таких організацій у контексті нашого дослідження можемо назвати 

Національну асоціацію шкіл мистецтва і дизайну (National Association of 

Schools of Art and Design) [320] і Національну асоціацію танцювальної освіти 

(National Dance Education Organization [322]. Цей перелік не вичерпує 

загальнонаціональних неурядових організацій у США, які мають вплив на 

визначення політики в галузі вищої хореографічної освіти (список 

організацій див. у списку скорочень). Йдеться про ті організації, які стали 

об’єднавчими при укладанні тих документів, які проаналізовані в підрозділі 

роботи, присвяченому основам вищої хореографічної освіти. 

Джерельна база дослідження інституційних і організаційних 

особливостей професійної підготовки фахівців з хореографії в 

університетах США. Джерельну базу цього напряму дослідження 

опрацьовуємо, керуючись тим же підходом, що й до попередніх напрямів, 

проте, зважаючи на специфіку цього напряму, звернемо поглиблену увагу 

саме на ресурси тих навчальних закладів й організацій, які безпосередньо 

пов’язані з наданням вищої хореографічної освіти. 

Аналіз характеру інформації цього напряму наукового пошуку довів, 

що вона є швидко змінною і не може бути представлена у фундаментальних 

наукових працях. Крім того, керуємося даними дослідження Департаменту 

освіти США, яке виявило, що національним стандартам змісту 

хореографічної освіти, сертифікації вчителів, ліцензуванню та акредитації 

спеціальностей не було приділено уваги в наукових публікаціях до 2002 р. 

[342, c. 15–18] і, як ми виявили в процесі аналізу джерельної бази третього 

напряму дослідження, ситуація майже не змінилася. Оскільки джерельна база 

дослідження цього напряму складається переважно з даних, представлених 

на відповідних веб-сторінках, класифікуємо їх за характером інформації, яку 

вони надають (див. табл. 1.3). 
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Таблиця 1.3 

Групи онлайн-ресурсів щодо інституційних і організаційних 

особливостей професійної підготовки фахівців з хореографії  

в університетах США 

 

Тематичний напрям Основні ресурси 
Огляд наявних програм 

професійної підготовки, 

вимоги до акредитації, 

сертифікації, вимоги до 

фахівців тощо 

Освітні портали [194; 308]; Сертифікація вчителів [183; 221; 
229; 337]; Бюро статистики праці США [231]; Тест для 

вчителів [243; 387] 

Акредитаційні інституції 
Неурядові організації, які залучені до процесу акредитації 

[210; 224; 227; 230; 241; 257; 322; 323; 328; 352; 386; 390; 395] 

Детальний огляд програм 

професійної підготовки 

фахівців з хореографії 

Веб-сторінки десяти найкращих акредитованих американських 
університетів, які здійснюють професійну підготовку фахівців 
з хореографії [205; 222; 223; 226; 253; 326; 330; 361; 362; 
384; 391; 396; 398] 

 

Як видно з таблиці, джерельна база дослідження інституційних й 

організаційних особливостей професійної підготовки фахівців з хореографії у 

США переважно охоплює три групи веб-ресурсів: веб-сторінки освітніх та 

статистичних порталів, веб-сторінки неурядових організацій та веб-сторінки 

провідних університетів, що здійснюють цю підготовку. 

Джерельна база дослідження особливостей загальноосвітньої і 

фахової підготовки фахівців з хореографії в університетах США охоплює 

навчально-методичне забезпечення спеціальностей, спрямованих на професійну 

підготовку фахівців з хореографії в 10 аналізованих нами університетах. У 

першу чергу, йдеться про навчальні плани та підручники. 

Огляд джерельної бази щодо основних напрямів дослідження 

професійної підготовки фахівців з хореографії в університетах США дає 

змогу зробити висновок про переважання деяких груп джерел в окремих 

напрямах (див. рис. 1.3). 

 



38 

 

 
 

Рис. 1.3. Групи джерел за основними напрямами дослідження 

 

Розвиткові вищої хореографічної освіти у США (напрям 1) 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 у 

публікаціях у періодичних виданнях та матеріалах конференцій, книгах і 

монографіях, в офіційних документах, на веб-сторінках та в дисертаціях. 

Інституційні й організаційні особливості професійної підготовки фахівців з 

хореографії в університетах США висвітлені переважно на веб-сторінках 

американських акредитаційних інституцій, неурядових організацій та 

університетів, які здійснюють професійну підготовку фахівців з хореографії. 

Особливості загальноосвітньої й фахової підготовки фахівців з хореографії в 

університетах США можуть бути визначені на основі аналізу навчальних 

планів і програм та рекомендованих ними підручників. 

Для проведення порівняльного аналізу важливо розглянути українські 

наукові розвідки, дотичні до предмета дослідження. Більш детальний аналіз 

джерел включено в додаток (див. Додаток А). Ми розглянемо їх за тими ж 
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тематичними напрямами, за якими проаналізовано джерельну базу 

професійної підготовки фахівців з хореографії в університетах США. Крім 

того, виокремимо порівняльно-педагогічні розвідки в галузі хореографічної 

освіти (див. табл. 1.4). Дослідження щодо загальних підходів до професійної 

підготовки фахівців з хореографії поділяємо на дослідження, які охоплюють 

більш широкий контекст хореографічної освіти (тобто, стосуються підготовки 

як постановників, так і виконавців і вчителів / тренерів / тьюторів / 

керівників хореографічних колективів), і суто контекст хореографічно-

педагогічної освіти (тобто, стосується суто підготовки вчителів / тренерів / 

тьюторів / керівників хореографічних колективів).  

 

Таблиця 1.4 

Українська джерельна база дослідження професійної підготовки 

фахівців з хореографії (в Україні та інших країнах) 

 

Порівняльно-педагогічні 

розвідки в галузі 

хореографічної освіти 

Польща (Т. Повалій) [117; 119; 120; 122; 123; 125]; Російська 
Федерація та Республіка Казахстан (Ю. Єфіменко) [57; 58]; 
Німеччина (І. Ткаченко) [164; 165; 166]; Китай 
(О. Максименко) [83]; Велика Британія (Д. Бідюк) [17; 18; 
19]; США (О. Кравчук) [72]. 

Розвиток вищої 

хореографічної освіти в 

Україні 

Л. Андрощук [6; 9; 8], Т. Благова [22; 25; 28], К. Зозуля 
[62]. 

Концептуальні основи 

професійної підготовки 

фахівців з хореографії в 

університетах України 

О. Єременко [55], А. Пилипенко [114], Т. Сердюк [146], 
В. Шеремета [179].  

Інституційні й організаційні 

особливості професійної 

підготовки фахівців з 

хореографії в університетах 

України 

Л. Андрощук [13], А. Вєтринська [39], О. Касьянова [67].  

Особливості 

загальноосвітньої й фахової 

підготовки фахівців з 

хореографії в університетах 

України 

Д. Адаменко [2], Л. Волошина[42], Л. Гекалюк [43], 
О. Калинчук [66], Л. Козинко [69], С. Куценко [74; 77; 79], 
А. Максименко [82], О. Мартиненко [87; 89], Т. Медвідь 

[91; 92 О. Мікулінська [96], О. Пархоменко [107; 108; 109], 
Ю. Петрова [112], Ю. Петрова, І. Хмелевська [113], М. Рожко 
[134], І. Спінул [153], Хе Сюефей [157; 158], Ю. Тараненко, 
Л. Коваль [160], Л. Тарапата-Більченко [162], О. Філімонова 
[170; 171], І. Харченко [173], В. Чуба [177]. 
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Оскільки висвітленню професійної підготовки фахівців з хореографії в 

Україні присвячено підрозділ 3.1, у цьому підрозділі більш детально 

розглянемо лише порівняльно-педагогічні розвідки.  

Так, у наукових працях Т. Повалій висвітлено проблему хореографічної 

освіти в Польщі [118] та визначено її структурні компоненти; розглянуто 

особливості функціонування аматорських танцювальних студій, творчих 

майстерень, балетних професійних шкіл, музичних академій [124], 

проаналізовано зміст навчальних дисциплін у закладах хореографічної освіти 

в Республіці Польща; висвітлено інтеркультурний аспект у змісті фахової 

підготовки майбутнього хореографа в Польщі та виокремлено дисципліни з 

інтеркультурним змістом, які входять до складу навчальних планів окремих 

закладів вищої освіти [117]. Науковець розглядає питання модернізації 

хореографічної освіти в Польщі [119], характеризує нормативно-правове 

забезпечення модернізації вищої хореографічної освіти в Польщі [122], 

визначає напрями її модернізації в Польщі та Україні з метою оновлення 

нормативно-правового забезпечення, змісту та структури хореографічної 

освіти й оптимізації переліку спеціальностей, за якими відбувається фахова 

підготовка [125], та розглядає прогностичні орієнтири впровадження в нашій 

країні досвіду Польщі щодо модернізації хореографічної освіти (на 

європейському, державному та інституційному рівнях) [123].  

Об’єктом дослідження Ю. Єфіменко постає система хореографічно-

педагогічної освіти в Росії та Казахстані. Дослідниця окреслює еволюцію 

структури та змісту хореографічно-педагогічної освіти Росії, період з 

моменту зародження вищої педагогічної хореографічної освіти в Росії  

(з 1970-х рр.) до сьогодні, висвітлює філософські основи хореографічного 

мистецтва та психологічні основи хореографічно-педагогічної освіти; 

аналізує розвиток хореографічно-педагогічної думки в Росії [57], а також 

окреслює сучасний стан хореографічно-педагогічної освіти в Республіці 

Казахстан, висвітлює особливості підготовки майбутніх вчителів хореографії 
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у вищих навчальних закладах Республіки Казахстан; визначає місце 

казахського народного танцю в загальному змісті освітніх програм з 

хореографії [58].  

У наукових працях І. Ткаченко висвітлено становлення та розвиток 

вищої хореографічної освіти в Німецькій Демократичній Республіці (НДР) та 

Федеративній Республіці Німеччини (ФРН), охарактеризовано повоєнний 

стан фахової підготовки майбутніх хореографів в основних її центрах на 

території НДР (Дрезден, Берлін, Лейпциг) та ФРН (Кельн, Ессен, Мангейм), 

виявлено специфіку та особливості хореографічного навчання у вищих 

хореографічних школах країни в структурі мистецької освіти [166]. 

Дослідниця розглядає актуальні наукові дослідження у сфері вищої 

хореографічної освіти в Німеччині, окреслює педагогічно-психологічні, 

культурно-мистецтвознавчі наукові розвідки з хореографії [164], розглядає 

типи вищих хореографічних навчальних закладів країни, розкриває 

особливості ступеневих програм та умови вступу до вищих хореографічних 

навчальних закладів Німеччини [167].  

Питання хореографічної освіти в Китаї порушує у своїх дослідженнях 

А. Максименко. Науковець розглядає перспективи розвитку хореографічної 

освіти в Китаї, яка базується на збереженні національних танцювальних 

традицій, розкриває сучасний стан освіти, що здійснюється за системою з 

раціонально розвиненою структурою та повним обсягом дисциплін, де є 

базова (дошкільна, загальна початкова й середня), професійно-технічна, 

загальна вища освіта й освіта для дорослих та доводить, що в сучасних 

умовах розвитку китайська хореографічна освіта зазнає впливу з боку 

природної багатопрофільної інтеграції та взаємозалежності культур [83]. 

Дидактичні засади професійної підготовки хореографів в університетах 

Великої Британії стали предметом наукового пошуку Д. Бідюка, який 

проаналізував специфіку професійної діяльності хореографа, яка містить 

чотири компоненти: творчий; організаційно-управлінський; соціально-
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психологічний та психолого-педагогічний. Дослідник виявив змістові та 

процесуальні особливості підготовки майбутніх хореографів в університетах 

Великої Британії та з’ясував, що зміст підготовки спрямований на 

формування національної культури засобами хореографічного мистецтва, 

збереження національної ідентичності. Основу формування професійної 

компетентності майбутніх хореографів, на думку науковця, складають блоки 

фахових дисциплін та практика з різними режимами (технічний, креативний 

та хореографічний). На підставі аналізу освітніх програм підготовки 

майбутніх хореографів в системі вищої освіти Великої Британії Д. Бідюк 

зробив висновок про доцільність упровадження досвіду Великої Британії з 

метою удосконалення професійної підготовки хореографів в українських 

вищих навчальних закладах [17]. 

Щодо підготовки вчителів хореографії США є країною, яка відповідає 

світовим стандартам, зважаючи на визнання низки хореографічних шкіл у цій 

країні.  

На жаль, нам не вдалося знайти праць вітчизняних науковців,  

які б розглядали особливості організації професійної підготовки фахівців  

з хореографії у США. Деякі аспекти проблеми формування школи  

сучасного танцю в США розглядає у своїх працях О. Кравчук. Особливу 

увагу дослідник приділяє питанню загальної проблематики хореології  

та педагогіки хореографічного мистецтва на основі синтезу мистецтв  

(перш за все – музики та танцю), що є базовою матрицею формування 

творчої лабораторії кожної хореографічної школи [72]. Отже, можемо  

дійти висновку, що в українському педагогічному полі проблема  

професійної підготовки фахівців з хореографії є недостатньо розробленою, 

тому у дослідженні переважно використовуватимемо американські наукові 

джерела.  
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1.2. Понятійно-категоріальний апарат дослідження проблеми 

професійної підготовки вчителів хореографії 

 

Вивчення проблеми професійної підготовки фахівців із хореографії 

передбачає тлумачення базових понять і висвітлення основних термінів 

дисертаційного дослідження. Важливо співставити розуміння понять в 

українському та американському науково-педагогічних полях, щоб 

забезпечити термінологічну єдність та відповідність порівнянь. Загальна 

логіка викладу понятійного апарату зумовлена логікою дослідження 

окресленої проблеми. 

Перш за все, проаналізуємо наявність поняття «хореографія» (англ. 

choreography) в українських та англомовних лексикографічних джерелах. 

Для цього проаналізуємо по 5–7 лексикографічних видань українською 

та англійською мовами, а саме: 

– «Український педагогічний словник» [45]; 

– «Педагогічний словник» [111]; 

– «Енциклопедія освіти» [54]; 

– «Літературознавча енциклопедія» [68]; 

– «Великий тлумачний словник сучасної української мови» [38]; 

– «Академічні ключові слова. Словник Девіла для вищої освіти» 

(Academic keywords. A Devil’s dictionary for higher education) [325]; 

– «Енциклопедія соціальних і культурних основ освіти» (Encyclopedia 

of social and cultural foundations of education) [247]; 

– «Грінвудський словник освіти: друге видання» (The Greenwood 

Dictionary of Education: Second Edition) [385]; 

– «Новий словник культурної грамотності» (The New Dictionary of 

Cultural Literacy) [270]; 

– «Енциклопедичний словник з освіти» (The Cyclopedic Education 

Dictionary) [376]; 

– «Енциклопедія наук про навчання» (Encyclopedia of the Sciences of 
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Learning) [231]; 

– «Енциклопедія соціальної і культурної антропології» (Encyclopedia 

of Social and Cultural Antropology) [245]. 

Першим етапом науково-термінологічного аналізу є перевірка 

наявності поняття «хореографія» (choreography) в названих лексикографічних 

джерелах. Метою цього етапу є виявлення рівня усталеності поняття в 

науковому полі з особливим акцентом на видання освітнього спрямування. 

Крім того, робота на цьому етапі дає змогу встановити наявність 

синонімічних або взаємозамінних у певному значенні понять (див. табл. 1.5). 

 

Таблиця 1.5 

Наявність поняття «хореографія» у лексикографічних джерелах 

 

Лексикографічне джерело Наявність 

поняття 
«Український педагогічний словник» [45] – 
«Педагогічний словник» [111]  – 
«Енциклопедія освіти» [54] + 
«Літературознавча енциклопедія» [68] + 
«Великий тлумачний словник сучасної української мови» [38] + 
«Академічні ключові слова. Словник Девіла для вищої освіти» [325] – 
«Енциклопедія соціальних і культурних основ освіти» [247] – 
«Грінвудський словник освіти: друге видання» [385] + 
«Новий словник культурної грамотності» [270] + 
«Енциклопедичний словник з освіти» [376] – 
«Енциклопедія наук про навчання» [231]  + 
«Енциклопедія соціальної і культурної антропології» [245] – 

 

Як видно з таблиці 1.5, лише 3 українські та 3 англомовні джерела 

пропонують визначення цього поняття. В інших джерелах тлумачення цього 

поняття відсутнє, натомість зустрічаємо поняття «dance» в значенні, що є 

близьким або тотожним до значення поняття «хореографія».  

Далі пропонуємо тлумачення поняття «хореографія» у вітчизняних і 

зарубіжних лексикографічних джерелах, виокремимо в них відмінні й спільні 

риси та дамо робоче визначення поняття, яким будемо послуговуватися в 

дослідженні (див. табл. 1.6). 
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Таблиця 1.6 

Зміст поняття «хореографія» в лексикографічних джерелах 

 

Лексикографічне 

джерело 
Зміст поняття Ключові слова 

«Енциклопедія 

освіти»  
[54, с. 980–981] 

Хореографія – 1) мистецтво танцю;  
2) мистецтво створення танців і 

танцювальних (балетних) спектаклів; в 

кін. ХІХ – поч. ХХ ст. цим терміном 

почали називати танцювальне мистецтво 
в цілому, у всіх його різновидах;  
3) запис танцю за допомогою системи 

умовних знаків. 

Мистецтво, мистецтво 

створення танцю, 

танцювальне 

мистецтво, запис 

танцю. 

«Літературознавча 

енциклопедія»  
[68, c. 561] 

Хореографія – мистецтво танцю. Також 

мистецтво створення танців та балету. 
Мистецтво, мистецтво 

створення танцю. 

«Великий тлумачний 

словник сучасної 

української мови» 

[38, c. 1570] 

1) Мистецтво створення танцю й 

танцювальних вистав. 
2) Запис рухів танцю за допомогою 

системи умовних знаків. 

Мистецтво створення 

танцю, запис рухів 

танцю. 

«Грінвудський 

словник освіти:  
друге видання»  

[385, c. 72] 

Узгодження кроків, дій та рухів у танці, 

а також формальний запис таких рухів. 
Узгодження рухів, 

запис рухів танцю. 

«Новий словник 

культурної 

грамотності»  
[270, c. 173] 

Мистецтво узгодження танцювальних 

рухів для виступу. 
Узгодження рухів. 

«Енциклопедія наук 

про навчання»  
[246, c. 537] 

Мистецтво символічного представлення 
танцю. 

Мистецтво 

представлення танцю. 

 

У проаналізованих україномовних словниках поняття «хореографія» 

представлено через ключові слова: мистецтво танцю, мистецтво створення 

танцю, запис танцю. Отже, українські словники трактують поняття «хореографія» 

на двох рівнях: 1) як мистецтво танцю, 2) як запис рухів танцю.  

В англомовних джерелах спільними ключовими словами є запис рухів 

танцю, узгодження рухів. Тобто українські словники трактують поняття 

більш широко, у той час як в англомовних словниках наголошено лише один 

аспект цього поняття. Ближчим до трактування поняття «хореографія» в 

україномовних лексикографічних джерелах є визначення поняття «dance» в 

англомовних словниках та енциклопедіях (див. табл. 1.7). 
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Таблиця 1.7 

Визначення поняття «танець» (dance)  

в англомовних лексикографічних джерелах 

 

Лексикографічне 

джерело 
Зміст поняття Ключові 

слова 
«Грінвудський 

словник освіти: 

друге видання» 

[385, c. 127] 

Один з виконавських видів мистецтв, у якому 

центральним компонентом є рухи тіла – 
імпровізаційні чи ретельно сплановані, часто з 

музичним супроводом.  

Вид 

мистецтва, 

рухи тіла. 

«Енциклопедія 

наук про 

навчання»  
[246, c. 905] 

Це поведінка людини, що складається з цілеспря-
мованих, навмисно ритмічних та культурно 

натхнених послідовностей комунікативних невер-
бальних рухів тіла та нерухомості у часі, просторі 

та із зусиллями.  

Поведінка 

людини, 

послідовність 

рухів тіла. 

«Енциклопедія 

соціальної і 

культурної 

антропології»  
[345, c. 222] 

Це поведінка людини, що включає цілеспрямовані, 

навмисно ритмічні та культурно зразкові послідов-
ності невербальних рухів тіла.  

Поведінка 

людини, 

послідовність 

рухів тіла. 

 

Проведений аналіз засвідчує, що поняття «танець» визначається через 

такі ключові слова: поведінка людини, послідовність рухів тіла, вид 

мистецтва. Тобто можемо зробити висновок, що українське поняття 

«хореографія» в англійській мові більше відповідає поняттю «dance», ніж 

«choreography», проте у значенні «вид мистецтва» вони є тотожними. За 

визначенням українського енциклопедичного словника з культурології, 

«Танець – вид мистецтва, матеріалом якого є рух і пози людського тіла, 

осмислені, організовані в часі і просторі» [3, c. 398]. У енциклопедії з балету 

наведено таке визначення поняття «хореографія»: «(від грецького choreia – 

танець, grapho – пишу) 1) Запис танцю (первинне значення); 2) Танцювальне 

мистецтво загалом у всіх його різновидах (значення терміну з кінця  

ХІХ століття)» [14, с. 564]. Близьким до другого значення є визначення 

К. Василенко: «Хореографія – вид мистецтва, в якому завдяки ритмічній 

зміні систематизованих художньо зумовлених положень людського тіла 

створюються танцювальні образи» [36, с. 12]. Узагальнюючи наведені вище 

визначення, у роботі розуміємо поняття «хореографія» як «виконавський вид 
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мистецтва, у якому центральним компонентом є рухи тіла». 

Наступна група ключових понять дослідження пов’язана з поняттям 

«фахівець». Згідно з визначенням, поданим «Великим тлумачним словником 

сучасної української мови» [38, с. 1530], «фахівець – це 1) Той, хто 

досконало володіє якимсь фахом, має високу кваліфікацію, глибокі знання з 

певної галузі науки, техніки, мистецтва тощо; спеціаліст. 2) Той, хто 

зробив якесь заняття своєю професією». Отже, фахівець із хореографії – це 

той, хто досконало володіє фахом хореографії, має високу кваліфікацію й 

глибокі знання й зробив її своєю професією. Розглянемо визначення фаху 

«хореограф» у лексикографічних джерелах (див. табл. 1.8). 

 

Таблиця 1.8 

Визначення поняття «хореограф» (англ. Choreographer)  

у лексикографічних джерелах 

 

Лексикографічне джерело Зміст поняття 
«Великий тлумачний словник сучасної 
української мови» [38, c. 1570] 

Майстер хореографії; балетмейстер. 

«Грінвудський словник освіти: друге 

видання» [385, c. 72] 
Людина, яка створює танець для виступу.  

Словник назв професій (Dictionary of 
occupational titles) [324, c. 97] 

Людина, яка: 
– створює та навчає оригінальним танцям у 

балеті, мюзиклі чи ревю для показу на сцені, 

телебаченні чи нічному клубі;  
– створює танець, що розповідає історію, 

передає емоції чи оживляє шоу, узгоджуючи 

танець з музикою; 
– інструктує виконавців на репетиціях для 

досягнення бажаного ефекту; 
– може обирати виконавців для певних ролей. 

 

Професія хореографа – досить широке поняття, це може бути й 

танцівник у складі танцювального колективу, і постановник танців, і 

керівник дитячого або професійного колективу, і балетмейстер, постановник 

балетних спектаклів. Професійний хореограф поєднує у своїй роботі функції 

педагога, репетитора й балетмейстера.  
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Людина, яка обрала для себе професію хореографа, повинна бути в 

чудовій фізичній формі, мати гарну підготовку в галузі хореографії та бути 

прекрасним організатором. Професія хореографа пов’язана з великими 

емоційними та щоденними фізичними навантаженнями. Щоб досягти успіху 

в такій складній професії, потрібно мати цілу низку певних якостей. Окрім 

природної артистичності, наявності художнього смаку, комунікабельності, 

доброзичливості та високої енергійності, потрібні такі якості, як сила волі, 

терпіння та самоконтроль.  

Професія хореографа накладає на людину обов’язок знати теорію та 

історію музики, сценографії та костюму. Професійний хореограф повинен 

гарно розбиратися в питаннях педагогіки, фізіології, психології та анатомії.  

Професійна майстерність хореографа – це володіння методикою 

викладання хореографічних дисциплін, методикою роботи з хореографічним 

колективом; накопичення знань та умінь для вирішення творчих завдань; 

набуття навичок вирішення організаційних і творчих питань та їх 

використання в процесі професійної діяльності; готовність до самоосвіти  

й саморозвитку, до професійного зростання; вміння вибудовувати 

індивідуальний план підвищення професійної майстерності [44, с. 100].  

Як стверджує О. Авраменко, «Хореографу, який працює в сучасних 

умовах, необхідно вміти організувати заняття по-новому, стати авторитетом 

для своїх учнів, бути професійним, успішно реалізовувати поставлені перед 

ним завдання» [1, с. 90]. 

В Україні фахівець з хореографії може обіймати такі посади:  

 вчитель закладу загальної середньої освіти (2320);  

 викладач хореографічних дисциплін (2320);  

 викладач мистецької школи (за видами навчальних дисциплін) 

(3340);  

 головний художній керівник (1229.6);  

 керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.) 

(3476);  
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 керівник студії, колективу (за видами мистецтва і народної 

творчості) (1229.6);  

 керівник (студії за видами мистецтва та художньої творчості, 

любительського об’єднання, клубу за інтересами та ін.) (2455.2);  

 керівник художній (2455.2);  

 балетмейстер; 

 педагог-організатор (2359.2) [104; 105]. 

Фахівці з хореографії можуть викладати в дитячих школах естетичного 

виховання, працювати керівниками хореографічних колективів будинків 

культури, клубів, центрів дитячої творчості та інших позашкільних закладів, 

загальноосвітніх шкіл, дитячих садків, танцювати в професійних 

хореографічних колективах, давати приватні уроки.  

Фахівці з хореографії відповідають за проведення занять, які 

дозволяють людям розвивати свої хореографічні знання та здібності. Вони 

повинні забезпечити почуття приналежності та інтеграції спільноти через 

вибір діяльності [400].  

В англійській мові поняття «choreographer» має вужче значення й 

відповідає українському «хореограф-постановник». Поняття «dance specialist» є 

ближчим, оскільки воно вживається в більш широкому контексті. 

«Окремі характеристики професій, визначені в Словнику назв 

професій» [370] подає такі спеціальності в галузі хореографії в Сполучених 

Штатах Америки: 

 Навчання та хореографія 

– Менеджер хореографічної студії  

– Вчитель, інструктор 

– Хореограф  

 Виконання  

– Танцівник  

У США після отримання хореографічної освіти фахівець може 

обіймати такі посади: 
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 Виконавець (танцівник) 

 Власник танцювальної школи 

 Хореограф 

 Вчитель (викладач) танцю як у приватному секторі, так і в 

державних закладах  

 Інструктор (з фітнесу, йоги, пілатесу тощо) [389].  

Оскільки в англомовних словниках відсутнє поняття «професійна 

підготовка фахівців», то розробляємо його визначення на основі 

україномовних нормативних документів та публікацій.  

 

Таблиця 1.9 

Визначення поняття «професійна підготовка фахівців»  

в україномовних нормативних документах і публікаціях 

 

Автор Визначення  Ключові слова 
Закон України 

«Про вищу 

освіту» [126] 

Здобуття кваліфікації за відповідним 

напрямом підготовки або спеціальністю.  
Здобуття кваліфікації. 

І. Грищенко  
[50, с. 56] 

Цілеспрямований процес навчання реаль-
них і потенційних працівників професій-
них знань та вмінь з метою набуття 

навичок, необхідних для виконання певних 
видів робіт. 

Процес, набуття 

навичок. 

Ю. Лобода  
[81] 

Система цілеспрямованих заходів, які 

забезпечують формування у майбутнього 

фахівця професійної спрямованості, знань, 
умінь, навичок та професійної готовності, 

що дозволяють виконувати роботу в 

певній галузі діяльності. 

Система заходів, 

формування професійної 

спрямованості, 

формування професійної 

готовності. 

Е. Нероба  
[98, с. 10] 

Цілеспрямований організований процес, 

спрямований на оволодіння певною 

професією.  

Процес, оволодіння 

професією. 

Л. Шульга  
[181, с. 335] 

Педагогічний процес університетської 

освіти, результатом якого є формування 

та розвиток професійної його готовності. 

Процес освіти, 

формування професійної 

готовності. 
 

Проведений аналіз засвідчує, що поняття «професійна підготовка 

фахівців» представлено через ключові слова: процес, формування професійної 

готовності, набуття навичок, здобуття кваліфікації. Узагальнюючи наведені 
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вище визначення, у роботі розуміємо поняття «професійна підготовка 

фахівців з хореографії» як «процес, спрямований на здобуття кваліфікації 

бакалавра, магістра або доктора за напрямом підготовки «Хореографія», 

результатом якого є формування та розвиток професійної готовності до 

здійснення професійної діяльності за цим напрямом». 

Отже, у роботі розглядаємо професійну підготовку фахівців з названих 

вище професій, що поділені на дві групи: суто хореографія (виконавська та 

балетмейстерська діяльність) та навчання й хореографія. Тобто йдеться про 

хореографічну освіту та хореографічно-педагогічну освіту. Так, сам термін 

«хореографічно-педагогічна освіта» введено в науковий простір професором 

Г. Ніколаї. Під ним мають на увазі підготовку фахівців – вчителів 

хореографії, здатних здійснювати державне замовлення на гармонізацію 

духовного та фізичного розвитку дітей та молоді в умовах глобалізаційних 

змін [103]. Ю. Горських зосереджує свою увагу на хореографічно-

педагогічній освіті як системному феномені, розглядаючи становлення 

хореографічно-педагогічної освіти в сучасних реаліях як один з 

найважливіших ресурсів розвитку суспільства, як провідний фактор 

соціального і культурного процесу [48]. У роботі вважаємо хореографічно-

педагогічну освіту складовою хореографічної освіти.  

Оскільки тема роботи стосується професійної підготовки фахівців із 

хореографії в університетах США, то спрямовуємо увагу на вищу 

хореографічну освіту, тобто на університети, підструктурами яких є коледжі 

та школи.  

 

1.3. Розвиток вищої хореографічної освіти у США 

 

Для дослідження розвитку професійної підготовки фахівців із хореографії 

в університетах здійснимо історичний огляд початків хореографічної освіти в 

США, адже це дасть змогу усвідомити зміну ставлень і підходів до 

підготовки фахівців. Комплексне дослідження розвитку передбачає 

виокремлення певних етапів, що ґрунтується на чинниках суспільно-
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політичного, соціально-культурного та інституційного характеру. 

Танець як навчальний предмет було введено в школу у XIX ст., 

оскільки було визнано, що він приносить фізичні й соціальні переваги. 

Народні танці вважалися важливою частиною початкової освіти для дівчат. 

Вважалося, що цей вид фольклорного мистецтва був доцільним видом 

діяльності, оскільки він був спрямований на засвоєння правил ввічливої 

поведінки, засвоєння гендерних ролей, а також допомагав асиміляції 

різноманітних, а часом розрізнених, груп іммігрантів [342]. 

Про підготовку фахівців з хореографії засобами вищої освіти може 

йтися починаючи з 1887 р. й можна виділити шість етапів (див. табл. 1.9). Ці 

етапи визначено на основі аналізу джерел, проте їхню систематизацію, 

окреслення специфіки і основних подій у вищій хореографічній освіті 

зроблено автором. Крім того, наведено авторські назви кожного етапу, що 

віддзеркалюють домінуючу у певний часовий відтинок специфіку розвитку 

вищої хореографічної освіти у США.  

 

Таблиця 1.10 

Етапи розвитку хореографічної освіти у США 

 

Етап Назва етапу Основні події в хореографічній освіті в США 
1887–1900 Неформальний Було проведено першу Гарвардську літню школу, 

у програмі якої був танець.  
1900–1930 Наслідувальний 

(учнівський) 
Танець вперше став темою обговорення на 

конференції Американської асоціації фізичної 

культури та статей у часописах з фізичної 

культури. У реформі фізкультурної освіти в 

школах Л. Гуліка танець визнано потрібним і 

корисним видом фізичної активності. Народний 

танець був популярним у вищій освіті і 

співіснував із так званим естетичним танцем, а 

починаючи з 1915 р., популярності почала набувати 
система Жака Далькроза. В Учительському 

коледжі Колумбійського університету введено 

програму з «природного» танцю. На відділі 

фізичного виховання Університету Вісконсину 

започатковано випускову програму з танцю. У 

підготовці фахівців з хореографії переважала 

система наслідування/учнівства.   
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Продовження таблиці 1.10 

1930–1950 Консолідаційний У 1932 р. було створено Національну секцію 

танцю при Американській фізкультурній асоціації. 
Друга світова війна сповільнила, але не зупинила 

розвиток американської вищої хореографічної 

освіти. У 1934 р. було засновано Беннінгтонську 

школа танцю при Беннінгтонському коледжі у 

Вермонті. У 1948 р. Коннектикутським коледжем 

було проведено літню школу, присвячену 

філософії, теорії руху і навчальній методиці 

інтелектуала Рудольфа фон Лабана. У наступні 

роки – до 1950 – фахівці з хореографії 

Конектикутського коледжу зробили значний 

внесок у теорію і практику хореографічної освіти. 
1950–1980 Інституційний Основну увагу було приділено тому, щоб ввести 

хореографічну освіту в окремі університетські 

програми. У 1955 р. 73 % програм підготовки 

фахівців з хореографії пропонували факультети / 

відділи фізичної культури, 11 % – танців, 5 % – 
театрального мистецтва, 5 % танцю в 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 у цілях програм 

підготовки фахівців з хореографії; відтік студентів 

до альтернативних позауніверситетських програм і 

курсів; відсутність єдності у підходах до 

підготовки фахівців з хореографії; відсутність 

викладачів, базова освіта яких відповідала ліцен-
зійним вимогам; відсутність наукових досліджень 

у галузі хореографічної освіти, нестача чоловіків 

у галузі. У пошуках якості університети постійно 

модернізували зміст хореографічної освіти.  
1980–2000 Диверсифікаційний Основними характеристиками етапу є мульти-

культурність, розширення поля вищої хореогра-
фічної освіти і її популяризацію. З егалітариза-
цією почало відчуватися зниження якості вищої 

освіти і, як наслідок – її цінності. Почали підви-
щуватися вимоги до професорсько-викладацького 
складу, що особливою мірою вразило хореогра-
фічну освіту. Проблему також становила і 

відсутність чітко визначених стандартів і 

професійно-кваліфікаційних вимог до фахівців. 
2001 – 

дотепер 
трансдисциплінарний Для цього етапу характерно: надання випускникам 

широкого спектру можливостей і застосування 

набутих навичок у різних контекстах, стандарти-
зація, спрямованість на якість, свобода вибору і 

самовираження, поєднання формальної і нефор-
мальної хореографічної освіти, орієнтованість на 

майбутнє.  
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Перший етап (1887–1900) – неформальний – пов’язаний з 

неформальними ініціативами університетів, які включали елементи 

підготовки фахівців з хореографії. Прикладом такого виду діяльності може 

бути проведена Д. Сарджент перша Гарвардська літня школа, у програмі якої 

був танець. Ця школа була спрямована суто на фізкультурну освіту 

вчительок, хоча викладали курси виключно чоловіки. Поясненням для 

введення у програму «танцювальної гімнастики» або «естетичного танцю» 

було те, що вони сприяли грації, манерам і добрій фізичній формі. Крім того, 

важливу роль відіграв уплив ідей Ф. Дельсарта щодо самовираження через 

рух, які отримали відгук у програмах Гарвардського університету, і якраз 

були ключовими у ставленні до танцю [326, c. 216].  

Другий етап (1900–1930) – наслідувальний (учнівський) – пов’язаний із 

специфікою підготовки фахівців з хореографії переважно через наслідування – 

так зване «учнівство». У перші десятиліття ХХ ст. практика навчання 

народного танцю повільно поступилася освіті через ритмічний і природний 

рух. У 1905 р. танець вперше був темою обговорення на конференції 

Американської асоціації фізичної культури. У той же рік було опубліковано 

сім статей про танець у часописах з фізичної культури. Г. Тейлор у статті 

«Танцюючі ноги» написав: «…новий танець має бути гігієнічним, він має 

бути гімнастичним, він має бути рекреаційним, він має бути експресивним і 

повинен демонструвати найвищі стандарти краси» [326, c. 218]. Л. Гулік 

(Gulick), який у той час упроваджував реформу фізкультурної освіти в 

школах, вважав танець потрібним і корисним видом фізичної активності 

[212] і був першим освітянином, який написав книгу про танець [326, c. 196]. 

У 1905–1917 рр. народний танець був популярним у вищій освіті й 

співіснував із так званим естетичним танцем, а починаючи з 1915 р. 

популярності почала набувати система Ж. Далькроза, «яка спочатку 

називалася «Ритмічна гімнастика», а пізніше – скорочено – «евритміка», 

«ритміка». Її сутністю стала рухова реалізація музики – не тільки метра й 

ритму, а також динаміки, агогіки і фразування. Однак на першому місці 



55 

 

завжди залишався ритм і його відтворення» [99, c. 364]. 

У наступне десятиліття танець поширювався переважно через «нову» 

фізкультурну освіту, яка пропагувала його за природність, експресивність й 

освітній потенціал. Епіцентром розвитку танцю на той час був Учительський 

коледж Колумбійського університету, де Г. Колбі ввела в підготовку вчителів 

програму з «природного» танцю, що був синтезом ідей І. Дункан (яка була на 

хвилі популярності в Європі) і Ж. Далькроза. Програма з хореографічної 

освіти в учительському коледжі Колумбійського університету, розроблена 

Г. Колбі стала важливою прамоделлю підготовки американських учителів 

хореографії. Сама авторка програми спочатку поєднала фізичну культуру й 

медицину й вела корекційну гімнастику, а згодом, після відвідання низки 

хореографічних студій і навчання за трирічним курсом евритмії, вона почала 

працювати над розробкою програми рухової освіти. Спочатку цю програму 

було апробовано в Спеєр школі (Speyer School), а згодом, після її закриття  

у 1916 р., Г. Колбі продовжила працювати над програмою уже в 

Колумбійському університеті [340, c. 116]. Саме у цьому коледжі навчалася 

М. Ейч’Даблер, яка згодом зробила справжній інституційний прорив в 

американській вищій хореографічній освіті, ініціювавши першу випускову 

програму підготовки хореографів у Вісконсинському університеті [333, 

c. 35], за що її справедливо вважають «матір’ю американського танцю» [399].  

Наприкінці 20-х рр. популярністю користувалися виступи М. Грехем і 

Д. Хамфрі та навчальні курси, які вони пропонували, проте не всі освітяни 

погоджувалися, що підхід отримання «учнем» науки в «майстра» шляхом 

наслідування був найкращим.  

Третій етап розвитку американської вищої хореографічної освіти 

(1930–1950) – консолідаційний – характеризується поєднанням зусиль 

теоретиків, виконавців та педагогів у створенні її теоретичного підґрунтя як 

частини фізичної культури. У 1932 р. було створено Національну секцію 

танцю при Американській фізкультурній асоціації, що надало освітянам 

можливість висловити власну точку зору щодо танцю в освіті. Завдяки цьому 
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30-ті рр. стали початком консолідації зусиль професійних виконавців, 

хореографів та інших представників хореографічної і хореографічно-

педагогічної освіти. Сучасний танець вважався засобом фізичного, 

ментального, емоційного та соціального розвитку учнів та студентів, і, як 

наслідок, причетні до нього все активніше доводили його необхідність у 

середній і вищій освіті. Як зазначив дослідник цього періоду розвитку 

хореографічної освіти Б. Гріффіт [263], «у вищій освіті домінував сучасний 

танець, також викладалися степ, народний, бальний танець, сквер-данс, проте 

були певні непорозуміння щодо цінності балета» [263, c. 64]. 

Друга світова війна сповільнила, але не зупинила розвиток 

американської вищої хореографічної освіти. Заснована в 1934 р. 

Беннінгтонська школа танцю при Беннінгтонському коледжі у Вермонті та 

причетні до неї професійні хореографи й виконавці М. Грехем (Martha 

Gregham), Г. Холм (Hanya Holm), Д. Хамфрі (Doris Humphrey), Ч. Вайдман 

(Charles Weidmann) і Л. Хорст (Luis Horst) працювали з учнями й студентами 

між 1934 і 1942 рр. [2792, c. 35]. Беннінгтонська програма відіграла значну 

роль у розвитку вищої хореографічної освіти, оскільки вона допомогла 

консолідувати зусилля освітян, теоретиків і практиків танцю, «назавжди 

піднявши планку досягнень у технічній майстерності й підходах до 

хореографічної композиції» [309, c. 67]. Найбільшою заслугою цього періоду 

було те, що «вдалося змусити університетську адміністрацію усвідомити, що 

танець – це не просто вид фізичної культури, а повноцінна форма 

мистецтва… а також звільнити фахівців у галузі хореографії відчуття 

концептуальних обмежень, накладених сприйняттям танцю просто як 

підвиду фізичної культури» [268, c. 341]. По завершенню другої світової 

війни, у 1948 р. Коннектикутський коледж провів літню школу, присвячену 

філософії, теорії руху й навчальній методиці інтелектуала Р. фон Лабана, 

найважливіші роботи якого присвячені аналізу фізичних законів, що 

пояснюють рух під час танцю [292, c. 36]. У наступні роки – до 1950 – 

фахівці з хореографії Конектикутського коледжу Х. Лімон (Jose Limon), 
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С. Маслоу (Sophie Maslow), П. Прімус (Pearl Primus), М. Каннінгем (Merce 

Cunningham), Д. Хамфрі (Doris Humphrey) зробили значний внесок у теорію і 

практику хореографічної освіти [309, c. 69].  

У 1930-х – 1940-х рр. хореографічна освіта набувала все більш 

мистецького перформативного характеру, зазнаючи впливу професійних 

стандартів. Проте, незважаючи на це, вона залишалася частиною фізкультурної 

освіти, у якій домінували рекреаційний і соціальний контексти. 

Четвертий етап розвитку американської вищої хореографічної освіти 

(1950–1980) – інституційний – був присвячений боротьбі за виокремлення 

хореографії в самостійну навчальну дисципліну й випускову спеціальність. 

Починаючи з 1950-х рр. основну увагу було приділено тому, щоб ввести 

хореографічну освіту в університетські програми, на тому етапі переважно 

перебуваючи в структурі факультетів / відділів фізичної культури. Так, у 

1955 р. було проведено дослідження (the First College and University Dance 

Directory), яке вивчило приналежність програм підготовки з хореографії у 

вищій освіті [274, c. 194], унаслідок якого було виявлено, що 73 % програм 

підготовки фахівців з хореографії пропонували факультети / відділи фізичної 

культури (див. рис. 1.4). 

 

 
 
Рис. 1.4. Розподіл програм підготовки фахівців з хореографії за 

факультетами / відділами університетів 
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З метою виокремлення танцю в окрему дисципліну й спеціальність 

консолідовані фахівці з хореографії працювали над визначенням основних 

цілей та створенням теоретичного підґрунтя для танцю (хореографії) у вищій 

освіті. На їхню думку, ця дисципліна й спеціальність була спрямована  

на досягнення чотирьох комплексних цілей: (1). Органічного розвитку; 

(2). Нейром’язового розвитку; (3). Інтерпретаційного розвитку; (4). Особистісно-

соціального розвитку. Незважаючи на глибинні теоретичні пошуки, жодна з 

цих цілей не була орієнтована на креативність, художнє самовираження, 

естетику або виконавську техніку. Як наслідок, танець все одно залишався 

недооціненим у вищій освіті [274, c. 194]. Природно реагуючи на  

таке ставлення, студенти почали піддавати сумніву академічну цінність 

університетських програм з хореографії і в пошуках самовираження 

зверталися до альтернативних позауніверситетських програм і курсів.  

1960-ті рр. як період значного суспільного активізму у США загалом 

торкнувся і хореографічної освіти розвінчуванням різних упереджень і 

дискримінації. Крім того, велися постійні дебати щодо підходів до 

підготовки фахівців з хореографії [292, c. 38]. Згідно з дослідницею 

Д. Станіч, «успішний фахівець з хореографії повинен оволодіти різними 

танцювальними формами. Проблема в підготовці фахівців полягала в тому, 

що самі викладачі були переважно обізнані з однією формою або 

теоретичними й історичними аспектами танцю. А слід було надати 

підготовку з принаймні трьох танцювальних форм. У деяких програмах цю 

проблему було вирішено шляхом залучення професійних виконавців до 

проведення майстер-класів» [377, c. 157]. 

Ще одна проблема була пов’язана з тим, що базова освіта більшості 

викладачів хореографії в університетах не відповідала ліцензійним вимогам. 

Більшість програм хореографічної освіти були спрямовані на підготовку 

вчителів, а не хореографів чи виконавців, тому для тих, хто мріяв про сцену, 

найкращим місцем підготовки все ще залишалися не університети, а 
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професійні студії.  

У пошуках якості університети постійно модернізували зміст 

хореографічної освіти. Так, до програм було включено етнічні і джазові 

танці, знову було включено балет. Крім того, було введено такі нові 

дисципліни, як танцювальна антропологія, танцювальна терапія і танцювальні 

вправи. 

Ще, починаючи з 1960-х рр., почалася боротьба за те, щоб вважати 

хореографічну освіту мистецтвом, а не фізичною культурою. Були створені 

цільові організації й інструменти, які проводили системну роботу, щоб це 

довести. Головну ідею може передати цитата з дисертації Б. Гріфіта 

«Теоретичні основи танцю у вищій освіті у США у 1933–1965 рр.»: «Танець 

був осібною дисципліною й повинен був стояти на власних ногах, водночас 

зберігаючи хороші стосунки з усіма пов’язаними сферами. Це не означало, 

що більшість танцювальних програм відокремилися від фізичного виховання, 

але означало, що їхня осібна позиція мала бути визнана інтелектуально, і що 

мала визначатися автономність танцю, до якої галузі його не було віднесено» 

[323, c. 332]. У 1975 р. Національна секція танцю в Американському альянсі 

здоров’я, фізкультурної освіти й рекреації (ААЗФОР) стала окремим 

підрозділом, що відповідало трендам автономії у вищій освіті. Програми 

підготовки фахівців з хореографії продовжили виходити з галузі 

фізкультурної освіти і до 1973 р. лише 50 % таких програм залишилося на 

факультетах/відділеннях фізичного виховання [377]. Низка публікацій про 

сучасний танець вийшла в 1960-х рр. включаючи «Творення через танець» 

А. Хокінз [267], проте й більш ранні праці залишалися популярними. Згідно з 

опитуванням Ф. Мельцер [314], найпопулярнішими працями в той час були: 

«Світова історія танцю» К. Сакса [356], «Танець: креативний мистецький 

досвід» М. Ейч’Даблер [264], «Мистецтво створення танців» Д. Хамфрі [273]. 

Проте відсутність наукових досліджень в галузі хореографічної освіти 

залишалася проблемою, адже без них ця сфера не могла бути прийнята 
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академічною спільнотою. Крім того, Підрозділом танцю в ААЗФОР було 

визначено ще три проблеми, які вимагали нагального вирішення: якісна 

підготовка вчителів танцю, залучення чоловіків у цю сферу й запровадження 

танцю як навчальної дисципліни в більшість університетів [263, c. 342]. 

П’ятий етап розвитку американської вищої хореографічної освіти 

(1980–2000) – диверсифікаційний – був спрямований на мультикультурність, 

розширення поля вищої хореографічної освіти і її популяризацію. Основною 

характеристикою на цьому етапі була різноманітність, яка виражалася в 

наданні освітніх послуг з опанування різними хореографічними формами, а 

також у застосуванні мультикультурного підходу до змісту освіти. Так, було 

введено хореографічні концепції і стилі з різних культур, оскільки до початку 

1980-х рр. практично всі програми були орієнтовані на сучасний танець, 

мистецтво білих представників середнього класу, що жодною мірою не 

відповідало цінностям інших культур. Відповідаючи на виклик, пов’язаний із 

зростанням ролі меншин у США, американська хореографічна освіта почала 

все більше пристосовуватися до їхніх потреб, розширюючи освітню 

пропозицію.  

Як у в усьому світі, у США з егалітаризацією почало відчуватися 

зниження якості вищої освіти і, як результат – її цінності. Як наслідок, 

почали підвищуватися вимоги до професорсько-викладацького складу, що 

особливою мірою вразило мистецькі спеціальності, і, зокрема, хореографічну 

освіту. У першу чергу, йшлося про вимогу до викладачів мати науковий 

ступінь доктора, що створювало значні труднощі для представників творчих 

дисциплін. Незважаючи на те, що творчі здобутки деякими університетами 

прирівнювалися до наукового ступеня, проблему становила й відсутність 

чітко визначених стандартів і професійно-кваліфікаційних вимог до фахівців 

[327, c. 3].  

Шостий етап розвитку американської вищої хореографічної освіти 

(2001–2020) – трансдисциплінарний – пов’язаний із наданням випускникам 
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широкого спектру можливостей і застосування набутих навичок у різних 

контекстах. Йдеться, у першу чергу, про залежність освітньої пропозиції 

закладів, які надають вищу хореографічну освіту, від можливостей 

майбутнього працевлаштування випускників, яка ускладнюється кількома 

проблемними аспектами: відсутністю державного замовлення на підготовку 

вчителів хореографії для державних шкіл; проблемністю працевлаштування 

при відсутності спорідненої спеціальності «фізичне виховання»; складністю 

потрапити у високооплачувану сферу шоу-бізнесу; високою затратністю 

організації власної студії чи хореографічної школи. Реакцією на ситуацію, 

що склалася, є надання студентам подвійних спеціальностей, які, крім фаху 

хореографа, виконавця або вчителі хореографії, дають їм професії у сфері 

танцювальної терапії, театрального мистецтва, управління бізнесом у сфері 

хореографії, реконструкції і запису танцю, спортивної медицини, управління 

мистецькими проектами, дослідження в галузі хореографії, відеографії 

танцю, компонування музики для танцю тощо [292, c. 43].  

У період з 2011 до 2014 рр. консолідованими зусиллями представників 

вищої хореографічної освіти було розроблено концептуальний документ 

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

Document for Dance 2050: the Future of Dance in Higher Education) [219]. У 

ньому глибоко проаналізовано витоки, сучасний стан і майбутні перспективи 

вищої хореографічної освіти у США з метою забезпечення «проактивного 

підходу, озвучення й обґрунтування потенційних радикальних інновацій у 

танці у вищій освіті, а також створити потенціал для впровадження змін» 

[293]. Основною причиною необхідності вироблення консолідованого 

бачення стало те, що «заклади вищої освіти, які забезпечують підготовку 

фахівців з хореографії, змінюються з неймовірною швидкістю і у багатьох 

напрямах, що ставить перед хореографічною освітою вибір: або бути 

пасивним спостерігачем за тим, куди приведуть ці зміни, або бути лідером й 

очолити процес розвитку» [219, с. 3]. 
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Отже, у підрозділі виокремлено основні етапи розвитку вищої 

хореографічної освіти США, охарактеризовано суспільно-політичні, соціально-

культурні та інституційні характеристики, які визначили специфіку 

професійної підготовки фахівців із хореографії на кожному з етапів. 

 

Висновки до першого розділу 

 

У розділі 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 дослідженості проблеми професійної підготовки фахівців з 

хореографії в університетах США визначено на основі аналізу джерел за 

тематичними напрямами, визначеними 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 виявлено, 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 опрацювань (напрацювань, публікацій?), 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 опрацюваннях хореографічної освіти були теми 

розвитку хореографічної освіти й ролі, яку в ній відігравали креативні 



63 

 

особистості (А. Інграм (Ingram), Дж. Мазо (Mazo), Б. Палангер (Palanger). 

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. тему розвитку хореографічного 

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

трансдисциплінароності, суспільної зумовленості, рефлексивності тощо 

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

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

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 виданнях, які систематизовано за такими 

напрямами: філософські й культурні студії; медицина, фізіотерапія, 

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

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

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

хореографічної освіти й технологій (5 %). 

Проаналізовано ресурси навчальних закладів й організацій, які 

безпосередньо пов’язані з 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 
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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 Арізони, 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, в першу чергу – 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 елементів поняттєво-категоріального апарату 

віднесено поняття «хореографія», «фахівець з хореографії», «професійна 

підготовка фахівців з хореографії». Співставлено розуміння понять в 

українському та американському науково-педагогічних полях з метою 

забезпечення термінологічної єдності та відповідності порівнянь. Встановлено, 

що українські словники трактують поняття більш широко, в той час як в 

англомовних словниках (довідниках?) наголошено лише один аспект цього 

поняття. Ближчим до трактування поняття «хореографія» в україномовних 

лексикографічних джерелах є визначення 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, 
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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 у більш широкому контексті.  

У США визначено такі групи професій для фахівців з хореографії: 

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 здобуття кваліфікації бакалавра, магістра або 

доктора за напрямом підготовки (спеціальністю?) «Хореографія», результатом 

якого є формування та розвиток готовності до здійснення професійної 

діяльності за цим напрямом. 

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 вперше 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) – 
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консолідаційний – означений тим, що у 1932 р. створено Національну секцію 

танцю при Американській фізкультурній асоціації. Друга світова війна 

сповільнила, але не зупинила розвиток американської вищої хореографічної 

освіти. У 1934 р. засновано Беннінгтонську школу танцю при Беннінгтонському 

коледжі у Вермонті. У 1948 р. Коннектикутським коледжем проведено літню 

школу, присвячену філософії, теорії руху і навчальній методиці інтелектуала 

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

Конектикутського коледжу зробили значний внесок у теорію й практику 

хореографічної освіти. На четвертому етапі (1950–1980) – інституційному – 

основну увагу приділено тому, щоб ввести хореографічну освіту в окремі 

університетські програми. У 1955 р. 73 % програм підготовки фахівців з 

хореографії пропонували факультети / відділи фізичної культури, 11 % – 

танців, 5 % – театрального мистецтва, 5 % танцю в 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 і 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 
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хореографічної освіти у США (2001 – дотепер) – трансдисциплінарний – 

характеризується наданням випускникам широкого спектру можливостей і 

застосування набутих навичок у різних контекстах, стандартизацією, 

спрямованістю на якість, свободу вибору й самовираження, поєднанням 

формальної і неформальної хореографічної освіти, орієнтованістю на майбутнє. 

Отже, розділ представляє теоретичні засади дослідження професійної 

підготовки фахівців з хореографії у США, які розкрито через аналіз джерел, у 

яких розкрито основні напрями дослідження, через аналіз ключових понять 

дослідження та характеристику етапів розвитку вищої хореографічної освіти 

в США. Матеріали розділу висвітлено у публікаціях автора [144; 357]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З 

ХОРЕОГРАФІЇ В УНІВЕРСИТЕТАХ США 

 

2.1. Концептуальні основи професійної підготовки фахівців з 

хореографії в університетах США 

 

До концептуальних основ професійної підготовки фахівців з 

хореографії в університетах США відносимо цінності і переконання, які її 

регулюють та принципи і пріоритети, якими вона керується. Цінності, 

переконання, принципи і пріоритети перебувають на концептуальному рівні –  

в основі системи університетської освіти фахівців, оскільки вони визначають 

особливості їхньої загальноосвітньої та фахової підготовки, її зміст, форми  

і методи та ключові підходи, що застосовуються в освітньому процесі  

(див. рис. 2.1). 

 

 

Рис. 2.1. Визначення особливостей професійної підготовки фахівців 

з хореографії в університетах США 

 

Безсумнівно, що у процесі розвитку хореографічної освіти відбувалася 

зміна цінностей і переконань, що можна простежити у попередньому 

підрозділі. Орієнтуючись на сучасний стан та перспективи вищої 

хореографічної освіти у США, при визначенні її концептуальних основ 
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будемо керуватися джерелом «Перспективи танцю до 2050 р.: майбутнє 

танцю у вищий освіті» [219]. Згідно з цим концептуальним документом, 

вища хореографічна освіта США керується такими цінностями й 

переконаннями: уособлення, креативне і критичне дослідження, емпатія, 

рефлексивна практика, колаборація і взаємозв’язок, комунікація і поширення 

ідей, здоров’я і збереження (див. рис. 2.2). 

 

 
 
Рис. 2.2. Цінності і переконання, що визначають особливості вищої 

хореографічної освіти у США 

 

Уособлення як цінність полягає у тому, що інтеграція тіла й думки є 

ключовою в танці й освітньому процесі, є засобом вираження 

індивідуальності в культурі. Фахівці з хореографії навчаються через 

внутрішні відчуття, дотик, міжособистісний обмін і вербальний зворотний 

зв’язок з боку інших у середовищі, яке визнає і цінує фізичні витоки пізнання 

[219, c. 6; 200; 296].  

Креативне і критичне дослідження пов’язане з тим, що вища 

хореографічна освіта вимагає поєднання аналітичного і образного мислення у 

науковому, навчальному і художньому контекстах. Обидві форми сприйняття 
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є взаємодоповнюваними і впливають на розвиток креативності, тому при 

підготовці фахівців з хореографії у США реалізують діяльнісний підхід, що 

активізує виношування ідей, їхнє оформлення, вдосконалення і поширення. 

Майбутні фахівці проводять дослідження, використовуючи традиційні й 

інноваційні методи [219, c. 7]. Як зазначила М. Шітс-Джонстон, учениця 

основоположниці американської вищої хореографічної освіти М. Ейч’Даблер, 

«відкриття постійно відіграє основну роль – дослідження й експериментування 

є скоріше правилом, аніж винятком» [371, с. 276].  

Емпатія є важливою цінністю, на якій ґрунтується американська вища 

хореографічна освіта, оскільки у процесі рухової взаємодії утворюються 

фізичні, інтелектуальні й емоційні зв’язки, які підтримують пізнання себе й 

розуміння інших [254]. Емпатія – це відчуття, яке трансформує форму у 

почуття і виражається як словами, так і через кінетичну здатність, тобто, 

свідоме сприйняття руху і тіла [380]. Рух має здатність передавати емоційний 

стан того, хто його здійснює [262]. Тіло допомагає людям знайти зв’язок із 

своїм фізичним і соціальним середовищем. Зв’язок із самим собою через рух 

сприяє самопізнанню, розвитку відчуттів і візуалізації, які, у свою чергу, 

допомагають відповідно налаштуватися на стосунки з іншою людиною. Крім 

того, він сприяє відчуттю безпеки і комфорту у власному тілі. Поняття 

«кінестетична емпатія» було введено М. Роскін [254, c. 138], а згодом 

розвинено Досамантесом-Альперсоном, який охарактеризував його як 

«відтворення рухів тіла пацієнтів у тілі лікаря, яке дає йому змогу відчути 

їхній емоційний стан і відповідно відреагувати» [239, с. 360]. Слід зазначити, 

що нейронаукою було відкрито так звані «дзеркальні нейрони» [258], 

функціонування яких підводить неврологічну основу для тілесних виявів 

емпатії, доводячи правильність інтуїтивних припущень однієї із засновниць 

танцювальної терапії в США М. Чейс [372].  

Рефлексивна практика як цінність визначається тим, що у підготовці 

фахівців з хореографії базуються на розвиткові як стану і процесу водночас. 

Як наслідок, вони уважно прислухаються до власних відчуттів і до точки 
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зору інших, беруть відповідальність за свої дії і керуються критичним 

мисленням, зворотним зв’язком від інших і метою пізнання [219, c. 7].  

Як зазначає редактор журналу Національної асоціації танцювальної 

(хореографічної) освіти (National Dance Education Organization) «Журнал 

хореографічної освіти» (Journal of Dance Education) Д. Ріснер, «у вищій 

хореографічній освіті все активніше використовують процес рефлексії, 

змінюючи педагогічні моделі у намаганні досягнути холістичних результатів 

навчання студентів. У цих освітніх інноваціях простежується ціль, що 

полягає у розвитку у студентів вміння застосовувати рефлексивні практики» 

[349, c. 90], однак аналіз праць доводить, що лише незначна кількість 

публікацій з теми застосування рефлексивної практики у хореографічній 

освіті має емпіричне підґрунтя [349, c. 89; 382]. У іншій публікації автор 

визначає рефлексивного практика як людину, «яка усвідомлює, що не лише 

дії важливіші, ніж слова, а й увага до власних дій у щоденних мирських 

подіях життя, яке на перший погляд здається рутинним, вона може: 1. Дійти 

до кращого розуміння себе й інших; 2. Усвідомити власну роль у складних 

ситуація, з яких ми намагаємося вийти; 3. Розгледіти власний потенціал для 

особистих і колективних дій, спрямованих на те, щоб змінити світ на краще 

[348, c. 23]. Різні стратегії розвитку рефлексивної практики використовуються 

як у навчанні постановників і виконавців [345; 353], так і при підготовці 

вчителів танцю [311].  

Колаборація і взаємозв’язок, що полягають у відкритості до різних 

культур, дисциплін, методик та виражаються через гнучкість, вміння 

адаптовуватися і відчувати контекст [219, c. 7]. Співпраця як інтеративний 

процес, у якому люди разом діють для досягнення спільної мети, є важливим 

елементом хореографічної освіти і практики. Та й у більш широкому 

контексті співпраця є важливою компетентністю ХХІ ст., тому міждисциплінарні 

і трансдисциплінарні проекти, частиною яких є танець, і які розвивають 

вміння співпрацювати, є запорукою успіху на ринку праці [185; 188]. 

Майбутні фахівці з хореографії апріорі залучені до колаборації, коли вони 
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вчаться створювати, виконувати і критично аналізувати танець. Як стверджує 

К. Шупп, «привернення уваги студентів до окремих і інколи прихованих 

елементів колаборації надає значні можливості для покращення вміння 

співпрацювати… Створення паралельних завдань, деконструкція процесу 

колаборації і допомога студентам краще зрозуміти й озвучити, що вони 

відчувають у процесі спільної діяльності, дає їм змогу здобути цю цінну 

компетентність, необхідну не лише у хореографії, а й усіх інших сферах» 

[366, c. 157].  

Комунікація і поширення ідей відбуваються через творчі артефакти, і 

мають на меті підтримати танець як освітній напрям, взаємодіяти зі світом і 

висвітлювати соціально значущі теми [219, c. 7]. Комунікація виражається 

через функціонування знаків у еволюції думки, яка за природою своєю має 

бути діалогічною, оскільки ця орієнтація явища притаманна будь-якому 

дискурсу [195; 393]. Діалогічна модель комунікації є важливою для 

розуміння танцю, оскільки навіть у сольному номері міститься діалог між 

двома полюсами особистості і дуальність цих полюсів виражається через рух, 

що демонструє внутрішню напругу [295]. Як зазначила М. Грехем (Graham), 

«танець – це комунікація» і її «найбільше бажання – вміти говорити мовою 

танцю з точністю, красою і красномовством» [цит. за: 350, с. 33]. Тілесне 

самовираження в американській вищий хореографічній освіті передають 

дуже подібно до вербального: прості рухи, як окремі склади слова, нічого не 

виражають; послідовність цих рухів утворює хореографічну фразу, яка несе 

початковий фрагмент значення [199, c. 2].  
Комунікативна функція танцю 

прямо пов’язує його зі здатністю поширювати знання й ідеї, проте 

дослідники почали надавати увагу його використанню з цією метою лише в 

останні десятиліття [310, c. 23]. Наприклад, Н. Тонсі описав танець як 

«інструмент вираження і передачі емоцій» [394, с. 270], а М. Канціен і 

К. Сноубер переконливо стверджували, що «мистецтво танцю складає 

систему значимих рухів тіла, яка передає значимі елементи знання» [207, 

с. 250]. Д. Блуменфельд-Джонс визначив танець як «унікальне мистецтво 
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руху, яке представляє нові виміри явищ глядачам … представляє ідею, тему 

або абстрактний символічний наратив, який може сприйматися як важлива 

дія або текст» [201, с. 394]. Автор стверджував, що «глядачі зливаються з 

танцем настільки сильно, наскільки вони бажають брати участь в 

інтерпретації руху» [201, с. 395]. На північноамериканському континенті 

існує досить багато прикладів того, як танець служив поширенню інформації 

про результати досліджень. К. Фрейзер і Ф. Сайя зазначили, що « в той час як 

результати досліджень оприлюднюються переважно в академічних журналах 

і на конференціях, вони не є такими доступними широкій громадськості, як 

танець… Крім того, важливим є той факт, що суб’єктивний досвід, як 

правило не входить в опис результатів досліджень» [256]. Натомість, його 

можна виразити через танець, як, наприклад, зробила К. Бойделл при 

поширенні результатів власного дослідження про ранній психоз, 

ознайомивши людей з його особливостями у такий креативний спосіб [203]. 

Дослідники і хореографи об’єднали зусилля для поширення результатів 

досліджень з різної тематики. Так, науковці наводять такі приклади: 

перформанс «Почути звуки» (Hearing Voices) [310, с. 24], перформанс із 

поширення результатів феміністичних досліджень [306], перформанс 

«Жахливий геном» (Ferocious Genome) про результати генетичних 

досліджень [280], перформанс «Привид жорстокості» (Ghosts of Violence) на 

основі результатів досліджень про жорстокість у родині [215] та ін.  

Здоров’я як цінність визначається через усвідомлення фізичного й 

емоційного впливу танцю і ґрунтується на знанні анатомічних і 

психологічних потреб людини й на практичному застосуванні у навчально-

виховному процесі [219, c. 7]. У вищий хореографічній освіті США надають 

значної ваги різним вимірам здоров’я фахівців: соціальному, фізичному, 

інтелектуальному, кар’єрному, емоційному, довкіллєвому та духовному. У 

науковій літературі на позначення цих вимірів використовують акронім 

SPICE2S (social, physical, intellectual, career, emotional, environmental, spiritual). 

На основі досліджень американські вчені визначають унікальні потреби 
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фахівців з хореографії і розробляють рекомендації щодо того, як програми 

їхньої університетської підготовки можуть сприяти збереженню і 

покращенню здоров’я в усіх вимірах [208]. У США діє програма «Здоров’я 

фахівців з хореографії» (Dance Wellness Program), яка, з-поміж інших форм 

роботи, передбачає їхній специфічний скринінг, який складається з тестів та 

завдань, які дають змогу зібрати інформацію та оцінити стан здоров’я 

майбутніх фахівців у галузі хореографії. Крім того, скринінг може 

передбачати фізичні виміри і опитування з метою отримання інформації про, 

наприклад, харчові звички або психологічне здоров’я респондентів. 

Мета скринінгу полягає в тому, щоб отримати важливу інформацію про 

стан здоров’я (у його різних вимірах) майбутніх фахівців з хореографії,  

яка допоможе викладачеві, лікарю або іншому професіоналу зі сфери 

здоров’язбереження виробити індивідуальну програму дій, спрямовану на 

покращення стану здоров’я. За результатами скринінгу розробляють 

індивідуальні навчальні програми, позанавчальні види діяльності, розробляють 

стратегії попередження травм, зниження стресу або тривожності тощо.  

Специфіка проведення скринінгу визначається такими цілями:  

● розробка індивідуального профілю фахівця з хореографії – сильні і 

слабкі сторони (ця інформація є корисною як для самого фахівця, 

так і представників професорсько-викладацького складу університету, 

і допомагає обрати техніки для занять, визначити цілі, розробити 

індивідуальні програму підготовки); 

● розробка ефективного курикулуму і планування занять (дані 

використовуються для допомоги адміністраторам у впровадженні 

здоров’язберігальних програм підготовки фахівців, які найбільше 

відповідають їхнім потребам); 

● Оцінювання прогресу (в ідеалі скринінгові програми є регулярними 

як під час навчання в університеті, так і під час усієї професійної 

діяльності, відтак вони сприяють моніторингу змін у стані здоров’я 

фахівців з хореографії); 
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● Встановлення норм (отримані дані сприяють створенню відомого 

об’єму наукових знань про стан здоров’я фахівців з хореографії на 

різних етапах навчання і кар’єри) [209, c. 70]. 

Таблиця 2.1. демонструє типи і компоненти скринінгу, а також 

фахівців, які їх проводять.  

 

Таблиця 2.1  

Типи і компоненти скринінгу  

(укладено автором на основі джерела [208, c. 71]) 

 

Типи скринінгу Компоненти скринінгу 
Фахівці,  

які проводять 

скрінінг 

Медичний 

● на визначення загального стану здоров’я; 
● історія хвороб, діагноз, лікування; 
● антропометричні заміри 
● структурні відхилення 

Терапевт, 

остеопат, 

фізіотерапевт, 

спортивний 

тренер 

М’язово-скелетний 

● оцінка фізичного стану; 
● статична розтяжка 
● діапазон руху (гіпо/гіпер мобільність); 
● витривалість; 
● м’язові дисбаланси; 
● функціональні асиметрії 

Терапевт, 

остеопат, 

фізіотерапевт, 

хіропрактик, 

спортивний 

тренер 

Фітнес 
● серцево-респіраторна реакція; 
● будова тіла 

Терапевт, 

остеопат, 

фізіотерапевт, 
спортивний 

тренер 

Технічні навички 

● базові моторні навички; 
● динамічна розтяжка; 
● тримання точки; 
● відповідність хореографічної техніки 

Викладач танцю 

Психологічний 
● використання якісних і якісних методів 

дослідження, які перевіряють тривожність, 

самооцінку, схильність до депресії тощо.  

Психолог, 

психіатр 

Харчовий 
● використання якісних і якісних методів 

дослідження, які перевіряють харчові звички 
Нутріціоніст, 

діетолог 
 

Отже, різні типи скринінгу є корисними для безпечних занять 

хореографією, оскільки надають групові й індивідуальні дані. У фахівців з 

хореографії може не бути полісу страхування здоров’я, а надання їм послуг 
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лікарями, які на враховують специфіку їхнього виду діяльності, може бути 

шкідливим. Поки ще немає досліджень, які встановлюють зв’язок між 

проходженням скринінгу і попередженням травм й збереженням здоров’я 

фахівців з хореографії, проте їхня цінність є незаперечною в американському 

хореографічному полі. 

Збереження як цінність ґрунтується на усвідомленні важливості внеску 

особистостей і груп у історичний розвиток танцю і суспільства, а також 

складності у тому, щоб не втратити їхній доробок із часом [219, c. 7]. Цій 

проблемі присвячено низку досліджень, серед яких є і магістерські дисертації 

[240]. К. Дасел стверджує, що «низка хореографічних організацій не 

враховують необхідності архівування відповідної документації для 

використання у майбутньому. Інші ж вважають, що збереження танцю для 

майбутніх поколінь важливе для історії танцю і для статусу хореографії  

як академічної дисципліни, оскільки використання архівних матеріалів 

сприяє вищий якості креативного процесу і підготовки фахівців з 

хореографії» [240, с. 9]. 

В останні десятиліття у США було вироблено значну роботу зі 

збереження доробку хореографів і хореографічних компаній, яка 

ускладнилася низкою проблем, серед яких – забезпечення відповідного 

підходу до права інтелектуальної власності, розвиток технологій і доступ до 

архівних матеріалів. Як зазначають С. Джонсон і А. Фуллер, «хореографічна 

спільнота потребує доступу до архівних матеріалів для постановки нових 

танців, навчання історії танцю і подальших наукових досліджень» [282, 

c. 16]. Сама природа його пов’язана з проблемним збереженням матеріалу у 

традиційний спосіб, оскільки «танець передається мовою хореографа, 

провідником якої є виконавець» [198, c. 1], «перформанси мають 

багатовимірний формат, тому зберегти їх у традиційному двовимірному 

форматі фотографій чи відео, не втративши якості постановки, дуже 

складно» [401, c. 224]. Таке бачення певною мірою перешкоджає збереженню 

танцю, оскільки низка хореографів вважає, що «повторні постановки під 
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керівництвом інших фахівців знижують якість і те, завдяки чому постановка 

має свою неповторність і авторський стиль» [240, c. 11]. 

Значна складність у відповідному дотриманні цієї цінності пов’язана з 

тим, що більшість досліджень виконані науковцями, які вивчають це  

питання як зовнішні спостерігачі, а не безпосередньо фахівцями з 

хореографії [354, c. 106]. На Чиказькому форумі танцю, документації і 

досліджень, фахівці відзначають, що «опис досліджень, проведених 

теоретиками – «аутсайдерами», не завжди їм зрозумілий» [318, c. 127], а з 

іншого боку – не так багато досліджень та наукових праць, проведених 

практиками – «інсайдерами» [240, c. 13]. 

У Сполучених Штатах, як, напевне, і в інших країнах, наукові 

дослідження у сфері хореографії – це справа останніх десятиліть, тому навіть 

і книг про танець є відносно небагато. Це, на думку С. Джонсона і 

А. Фуллера, справляє враження, що «танець не має історії, що накладає на 

нього «клеймо», адже це суперечить уявленню культури про те, що минуле 

творить сьогодення» [282, c. 1]. Крім того, проблема пов’язана і з тим, що 

танець накладається на інші бібліотечні й архівні категорії, такі як музика, 

антропологія, мистецтво, внаслідок чого з’являється так звана «прихована 

документація з танцю й хореографії під іншими категоріями» [282, c. 3]. 

Проблеми комплексного характеру пов’язані і з відсутністю сформованого 

поняттєво-категорійного апарату, що, у свою чергу, створює перешкоди для 

проведення подальших наукових досліджень [318, c. 125]. 

Отже, охарактеризовані вище цінності й переконання, а саме: 

уособлення, креативне і критичне дослідження, емпатія, рефлексивна 

практика, колаборація і взаємозв’язок, комунікація і поширення ідей, 

здоров’я і збереження, – визначають особливості вищої хореографічної 

освіти США і принципи, якими вона керується. 

Маємо зазначити, що у документі «Перспективи танцю до 2050 р.: 

майбутнє танцю у вищий освіті» вони названі «провідними темами», але за 
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тим значенням, яке вони несуть, а саме «особливості, покладені в основу 

розвитку системи вищої хореографічної освіти» [219, c. 8], – можемо 

співвіднести їх із принципами. Систематизуємо їх, ґрунтуючись на 

вищеназваному джерелі [219, с. 8–23] (див. табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.2 

Принципи вищої хореографічної освіти у США  

[219, с. 8–23] 

 

Принцип Складові Вплив на організацію вищої 

хореографічної освіти 

Інновацій у 

викладанні 

Інновації у: 
● викладанні; 
● навчанні; 
● оцінюванні 

● застосування експериментальних 

і/або інноваційних моделей 

підготовки фахівців з хореографії; 
● ґрунтування на філософії освіти та 

етичності 

Інновацій у 

лідерстві 

Лідерство: 
● очільників підрозділів; 
● професорсько-

викладацького складу; 
● студентів 

● використання форм і методів 

роботи, спрямованих на 

формування лідерських якостей; 
● залучення студентів і викладачів 

до громадських проектів; 
● підвищення ролі студентського 

самоврядування 

Міждисцип-
лінарності  

і трансдисцип-
лінарності 

Міждисциплінарність і 

трансдисциплінарність у: 
● навчальних програмах; 
● наукових 

дослідженнях; 
● образотворенні й 

сценічній діяльності 

● спільне викладання (co-teaching) 
професорсько-викладацького 

складу хореографічного 

спрямування та інших дисциплін; 
● участь студентів і викладачів у 

міждисциплінарних наукових і 

художніх проектах; 
● видання студентами і викладачами 

публікацій міждисциплінарного і 

трансдисциплінарного характеру  

Різноманітності  
і глобальної 

перспективи 

Урахування різноманітності 

і глобальної перспективи у: 
● хореографічних 

постановках; 
● змісті навчальних 

планів і навчальних 

курсів  

● дослідження, популяризацій і 

збереження національних, 

регіональних і локальних і 

хореографічних традицій; 
● співпраця представників різних 

культурних груп у роботі над 

спільними проектами  

Служіння громаді 

Партнерство з громадою у: 
● організації виступів; 
● реалізації проектів 

різного спрямування; 
● проведенні досліджень.  

● включення курсів, спрямованих на 

партнерство з громадою, в 

куррикулум; 
● врахування громадських проектів 

при оцінюванні 
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Продовження таблиці 2.2 

Соціальної 

справедливості  
і громадянськості 

Підтримка демократичних 

цінностей у: 
● навчальному процесі; 
● дослідженнях; 
● позанавчальній 

діяльності  

● введення курсів і тем, 

спрямованих на підтримку 

демократичних цінностей, у 

куррикулум; 
● розробка відповідних тем у 

наукових дослідженнях; 
● реалізація проєктів співпраці з 

громадою 

Застосування 

новітніх 

технологій 

Розробка і застосування 

технічних засобів, додатків 
і платформ для формальної 
і неформальної освіти й 

досліджень.  

● використання технологій у 

навчальному процесі, 

дослідженнях і для збереження 

хореографічного досвіду 

Спрямованості  
на майбутнє 

Підготовка до 

хореографічної діяльності 

впродовж життя як: 
● професії; 
● хобі; 
● суспільно-корисної 

діяльності 

● надання кількох паралельних 

спеціальностей; 
● увага до розвитку 

підприємницької, емоційної і 

колаборативної компетентностей 

 

Згідно з принципом інновацій у викладанні, підструктури університетів 

мають ґрунтуватися у своїй практичній діяльності на найновіших 

дослідженнях у хореографічній сфері. Тобто, йдеться про запровадження 

найуспішніших експериментальних інноваційних розробок у курси, включені 

до програм підготовки фахівців з хореографії. Цей процес, згідно означеного 

принципу, пов’язаний із застосуванням методів оцінювання доцільності 

впровадження тих чи інших інновацій у навчальний процес. Основними 

критеріями мають бути: їхня відповідність практичній діяльності студентів та 

можливості щодо підвищення її ефективності; спрямованість на розвиток 

лідерських навичок у студентів; відповідність освітній філософії, яку 

сповідує університет, а також засадам етичності й доброчесності у підготовці 

студентів; використання нових відкриттів у науках про роботу мозку та 

моторику. 

Реалізація цього принципу прямо пов’язана із застосуванням 

інноваційних підходів до оцінювання у процесі підготовки фахівців з 

хореографії. Теоретичні і практичні наробки щодо цього аспекту зосереджені 
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у документі «Оцінювання на власних умовах» (Assessment On Our Own 

Terms), де йдеться про те, що «хореографічне мистецтво потребує особливих 

форм оцінювання, якщо йдеться про оцінювання якості, а не про зовнішній 

контроль» [192]. У хореографії, і в інших видах мистецтва, важливим є 

«оцінювання всієї роботи, а не окремих її частин. Успішними роботами є ті, 

які досягнули цілей, які ставили перед собою на початку, а не ті, які слідують 

серії універсальних принципів чи правил» [272, c. 5]. Документ «Оцінювання 

на власних умовах» був створений у 2007 р. для презентації на щорічній 

зустрічі Національної асоціації шкіл, яка є акредитуючою організацією, до 

якої входять заклади вищої освіти.  

Згідно з принципом інновацій у лідерстві застосовується підхід до 

хореографічної освіти і танцю як до моделі суспільства. Реалізації цього 

принципу присвячено низку публікацій [313; 340; 346; 365], які доводять, що 

культивування лідерства засобами вищої хореографічної освіти є важливим 

як на рівні університету, так і на рівні школи, штату та всієї країни. 

Принцип міждисциплінарності і трансдисциплінарності в організації 

вищої хореографічної освіти у США полягає у визнання того, що танець  

і рух по своїй природі вимагають комплексного підходу до дослідження, 

викладання і навчання. Саме тому міждисциплінарний і трансдисциплі-

нарний підходи мають бути застосовані як при укладанні курикулуму й при 

проведенні наукових досліджень, так і у щоденній практиці навчання й 

творення образів засобами танцю. Як стверджує А. Родс, «до хореографії 

часто ставляться як до предмета «другого сорту» на противагу іншим,  

«більш академічним» дисциплінам. Її маргіналізований статус призводить до 

того, що при викладанні танець використовують як засіб підвищення 

активності студентів або покращення розуміння інших предметів. Натомість, 

альтернативний підхід, що полягає у поєднанні хореографії з іншими 

предметами, ґрунтується на принципі інтердисциплінарності, при 

застосуванні якого обидві дисципліни мають однакову цінність [344, с. 48]. 
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Низка досліджень, як теоретичних, так і емпіричних [304; 347] доводить, що 

у поєднанні з різними дисциплінами хореографія забезпечує унікальну 

можливість вивчати танець і навчатися засобами танцю.  

Принцип різноманітності й глобальної перспективи пояснено 

потенціалом танцю у заглибленні в різні культури, стилі, жанри і техніки, що 

дає змогу передавати різні культурні цінності через глобальні хореографічні 

форми. Цей принцип має значний вплив на зміст фахової і практичної 

підготовки студентів спеціальностей, пов’язаних із хореографією. До 

програм університетської підготовки залучені представники різних расових, 

етнічних соціальних і культурних груп.  

Принцип служіння громаді полягає у визнанні необхідності 

партнерства інституцій, які готують фахівців з хореографії, з іншими 

партнерами в громаді, що реалізується через участь викладачів і студентів у 

громадських проектах. Такі проекти пов’язані не лише з організацією 

виступів, а й з залученням членів місцевої громади до розв’язання 

соціальних, культурних проблем громади і ширшої спільноти та проблем 

охорони довкілля. Досить часто представники партнерських інституцій 

спільно реалізують дослідницькі проекти, які допомагають визначити 

наукобазовану політику на місцевому рівні.  

Принцип соціальної справедливості і громадянськості полягає у 

визнанні впливу, який справляє досвід навчання в університеті на прийняття 

рішень і виконання дій, спрямованих на контекстуалізацію соціальної 

справедливості, що, в свою чергу, впливає на формування ідеології, 

принципів, цінностей і переконань громадян держави [197; 214; 279]. 

Принцип використання новітніх технологій полягає в тому, що 

провідні фахівці з хореографії визнають, що розвиток вищої хореографічної 

освіти є неможливим без застосування нових технологічних винаходів. 

Водночас, вони визнають, що «за умов правильної розробки і відповідного 

використання ці пристрої, додатки і платформи підтримують цілі, спрямовані 
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на креативну фізичну практику, викладання і дослідження, і сприяють 

постійному розвитку хореографічної освіти» [219, с. 19]. Так, новітні 

технології використовуються як у навчальному процесі, так і в наукових 

дослідженнях, для академічної комунікації та для збереження хореографічного 

досвіду для прийдешніх поколінь. При застосуванні цього принципу 

особливо наголошують на врахуванні засад академічної доброчесності. 

Принцип спрямованості на майбутнє орієнтований, перш за все, на 

перспективи фахівців з хореографії після їхнього закінчення університету. 

Йдеться про їхні можливості працевлаштування, чому сприяє широкий 

спектр можливостей, наданих програмами підготовки фахівців з хореографії. 

Пріоритети розвитку вищої хореографічної освіти. Головними 

суб’єктами вищої хореографічної освіти, об’єднаними у низку професійно 

спрямованих неурядових асоціацій, названо основні пріоритети розвитку 

галузі: об’єднання зацікавлених осіб, спільне творення знань і культивування 

лідерства. Процес розроблення цих пріоритетів розпочався в 2016 р. секцією 

стратегічного планування Національної організації танцювальної освіти [261]. 

Ці пріоритети визначають спрямованість дій організацій і 

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

позитивних змін на національному, штатному, місцевому та особистісному 

рівнях [219] (див. табл. 2.3). 

Стратегії, спрямовані на об’єднання зацікавлених осіб, полягають у 

тому, щоб:  

● Розробити механізми для поширення хореографічного досвіду і 

експертизи у професійному полі та поза ним; 

● Заохочувати викладання і навчання танцю з поєднанням кількох 

генерацій (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 
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хореографічних галузей; 

● Культивувати і підтримувати зв’язки з потенційними партнерами 

для розвитку хореографічної сфери.  

 

Таблиця 2.3 

Ідея і мета національних пріоритетів  

хореографічної освіти у США 

 

 Об’єднання 

зацікавлених осіб 
Спільне творення 

знань 
Культивування 

лідерства 

Ідея 

Танцювальна освіта 

надає широкий спектр 

можливостей для 

самовираження 

особистості як члена 

різних спільнот. НОТО і 

її партнери 

співпрацюватимуть у 

застосуванні стратегій 

хореографічної освіти 

для підтримки низки 

культурно-соціальних 

цінностей, а саме: 

прийняття відмінностей, 

повага до особистості. 

Для проведення роботи, 

окресленої галузевими 

стандартами, 

хореографічна спільнота 

потребує доступу до 

сучасної і точної 

інформації. НОТО та її 

партнери працюватимуть 

у напрямі надання 

фахівцям із 

хореографічної освіти 

такої інформації. 

Визнаючи, що фахівці з 
хореографії є лідерами у 

своєму середовищі, існує 

усвідомлена потреба в 

наданні їм ресурсів і 

менторської підтримки 

для розвитку лідерських 

навичок. Саме тому 

НОТО та її партнери 

працюватимуть над тим, 

щоб через проактивність 

і лідерство фахівців з 

хореографії підвищити 

статус і зміцнити 

позицію вищої 

хореографічної освіти. 

Мета 

Розвивати і 

підтримувати спільноту 

особистостей і 

організацій, які 

підтримуватимуть ідею 

якості хореографічної 

освіти, мистецтва і 

наукових досліджень і 

управління 

Створювати і 

поширювати знання, які 

впливають на навчання і 

учіння у хореографічній 

освіті. 

Надати досвідченим і 

молодим професіоналам 

з хореографії можливості 

для розвитку і 

застосування лідерських 

навичок. 

 

Стратегії, спрямовані на спільне творення знань у хореографічній 

галузі, пов’язані з тим, щоб: 

● Підвищити визнання танцю як форми мистецтва і академічної 

дисципліни з чітко визначеним змістом, компетентностями і 

знаннями; 
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● Переглянути і поширити інформацію про стандарти в 

хореографічній освіті, а також головні документи і ресурси, які 

регламентують її функціонування; 

● Підтримувати різноманітні можливості підвищення кваліфікації 

(через конференції, онлайн-ресурси, засоби масової інформації 

тощо) для викладачів танцю, хореографів, адміністраторів у галузі 

мистецтва та інших фахівців у цій галузі; 

● Розробляти нові ресурси і підтримувати наявні; 

● Розширювати і поглиблювати наукові дослідження у сфері 

хореографії; 

● Визначити пріоритети наукових досліджень. 

Стратегії, спрямовані на культивування лідерства у хореографічній 

галузі, пов’язані з тим, щоб: 

● Визнавати важливість і підтримувати різні можливості розвитку 

лідерських якостей представників різних поколінь у вищий 

хореографічній освіті; 

● Підтримувати ефективних лідерів у вищий хореографічній освіті: 

● Визначити потреби майбутніх фахівців з хореографії і вищої 

хореографічної освіти в цілому; 

● Допомагати молодим лідерам залишитися в професії і уникнути 

професійного вигорання.  

Сьогодні в американських університетах уже починається усвідомлення 

того, що студії танцю є лабораторіями для розвитку креативності, 

критичного мислення, навичок викладання і проведення наукових 

досліджень. Відтак, вони отримують відповідне обладнання, покриття, що 

відповідають стандартам здоров’язбереження і приватності, як і інші 

університетські наукові лабораторії.  
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2.2. Інституційні й організаційні особливості професійної підготовки 

фахівців з хореографії у США 

 

Підрозділ присвячено висвітленню інституційних і організаційних 

особливостей професійної підготовки фахівців з хореографії у США. 

Порівняльний аналіз здійснено на прикладі десяти провідних вищих 

навчальних закладах, акредитованих Національною асоціацією Танцювальних 

шкіл США. Висвітлено вимоги до американських фахівців з хореографії, 

специфіку кваліфікаційних екзаменів та рівні підготовки, які пропонують 

провідні ЗВО США. 

Інституційні особливості професійної підготовки фахівців з 

хореографії у США. Під інституційним забезпеченням професійної 

підготовки фахівців розуміємо сукупність навчальних закладів, правомірних 

у забезпеченні професійної педагогічної підготовки особи до реалізації своєї 

кваліфікації. Кваліфікація – рівень спеціальних знань і практичних навичок, 

який дозволяє працівникові виконувати роботу певного ступеня складності 

[38, c. 532]. 

Можливість здобути хореографічну освіту у США надають школи 

(schools), коледжі (colleges) та університети (universities). Загалом у 

Сполучених Штатах налічується 359 танцювальних закладів, з них  

1 консерваторія (Бостонська консерваторія), 5 шкіл танцю, розташованих у 

Нью-Йорку, 143 коледжі та 210 університетів. Диплом бакалавра за 

спеціалізацією «Балет та бальні танці», «Вчитель танців» та «Загальний 

танець» пропонують 280 танцювальних шкіл у 48 штатах. Найбільше 

танцювальних шкіл, що надають диплом бакалавра, зосереджено в Нью-

Йорку (23 навчальних закладах), Каліфорнія (20 навчальних закладах) та 

Пенсильванія (17 навчальних закладах). Жодного закладу, що надає диплом 

бакалавра з танцю, немає в штатах Вайомінг та Делавер [194].  

Диплом магістра пропонують 58 танцювальних шкіл у 31 штаті. 



86 

 

Найбільше з них, що надають диплом магістра, зосереджено у Нью-Йорку  

(6 шкіл), Каліфорнії (6 шкіл), Массачусетс (4 школи), Техас (4 школи) та 

Пенсильванія (3 школи) [308]. 

Важливим кроком для тих, хто хоче розпочати роботу в галузі 

навчання хореографії, є проходження сертифікації. На сьогодні 38 штатів 

США пропонують ліцензування та сертифікування з танцю: Алабама, 

Аризона, Арканзас, Вашингтон, Вермонт, Вірджинія, Вісконсин, Делавер, 

Джорджія, Іллінойс, Індіана, Кентуккі, Колорадо, Коннектикут, Луїзіана, 

Массачусетс, Мен, Меріленд, Міннесота, Міссісіпі, Міссурі, Мічиган, 

Невада, Нью-Гемпшир, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Нью-Мексико, Огайо, 

Оклахома, Округ Колумбія, Пенсильванія, Південна Кароліна, Північна 

Кароліна, Род-Айленд, Теннессі, Флорида, Юта. У 13 штатах сертифікування 

не є обов’язковим [378].  

 

 
 

Рис. 2.3. Штати, що пропонують ліцензії та сертифікати з танцю 

 

Програми сертифікації пропонує велика кількість приватних 

організацій, державних та приватних коледжів та університетів. Багато 

танцювальних організацій влаштовують семінари як для хореографів і 

виконавців, так і вчителів-початківців і досвідчених вчителів, що 

розкривають найновіше в науці, технології, педагогіці та артистизмі [229]. 
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Розглянемо деякі з сертифікаційних організацій. Перш за все, існує 

Національна рада танцю Америки (The National Dance Council of America, 

Inc., NDCA) – офіційна урядова рада танцю та танцювального спорту в США. 

Метою цієї організації є створення об’єднаної між-асоціаційної організації 

для представлення інтересів усіх, хто працює у сфері танцю та 

функціонування як агенції для співпраці з подібними радами інших країн. 

Національна рада танцю Америки також встановлює й підтримує високі 

стандарти викладання танцю та визнає офіційний статус кваліфікованих 

вчителів танцю [386]. Отримати сертифікат Національної ради танцю 

Америки можна через її сертифікаційні організації-члени: Міжнародну 

організацію Артура Мюррея (Arthur Murray International) [189], Клуб вчителів 

танцю Бостона (Dance Teachers Club of Boston) [230], Асоціацію міжнародних 

танцівників (Dance Vision International Dancers Association) [241], 

Північноамериканську танцювальну організацію Фреда Астера (Fred Astaire 

Dance of North America) [257], Національну асоціацію вчителів танцю 

(National Dance Teachers Association) [323], Панамериканські вчителі танцю 

(Pan American Teachers of Dancing) [328], Імперіальну спільноту вчителів 

танцю США (U.S. Imperial Society of Teachers of Dancing) [395], Асоціацію 

Терпсихори (U.S. Terpsichore Association) [390].  

Викладачі танцю Америки (Dance Educators of America) [224] – 

організація, що надає можливість навчатися протягом майстер-класів  

та змагань, проте ставить навчання вище змагання. Метою діяльності  

цієї організації є допомога вчителям, надання доступу до джерел,  

що є необхідними для того, щоб вивести студентів на новий рівень 

майстерності.  

Майстри танцю в Америці (Dance Masters of America) [227] – 

організація, що заснувала програму підготовки вчителів, яка має на меті 

презентувати своїм членам найкращу танцювальну освіту, навчальні техніки 

та філософії. Програма орієнтована на освіту, в якій слухачі вивчають 
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перевірені принципи викладання, фундаментальні танцювальні техніки, 

розробляють основні танцювальні програми та методи для успішного 

запровадження цих вмінь у класі.  

Національна організація танцювальної освіти (National Dance Education 

Organization) [322] – членська неприбуткова організація, що має на меті 

розвиток танцювальної освіти. Вона надає танцівнику, вчителю та 

адміністратору доступ до мережі ресурсів, підтримку, базу для захисту їх 

інтересів, основу для досліджень та можливості професійного розвитку. 

Королівська Академія танцю (Royal Academy of Dance) [352] – одна із 

найвпливовіших організацій танцювальної освіти та підготовки в світі. Ця 

організація визнана в усьому світі завдяки високим стандартам викладання та 

навчання, є лідером постійного професійного розвитку в танці та 

професійною членською організацією, що підтримує та сприяє вчителям 

танцю на кожному кроці їх кар’єри, заохочуючи їх інноваційний внесок у 

танець та освіту в усьому світі.  

Сечетті США (Cecchetti USA) [210] – Балетна організація, метою якої є 

покращення викладання танцю, заснована Маестро Енріко Сечетті.  

Організаційні особливості професійної підготовки фахівців з 

хореографії у США. Показником відповідності хореографічної освіти є 

акредитація вищого навчального закладу. Акредитація – це форма 

незалежної, професійної сертифікації шкіл та програм у певній галузі. 

Акредитація танцювальних шкіл та програм визначає відповідність  

школи високим стандартам якості. Це означає, що професорсько-

викладацький склад є кваліфікованим, а програми постійно оновлюються, 

щоб відповідати вимогам відповідної галузі. Навчання в акредитованому 

навчальному закладі означає більшу конкурентоспроможність випускника на 

ринку праці. 

Акредитація у США відбувається на декількох рівнях. Перш за все, 

існують урядові та інші агенції, що регулюють та визнають акредитаційні 
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компанії. Департамент освіти США, Рада асоціації вищих навчальних 

закладів та Асоціація спеціалізованих та професійних акредиторів наділяють 

повноваженнями асоціації, що здійснюють акредитацію на регіональному, 

інституційному рівні чи на рівні програми.  

Що стосується регіонального та інституційного рівнів, Департамент 

освіти США визнає 6 чітко визначених регіонів вищої освіти, акредитація в 

кожному з яких здійснюється окремою компанією. Йдеться саме про той тип 

акредитації, який стосується університету чи коледжу в цілому.  

Спеціалізована акредитація – це вид національної форми, що 

зосереджується на окремих напрямах навчання та програмах. Інколи її 

називають професійною акредитацією, оскільки вона означає, що конкретна 

програма відповідають національним стандартам у цій галузі освіти [221].  

Організацією, що відповідає за акредитацію танцювальних шкіл та 

програм є Національна асоціація Танцювальних шкіл – організація шкіл, 

консерваторій, коледжів та університетів, що об’єднує близько 82 

акредитованих членів. Ця організація встановлює національні стандарти 

підготовки в галузі танцю та надає підтримку закладам і окремим 

танцівникам в їх артистичних, наукових, освітніх та інших починаннях [183]. 

При акредитації асоціація бере до уваги два головні аспекти: якість освіти та 

чесність навчального закладу. Якість освіти оцінюється за відповідністю 

національно визнаним стандартам в галузі танцю. Під чесністю навчального 

закладу мають на увазі той факт, чи дійсно заклад надає заявлені освітні 

послуги, та чи збережені заявлені операційні процедури [337].  

Основні цілі акредитації полягають в тому, щоб: 

– Підвищувати якість хореографічної освіти шляхом розроблення 

критеріїв, стандартів і рекомендацій для оцінювання ефективності 

освітньої діяльності; 

– Стимулювати покращення освітніх послуг через постійну 

самоосвіту і планування; 
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– Запевнити освітню спільноту, професійну і загальну громадськість, 

інші агенції й організації, що університетська програма має чітко 

сформульовані відповідні цілі, забезпечує умови, за яких можна 

очікувати досягнення цих цілей, досягає їх і має потенціал до 

розвитку; 

– Забезпечити консультування і допомогу чинним програмам 

професійної підготовки фахівців із хореографії; 

– Заохочувати до різноманітності американської освіти, даючи змогу 

інституціям досягати поставлені ними цілі; 

– Захищати університети від перешкоджання їхній ефективності чи 

свободі приймати академічні чи інші рішення [321, c. 34].  

Акредитація передбачає два етапі: самооцінювання інституції 

(внутрішнє оцінювання) і оцінювання зовнішніми експертами.  

Першим кроком до акредитації програми професійної підготовки 

фахівців із хореографії є визначення рівня готовності інституції до 

проходження акредитаційного процесу. Кожен заявник має погодитися зі 

статтями Конституції асоціації, освітніми стандартами, етичним кодексом і 

правилами щодо акредитаційної процедури. Заявники вносять оплату – 

окремо за процедуру акредитації, окремо – за візити експертів до закладу 

вищої освіти.  

Програма вважається акредитованою лише за умови, що всі елементи і 

форми освітньо-професійної програми (включаючи дистанційне навчання) 

відповідають стандартам і приписам асоціації.  

Матеріали самооцінювання включають такі секції: цілі інституції і 

департаменту (коледжу, школи), який забезпечує професійну підготовку 

фахівців із хореографії; розмір і поле діяльності; фінансування; управління й 

адміністрування; професорсько-викладацький склад (кваліфікації, кількість і 

розподіл, призначення на посаду, оцінювання діяльності і просування по 

службі); виробниче навантаження; співвідношення кількості студентів і 
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представників професорсько-викладацького й допоміжного персоналу; 

аудиторний фонд; професійний розвиток професорського-викладацького 

складу; інформація про допоміжний персонал (музичний, технічний тощо); 

обладанання. Технічне забезпечення і здоров’язбереження; бібліотечні й інші 

навчальні ресурси; працевлаштування, звільнення, ведення документації; 

матеріали і вебсторінка; партнерство з місцевою громадою; співпраця з 

іншими інституціями. 

Стисло викладемо стандарти за кожним компонентом акредитаційного 

самооцінювання, оскільки це дасть змогу отримати чітке уявлення про 

вимоги до професійної підготовки фахівців із хореографії в університетах 

США.  

Цілі інституції і департаменту (коледжу, школи), який забезпечує 

професійну підготовку фахівців із хореографії. Згідно стандартів, цілі 

повинні демонструвати зв’язок з освітою, мають відповідати рівневі 

освітньої пропозиції, бути послідовними у забезпеченні розвитку 

хореографічної освіти, співвідноситися зі стандартами, бути доступними 

загальній спільноті, впливовими при прийнятті рішень, повинні 

демонструвати, як теорія, практика, ресурси та інші компоненти освітньо-

професійної програми поєднуються в синергії для досягнення очікувань 

програми підготовки фахівців із хореографії. Цей блок самооцінювання 

містить інформацію про мету (визначає унікальну функцію програми 

професійної підготовки фахівців із хореографії у широкому освітньо-

культурному контексті), візію (зазначає, яким бачить себе підрозділ і на кого 

спрямовані його послуги), місію (окреслює зв’язки між діяльністю інституції 

в полі хореографії і світом мистецтва й інтелекту), цілі (окремі кроки, 

спрямовані на досягнення мети); план дій (визначає засоби і фінансування 

досягнення цілей).  

Розмір і поле діяльності. Відповідно до стандартів, інституції повинні 

демонструвати конструктивне співвідношення між запропонованими 
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програмами професійної підготовки фахівців із хореографії і ресурсами, 

необхідними для якісного надання цієї підготовки. Крім того, згідно  

вимог, інституції повинні створювати умови для співпраці з іншими 

хореографічними інституціями і професіоналами в галузі танцю, при чому не 

лише через спільну участь у хореографічних колективах, а й через спільне 

творення знань і навичок. 

Фінансування. Як зазначено у стандартах, фінансові ресурси  

повинні відповідати цілям програми і кваліфікаційному ступеню підготовки, 

а також розміру підрозділу, що надає професійну підготовку фахівцям  

із хореографії. У додаткових документах подано спеціальні формули, за 

якими здійснюються розрахунки для визначення рівня відповідності 

стандартам.  

Управління й адміністрування. Як прописано у стандартах, 

управлінські підструктури повинні спрямовувати діяльність інституції  

на досягнення мети і виконання завдань, демонструвати здатність 

довгострокового планування, звітуватися представникам громадськості, 

забезпечувати постійну підтримку викладанню і навчанню. Основні засади 

діяльності органів управління повинні бути прописані і оприлюднені.  

Професорсько-викладацький склад (кваліфікації, кількість і розподіл, 

призначення на посаду, оцінювання діяльності і просування по службі). Як 

зазначено у стандартах, викладачі хореографії повинні мати досвід 

практичної діяльності хореографічного характеру, повинні мати принаймні 

ступінь магістра гуманітарних наук. Водночас акредитаційними вимогами 

допускаються випадки, коли викладачі не мають наукових ступенів, але 

мають досвід, який засвідчує високий рівень професіоналізму у відповідній 

галузі. Щодо викладачів загального блоку дисциплін, вони повинні мати 

ступінь доктора філософії і ефективність їхньої діяльності оцінюється за 

науковими і професійними здобутками. 

Виробниче навантаження. Згідно зі стандартами, інституції можуть 
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використовувати різні підходи для підрахунку виробничого навантаження, 

проте вимоги до здійсння підрахунків повинні бути чітко прописані. Як 

правило, 1 година аудиторних занять прирівнюється до 2-х годин практичних 

занять у студії. Представники адміністрації мають зменшене академічне 

навантаження.  

Аудиторний фонд. Відповідна танцювальна студія відповідає або 

перевищує наступні вимоги: (1) безперешкодний простір, що забезпечує 

мінімум 2400 квадратних футів загалом, та забезпечує мінімум 100 

квадратних футів на танцюриста; (2) висота стель не менше 15 футів;  

(3) підлоги з необхідною еластичністю для танцю (тобто, підпружинена або 

плаваюча підлога) та з наплавлення відповідно до характеру танцювальної 

діяльності; (4) належне освітлення, акустика, вентиляція та температура;  

(5) відповідні дзеркала та станки; (6) відповідні роздягальні, душові, питні 

фонтани, туалети та доступ до першої допомоги. 

Обладанання, технічне забезпечення і здоров’язбереження. Студенти, 

які навчаються на програмах танцювальних підрозділів, а також викладачі та 

персонал отримують основну інформацію про охорону праці в контексті 

студійної практики, репетиції та виступу. Для хореографічних 

спеціальностей загальні теми включають, але не обмежуються основною 

інформацією щодо підтримки здоров’я опорно-рухового апарату та 

запобігання травмам. Вони також включають інструкції з питань належного 

використання обладнання, поводження з потенційно небезпечними 

матеріалами та технологіями. 

Бібліотечні й інші навчальні ресурси. Згідно зі стандартами, навчально-

методичне забезпечення є невід'ємною частиною освітньо-професійної 

програми підготовки фахівців із хореографії, тому його використання має 

демонструвати координацію зусиль працівників бібліотеки та професорсько-

викладацького складу підрозділу. 

Професійна орієнтація, ведення документації. Студенти, що мають 
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конкретні наміри щодо кар’єри в галузі хореографії, повинні брати участь у 

постійній програмі консультування пов'язані з областю їхньої спеціалізації. 

Фахівці з професійної орієнтації повинні відображати стурбованість цілями 

кожного студента та надавати допомогу з вибором курсів, які служать 

відповідною підготовкою до поглибленого навчання. Студенти повинні мати 

доступ до інформації про спеціалізацію, можливості подальшого навчаня і 

працевлаштування. 

Матеріали і вебсторінка. Відповідно до стандартів, опубліковані 

матеріали, що стосуються закладу та хореографічного підрозділу, повинні 

бути чіткими, точними та легко доступними. Каталог або подібні документи 

повинні публікуватися щонайменше раз на два роки та охоплювати: (1) цілі; 

(2) розмір та сферу застосування; (3) навчальні програми; (4) інформацію про 

професорсько-викладацький склад; (5) інформацію про адміністрацію та 

консультантів; (6) послуги; (7) інформацію про оплату за навчання та 

політику відшкодування коштів; (8) правила поведінки; (9) усі кількісні, 

якісні та часові вимоги до прийому, навчання та закінчення програми 

підготовки, отримання ступенів тощо; (10) опис кожного запропонованого 

курсу; (11) академічний календар; (12) процедури розгляду скарг; (13) статус 

акредитації в NASD та інших відповідних акредитаційних агенціях. 

Партнерство з місцевою громадою. Установи повинні публікувати 

будь-яку інформацію про офіційну співпрацю та політику стосовно громади. 

Інституції різняться за інтенсивністю залучення громад, відповідно до їх 

різноманітних цілей та типів освітньо-професійних програм, проте співпраця 

з місцевою громадою є взаємовигідною. 

Співпраця з іншими інституціями. Інституції повинні публікувати 

будь-які угоди про співпрацю з іншими установами.  

До десятки найкращих університетських програм, визначених 

Національною асоціацією Танцювальних шкіл за різними освітньо-

кваліфікаційними рівнями відносяться такі [183]: 
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● програми підготовки бакалавра, магістра і доктора в Бойєрському 

коледжі музики і танцю в Університеті Темпл (Boyer College of 

Music and Dance at Temple University) (м. Філадельфія, штат 

Пенсильванія); 

● бакалаврські і магістерські програми у Каліфорнійському 

державному університеті (California State University-Long Beach) 

(Лонг Біч, штат Каліфорнія); 

● програма підготовки бакалавра (переважно йдеться про стиль 

«контемпорарі») в Школі музики, театру й танцю Університету 

Північної Кароліни (The School of Music, Theatre and Dance at 

University of North Carolina-Greensboro) (м. Грінзборо, штат 

Північна Кароліна);  

● програма підготовки за ОКР «Бакалавр» в Університеті штату 

Вірджинія (Virginia Commonwealth University) (м. Річмонд, штат 

Вірджинія); 

● програми підготовки бакалавра і магістра в галузі сучасного танцю 

в Університеті Аризони (м. Тусон, штат Аризона) (The University of 

Arizona); 

● магістерська програма з хореографічної підготовки у Школі танцю 

«Шарон Дісней Ланд» (The Sharon Disney Lund School of Dance) у 

Каліфорнійському інституті мистецтв (the California Institute of the 

Arts) (м. Валенсія, штат Каліфорнія); 

● програма підготовки бакалавра в Університеті Південного Міссісіпі 

(University of Southern Mississippi) (м. Гетісбург, штат Міссісіпі); 

● програма підготовки за ОКР «Магістр» у Брокпортському коледжі 

(The College at Brockport) Університету штату Нью-Йорк (the State 

University of New York); 

● програма підготовки бакалавра у Бельхейвенському університеті 

(Belhaven University) (м. Джексон, штат Міссісіпі); 
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● програми підготовки бакалавра і магістра в Іллінойському університеті 

(University of Illinois) (м. Урбана-Шампейн, штат Іллінойс). 

Оскільки згадані вище програми професійної підготовки фахівців з 

хореографії є найкращими у США, розглядатимемо особливості цієї 

підготовки на прикладі саме цих університетів.  

До фахівців з хореографії у США висувається низка вимог, першою з 

яких є належна професійна підготовка. Розглянемо вимоги до освітніх рівнів 

та інші вимоги, які дають право бути хореографом-постановником, 

виконавцем або навчати хореографічному мистецтву в різних навчальних 

закладах (державних і приватних школах, позашкільних закладах і 

хореографічних школах і студіях). Для отримання права працювати в 

державних школах вчитель хореографії повинен мати щонайменше диплом 

бакалавра в сфері освіти. Вчителі хореографії, які мають сертифікат на  

право викладання танцю, також можуть працювати в державній системі 

середньої освіти.  

 

Таблиця 2.4 

Основні вимоги до фахівців з хореографії [231] 

 

Вимоги 
Загальні вимоги 

Хореограф-
постановник 

Хореограф-
виконавець 

Хореограф- 
учитель 

Ступінь Бакалавр Бакалавр Бакалавр 

Освітня галузь 
хореографічна освіта, 

образотворче 

мистецтво 

хореографічна освіта, 

образотворче 

мистецтво 

Освіта, 

хореографічна освіта, 

образотворче 

мистецтво 

Ліцензування/ 
сертифікація 

Сертифікація з 

хореографії 
Сертифікація з 

хореографії 

Сертифікація з 

хореографії, ліцензія 

на педагогічну 

діяльність 

Досвід 
Робота в галузі 

хореографічної 

підготовки 

Робота в галузі 

хореографічної 

підготовки 

Робота в галузі 

хореографічної 

підготовки 

Основні якості 
Креативність, вміння 

працювати в команді, 

лідерство 

Креативність, вміння 

працювати в команді, 

лідерств 

Креативність, вміння 

працювати в команді, 

лідерств 
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Продовження таблиці 2.4 

Комп’ютерні 

навички 

Програми 

візуалізації, введення 

даних, таблично-
розрахункові 

програми 

Програми 

візуалізації, введення 

даних, таблично-
розрахункові 

програми 

Програми 

візуалізації, введення 

даних, таблично-
розрахункові 

програми 

Технічні вмінні 
Відповідна фізична 

форма 

Відповідна  
фізична форма, 

постановницькі 

навички 

Відповідна фізична 

форма, педагогічні 

навички 

 

Для того, щоб стати фахівцем з хореографії, слід, перш за все, бути 

талановитим танцюристом, який має належну підготовку, яка починається, як 

правило, в дитинстві. Так, танцівники балету розпочинають свою кар’єру у 

5–8-річному віці. Провідні компанії, які спрямовують свою діяльність на 

навчання танцювальному мистецтву, пропонують різні програми підготовки, 

які варіюються залежно від рівня складності, віку, стилю тощо. Ті, хто 

вирішив присвятити себе кар’єрі в галузі хореографії, часто вивчають 

драматургію і літературу, щоб підвищити рівень розуміння того, як 

передавати образи через танець. 

Найпершою вимогою до вчителів цієї дисципліни є отримання  

вищої педагогічної освіти, яка дає право на викладання хореографії у 

державних школах. Для тих, хто планує викладати хореографію в  

приватних танцювальних студіях, базовою вимогою також є здобуття 

диплома бакалавра за спеціальністю «Вчитель танців». Цей освітній рівень 

також є і основою для продовження навчання в аспірантурі з викладання 

хореографії.  

Крім базової вимоги, для успішної кар’єри в галузі викладання 

хореографії у США бажаним є практичний досвід, який молоді люди можуть 

отримати під час педагогічної практики або інтернатури. Під час періоду 

їхнього проходження студенти можуть продемонструвати володіння 

навичками педагогічної діяльності і креативність у роботі з молодшими 

школярами, а також учнями середніх і старших класів школи. 



98 

 

Однією з важливих вимог, які ставляться перед тими, хто хоче 

розпочати роботу в галузі навчання хореографії, є проходження сертифікації. 

Власне, для неї необхідне дотримання всіх названих вище вимог (здобуття 

диплому щонайменше бакалавра і проходження інтернатури). Крім того, 

вимагається складання так званих екзаменів Praxis [387]. Вони входять до 

переліку американських сертифікаційних екзаменів, які пропонуються 

Освітньою тестовою службою [243].  

Praxis можуть складати навіть кандидати з вадами зору, слуху і мови, 

оскільки він доступний і шрифтом Брайля, і мовою знаків. Крім цих 

випадків, тест має комп’ютерний формат. Його складають у тестових 

центрах, які відносяться до мережі Prometric®, або при університетах. 

Різноманітні тести Praxis зазвичай вимагають до, під час і після 

завершення курсу педагогічної підготовки. Як правило, йдеться про 

складання двох окремих тестів: Praxis 1 (Тест перевірки професійних навичок 

(Pre-Professional Skills Test), що складається з трьох частин: читання, письма і 

математики) і Praxis 2 (тест, що безпосередньо перевіряє навички з обраної 

галузі педагогічної діяльності). Як правило, більшістю штатів вимагається 

складання тесту Praxis 2 як допуску до початку педагогічної діяльності, як 

обов’язкової сертифікаційної і ліцензійної вимоги. Крім того, деякі 

професійні асоціації і організації вимагають результати цього тесту для 

прийняття рішень стосовно працевлаштування і професійного розвитку 

випускників університетів і вчителів на початковому етапі їхньої кар’єри. 

Вимоги до мінімальної допустимої кількості балів варіюються залежно від 

штату, і перевірити їх можна, зайшовши на офіційний інтернет-сайт 

Освітньої тестової служби. Підвищити шанси складання цих тестів з 

достатніми результатами допомагає розгалужена система онлайн підготовки, 

яка склалася в США.  

Безперечно, кращі шанси на ринку праці мають ті випускники 

університетів, які здобули диплом бакалавра. Крім можливостей викладання 
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хореографії у дитячому садку і середній школі, вони мають право на 

професійну діяльність й у громадських коледжах. Програми магістерської 

підготовки фахівців, крім художнього і педагогічного компонентів, 

пропонують і науково-дослідний, що дає магістрам шанс продовжити 

навчання в аспірантурі, де вони працюють над дисертацією.  

Важливим елементом професійного становлення фахівця в галузі 

хореографії є його постійний професійний розвиток. Різноманітні опції, які 

варіюються від несертифікованих програм неформальної освіти до 

повноформатних сертифікованих програм відповідних державних об’єднань, 

дають змогу вдосконалити професійну компетентність і розширюють спектр 

можливостей для кар’єрного зростання вчителів хореографії. 

Розглянемо більш детально дотримання організаційних вимог до 

підготовки фахівців з хореографії у десяти провідних вищих навчальних 

закладах, акредитованих Національною асоціацією Танцювальних шкіл.  

Проаналізуємо освітні пропозиції названих вище навчальних закладів 

щодо можливостей здобуття освіти за ОКР «Бакалавр», «Магістр» і «Доктор» 

(див. табл. 2.5). 

 

Таблиця 2.5 

Освітні пропозиції вищих навчальних закладів,  

які входять до 10 найкращих американських ЗВО 

(за даними Національної асоціації Танцювальних шкіл) 

 

№ Вищий навчальний заклад 
Освітньо-кваліфікаційний 

рівень 
Бакалавр Магістр Доктор 

1 
Бойєрський коледж музики і танцю в 

Університеті Темпл    

2 Каліфорнійський державний університет    

3 
Школа музики, театру й танцю Університету 

Північної Кароліни 
   

4 Університет штату Вірджинія    
5 Університет Арізони    
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Продовження таблиці 2.5 

6 
Школа «Шарон Дісней Ланд» 

Каліфорнійського інституту мистецтв    

7 Університет Південного Міссісіпі    

8 
Брокпортський коледж Університету штату 

Нью-Йорк    

9 Бельхавенський університет    
10 Іллінойський університет    

 

Як бачимо, більшість закладів вищої освіти, що входять до десятки 

найкращих у США в галузі викладання танцю, починають із програм 

підготовки бакалавра, закінчення котрих, як зазначалося вище, є необхідною 

умовою для початку професійної діяльності в галузі хореографії. Мова 

йдеться про вчителя хореографії, програми мають різні назви, деякі з них 

дають право на роботу в початковій і середній школі, інші – служать 

основою для продовження навчання за програмою педагогічної підготовки 

(як правило, однорічною) (див. табл. 2.6). 

 

Таблиця 2.6 

Програми підготовки бакалавра в галузі хореографії  

в університетах США, які входять до 10 найкращих американських ЗВО 

 (за даними Національної асоціації Танцювальних шкіл) 

 

№ Вищий навчальний заклад Програми підготовки бакалавра Ступінь 
1 Бойєрський коледж музики і 

танцю в Університеті Темпл 
Танець BFA 

2 Каліфорнійський державний 

університет 
Виконавські види мистецтва 

ВА Театральне мистецтво (танець) 
Міждисциплінарні студії 

Танець BFA 
Кінезіологія (танець) BS 

3 Школа музики, театру й танцю 

Університету Північної Кароліни 
Танець ВА 
Танець BFA 

4 Університет штату Вірджинія Танець і хореографія BFA 
5 Університет Арізони Танець BFA 
6 Університет Південного Міссісіпі Танець BFA 
7 Бельхейвенський університет Танець і хореографія BFA 
8 Іллінойський університет Танець BFA 

BFA – Бакалавр з образотворчого мистецтва 
ВА – Бакалавр мистецтва 
BS – Бакалавр з природничих дисциплін  
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Як бачимо, з усіх вище названих закладів вищої освіти програму 

підготовки доктора зі спеціальності «Викладання хореографії» (Доктор з 

освіти (DEd)) пропонує лише Бойєрський коледж музики і танцю в 

Університеті Темпл. Проте існує низка інших програм підготовки доктора з 

галузей, які є дотичними до викладання танцю: докторська програма з 

театрального мистецтва і танцю (Doctoral Program in Theatre and Dance) 

(доктор філософії (PhD)), з прикладної фізіології (DEd і PhD), з моторного 

навчання і контролю (DEd), танцю (PhD) тощо. 

Наведемо приклади деяких програм підготовки доктора в галузі, 

пов’язані з хореографією, в університетах США (див. табл. 2.7) 

 

Таблиця 2.7 

Програми підготовки доктора в галузі, пов’язаній з хореографією,  

в університетах США 

 

Університет Назва програми Опис програми 

Бойєрський 

коледж 

Темпльського 

університету 

Танець (Dance) 
[205] 

Програма надає можливість проведення досліджень 

у сфері хореографії, пропонуючи широкий спектр 

курсів і консультування. Метою програми є 

підготовка лідерів для танцювальних і мистецьких 

організацій, вчителів і викладачів, науковців і 

митців із критичним мисленням. 

Університет 
Нью-Йорку 
(New York 
University) 

Виконавська 
майстерність 
(Performance 
Studies) [330] 

Програма є зв’язуючою ланкою між театром, танцем, 
ритуалом і естрадним мистецтвом. Виконавське 

мистецтво розвивають у ході опанування теоретич-
них і методичних курсів, які вчать студентів 

аналізувати і пояснювати сучасні практики і події.  

Університет 
штату Огайо 
(Ohio State 
University) 

Танець (Dance) 
[326] 

Програма зосереджена на вивченні теорії й історії 

танцю як збагаченої досвідом людської діяльності.  

Критичні, аналітичні і вміння формують у ході 

опанування курсами, пов’язаними з історією танцю 

та композицією, а також із власного досвіду 

студентів у галузі танцю.  
Університет 

Каліфорнії 

(Сан Дієго, 

Санта Барбара, 
Беркелей, Ірвін 

та інші 

кампуси) 

Театр і танець 
(Theatre and 
Dance) [391] 

Програма зосереджена на теоретичних і історичних 
курсах, пов’язаних із історією театру в Північній і 
Південній Америці (модерністського і постмодер-
ністського), афроамериканским театром і танцем, 
європейським, азійським театром, гендерними 
театральними студіями, міжкультурним театром і 
критичною теорією 
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Отже, на основі викладеного вище серед головних організаційних 

особливостей професійної підготовки фахівців з хореографії у провідних 

американських ЗВО, акредитованих Національною асоціацією танцювальних 

шкіл США, визначено такі: 

● бакалавр є тим базовим освітньо-кваліфікаційним рівнем, який дає 

право працювати хореографом-постановником, виконавцем або 

навчати хореографічному мистецтву в різних навчальних закладах 

(державних і приватних школах, позашкільних закладах і 

хореографічних школах і студіях);  

● крім базової освіти, для успішної кар’єри в галузі викладання 

хореографії у США бажаним є практичний досвід, який молоді 

люди можуть отримати під час мистецької або педагогічної 

практики або інтернатури; 

● однією з важливих вимог, які ставляться перед тими, хто хоче 

розпочати роботу в галузі хореографії, є проходження сертифікації;  

● від вчителя хореографії вимагається укладання сертифікаційного 

екзамену Praxis;  

● програми магістерської підготовки фахівців, крім художнього і 

педагогічного компонентів, пропонують і науково-дослідний, що 

дає магістрам шанс продовжити навчання в аспірантурі, де вони 

працюють над дисертацією;  

● більшість закладів вищої освіти, які входять до десятки найкращих 

у США в галузі викладання танцю, починають із програм 

підготовки бакалавра (BFA – Бакалавра з образотворчого 

мистецтва, ВА – Бакалавра мистецтва або BS – Бакалавра з 

природничих дисциплін) 

Зробивши огляд специфіки реалізації цих програм, можемо дійти 

висновку, що найбільш повну підготовку фахівця з хореографії забезпечує 

Бойєрський коледж музики і танцю Університету Темпл у м. Філадельфія 
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[384], оскільки пропонує програми на усіх освітньо-кваліфікаційних  

рівнях. Успішність практичної компоненти підготовки забезпечує 

розташування Коледжу поблизу відомих в усьому світі мистецько-

хореографічних центрів, серед яких: Кіммельський центр виконавських видів 

мистецтва (Kimmel Center for the Performing Arts), Філадельфійська опера 

(Opera Philadelphia), Пенсильванський балет (Pennsylvania Ballet) і 

Філадельфійська танцювальна компанія, відома під назвою «Philadanco». 

Структура Коледжу забезпечує всебічну підготовку фахівців усіх рівнів, 

забезпечуючи її міждисциплінарність. Так, такі його підструктури, як 

Тайлерська школа мистецтв (Tyler School of Art) і Відділ театральних, кіно- і 

медіа-мистецтв (Division of Theater, Film and Media Arts) служать 

встановленню партнерських зв’язків між студентами, представниками 

професорсько-викладацького складу і культурними установами.  

Програма хореографічної підготовки в Університеті штату Каліфорнія 

на Лонг Біч виграє, як стверджує адміністрація Коледжу мистецтв [396], за 

рахунок 8640 м² студій і наявності театру на 250 місць (див. Додаток Б).  

Адміністрація Відділу танцю Школи музики, театру й танцю 

Університету Північної Кароліни [225] наголошує на таких перевагах 

підготовки: практичний досвід танцю, сприйняття виконавської хореографічної 

майстерності як засобу транслювання ідей, тісний зв’язок з громадою.  

У відділі танцю й хореографії Університету штату Вірджинія [398] 

головними перевагами підготовки вважають індивідуальний підхід до 

студентів і сильний дух товариства у студентській спільноті.  

Керівники програми підготовки бакалавра і магістра в галузі сучасного 

танцю в Університеті Аризони [362] наголошують на всебічний технічній 

підготовці, виконавській практиці та науково-дослідній діяльності на основі 

комплексного рівноцінного поєднання трьох складових: балету, сучасного 

танцю і джазу.  

Комплексний підхід до вивчення хореографії пропонують і у Школі 
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танцю «Шарон Дісней Ланд» Каліфорнійського інституту мистецтв [253], де 

покладаються на поєднання чотирьох складових підготовки: технічної 

досконалості, хореографічної креативності, художньої продуктивності і 

інтелектуального розуміння на тлі сучасних суспільних процесів.  

Пріоритетами програми підготовки у Брокпортському коледжі 

Університету штату Нью-Йорк [235] є поєднання роботи в студії і на сцені з 

критичним мисленням і письмом. Цьому сприяє наявність п’яти великих 

танцювальних студій, тренувальної лабораторії, магазину сценічних 

костюмів і оздоровлювального басейну.  

У Департаменті танцю у Бельхейвенському університеті [196] 

наголошується зв’язок християнської духовності з теорією і практикою 

танцю з метою реалізації технічної, академічної і художньої компонент 

підготовки. Крім професійної підготовки, студенти мають можливості 

розширення світогляду за рахунок міждисциплінарних зв’язків у навчальній і 

науково-дослідній діяльності.  

Програмою підготовки вчителів хореографії в Іллінойському 

університеті [222] передбачено інноваційний компонент за рахунок 

поглиблення індивідуалізації навчання. 

Отже, узагальнення пріоритетів десяти найкращих університетських 

американських програм підготовки фахівців з хореографії дає підстави для 

таких висновків про те, що успішними є інституції, які: 

● 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 
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хореографічних студій, лабораторій, театрів тощо;  

● наголошують на глибинних філософських і духовних витоках 

танцю як засобу транслювання ідей; 

● пропонують індивідуальних підхід до студентів; 

● забезпечують всебічний професійний розвиток, що є поєднанням 

технічної підготовки, виконавської практики та науково-дослідної 

діяльності;  

● дотримуються комплексного підходу до вивчення хореографії, 

покладаючись на поєднання чотирьох складових підготовки: 

технічної досконалості, хореографічної креативності, художньої 

продуктивності і інтелектуального розуміння на тлі сучасних 

суспільних процесів; 

● надають великого значення поєднанню хореографічної і педагогічної 

складових підготовки; 

● орієнтуються на розвиток у студентів критичного мислення. 

Більш глибокий аналіз програм професійної підготовки фахівців з 

хореографії буде здійснено у наступних підрозділах з поділом на 

загальноосвітню, фахову і практичну підготовку.  

 

2.3. Специфіка загальноосвітньої підготовки фахівців з хореографії 

у США 

 

До фахівця з хореографії в США висунуто низка вимог, першою з яких 

є належна професійна підготовка, яка забезпечується відповідністю 

стандартам щодо освітньо-професійних програм, які стосуються тривалості 

програми, зарахування кредитів та інших аспектів підготовки. Кредит 

надається відповідно до опублікованої кредитної політики установи та 

відповідно до стандартів NASD. Перезарахування кредиту можливе лише за 

умови, якщо студент отримав його в акредитованій програмі професійної 

підготовки, визнаній міністром освіти США, проте Акредитація Асоціацією 
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не несе жодного зобов’язання приймати без експертизи танцювальні кредити 

від інших шкіл-членів. 

Слід зазначити, що попри те, що стандарти регулюють зміст і форми 

професійної підготовки фахівців з хореографії в університетах США, вони 

становлять концептуальну основу або керівні принципи для укладання 

програм підготовки. Водночас стандарти не висувають вимог щодо 

конкретного вибору змісту або методів навчання. Що стосується специфіки, 

танець має давню історію, різноманітні зв’язки з культурами та численні 

успішні методики викладання, що постійно розвиваються. Саме тому кожен 

хореографічний підрозділ університету є автономним у виборі змісту, форм і 

методів навчання за умови, що вони відповідають стандартам NASD та 

очікуванням університету, студентів, роботодавців, громади і держави. Вибір 

засобів розвитку компетентностей відображає інституційні особливості та 

цілі програми, а також конкретні галузі спеціалізації. Результатом є 

відмінності між програмами стосовно уваги, приділеної конкретному змісту, 

репертуарам та методам, та різним підходам, за допомогою яких можна 

опанувати фах «Хореографія». 

З огляду на це, університети отримують можливість застосування 

гнучкості та інновації, які передбачені політикою, що встановлює 

концептуальну основу або керівні принципи для застосування навчальних 

стандартів. Стандарти надають широку свободу для творчості викладачів, 

студентів та установ, значну роль у якій мають інноваційні та ретельно 

сплановані експерименти. Слід зазначити, що недотримання конкретних 

підходів, зазначених або передбачених стандартом, не обов’язково стоїть на 

заваді акредитації освітньо-професійної програми. Однак, якщо відхилення 

існують, установа повинна надати прийнятний рівень обґрунтування того, як 

виконуються функції, що вимагаються стандартом, і як відбувається 

розвиток компетентностей. 

Як правило, професійна підготовка фахівців із хореографії у США є 
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поєднанням загальноосвітнього і професійного блоків дисциплін, доповнених 

практичною складовою навчальних програм.  

Метою підрозділу є аналіз змісту загальноосвітньої підготовки фахівців 

з хореографії у США. Реалізація мети є можливою за умови застосування 

відповідних методів, серед яких нами обрано метод порівняльного аналізу 

(для порівняння навчальних планів підготовки фахівців) та контент-аналіз 

змісту навчальних планів. Зважаючи на те, що право працювати в галузі 

хореографічного мистецтва дає щонайменше диплом бакалавра, розглянемо 

зміст підготовки саме на цьому рівні як базовому.  

Відповідно до стандартів, по завершенню програми професійної 

підготовки фахівців з хореографії на ОКР «Бакалавр» очікується, що 

випускники матимуть: 

(1) здатність чітко та ефективно мислити, говорити, писати та 

спілкуватися з точністю, чіткістю і риторичною силою; 

(2) знайомість з такими галузями дослідження, як мистецтво (крім 

хореографії), гуманітарні, природничо-математичні, фізкультурні та 

соціальні науки;  

(3) функціональне усвідомлення відмінностей та спільних рис 

працевлаштування у сфері мистецтва, природничо-математичній та 

гуманітарних сферах; 

(4) усвідомлення того, що існують різні дисциплінарні перспективи та  

методи наукового пізнання, включаючи, але не обмежуючись ними, історію, 

культуру, мораль та етичні питання у прийнятті рішень; 

(5) здатність виявляти можливості та знаходити інформацію в інших 

галузях, що мають відношення до хореографії. 

Навчальні плани складаються з трьох блоків дисциплін, перший  

з яких – загальноосвітній – ми проаналізуємо більш детально [205]. 

Опанування загальноосвітніми дисциплінами є вимогою для усіх студентів 

ОКР «Бакалавр», адже вони забезпечують базу для теоретичної та практичної 
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підготовки студентів для успішного академічного та професійного навчання. 

Як виявив аналіз навчальних планів підготовки фахівців з хореографії, які 

запропонували у 2019–2020 н.р. 8 вищих навчальних закладів, які входять у 

десятку найкращих у США за версією Національної асоціації танцювальних 

шкіл, на загальноосвітню підготовку в них відведено 25–30 % усього 

навчального часу. Наприклад, у Бойєрському коледжі з 123 кредитів, 

необхідних для отримання диплома бакалавра, на загальноосвітню 

підготовку призначено 32 кредити, які можна здобути шляхом опанування  

11 запропонованих університетом курсів.  

Нещодавнє опитування більш ніж 300 роботодавців в США, проведене 

Асоціацією американських коледжів та університетів, показало, що більшість 

роботодавців зацікавлена у випускниках ОКР «Бакалавр», що мають як 

глибокі дисциплінарні знання й вміння, так і широку базу вмінь та навичок. 

Серед вмінь та навичок, що роботодавці оцінили як найважливіші, зазначено 

комунікативні навички, навички критичного мислення, здатність 

застосовувати абстрактні теорії та ідеї на практиці, та навички вирішення 

проблем. 

До окреслення основних вимог, як і до постановки навчальних цілей, в 

американських університетах, як і у європейських, застосовують 

компетентнісний підхід (див. табл. 2.8). 

Як бачимо, першу позицію в ієрархії компетентностей, оволодіння 

якими є необхідним для майбутнього фахівця з хореографії, займає критичне 

мислення. Зазначено у описі загальних компетентностей, поданому в 

програмі підготовки Бойєрського коледжу, «Опанувавши загальноосвітній 

блок дисциплін студенти, які навчилися мислити критично, вміють визначати 

об’єкт дослідження, його ключові проблеми і гіпотези – експліцитні й 

імпліцитні. Критичне мислення включає оцінку суджень, аналіз і синтез 

різних джерел, рефлексія над різними варіантами розв’язання проблем. 

Критичне мислення сприяє проведенню глибоких досліджень обґрунтованими 

аргументами і контраргументами» [205]. 
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Таблиця 2.8 

Загальні компетентності майбутніх фахівців з хореографії і завдання,  

на виконання яких спрямовані організація і зміст  

їхньої університетської підготовки [205] 

 

Компетентність Завдання 
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 

Комунікативна 
Навчитися ефективно спілкуватися як в усній, так і у 

письмовій формі 

Науково-математична 
Навчитися проводити логічні операції, встановлювати 

зв’язок між величинами та використовувати кількісні дані 
Громадянська Навчитися функціонувати у світі як активний громадянин 

Інформаційна 
Навчитися визначати, знаходити доступ та оцінювати 

різноманітні джерела інформації 
Навчання впродовж життя Навчитися стимулювати зацікавленість 

 

Це надзвичайно важливо, зважаючи на те, що науково-дослідний 

компонент є невід’ємною частиною підготовки хореографів, оскільки 

вважається, що вони повинні підводити наукове підґрунтя як під кожну 

дослідницьку роботу, так і під творчий проект.  

Компетентність, яка полягає в оволодінні навичками 

контекстуалізованого навчання, передбачає, що студенти розуміють та 

інтегрують історичні, сучасні та культурні явища та їх основні принципи.  

По-перше, студенти усвідомлюють взаємодію складових чинників, що 

спричиняють певні явища. По-друге, студенти розуміють та аналізують 

споріднені події, артефакти, дії та поняття крізь призму географічних, 

хронологічних та культурних чинників. 

Міжпредметне мислення є важливим для належного рівня 

компетентності майбутніх фахівців з хореографії. Студенти, які навчалися 

мислити міжпредметно, розуміють, що у світі існують проблеми, теми чи 

питання, що є занадто складними, щоб розглядати їх лише односторонньо. 



110 

 

Як наслідок, ставши фахівцями, вони застосовують його до проблем, тем та 

питань множинні перспективи та парадигми. 

Для характеристики наступної – науково-математичної – 

компетентності знову звернемося до програми Бойєрського коледжу, у якій 

зазначено, що «опанувавши загальноосвітній блок дисциплін, студенти, що 

навчилися мислити науково та математично, використовують та 

застосовують ці процеси мислення для пояснення явищ у контексті 

щоденного життя. Математичне мислення включає статистичне та/або 

логічне вирішення проблем, зв’язок між величинами та використання й 

неправильне використання кількісних даних. Наукове мислення знайомить 

студентів з еволюцію та взаємозалежністю науки й технології, та включає 

ідентифікацію проблеми, оцінку гіпотези, експеримент, інтерпретацію 

результатів та використання наукових даних. 

Опанувавши загальноосвітній блок дисциплін, студенти, які вчилися 

ефективній комунікації, використовують письмове та усне мовлення для 

створення повідомлення, яке демонструє, що комунікатор досягнув 

поставленої мети та заволодів увагою своєї аудиторії. Повідомлення 

створюються та презентуються у тому стилі, що є прийнятним у певному 

контексті. 

Для обґрунтування необхідності оволодіння громадянською 

компетентністю звернемося до досвіду США як країни, яка цінує, підтримує 

і, водночас, висуває значні вимоги до своїх громадян. Відтак, громадянська 

компетентність, яка є основою формування активної громадської позиції, є 

складовою підготовки фахівця будь-якого спрямування у Сполучених 

Штатах Америки. Як наслідок, навіть на початковому етапі професійної 

соціалізації активні студенти вважатимуть себе частиною місцевої чи 

загальної спільноти, де беруть участь у громадській діяльності. Студенти з 

активною громадянською позицією визначають явища, ставлять та 

розв’язують задачі з урахуванням різних цінностей та інтересів. 
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Інформаційна компетентність є важливою складовою компетентності 

фахівця у будь-якій країні. Оволодівши нею у загальноосвітньому блоці 

дисциплін, майбутні фахівці з хореографії оволодівають широким спектром 

умінь, включаючи вміння розпізнавати та озвучувати інформаційні потреби; 

розміщувати, критично оцінювати та організовувати інформацію з певною 

метою; а також розпізнавати і відображати етичне використання інформації. 

І, нарешті, компетентність, яка може бути порівняна з життєвою 

філософією – навчання впродовж життя. У цьому зв’язку у програмі 

підготовки фахівця з хореографії у США йдеться про те, що загальноосвітній 

блок дисциплін спрямований на розвиток навиків здобуття неперервної 

освіти за допомогою відповідного навчального плану, студенти стимулюють 

зацікавленість за допомогою читання, обговорення, різних видів діяльності 

впродовж опанування різними навчальними предметами. 

Отже, як видно з охарактеризованих вище компетентностей, навчальні 

програми предметів загальноосвітнього блоку спрямовані на розвиток 

навичок спілкування, критичного мислення та вирішення завдань під час 

навчання, надаючи студентові різноманітні можливості загальної підготовки 

у різноманітних контекстах, допомагаючи поєднувати академічні знання з 

досвідом. Загальноосвітній блок дисциплін навчального плану передбачає 

опанування 11 курсами в 9 різних сферах. Всі курси поділено на базові 

(foundation) і курси широкого контексту (див. Додаток В). Перша група 

навчальних предметів більшою мірою спрямована на оволодіння 

компетентностями, які мають бути притаманними кожному фахівцю з вищою 

освітою, незалежно від спрямування його підготовки. До базових 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, які знадобляться їм у різних сферах їхнього 

життя, а не лише у академічній і професійній. Вони мають можливість 
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вибору з таких напрямів, як: мистецтво, поведінка людини, расова та етнічна 

різноманітність, наука і техніка, американське суспільство, світова спільнота 

тощо. Кожен із названих напрямів ставить перед собою навчальні й 

розвивальні цілі, досягнення яких служить підвищенню компетентності 

фахівця з кожної галузі (див. табл. 2.9). 

 

Таблиця 2.9 

Напрями загальноосвітньої підготовки [205] 

 

№ Назва 

напряму Цілі курсу за напрямом Кредити 

Базові напрями загальноосвітньої підготовки 

1. 
Аналітичне 

читання і 

письмо 

● читати й обговорювати з метою глибокого аналізу й 

критики 
● використовувати риторичні стратегії для 

обстоювання своєї точки зору 
● знаходити, оцінювати і синтезувати докази й 

коментарі до певної теми 
● рефлексувати над процесами власного читання й 

письма 
● демонструвати вільне володіння мовою у писемному 

та усному мовленні 

4 

2. 
Вивчення 

гуманітарних 

текстів 

● читати у повному обсязі незнайомі тексти 

(теоретично, історично чи культурно складні) 
● розпізнавати узагальнення, цілісні ідеї та імплікації у 

складному тексті 
● встановлювати зв’язок між предметами, історичними 

та культурними межами 
● знаходити аргументи та пояснення за допомогою 

аналізу та оцінки тексту 
● продукувати змістовні тексти, що відображають 

переконливу позицію та відповідають вимогам 

академічного дискурсу 

2 Х 3 

3. 
Математична 

грамотність 

● розуміти кількісні моделі, що описують реальні 

явища світу та розпізнавати обмеження таких моделей 
● проводити прості математичні розрахунки відповідно 

до кількісних моделей та робити висновки, що 

базуються на результатах 
● розуміти та використовувати математичне мислення 

для розв’язування задач, які є частиною 

повсякденного життя 
● розуміти різні причини недостовірності та помилки у 

емпіричних даних 
●  знаходити, організовувати та аналізувати дані 

відповідно до кількісних моделей 
● знаходити логічні аргументи та робити висновки 

4 
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Продовження таблиці 2.9 

Напрями загальноосвітньої підготовки більш широкого контексту 

4. Мистецтво 

● реагувати на витвори мистецтва чи творчі процеси 
● розпізнавати та інтерпретувати витвори мистецтва чи 

творчі процеси у суспільному, історичному чи 

культурному контексті 
● описувати чи оцінювати витвори мистецтва чи творчі 

процеси за допомогою відповідної термінології 
● демонструвати «визнання» цінності мистецтва в 

нашому житті та суспільстві 
● функціонувати як член суспільства 

3–4 

5. 
Поведінка 

людини 

● розуміти стосунки між особистістю та спільнотами 
● розуміти теорії чи пояснення поведінки людини для 

опису соціальних явищ 
● дослідити гіпотези щодо розвитку вірувань, 

поведінки людини та їх вплив на особистість та 

спільноти 
● застосувати один дисциплінарний метод для 

розуміння поведінки людини чи пояснення 

соціального явища 
● отримувати доступ та аналізувати матеріали, що 

пов’язані з особистістю, спільнотами чи соціальними 

явищами 
● порівнювати подібні соціальні явища різних людей 

чи спільнот 

3 

6. 
Раса та етнічна 

різноманітність 

● розпізнавати, як раси перетинаються з іншими 

груповими атрибуціями: стать, клас, етнічна 

приналежність, сексуальна орієнтація, релігія, 

інвалідність, вік 
● розуміти взаємозв’язок між етнічною 

різноманітністю, правосуддям та владою 
● дослідити, що для людини чи організації означає 

існувати у багаторазовому, полікультурного світі 
● визначити різні форми раси та расизму у різних 

місцях та часі 
● обговорити питання раси з точки зору власного 

досвіду 

3 

7. 
Наука та 

техніка 

● розуміти та описувати науковий процес 
● розуміти послідовну природу науки та техніки 
● розпізнавати, використовувати та аналізувати 

наукове та технологічне мислення для вирішення 

проблем, що є частиною повсякденного життя 
● усвідомлювати, як техніка сприяє відкриттям у науці 

та споріднених дисциплін 
● збирати, організувати та аналізувати дані, пов’язані з 

науково-технологічними моделями 

2 Х 3 

8. 
Американське 

суспільство 

● знаходити доступ та аналізувати історичні, 

аналітичні та культурні матеріали 
● формулювати висновки щодо обраних тем в 

американському суспільстві та культурі 

3 
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Продовження таблиці 2.9 

  

● робити висновки, використовуючи докази та 

критичний аналіз 
● висловлювати та захищати висновки 
● аналізувати, яким чином відмінності та нерівність 

сформували культуру та суспільство у США 

 

9. 
Світова 

спільнота 

● розуміти впливи (наприклад, політичний, соціальний, 

історичний, культурний, мистецький, літературний, 

географічний, економічний), що об’єднують світові 

спільноти 
● отримувати та аналізувати матеріали, що стосуються 

світових спільнот та культур 
● робити висновки щодо обраних тем у світових 

спільнотах та культурах 
● робити висновки, використовуючи докази та 

критичний аналіз 
● висловлювати та захищати власні висновки 

3 

 

Програма загальноосвітнього блоку дисциплін намагається пришвидшити 

розвиток навичок спілкування, критичного мислення та вирішення завдань 

впродовж курсу навчання, надаючи студентові множинні можливості 

вправлятися, у різноманітних контекстах, допомагаючи поєднувати 

академічні знання з досвідом. 

Розглянемо більш детально навчальні курси, які пропонуються 

студентам за охарактеризованими вище базовими напрямами загальноосвітньої 

підготовки (див. табл. 2.10). 

З метою встановлення співвіднесення поданих у таблиці курсів з 

компетентностями майбутнього фахівця з хореографії подамо більш детальну 

характеристику цих курсів.  

Так, під час вивчення курсу «Англійська мова» студент розглядає одну 

тему з точки зору різних дисциплін. На початку семестру він проводить 

дослідження і джерел з окресленою послідовністю, яка дає змогу здійснити 

оцінку і синтез матеріалів з теми. Робота в бібліотеці є обов’язковою і 

заняття з бібліотекарем є частиною курсу. Передбачено індивідуальні 

консультації і роботу в малих групах. Оцінювання проводиться на основі 

наданого підсумкового портфоліо, до якого входить як мінімум чотири 

завдання, що проходять кілька рівнів перевірки. 
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Таблиця 2.10 

Навчальні курси за базовими напрямами  

загальноосвітньої підготовки 

 

№ Назва напряму Навчальні дисципліни за напрямом 

1. 
Аналітичне  

читання і письмо 
Англійська мова 
Англійська мова як іноземна 

2. 
Вивчення 

гуманітарних текстів 
Вивчення гуманітарних текстів І (Інтелектуальна спадщина) 
Вивчення гуманітарних текстів ІI (Інтелектуальна спадщина) 

3. 
Математична 

грамотність 

Критичне мислення та вирішення проблем (Математика) 
Цифрове картографування: від карт у проекції Меркатора до 

гібридного картографування  
Суспільне та територіальне планування (Географія та 

урбаністика) 
Інвестування у майбутнє (Електротехніка, фінанси) 
Математика у цифровому світі (Інформатика, математика) 
Математичні приклади (Математика) Математичні методи у 

суспільних науках (Антропологія, політологія, психологія,  
Соціологія) 
Статистичне мислення та азартні ігри (Статистика) 
Статистика у новинах (Статистика) 

 

Курс «Англійська мова як іноземна» спрямований на студентів, для 

яких англійська мова не є рідною. Ним передбачено оволодіння навичками 

аргументування і синтезу в міждисциплінарному контексті. Він акцентує на 

особливостях навчання в університеті та обміні історичними і культурними 

знаннями. Заохочується усна участь із метою розвитку навичок 

міжособистісного спілкування в академічному полі. В попередньому курсі, 

передбачено роботу з бібліотекарем і роботу в малих групах у процесі 

ведення власного дослідження з означеної теми. 

Під час опанування курсу «Аналіз гуманітарних текстів (інтелектуальна 

спадщина)» студенти досліджують природу особистості у суспільстві, як її 

висвітлюють філософські, психологічні, релігійні та політичні тексти у 

поєднанні з прикладами з мистецтва та літератури. Теми: подорожі, 

особистість та інші, спільнота, віра. 

Курс «Критичне мислення та вирішення проблем (Математика)» навчає 

студентів, як вирішувати складні проблеми за допомогою критичного 
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аналізу. Ці проблеми розглядаються як з історичної перспективи, так і з 

практичної точки зору – як та коли такі проблеми трапляються у щоденному 

житті студента. Він вміщує декілька ключових математичних дисциплін, 

включаючи теорію ймовірності та статистику, методи підрахунку та 

побудову графіків та діаграм. 

Навчальні курсі «Цифрове картографування: від карт у проекції 

Меркатора до гібридного картографування» і «Суспільне та територіальне 

планування (Географія та урбаністика)» знайомлять з технологіями, що 

використовуються для комп’ютерного картографування, включаючи систему 

супутникової навігації (GPS), систему супутникової дистанційної зйомки та 

географічну інформаційну систему (GIS). Студент досліджує комп’ютер, 

зберігає та аналізує цифрові мапи, як технології картографування можна 

використовувати для вирішення цілої низки суспільних проблем. 

Курс «Інвестування у майбутнє (Електротехніка, фінанси)» пояснює 

складні фінансові теми у зрозумілій формі, що допоможе студентові зробити 

обдумані фінансові рішення для забезпечення надійного фінансового 

майбутнього. 

Курс «Математика у цифровому світі (Інформатика, математика)» 

досліджує практичне втілення математичних питань. «Математичні приклади 

(Математика)» ознайомлює з базовими математичними концептами на 

прикладах простих історій та повсякденних ситуацій.  

Під час вивчення навчальної дисципліни «Математичні методи у 

суспільних науках (Антропологія, політологія, психологія, Соціологія)» за 

допомогою прикладів з психології, соціології, політології та економіки 

студент досліджує, методи суспільних наук та статистика допомагають нам 

зрозуміти суспільство. Мета – стати відповідальним користувачем 

математичного матеріалу у науці, медіа та повсякденному житті. 

Курс «Статистичне мислення та азартні ігри (Статистика)» ознайомлює 

із застосуванням теорії ймовірності та статистики у щоденному житті – 
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азартні ігри, спортивні ставки, лотереї та біржа цінних паперів. Студент 

краще розуміє систему ставок та її недоліки, та досліджує соціальний та 

етичний вплив легалізованих азартних ігор. 

Курсом «Статистика у новинах (Статистика)» пропонується вивчення 

базових принципів статистики. Він фокусується на важливості, інтерпретації 

та використанні статистики у новинах. 

Як бачимо з короткого опису навчальних курсів, включених до базових 

напрямів загальноосвітньої підготовки, вони є практично орієнтованим і 

готують студентів до життєвих і професійних ситуацій шляхом оволодіння 

ними низкою компетентностей. Аналіз результатів навчання, передбачених 

унаслідок опанування цими курсами виявив, що вони прямо пов’язані з 

формуванням базових компетентностей фахівців з хореографії: критичної, 

контекстуалізаційної, міжпредметної, комунікативної, науково-математичної, 

громадянської, інформаційної та навчання впродовж життя, що позначено 

кольором на матриці відповідності результатів навчання за базовими курсами 

загальноосвітньої підготовки загальним компетентностям майбутніх фахівців 

з хореографії у США (див. табл. 2.11). 

 

Таблиця 2.11 

Матриця відповідності результатів навчання за базовими курсами 

загальноосвітньої підготовки загальним компетентностям майбутніх 

фахівців з хореографії у США 

 

№ Навчальний курс 
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1. Англійська мова         

2. 
Англійська мова як 

іноземна 
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Продовження таблиці 2.11 

3. 
Вивчення гуманітарних 

текстів 
        

4. 
Критичне мислення та 

вирішення проблем 
        

5. Цифрове картографування         

6. 
Суспільне та територіальне 

планування 
        

7. Інвестування у майбутнє         

8. 
Математика у цифровому 

світі 
        

9. Математичні приклади         

10. 
Математичні методи у 

суспільних науках 
        

11. 
Статистичне мислення та 

азартні ігри 
        

12. Статистика у новинах         
 

Для усвідомлення специфіки загальноосвітньої підготовки фахівців з 

хореографії у США важливо розглянути більш детально навчальні курси, що 

пропонуються студентам за охарактеризованими вище напрямами 

загальноосвітньої підготовки більш широкого контексту (див. табл. 2.12). 

 

Таблиця 2.12 

Навчальні курси за напрямами  

загальноосвітньої підготовки більш широкого контексту 

 

№ Назва 

напряму 
Навчальні дисципліни за напрямом 

1. Мистецтво Мистецтво у культурному контексті; Мистецтво гри; Мистецтво 

слухача; Мистецтво у східному світі: глядацький досвід; Творчі 

проекти; Творчий порив: мультидисциплінарний підхід; Театральна 
уява: мистецтво виконання у суспільстві; Дослідження музики; 

Майбутнє телебачення; Грецький театр та суспільство; Історія 

мистецтва у Римі; Століття джазу в Америці; Значення мистецтва; 

Мистецтво та культура Філадельфії; Шекспір у фільмах;  
Шекспір та музика; Місце релігійного поклоніння; Танець у 

Американському фільмі; Транснаціональне кіно; Світова музика 

та культура 
2. Поведінка 

людини 
Азіатська поведінка та спосіб мислення; двомовні спільноти; 

творча та організаційна поведінка; поведінка злочинця; самоіден-
тифікація інвалідів; культура харчування; емоційне сприйняття  
та лідерство; глобальний  альтруїзм; соціальна  екологія;  людська 
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Продовження таблиці 2.12 

  сексуальність; самоідентифікація та кризи; міжособистісна 

комунікація; діти, спільнота та протиріччя; Мова у суспільстві; 

Маргіналізоване суспільство: інвалідність та сексуальність; 

Філософія людини; Фотозображення; У пошуках утопії; Підлітки; 

Діяльність розуму: Диявол змусив мене це зробити; Молодіжні 

культури 
3. Раса та етнічна 

різноманітність 
Афро-американці та закон: зброя чи інструмент?; Класика афро-
американського театру; Аспекти різноманітності; Втілення 

плюралізму; Етнічність та імміграція у США; Історія та 

важливість раси в Америці; Імміграція та американська мрія: 

почути голос іммігранта; Політика самоідентифікації у США; 

Раса та етнічність в американському кіно; Раса та самоіден-
тифікація в іудаїзмі; Раса та бідність в Америці; Раса, 

самоідентифікація та досвід у американському мистецтві; Раса у 

стародавньому Середземномор’ї; Раса на сцені: соціальне 

становлення самоідентифікації за допомогою театру та мистецтва; 

Представлення раси 
4. Наука та 

техніка 
Мозок; Хімія вина; Кіберпростір та суспільство; Обробка та аналіз 

даних; Цифровий світ 2020; Катастрофи: геологія проти Голівуду; 

ДНК: друг чи ворог?; Навколишнє середовище; Еволюція та 

вимирання; Гендерні питання у науці та техніці; Зелений проти 

сірого: покращення та підтримання міської екосистеми; Як все 

працює: фізика повсякденного життя; У природи немає зворотного 
ходу; Управління майбутнім; Наука звуку; Екологічний дизайн; 

Екологічно чисте середовище; Технологічне перетворення; 

Знайомий всесвіт 
5. Американське 

суспільство 
Американська економіка; Американська військова культура; 

Американські революції; Сучасний соціальний рух у США; 

Інакомислення в Америці; Чинення правосуддя; Освіта у 

глобальному місті; Перші особи у Америці; Дослідження 

Філадельфії; Стать в Америці; Вища освіта та американське 

життя: дзеркало нації; Правосуддя в Америці; Ландшафт 

американської думки; Закон та американське суспільство; Життя 

задля зміни; Створення американського суспільства: плавильний 

котел чи культурні війні?; Люди, місце та навколишнє 

середовище; Релігії у Філадельфії; Звуки революції; Спорт та 

дозвілля в американському суспільстві; Динаміка міста: глобальні, 

регіональні та місцеві зв’язки 
6. Світова 

спільнота 
Реклама та глобалізація; Перейти межу: гендерний вимір 

глобалізації; Протистояти імперії: голос спротиву; Детективний 

роман; Розвиток та глобалізація; Освіта для звільнення; Еволюція 

культури; Гендер у світових спільнотах; Глобальні міста; Світова 

криза: влада, політика; Світове рабство; Уявні міста; Латино-
американські медіа; Латиноамериканська імміграція; Танець у 

Філадельфії; Релігії у світі; Поворотні моменти: поворотні 

моменти стародавнього світу: сучасний світ; Війна та мир; Жінки 

у сучасному бенгальському фільмі; Міжнародні справи; Світові 

постановки; Світові регіони та культури: різноманітність та 

взаємозв’язок; Світове суспільство у літературі та фільмах 
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Проаналізувавши перелік та характеристику навчальних курсів, які 

запропоновано майбутнім фахівцям з хореографії, хочемо з’ясувати механізм 

створення власної освітньої траєкторії, яка є індивідуальною для кожного 

студента. Для кожного базового напряму загальноосвітньої підготовки 

майбутнього фахівця з хореографії та кожного напряму загальноосвітньої 

підготовки більш широкого контексту визначено певну кількість кредитів, 

орієнтуючись на яку студенти можуть обирати навчальні курси. З метою 

здійснення свідомого вибору, крім детального опису курсу, на веб сторінці 

університету визначено можливість отримання індивідуальних консультацій 

з освітніми радниками, завданням яких є надання допомоги студентам при 

визначенні їхньої траєкторії навчання. Крім того, існує можливість 

електронної комунікації з викладачами, які забезпечують викладання цих 

курсів. 

Широкий спектр навчальних курсів надає можливість щонайповнішого 

задоволення пізнавальних потреб студентів, а реальна варіативність 

навчального плану забезпечує можливості вибору курсів, що відповідає 

інтересам студентів (див. табл. 2.13). 

 

Таблиця 2.13 

Навчальна пропозиція курсів для вибору студентів  

(загальноосвітні дисципліни ширшого контексту) 

 

№ Назва напряму 
К-ть 

курсів 
К-ть 

кредитів 
К-ть курсів 

на 1 кредит 
1. Мистецтво 17 3–4 4,25 
2. Поведінка людини 16 3 5,33 
3. Раса та етнічна різноманітність 12 3 4 
4. Наука та техніка 15 2 Х 3 2,5 
5. Американське суспільство 19 3 6,33 
6. Світова спільнота 20 3 6,67 

Всього 99 22 4,5 
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Як видно з наведеної вище таблиці, лише за напрямами 

загальноосвітніх дисциплін ширшого контексту університетом запропоновано 

99 курсів, при чому найбільше варіантів для вибору майбутні фахівці з 

хореографії отримують за напрямами «світова спільнота» і «американське 

суспільство» (див. рис. 2.4). 

 

 

 

Рис. 2.4. Навчальна пропозиція курсів за напрямами 

загальноосвітньої підготовки ширшого контексту для майбутніх 

фахівців з хореографії 

 

Маємо зазначити, що запропоновані навчальні курси розглядаються в 

контексті різних наукових дисциплін, тому студенти різних спеціальностей 

можуть об’єднуватися в один потік для опанування тим чи іншим предметом. 

Це створює додаткові можливості для забезпечення студентам можливостей 

формування їхньої освітньої траєкторії. Крім того, один і той же навчальний , 

поданий у переліку, може бути поданий у контексті різних наукових 

дисциплін (див. додаток Е). Наприклад, студент може обрати вивчення курсу 

«Створення американського суспільства: плавильний котел чи культурні 

0,001,002,003,004,005,006,007,00

Мистецтво 

Поведінка людини 

Раса та етнічна різноманітність 

Наука та техніка 

Американське суспільство 

Світова спільнота 

К-ть курсів на 1 кредит 
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війні?» в контексті американістики, історії, філософії, політології, соціології. 

Проаналізуємо частотність представлення наукових дисциплін, у контексті 

яких можуть бути представлені загальноосвітні навчальні курси більш 

широкого контексту (див. Додаток Ж), а саме: театр, музикознавство, історія, 

засоби масової інформації, мови, грецька та римська класика, філософія, 

американістика, управління, сходознавство, право, політологія, географія та 

урбаністика, релігія, фізкультура, комунікація, архітектура, антропологія, 

психологія та нейронауки, економіка, соціологія, освіта, туризм, фемінологія 

(див. рис. 2.5). 

 

 

 

Рис. 2.5. Представлення курсів загальноосвітньої підготовки 

фахівців з хореографії у США у контексті наукових дисциплін 
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Як видно з рисунка, найбільшою є питома вага представлення курсів 

загальноосвітніх дисциплін широкого профілю у мовному контексті  

(29 курсів), що забезпечує дискурсність представлення інформації, а також 

створює умови для полікультурного підходу в навчальному процесі. Маємо 

зазначити, що освітня пропозиція університету поширюється, крім 

англійської, на 34 мови, в тому числі як сучасні мови, так і мертву латинську 

мову. У цьому випадку не йдеться про володіння мовою як мети курсу – 

скоріше мова використовується як інструмент глибшого розуміння явищ, що 

є предметом вивчення навчального курсу. Крім мовного дискурсу, у 

загальноосвітній підготовці фахівців з хореографії у США значну роль 

відіграють історичний (22 курси) та соціологічний (16 курсів) контексти.  

Втім не може йтися про суворий дисциплінарний підхід до підготовки 

фахівців з хореографії у США – міждисциплінарність є одним із засадничих 

принципів освітньої підготовки, що відбивається також і в одній із ключових 

компетентностей – міжпредметній. Такий підхід забезпечує системність та 

цілісність загальноосвітньої підготовки зі збереженням індивідуальних 

інтересів та специфіки сприйняття навчального матеріалу. 

Отже, проведений аналіз навчальних планів підготовки бакалавра в 

США дає підстави для кількох висновків. Для того, щоб стати фахівцем з 

хореографії, слід здобути в університеті диплом за ОКР «Бакалавр» зі 

спеціальності «Хореографія», «Танець» або подібної до них, той, хто хоче 

викладати хореографію, може обрати один із двох шляхів: здобути в 

університеті диплом за ОКР «Бакалавр» зі спеціальності «Хореографія», 

«Танець» або подібної до них з подальшим навчанням у Школі / Коледжі 

освіти, яке дає право на викладання танцю, або здобути в університеті 

диплом бакалавра зі спеціальності «Освіта» і отримати сертифікат за 

напрямом «Хореографія». Незалежно від обраного шляху підготовки, 

загальноосвітній блок є обов’язковим її елементом, оскільки дає майбутнім 

фахівцям змогу оволодіти критичною, міжпредметною, контекстуалізацією, 
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комунікативною, науково-математичною, громадянською, інформаційною 

компетентностями і навичками навчання впродовж життя. Навчальні курси, 

запропоновані у блоці загальноосвітніх дисциплін, подаються у контексті 

різних наукових дисциплін, найбільшу частку з яких займають мови, історія і 

соціологія. Можливості вільного вибору студента забезпечуються відкритою 

організаційною структурою університету, що дає студентам змогу вивчати 

предмети не лише у своєму структурному підрозділі (департаменті, коледжі, 

школі тощо). Викладені вище підходи створюють умови для відповідної 

підготовки всебічно розвиненої неупередженої креативної особистості, яка 

буде надавати якісні послуги в галузі хореографії. 

 

2.4. Сутність фахової підготовки хореографів у США 

 

Принципи, ключові вимоги та рекомендації щодо фахової підготовки 

хореографів у США визначено стандартами, розробленими Національною 

асоціацією танцювальних шкіл Америки. Відповідно до них, отримання 

диплома «бакалавра образотворчих мистецтв» є найбільш поширеною 

вимогою до професіонала з хореографії. За певних обставин можуть 

використовуватися інші ступені, якщо структура та зміст професійної 

підготовки еквівалентні тим, які необхідні для отримання ступеня бакалавра 

образотворчих мистецтв. Очікується, що фахівці з хореографії, які завершили 

бакалаврську програму, набули знання, навички, концепції та чутливість, 

необхідні для митця в галузі танцю. Для виконання різноманітних 

професійних обов’язків фахівець з хореографії повинен демонструвати не 

лише технічні навички, а й широкі знання танцю та танцювального 

репертуару, здатність до інтеграції, чутливість до танцю та музичних стилів, 

а також розуміння ролі танцю в інтелектуальному та культурному житті  

[321, c. 95]. 

Структура навчального плану, його зміст та передбачений розподіл 
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кредитів надають студентам можливість розвивати діапазон знань, умінь та 

навичок, що очікуються від тих, хто має професійний ступінь бакалавра в 

галузі танцю. 

Освітньо-професійні програми підготовки фахівців із хореографії 

укладаються з урахуванням таких рекомендацій [321, c. 95]: 

– опанування фаховими дисциплінами (курси, пов’язані з хореографією 

та суміжними сферами) має складати 65 % загального навчального 

навантаження;  

– вивчення курсів загальноакадемічного та дослідницького спрямування 

повинно охоплювати 25–30 %;  

– вибіркові курси мають становити 5–10 % загального навчального 

навантаження. 

У підрозділі зроблено аналіз навчальних планів та змісту основних 

підручників десяти провідних вищих навчальних закладів, акредитованих 

Національною асоціацією Танцювальних шкіл США, як таких, що надають 

найвищий рівень підготовки фахівців з хореографії. Їхні навчальні плани 

складаються з трьох блоків дисциплін, одним із яких є блок фахової 

підготовки, на детальному аналізі якого ми й зупинилися. У результаті 

аналізу виявлено, що блок фахової підготовки майбутніх фахівців з 

хореографії містить навчальні курси, які можуть бути об’єднані в такі 

тематичні групи: 

 хореографія в міждисциплінарному контексті (Танець та соціальна 

ідентифікація у США, Музика в хореографії, Світлова сценографія, 

Наука танцю та соматика, Підприємницькі професійні стратегії 

для танцівників та виконавців, Управління у мистецтві, Управління 

театром, Біомеханіка для танцівників, Кінезіологія у танці, 

Танцювальні культури (танець та культури світу), Значення у 

танці, Творчий процес у танці, Функціональна анатомія для 

хореографа, Дизайн сценічних костюмів, Музичні культури світу, 
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Підприємницькі професійні стратегії для танцівників та 

виконавців); 

 хореографія в педагогічному контексті (Основи хореографічної 

освіти, Проект з хореографічної освіти, Педагогіка танцю, 

Педагогіка балету, Методика навчання танцю, Дитяча хореографія); 

 хореографічні стилі і жанри (Балет, Техніка сучасного танцю, 

Джаз, Репертуар Африканського танцю, Степ, Бальні танці, Хіп-

хоп, Танець о. Балі, Яванський танець, Пілатес, Танцювальна 

імпровізація); 

 хореографія як наука про рух (Хореографія, Йога, Основні 

танцювальні форми, дипломний проект з хореографії, Виробнича 

практика з хореографії, Вступ до танцю, Підготовка танцю, 

Положення тіла, Аналіз руху, Виконавська майстерність, 

Партнерський танець, Факультатив з танцю, Семінар із танцю 

(останній курс), Хореографія під керівництвом викладача, 

Практичні заняття з відео у хореографії, Дослідження рухів за 

Р. Лабан); 

 хореографія в контексті побудови хореографічної композиції 

(Танцювальний репертуар, Постановка танцю, Композиція танцю, 

Запис танцю, Танцювальний ансамбль); 

 хореографія у історичному контексті (Історія танцю). 

Вищевикладена інформація дозволяє нам дійти висновку, що навчальні 

заклади пропонують найбільше тих навчальних курсів, що розкривають 

хореографію як науку про рух (36,8 % від загальної кількості навчальних 

курсів).  

Аналіз навчальних планів 10 ЗВО виявив, що універсальними (чи буде 

точніше їх назвати спільними) для всіх них курсами є: 

 Танцювальна імпровізація; 

 Техніка сучасного танцю; 
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 Балет; 

 Історія танцю; 

 Музика в хореографії; 

 Постановка танцю; 

 Дипломний проект з хореографії; 

 Хореографія; 

 Виконавська майстерність; 

 Танцювальний репертуар; 

 Композиція танцю. 

Розглянемо кожен з цих курсів детальніше. 

Танцювальна імпровізація. Метою вивчення курсу є дослідження 

спонтанних рухів тіла для усвідомлення можливостей тіла, створення нових 

рухів та творчості руху, дослідження техніки партнерської взаємодії у формі 

імпровізації. Дослідження історичного підґрунтя та зв'язок із іншими видами 

мистецтва. Можливе повторне вивчення курсу. Передбачено як лекційні, так 

і практичні заняття. 

Найбільше предметів цього курсу (4) пропонує Іллінойський 

університет, по 2 предмети пропонують Школа музики, театру й  

танцю Університету Північної Кароліни, Університет штату Вірджинія, 

Брокпортський коледж Університету штату Нью-Йорк, Бельхейвенський 

університет, решта університетів обмежуються 1 предметом (див. Додаток Г).  

Техніка сучасного танцю. Мета – розвиток технічних навичок 

сучасного танцю різного рівня складності для успішного перфомансу. 

Обов’язкове повторення курсу. Навчання проводиться здебільшого у формі 

практичних занять, хоча у деяких навчальних закладах передбачено і лекції. 

У Школі музики, театру й танцю Університету Північної Кароліни 

вивчається не лише техніка, а й теорія сучасного танцю.  

Балет. Метою курсу є оволодіння та збільшення балетної лексики, 

вивчення техніки балетного танцю та методів його викладання. Можливе 
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повторне вивчення курсу. Навчання проводиться у формі практичних занять. 

Історія танцю. Зосередження на методах історичних досліджень. 

Оволодіння навичками історичних досліджень, вивчення різних жанрів та 

різних періодів в історії танцю. Дослідження історії танцю у Сполучених 

Штатах, наголошення на концертному та соціальному танці як синтезі 

Африканських та Європейських танцювальних традицій, обговорення 

виступів корінних американців. Дослідження історії танцю як культурного 

засобу, дослідження ролі жінки та чоловіка у танцювальних виступах, 

хореографії, літературі та освіті. Дослідження історії та філософії танцю, 

еволюції танцю як форми театрального мистецтва від Ренесансу до танцю 

ХХ ст. та сучасного контексту та трендів у західному танці. Передбачено 

здебільшого лекційні заняття. 

Музика в хореографії. Вивчення взаємозв’язку звуку та руху, 

акомпанементу та танцю. Усвідомлення мови музики та оволодіння 

необхідною лексикою для аналізу, розвитку та передачі музичної ідеї в танці. 

Дослідження історії, теорії та естетики музики стосовно танцю. Передбачено 

лекційні та практичні заняття. 

Постановка танцю. Аналіз та застосування навичок технічної 

постановки танцю, необхідних для індивідуальних проектів. Досвід 

практичної роботи, що надає можливість зрозуміти процес постановки 

танцю. Участь у технічному забезпечення заходів навчального закладу. 

Передбачено здебільшого практичні заняття. 

Дипломний проект з хореографії. Постановка творчого танцювального 

проекту, самостійний проект, що демонструє синтез навчального матеріалу, 

включаючи всебічні знання дисципліни та її методик. Форма проведення – 

практичні заняття та публічний захід як кульмінація курсу. 

Хореографія. Дослідницька та композиційна практика в хореографії та 

створенні танцю. Вивчення хореографічних форм та структур, музичних 

форм, компонентів драматичних та стилістичних форм. Обов’язкові 
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лабораторні заняття. Обов’язкова участь у танцювальних заходах закладу.  

Виконавська майстерність. Практичний досвід постановки танцю та 

практики виконання. Тривалі репетиції, що закінчуються формальною чи 

неформальною презентацією хореографії, створеної студентами. 

Танцювальний репертуар. Досвід репетицій та виступів в 

інтенсивному форматі. Курс надає студентам можливість вивчати та 

виконувати твори визначних хореографів. Передбачено практичні заняття, 

кульмінацією курсу є публічний виступ. 

Композиція танцю. Вивчення теорії та практики базових елементів 

композиції танцю, дослідження базових ритмічних, просторових та 

динамічних матеріалів у створенні танцювальних рухів. Передбачено як 

лекційні, так і практичні заняття. 

На основі структурного та змістового аналізу висвітлено специфіку 

структури і змісту десяти підручників, що забезпечують вивчення 

охарактеризованих вище курсів, що є спільними для всіх навчальних 

закладів. Фокусом вивчення підручників є їхня структура та анотований 

зміст. Порядок, у якому нижче представлено підручники, визначений 

частотністю посилання на них у навчальних програмах. 

Підручник «Навчання танцю як форми мистецтва в освіті» за авторства 

Б. МакКатчен [312] складається з трьох частин, назви яких сформульовано у 

вигляді запитань: Чому? (розуміння танцю як мистецької освіти); Що? 

(визначення змісту навчального танцю (основи основ)); Як? (презентування 

танцю як мистецтва в освіті). Цей підручник допомагає випускникам-

майбутнім вчителям танцю та спеціалістам з танцю розуміти та втілювати 

естетичні основи навчального танцю в школі. На відміну від інших, ця книга 

окреслює, що саме повинна містити орієнтована на стандарти, естетично 

спрямована програма як для спеціалістів з танцю, так і для студентів. 

Підручник сприяє розумінню танцю як мистецької освіти та визначає роль та 

обов’язки спеціаліста з танцю, включаючи те, як національні мистецькі 
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ініціативи та студентоцентричні запити впливають на викладання танцю. Він 

пояснює, як заохотити зростання студента в тих сферах, що є найбільш 

критичними у викладанні танцю: фізичній, ментальній, артистичній та 

соціальній. Зміст окреслено через чотири основи танцю як форми мистецтва 

в освіті: танець та виконання; створення та компонування; усвідомлення 

історії, культури та контексту. 

Навчальний посібник «Методи навчання танцю та розробка навчальних 

програм, укладений Г. Кессінг та Д. Джей [290], складається з таких двох 

частин: педагогіка танцю: що потрібно знати про викладання та навчання 

танцю; Втілення педагогіки танцю: що потрібно зробити для створення 

навчального плану. Цей посібник є практично зорієнтованим, оскільки він: 

пояснює (на основі зразків планів), як навчити основам 10 популярних 

танцювальних форм; пояснює, як застосувати освітні теорії в танці; 

презентує навчання танцю в контексті національних стандартів у танці; 

допомагає студентам укласти портфоліо, яке продемонструє їх здатність 

створювати плани уроків, плани розділів та навчальні програми.  

Підручник Е. Гіббонс «Навчання танцю: спектр стилів» [259] 

ознайомлює студентів із такими темами: поняття педагогіки танцю; основи 

танцю; основи педагогіки танцю; структура та суть Спектру; застосування: 

блок відтворення; застосування: блок створення; відкриття, креативність та 

артистичний процес. Цей підручник представляє навчання танцю як 

діяльність, що є жорсткою дисципліною, яка потребує багатьох років 

навчання і глибокого самовираження. Він зорієнтований на різних фахівців у 

галузі хореографічної педагогіки: початківців і досвідчених вчителів, які 

працюють із дітьми і дорослими, які працюють у державних і приватних 

закладах освіти різного рівня. Книга містить ілюстрації, приклади, зразки 

планів уроків, рекомендації щодо занять та питання для обговорення, та 

може використовуватися як підручник для студентів та методичний посібник 

для професійного вчителя. Також книга містить практичні поради, 
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рекомендації для застосування та додаткові матеріали, які можна 

завантажити з веб-сайту автора. 

Авторський колектив у складі Х. Шеф, М. Спрег, С. МакГріві-Ніколз 

розробив підручник «Відчуваючи танець: від студента до митця» [360], який 

відповідає на питання: Яким є твій потенціал руху? Рух є всюди, та чи є це 

танцем? Як стати хореографом? Як стати танцівником? Як удосконалити себе 

до рівня митця? Підручник знайомить студентів з процесом становлення 

підготовленого танцівника та поглиблює їхнє розуміння танцю як мистецької 

форми. У книзі вчителя розглядають як координатора, який підтримує 

критичне мислення та залучає студентів до процесу навчання. Підручник 

створений для студентів, що мають певний досвід танцю та які зацікавлені у 

дослідженні мистецтва танцю. Книга містить письмові завдання, більше  

45 уроків за гнучким графіком, вичерпні вказівки для створення портфоліо, 

та надає повний навчальний план, що може доповнити існуючий навчальний 

план, покриваючи такі теми: розуміння танцю як мистецької форми; 

створення та виконання танцю; розуміння, як культурна різноманітність 

впливає на танець; оцінювання та ретельний аналіз танцю. 

США є країною, що надає значної ваги дотриманню освітніх 

стандартів, тому методичні рекомендації «Реалізація Національних 

стандартів танцювальної освіти», розроблені Національною асоціацією 

танцю (редактор – Ф. Мейєр) [315] часто подані в списку рекомендованої 

літератури програм навчальних предметів. Матеріали, систематизовані за 

двома напрямами («Ефективне навчання танцю» і «Зразки навчальних 

вправ»), допомагають ефективно реалізовувати національні стандарти 

танцювальної освіти у практичній діяльності. У підручнику, крім оновлених 

стандартів та нових критеріїв оцінки, подано співвідношення між 

характеристиками розвитку студента та критеріями оцінювання, та визначено 

вплив навчального середовища та програм на процес навчання. За 

допомогою методичних матеріалів студенти та вчителі отримують практичні 
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навички розроблення, планування та втілення навчальної танцювальної 

програми, що базується на стандартах; контролю власних досягнень; та як 

вибрати технології, що зміцнюють навчальну програму та сприятимуть 

кращому навчальному процесу студентів. Кожен розділ містить висновки, що 

допомагають сконцентруватися на ключових питаннях. У словнику подано 

визначення танцювальних та навчальних термінів, а посилання надають 

додаткові джерела інформації. 

Джерелом інформації щодо наукових розвідок у галузі мистецької 

освіти є «Міжнародний довідник з досліджень у мистецькій освіті» (автор – 

Л. Бреслер) [276]. Підручник є квінтесенцією знань з різних дисциплін 

мистецької освіти (танець, драма, музика, література, поезія та візуальні 

мистецтва), синтезує існуючу дослідницьку літературу, допомагає визначити 

минуле та передбачити предметне та методологічне майбутнє спеціальних та 

комплексних дисциплін у мистецькій освіті. Оскільки дослідження інколи 

дистанціюються від практики, автори підручника мають на меті забезпечити 

зв'язок з практикою у мистецтві та освіті, відобразити динамізм та найкращі 

знання у сфері теорії та практики. Підручник поділено на 13 розділів, кожен з 

яких зосереджується на важливому питанні чи аспекті у дослідження 

мистецької освіти. Ці розділи включають такі теми, як: історія мистецтва, 

навчальна програма, оцінювання, культурні центри, композиція, неформальне 

навчання, дитяча культура, творчість, тіло, духовність та технологія. Окремі 

параграфи розкривають міжкультурні дослідження, що стосуються 

центральної теми розділу з перспективи певної мистецької дисципліни.  

Цінним елементом навчально-методичного забезпечення підготовки 

вчителів хореографії і хореографів є підручник «Композиція танцю» (автор – 

Ж. Сміт-Отард) [375]. Він складається з таких тематичних блоків: 

матеріальний зміст – рух і значення; методи побудови – початок, мотив у 

композиції, мотив у композиції для групи, форми танцю, елементи побудови, 

стиль, імпровізація у процесі побудови, альтернативні та експериментальні 
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підходи у композиції танцю; ресурсно-орієнтоване навчання у композиції 

танцю та новітні технології; відступ від процесу: свобода композитора; 

практичні завдання для студентів. Підручник, який має уже 4 видання, є 

доступним і практичним довідником у процесі творення танцю.  

Засвоєння рухового навику та контролю у танці: Принципи та практика 

для виконавців та вчителів (автори – Д. Красноу і М. Вімбердінг) [294] – 

перший підручник, в якому поєднуються наука танцю, соматичні практики та 

педагогіка, а теорія засвоєння рухового навику розглядається у розрізі танцю. 

Особлива увага приділяється розвитку рухових навиків та засвоєнню 

рухового навику при подачі принципів та практик для студентів та вчителів. 

Він складається з таких частин: розвиток рухових навичок; руховий 

контроль; засвоєння рухового навику. 

Продовження цієї тематики знаходимо у підручнику «Відчуття танцю: 

дослідження рухового потенціалу» за авторства К. Шрейдер) [364], у якому 

розкрито такі аспекти: запрошення до танцю; закони руху; відчуття руху; 

політика танцю. Ця книга призначена для початківців–студентів, які вперше 

вивчають форми мистецтва і ще нездатні проявити себе як танцівники. За 

допомогою цього підручника студенти відкривають для себе, що танець – це 

доступна форма мистецтва, що може принести більше самопізнання та 

впевненість у собі. Він допомагає новим танцівникам навчитися виражати 

себе через танець. У підручнику використовується інтерактивний підхід, щоб 

заохотити студентів вивчати про танець через щоденні вправи, особисті 

спостереження. Також книга містить: короткі тести, виділені блоки, вправи 

для самооцінювання. Яким би не був рівень мистецької свідомості студента, 

цей підручник надихне його на інновації та допоможе вчителю скерувати 

студента на відкриття власної креативності та відчуття танцю. 

Значною затребуваністю характеризується підручник «Історія танцю: 

інтерактивний мистецький підхід» Г. Кессінга [289], що зазнав кілька 

перевидань. Підручник пропонує детальний огляд танцю з давніх часів до 
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кінця ХХ ст., що демонструє його структура: рання історія танцю; сучасна 

історія: від Ренесансу до ХХ ст.; американський танець ХХ ст. У книзі 

використано дослідницький підхід та запропоновано відповіді на запитання 

хто?, що?, коли?, де?, чому? та як? в історії танцю відносно інших видів 

мистецтва та  історичних, політичних та соціальних подій. Підручник вказує 

можливі шляхи створення, розуміння та відповіді історії танцю за допомогою 

інтегрованих видів мистецтв та технології.  

Отже, проведений аналіз структури та змісту десяти найпоширеніших 

підручників, рекомендованих навчальними програмами курсів, включених у 

навчальні плани підготовки фахівців з хореографії дає підстави для висновків 

щодо основних характеристик навчально-методичного забезпечення: 

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. 

Проведений аналіз навчальних планів підготовки бакалавра в США дає 

підстави для кількох висновків. Професійна підготовка фахівців з 

хореографії у США спирається на ті форми навчання, які формують знання, 

уміння і навички – лекції та практичні заняття. Всі навчальні курси 

професійного блоку дисциплін можна умовно поєднати у 5 тематичних груп. 

В навчальному плані превалюючими є навчальні курси, що розглядають 

хореографію як науку про рух.  
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2.5. Особливості практичної підготовки фахівців з хореографії в 

університетах США 

 

Практична підготовка фахівців з хореографії в університетах США є 

поєднанням студійного досвіду і наукової діяльності на основі роботи в 

студії. У американських стандартах професійної підготовки фахівців з 

хореографії зазначено, що «Студійний досвід має першорядне значення у 

підготовці студентів до професійної діяльності в галузі танцю» [321, c. 97]. 

Студенти повинні досягти найвищого можливого рівня технічної 

майстерності, концептуального розуміння середовища та його образотворчих 

можливостей. Стандарти технічної кваліфікації встановлені для кожної 

галузі, що відповідає кожному хореографічному жанру на окремо прописані 

для кожного рівня (наприклад, для першокурсників, другокурсників тощо) та 

передбачають досягнення до закінчення навчання необхідного рівня 

володіння технікою. Засвоєння техніки та набуття виконавської майстерності 

починається з першого курсу і не втрачає інтенсивності протягом усієї 

програми навчання. Студенти мають щонайменш 1 заняття роботи над 

технікою щодня з можливістю додаткової роботи, якщо це доречно. Такі 

заняття тривають не менше 90 хвилин. Як зазначено в стандарті, «Усі 

студенти повинні мати можливості ознайомитись із кожним основним 

аспектом техніки за напрямом своєї спеціалізації. Студенти повинні мати 

можливість виступати і отримувати зворотний зв’язок з боку викладачів, 

запрошених фахівців і студентів» [321, c. 97].  

Науковий аспект практичної підготовки фахівців із хореографії в 

університетах США полягає в тому, що «Студенти повинні розвивати 

функціональні знання та навички хореографії та мати можливості розвивати 

свій хореографічний потенціал у дослідженнях, що включають традиційні 

та/або експериментальні підходи. Під час навчання студенти виконують як 

мінімум дві курсові роботи з хореографії» [321, c. 97].  
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До практичної підготовки фахівців з хореографії існує низка підходів, 

які визначають навчальні методи й специфіку їх застосування. Розглянемо 

деякі з них, почавши з трансформаційного системного підходу, 

запропонованого колективом науковців і практиків у галузі хореографії з 

університетів США та описаного у публікації «Трансформаційні системи для 

викладання і навчання хореографії» (Transformative Systems for Teaching and 

Learning Choreography) [301]. 

Цей підхід передбачає застосування чотирьох інтегрованих видів 

роботи: 

Постановку завдання (актуалізацію), що представляє основу 

хореографічного проекту і служить для подальшого стимулювання розвитку 

ідей, вільного володіння ними, гнучкості й оригінальності шляхом 

встановлення зв’язків між художніми концепціями і навичками креативності. 

У цьому контексті вільне володіння відноситься до різних ідей, які народжує 

студент у відповідь на поставлене завдання. Під гнучкістю автори мають на 

увазі різні види і категорії народжених ідей, а під оригінальністю – 

унікальність і рідкісність ідеї [316, c. 34]. 

Менторинг креативного процесу активізує мета-когнітивні навички 

студентів шляхом розмивання чи виокремлення відносин між мистецькими 

намірами, студійною практикою та новими формами і значеннями [291; 335].  

Критика під час репетицій культивує хореографічний винахід, його 

оцінку і визначає методи, щоб максимізувати цінність студійної роботи з 

танцюристами [298; 299; 300].  

Провокативні майстерні передбачають залучення різноманітних 

технік «мислення в русі» з метою відкриття різних шляхів розкриття 

хореографічного номеру. Практика також враховує інтерпретаційну та 

оціночну перспективи танцювальників та хореографів, розкриваючи різні 

способи сприйняття та оцінювання хореографічного матеріалу [265]. 

Для більш детальної характеристики кожного етапу слід 
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охарактеризувати головні ідеї і концепції, які лежать в основі їхньої 

розробки. Важливий вплив на них справила концепція Т. Амабайл [187], яка 

передбачає врахування трьох взаємопов’язаних компонентів: професійно-

відповідні навички, креативно-відповідні навички і мотивація до виконання 

завдання. Під професійно-відповідними навичками розуміють «вміння 

студентів застосовувати інформацію про факти, принципи, парадигми у 

професійному полі та вміння застосовувати різні сценарії розв’язання 

проблем» [298, с. 85]. Креативно-відповідні навички пов’язані з когнітивним 

стилем студента та його здатністю розробляти, застосовувати і модифікувати 

стратегії розв’язання проблем під час творчого процесу. Т. Амабайл вважає, 

що ці навички доповнюють креативне виконання і що без них «студентам 

буде складно впоратися з завданням, навіть якщо всі інші навички розвинені 

належним чином» [186, с. 87–89]. 

У працях дослідниці продемонстровано, як внутрішня мотивація до 

виконання поставленого завдання підпадає під вплив очікувань від 

зовнішнього оцінювання [187]. Автор визначає внутрішню мотивацію як 

«будь-яку мотивацію, яка виникає внаслідок індивідуальної позитивної 

реакції на характер самого завдання», а зовнішню мотивацію – як «будь-яку 

мотивацію, яка виникає за межами поставленого завдання і пов’язана з 

очікуваннями від зовнішнього оцінювання, винагороди, зовнішніх інструкцій 

тощо» [186, с. 24].  

З метою вироблення у студентів внутрішньої мотивації викладачі, які 

керуються цією концепцією, організовують роботу у горизонтальній, а не 

вертикальній площині. Робота в горизонтальній площині передбачає, в першу 

чергу, партнерство викладача і студента, а у вертикальній площині – 

пов’язана з більш суворими межами дозволеності і контролю за виконанням 

завдання та ступенем новаторства у творчому процесі [303, c. 109]. Під час 

роботи в горизонтальній площині студенти можуть підтримувати художні 

традиції або відмовлятися від них, не порівнювати свою роботу із роботою 
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визнаних хореографів і/або їхніх викладачів. Це не означає, що вони не 

володіють знаннями про основні мистецькі форми, жанри, традиції тощо, це 

означає, що вони мають значний ступінь свободи творчості. До студентських 

проектів ставляться як до роботи в процесі, а не як до готового продукту, 

тому немає чітких часових обмежень щодо виконання завдання, що дає змогу 

знизити рівень тривожності і сконцентруватися на творчому процесі.  

Розвиткові креативно-відповідних навичок присвячено працю 

Л. Лавендер [297], у якій вона описує концептуальну модель, що поєднує 

чотири процеси творення хореографічної композиції. Ці елементи творять 

акронім IDEA – імпровізація (improvisation), розвиток (development), 

оцінювання (evaluation) і асиміляція (assimilation). Під імпровізацією вона 

розуміє «будь-який засіб створення або використання потенціалу руху для 

творення танцю» [297, c. 8]. Вона пояснює це тим, що в будь-який момент 

хореографи можуть винаходити можливості для вираження їхньої 

матеріальної ментальності у рухах тіла. Після цього вони розвивають рухи і 

структуру руху з використанням різноманітних засобів, подовжуючи, 

скорочуючи руховий матеріал або змінюючи його швидкість і напрям. Під 

час творчого процесу або після завершення певних його етапів хореографи 

рефлексують щодо своїх дій і їхніх результатів. Якщо результати їх не 

задовольняють, вони продовжують пошуки альтернативних варіантів. 

Щоразу для руху вперед хореограф повинен провести рефлексію щодо 

зробленого. Лише після цього відбувається процес асиміляції, тобто 

«об’єднання фрагментів у танець» [297, c. 9]. Трансформаційна система 

навчання і викладання хореографії дає студентам змогу ефективно 

застосовувати навички імпровізації, розвитку, оцінювання і асиміляції, тому 

розглянемо її етапи більш детально. 

Постановка завдання (актуалізація). Саме поняття «завдання» у цьому 

контексті полягає в необхідності розпочати креативний процес із метою 

пошуку найбільш успішних способів вираження ідей, спогадів і уяви. 
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Поняття «актуалізація» підкреслює розуміння того, що ідеї, спогади і уява 

повинні бути застосовані і продемонстровані, а отже, актуалізовані. Види 

діяльності, спрямовані на актуалізацію завдання, допомагають студентам 

усвідомити механізми, які допомагають або перешкоджають креативному 

процесу.  

Одним із видів завдань на цьому етапі є так звані завдання на тему і 

варіацію, що проводяться у вигляді концептуальної карти. Вони полягають у 

тому, що після короткої дискусії щодо того, що таке тема, студентів просять 

повідомити, що їм спадає на думку, коли вони чують слово «варіація». 

Відповіді записують на дошці, при чому в цьому випадку досить часто 

студенти мають проблеми з асоціаціями, отже, поняття стає тригером, тобто, 

спонукає до активних роздумів. Унаслідок подальшої дискусії постають такі 

поняття, як підсилювати, наголошувати, виділяти, прикрашати, повторювати, 

протиставляти, стримувати, формулювати, зменшувати, приховувати, тощо, 

після чого вони об’єднують їх у синонімічні й антонімічні ряди/пари. 

Подальша робота полягає в тому, щоб добирати синоніми, які продовжують 

ці ряди і пари і уже лише опосередковано пов’язані з поняттям-тригером, що 

значно розширює поле можливостей. Внаслідок цієї роботи студенти роблять 

висновок про те, що поступово відбувається більш широке бачення завдання, 

що стає можливим через модифікацію тригера, що знімає обмеження [237; 

365]. Головне завдання на цьому етапі – змінити сприйняття завдання, 

продемонструвати, що шляхи його розв’язання є необмеженими [255, c. 91–

111; 266; 368]. Йдеться про те, щоб дати студентам розуміння того, що  

можна поєднувати первинні вільні асоціації з вторинним (логічним, 

задачоорієнтованим) розумовим процесом [307, c. 258–259; 373]. На 

завершення цього етапу роботи студенти створюють свою карту понять, 

презентують її, а потім у групах створюють графічну і хореографічну 

презентацію короткого музичного твору. Така робота демонструє, що один і 

той же матеріал при застосуванні дивергентного мислення може бути 
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продемонстрований різними способами, з різними варіаціями. Завдання, 

спрямовані на актуалізацію завдання не займають багато часу і 

налаштовують студентів на творчий процес, стимулюючи їхню внутрішню 

мотивацію. 

Наступний етап – менторинг креативного процесу – передбачає, в 

першу чергу, розвиток творчих ідей студентів і їхніх мета-когнітивних 

навичок. Він відбувається у формі діалогу між викладачем,або іншим 

радником, і студентом-хореографом, який може відбуватися під час репетиції 

або після неї. Метою діалогу є обговорення хореографічних інтенцій, планів і 

характеру й результатів креативного процесу. Основою такого діалогу є 

модель IDEA, описана вище, і вона дає змогу структурувати запитання, які 

мають на меті стимулювати рефлексію студента. Під час індивідуальної 

роботи у студента виробляється більш повне розуміння характеру власного 

мислення і можливостей планування результатів творчого процесу, отже, 

йдеться про мета-пізнання, що сприяє розв’язанню проблем [237; 271; 331, 

c. 102–129].  

Критика під час репетицій відбувається в студіях під час і після 

спостереження за процесом виконання завдання. Критиці підлягає не сама 

хореографічна композиція, а розуміння студентом завдання і практичних 

можливостей його виконання. Формою надання критики є вербальна 

комунікація викладача (або іншого радника) і студентів, яка може проходити 

у вигляді підказок, маніпуляцій, вказівок і реакцій [193; 369]. 

Найголовнішою умовою надання відповідного зворотного зв’язку під час 

репетицій є відсутність нав’язування студентові того, що він має робити. 

Важливо допомогти їм усвідомити те, що вони роблять, з метою активізації 

творчого процесу і його спрямованості на відповідальне виконання завдання.  

Провокативні майстерні – це емоційно забарвлений етап постановки 

хореографічного номера, який полягає у виведенні студента з зони комфорту. 

«Провокації» вводяться фразами на зразок «А якщо…» і стимулюють 
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студентів до введення нових рис у хореографічну постановку [232, c. 225–

262; 233, c. 145–150]. При виконанні будь-якого завдання існує прихований 

потенціал, реалізація якого може відповідати творчому стилю хореографа. 

Успішність застосування цього методу залежить від того, чи майбутній 

фахівець з хореографії усвідомлює причинно-наслідкові зв’язки у реалізації 

власних ідей, методів і результатів. Інакше провокації можуть бути прийняті 

як критика, яка блокує творчий потенціал. 

Реалізація трансформаційної системи може бути більш ефективною за 

умови застосування фахівцями з хореографії колаборативного підходу, що 

лежить в основі колективного експериментування і надання зворотного 

зв’язку.  

Місце практичної підготовки майбутніх фахівців з хореографії у 

освітніх програмах аналізованих американських університетів.  

Бойєрський коледж музики і танцю в Університеті Темпл [384] у своїй 

освітній програмі передбачає різноманітні музичні та танцювальні виступи, 

концерти, сольні виступи, майстер-класи та лекції (див. Додаток Д). Усі події 

є відкритими для відвідувачів, здебільшого безкоштовними. Сезон у 

Конвельському театрі танцю надає студентові можливість спробувати себе у 

якості танцівника та постановка танцю. Типовий сезон складається з двох 

студентських концертів, двох дипломних робіт магістра мистецтв, двох 

випускних робіт бакалавра мистецтв, концерту викладацького складу, та 

концерту викладачів. Також виступають запрошені артисти, відбувається 

показ репертуару, та неофіційні хореографічні виступи студентів. Крім того, 

дипломний проект з хореографії спрямований на створення творчої 

постановки, що є завершенням навчання за бакалаврською програмою. 

Виробнича практика з хореографії передбачає набуття досвіду викладання 

хореографії. 

У Каліфорнійському державному університеті [396] освітня програма 

передбачає курс «Хореографія під керівництвом викладача», у процесі якого 
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студенти виконують самостійний хореографічний проект під керівництвом 

викладача, який закінчується сценічним виступом. У курсі «Репертуар» 

студенти вивчають та виконують твори визначних хореографів. Кінцевим 

результатом є концертний виступ. 

Згідно з освітньою програмою Школи музики, театру й танцю 

Університету Північної Кароліни [361] студентам рекомендовано планувати 

своє навантаження з урахуванням можливостей виступу. Студенти повинні 

взяти участь у 2 концертах факультету на семестр, і якщо можливо, не більше 

2 виступів поза університетом. Можливості для виступу у Школі танцю є 

частиною навчального плану. Кожен студент, який бажає взяти участь у 

виступі, повинен регулярно відвідувати кожне заняття та активно брати 

участь у процесі підготовки до виступу. Такі курси навчального плану 

пропонують кредити за виступи:  

● «Практикум з виконавської майстерності» дозволяє студентам 

заробити кредит за виступ та/або репетиції студентських 

постановок. Студентів обирають за прослуховуванням кожного 

семестру, або за запрошенням;  

● Практичні заняття з курсу «Виконавська майстерність» пропонують 

студентам можливості для виступу у сучасному танці;  

● «Танцювальний репертуар» дозволяє студентам заробити кредит за 

роботу над реконструйованим чи новим репертуаром викладачів 

факультету чи запрошених професійних танцівників. Студенти 

можуть зареєструватися онлайн. Танцювальні твори зазвичай 

представляють на осінньому чи весняному концерті Факультету;  

● На курс «Творчий дослідницький проект» можна зареєструватися 

лише за запрошенням викладачів;  

● «Танцювальний репертуар (поглиблене вивчення)» – це курс, 

доступний лише за запрошенням або прослуховуванням. 

Університет штату Вірджинія [398] надає студентам різноманітні 
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можливості взаємодії з викладачами та запрошеними артистами у 

академічному, професійному, творчому та виконавському контекстах. У 

Школі танцю студенти мають можливість співпрацювати з іншими 

студентами мистецького спрямування. Ці можливості включають візуальні 

види мистецтва, участь у мультимедійних заходах та виступах за межами 

факультету хореографії. Студенти можуть брати участь у численних 

формальних концертах, неформальних виступах та наочних лекціях 

факультету. Можлива практика викладацької діяльності, але студент повинен 

проконсультуватися зі своїм викладачем. В програму включено спеціальний 

курс «Репетиції та виконання», що передбачає підготовку до концертної 

діяльності. 

В Університеті Арізони [251] велика кількість виступів кожного сезону 

(та бажаючих переглянути ці виступи) спонукає студентів до професійного 

росту, що дає змогу впевненіше та вільно почуватися на сцені. 

Хореографічний колектив Університету Аризони складається зі студентів 

бакалаврату та магістратури, бере участь у заходах, які відбуваються у 

просторих приміщеннях Театру танцю Стіві Елер. Танцювальний сезон 

доволі великий, близько 40 концертів на рік. За допомогою виступів студенти 

мають можливість інтегрувати та застосувати знання, отримані на заняттях. 

Під час навчання в Університеті Аризони студенти можуть проявити себе у 

якості хореографа. Однією з таких можливостей є «Студент у фокусі», 

концерт студентських постановок, обраних викладацьким складом школи 

танцю, та «Останній шанс танцювати», семестровий підсумковий показ 

хореографічних творів. 

Школа танцю «Шарон Діснейленд» у Каліфорнійському інституті 

мистецтв [253] має у своєму розпорядження п’ять танцювальних студій і 

Театр танцю. Одним із курсі, які готують студенти, є «Хореографія/виступ», 

що передбачає щотижневе заняття усіх студентів та викладачів Школи 

танцю, а також студентів інших спеціальностей Інституту. Метою курсу є 
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підготовка до виступів, на яких студенти повинні підготувати хореографію 

для концертів. 

В Університеті Південного Міссісіпі [363] створено розгалужену 

систему практичної підготовки фахівців з хореографії. Уже на першому курсі 

студенти вивчають курс «Репертуар першокурсника», що передбачає 

структурований процес репетицій, який завершується публічним виступом. 

По завершенні цього курсу студенти краще усвідомлювати муть творчий 

процес та вимоги програми до професіоналізму. Студенти входять до складу 

Колективу першокурсників, працюють на репетиціях з викладачами над 

постановкою сучасного танцю. Протягом вивчення цього курсу студенти 

вдосконалюють виконавські навички та усвідомлюють колективний характер 

хореографії сучасного танцю. Курс готує студентів до успішного 

прослуховування до Танцювального колективу Університету Південного 

Міссісіпі. Уривки своїх постановок Колектив першокурсників виконує на  

Дні танцю, а в кінці семестру представляють весь номер на показі 

студентських робіт.  

Курс «Виробнича практика з хореографії» передбачає знайомство з 

хореографічною освітою як професією, курс «Методи у педагогіці танцю» 

знайомить із методами, матеріалами та практичним досвідом навчання 

танцю, складанням програми хореографічної освіти у школі, а згодом – 

практиці викладання у початковій та середній школі.  

Танцювальний колектив Університету Південного Міссісіпі було 

створено для виступів студентів та вдосконалення виконавської 

майстерності. Як члени колективу, студенти вивчають протокол та стандарти 

професійного танцю, таким чином готуючись до майбутньої кар’єри. Студент 

може увійти до складу колективу за прослуховуванням. Танцювальний 

колектив надає студентові цінний досвід виступів на великій сцені та готує 

до подальшої кар’єри. Стандарти колективу базуються на вимогах 

професійного танцю – вміннях, знаннях та професіоналізми. Колектив 
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виступає на концертах факультету та співпрацює з викладачами, студентами 

та запрошеними артистами. Кожного семестру всі студенти факультету 

хореографії повинні пройти відбір до колективу на основі творчого 

випробування. 

Брокпортський коледж Університету штату Нью-Йорк [226] створює 

численні можливості для виступу та хореографії. Студенти мають достатньо 

можливостей для професійного росту у якості хореографів та виконавців. 

Вони мають шанс брати участь у постановках викладачів та запрошених 

артистів. Щороку відбувається 6 показів студентських робіт, що дає кожному 

студенту можливість презентувати та виконати свій твір. Студенти працюють 

над постановками під керівництвом викладачів та художників по костюмах. 

Цей досвід професійного рівню готує студентів до майбутньої кар’єри  

у танці. 

Бельхавенський університет [223] пропонує велику кількість концертів. 

Усі події містять оригінальні твори новаторського викладацького складу, 

запрошених артистів та студентські постановки. Наприклад, курс 

«Педагогіка танцю» надає досвід навчання під керівництвом викладача, а 

курс «Сучасні методи навчання» знайомить студентів із методами навчання 

сучасних хореографічних технік для підготовки до навчання у студіях, 

рекреаційних відділах та публічних школах. 

В Іллінойському університеті [222] студенти мають можливість взяти 

участь у 20–30 постановках кожного навчального року та удосконалити 

майстерність у спільних концертах із випускниками. Програма містить 

новаторську хореографію, що допомагає студентам вдосконалювати свої 

вміння та більш експресивно та хвилююче виконувати свої твори. Також 

студенти мають змогу взяти участь у Мюзиклах університету, наприклад 

«Кабаре» та «Моя прекрасна Леді», співпрацювати з місцевими студіям, 

приєднатися до десятка танцювальних клубів кампусу. 

Отже, якості практичної підготовки фахівців з хореографії в 
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університетах США 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 

проектів; 

● Залучення до підготовки студентів відомих хореографів у якості 

гостьових лекторів. 

 

Висновки до другого розділу 

 

У розділі висвітлено інституційні, організаційні та змістові особливості 

підготовки фахівців з хореографії в університетах США через розкриття 

концептуальних основ їх професійної підготовки. 

До концептуальних основ підготовки фахівців з хореографії в 

університетах США віднесено цінності і переконання, які її регулюють та 

принципи і пріоритети, якими вона керується. Встановлено, що вища 

хореографічна освіта США ґрунтується на таких цінностях й 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, а саме: інновацій у викладанні, інновацій у 

лідерстві, міждисциплінарності і трансдисциплінарності, різноманітності і 

глобальної перспективи, служіння громаді, соціальної справедливості і 
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громадянськості, застосування новітніх технологій, спрямованості на 

майбутнє. Встановлено вплив цих принципів на організацію підготовки 

фахівців з хореографії у США.  

Виявлено, що Національною асоціацією хореографічної освіти США 

запропоновано пріоритети, що 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 співпрацюватимуть у 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 дадуть змогу 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 до 

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 штатів 

Вайомінг та Делавер. 

Для визначення організаційних особливостей окреслено процедуру 

акредитації вищого навчального закладу як форми незалежної, професійної 

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

(урядові та інші агенції, що регулюють та визнають акредитаційні компанії, 

Департамент освіти США, Рада асоціації вищих навчальних закладів та 

Асоціація спеціалізованих та 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.  

Унаслідок 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. Всі курси поділено на базові  

курси і курси широкого контексту. Перша група навчальних предметів 

більшою мірою спрямована на оволодіння компетентностями, які мають  

бути притаманними кожному фахівцю 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, які знадобляться їм у різних сферах їхнього 

життя, а не лише у академічній і професійній. Вони мають можливість 

вибору з таких напрямів, як: мистецтво, поведінка людини, раса та етнічна 

різноманітність, наука і техніка, американське суспільство, світова спільнота 
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тощо. Кожен із названих напрямів скеровано на навчальні й розвивальні  

цілі, досягнення яких служить 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 

детального опису курсу, на веб-сторінці університету визначено можливість 

отримання індивідуальних консультацій з освітніми радниками, завданням 

яких є надання допомоги студентам при визначенні їхньої траєкторії 

навчання. Крім того, існує можливість електронної комунікації з 

викладачами, які забезпечують викладання цих курсів. не для автореферату - 

Зроблено висновок про те, що широкий спектр навчальних курсів надає 

можливість 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 у 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. У цьому 

випадку йдеться не про володіння мовою як мети курсу, використання мови 

як інструменту глибшого розуміння явищ, що є предметом вивчення 

навчального курсу. Крім мовного дискурсу, у загальноосвітній підготовці 

фахівців з хореографії у США значну роль відіграють історичний (22 курси) 

та соціологічний (16 курсів) контексти.  



150 

 

У результаті аналізу виявлено, що блок фахової підготовки майбутніх 

фахівців з хореографії містить навчальні курси, які можуть бути 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 у історичному контексті. Внаслідок 

аналізу навчальних планів десяти ЗВО встановлено, що універсальними для 

них є: танцювальна імпровізація, техніка сучасного танцю, балет, історія 

танцю, музика в хореографії, постановка танцю, дипломний проект з 

хореографії, хореографія, виконавська майстерність, танцювальний репертуар, 

композиція танцю. 

На основі структурного та змістового аналізу висвітлено специфіку 

структури і змісту десяти підручників, що забезпечують вивчення 

охарактеризованих вище курсів, що є спільними для всіх навчальних закладів 

(«Навчання танцю як форми мистецтва в освіті» (Б. МакКатчен),  

«Методи навчання танцю та розробка навчальних програм» (Г. Кессінг та 

Д. Джей), «Навчання танцю: спектр стилів» (Е. Гіббонс), «Відчуваючи 

танець: від студента до митця» (Х. Шеф та ін.), «Композиція танцю» 

(Ж. Сміт-Отард) та ін). Порядок, у якому представлено підручники, 

визначено частотністю посилання на них у навчальних програмах. 

Констатовано, що зміст і структура підручників укладено на основі 

конструктивістського підходу, для якого характерні міждисциплінарність, 

задачобазованість, рефлексійність і залученість студентів до творення знань і 

вироблення навичок. 

Унаслідок 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 
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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 проектів; залучення до підготовки 

студентів відомих хореографів у якості гостьових лекторів. 

Матеріали розділу висвітлено в публікаціях автора [136, 137; 138; 139; 

140; 141; 142; 143; 145; 358; 359]. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ХОРЕОГРАФІЇ В 

УНІВЕРСИТЕТАХ США Й УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

 

3.1. Професійна підготовка фахівців з хореографії в університетах 

України і США: порівняльний аналіз 

 

З метою розроблення рекомендацій для вдосконалення професійної 

підготовки фахівців з хореографії в Україні на основі вивчення 

американського досвіду доцільно провести порівняльний аналіз цієї 

підготовки в обох країнах. Для здійснення цього порівняння при окресленні 

особливостей професійної підготовки українських фахівців з хореографії 

керуватимемося структурою, визначеною логікою дисертаційного 

дослідження. Маємо визнати, що обсяг роботи не дає змоги з такою ж 

ретельністю дослідити український досвід, тому узагальнення робимо на 

основі аналізу основних джерел. 

Порівняльний аналіз розвитку хореографічної освіти в США і 

Україні. Зазначимо, що вітчизняна система мистецької освіти, зокрема й 

хореографічної, сформувалася в середині 30-х рр. XX ст. і була невід’ємною 

складовою загальної системи освіти в Радянському Союзі. Аналізуючи 

еволюцію хореографічного мистецтва як явища культури в контексті 

дослідження передумов для відкриття хореографічно-педагогічних 

спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах України, 

Л. Андрощук виокремлює такі її етапи: 

1. Аматорський, для якого характерний розвиток аматорського 

мистецтва, створення центрів управління та розвитку художньої 

самодіяльності (20–30-і рр. ХХ ст.). 

2. Професійний, для якого характерне створення професійних 

колективів України (30–50-і рр. ХХ ст.). 
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3. Підготовчо-професійний, для якого характерне поетапне створення 

розгалуженої системи підготовки мистецьких кадрів, зокрема: 

 відкриття перших технікумів з підготовки культурно-освітніх 

працівників (50–60-і рр. ХХ ст.); 

 відкриття факультетів з підготовки культурно-освітніх працівників 

у сфері хореографічного мистецтва у вищих навчальних закладах 

(60–80-і рр. ХХ ст.). 

4. Мистецько-підготовчий, для якого характерне відкриття шкіл 

мистецтв і шкіл естетичного виховання (70–90-і рр. ХХ ст.); 

5. Стратегічний, для якого характерна розробка сучасної моделі 

підготовки культурно-освітніх працівників у сфері хореографічного 

мистецтва (початок ХХІ ст.) [6]. 

Першим двом, аматорському та професійному етапам, присвятила 

наукові студії Т. Благова. Вивчаючи хореографічну підготовку вчителя в 

системі вищих педагогічних навчальних закладів в Україні ХХ ст., Т. Благова 

зазначає, що залучення майбутніх учителів до хореографічної діяльності в 

системі педагогічної освіти було зумовлено передусім посиленням уваги до 

мистецтва хореографії в системі шкільництва. Упровадження в навчальні 

плани шкільної освіти дисциплін хореографічного спрямування (гімнастики, 

ритмопластики, рухливих ігор, танців) визначало необхідність відповідної 

підготовки вчителів у цій сфері [30].  

Ознайомлення майбутніх учителів з мистецтвом хореографії в  

системі педагогічної освіти було детерміновано насамперед потребою у 

високоосвічених фахівцях, працівниках «соцвиху», позашкільної та 

дошкільної освіти, здатних виконувати багатопрофільну педагогічну роботу. 

Хореографічна підготовка передбачалася також у формах організації 

студентського дозвілля (у системі гурткової роботи, проведенні масових 

вечорів) і спрямовувалася передусім на загальнокультурний розвиток 

студентів, формування в них творчих здібностей, педагогічної та 



154 

 

виконавської майстерності, морально-естетичних якостей характеру [30]. 

К. Зозуля наголошує, що в післявоєнні роки у країнах колишнього 

СРСР активно розвивалися різні види мистецтва, зокрема хореографічне, 

відновлювали свою роботу гуртки, аматорські колективи, ансамблі народного 

танцю, студії при навчальних закладах. Уже в 60-ті рр. було започатковано 

студію народного танцю, завданням якої була підготовка фахівців у галузі 

народного хореографічного мистецтва, а в 70-ті рр. на базі Київського 

державного інституту культури відкрито першу кафедру хореографії. Із 

проголошенням незалежності України відкривається перша кафедра 

хореографії в педагогічному виші, і, починаючи з цього часу, в Україні 

готують професійних учителів-хореографів у системі педагогічної освіти [62]. 

Якщо йдеться про сучасний етап розвитку хореографічної освіти, 

дослідники звертаються до впровадження інновацій і створення для цього 

відповідних умов [8]. Однією з таких умов є подолання зовнішніх бар’єрів 

інновацій: 

1. Соціальні бар’єри (несумісність нового та наявного досвіду і 

цінностей, прийнятих у суспільстві; стереотипи мислення). 

2. Організаційні бар’єри (протидія керівних органів освіти втіленню 

нововведень; відсутність координаційних центрів з розроблення та 

впровадження педагогічних інновацій). 

3. Методичні бар’єри (брак методичного забезпечення нововведення, 

недостатня поінформованість у галузі педагогічної інноватики). 

4. Матеріально-технічні бар’єри (навантаження педагогів, побутові 

умови, рівень заробітної платні) [64, c. 49]. 

Проте хореографічно-педагогічна освіта як інноваційне явище 

забезпечує перехід на якісно новий рівень підготовки майбутніх учителів 

хореографії, долаючи найскладніші бар’єри [3].  

Проведемо порівняльний аналіз етапів розвитку вищої хореографічної 

освіти в Україні і США (див. табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Етапи розвитку вищої хореографічної освіти в Україні і США 

 

Етап розвитку в Україні [6] Роки Етап розвитку в США Роки 
Аматорський, для якого 

характерний розвиток 

аматорського мистецтва, 

створення центрів управління 
та розвитку художньої 

самодіяльності 

20–30-і рр. 

ХХ ст. 

Неформальний, для якого 

характерне введення елементів 
хореографії в неформальну 

освіту 

1887–1900 

Професійний, для якого 

характерне створення 

професійних колективів 

України  

1930–1959 

Наслідувальний (учнівський), 

на якому розпочалося введення 
предметів хореографічного 

циклу у вищу освіту і почали 

виходити наукові публікації з 

проблематики хореографічної 

освіти 

1900–1930 

Підготовчо-професійний, для 

якого характерне поетапне 

створення розгалуженої 

системи підготовки 

мистецьких кадрів 

1960–1969 

Консолідаційний, для якого 

характерно об’єднання у 

професійні громадські 

організації і спілки 

1930–1950 

Мистецько-підготовчий, для 

якого характерне відкриття 

шкіл мистецтв і шкіл 

естетичного виховання  

1970–1999 

Інституційний, на якому 

відбулося введення програм 
підготовки фахівців з 

хореографії у вищу освіту  

1950–1980 

Стратегічний, для якого 

характерна розробка 

сучасної моделі підготовки 

культурно-освітніх 

працівників у сфері 

хореографічного мистецтва 

2000 – 
дотепер 

Диверсифікаційний, пов’язаний 
з мультикультурністю і 

розширенням спектру програм 

підготовки фахівців за 

відсутністю стандартів і 

професійно-кваліфікаційних 

вимог 

1980–2000 

 

 

Трансдисциплінарний, що 

передбачає надання 

випускникам розширеного 

спектру можливостей за умов 

стандартизації 

2001 – 
дотепер 

 

Як видно з порівняльної таблиці, відмінності в розвитку 

хореографічної освіти простежуються не лише в часових рамках визначених 

етапів, що є цілком природним, а в основних акцентах, проставлених 

дослідниками. Тож американські дослідники починають відлік розвитку 

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

неформальної освіти, беручи до уваги поодинокі приклади, а вже починаючи 
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з 1900-х рр., йдеться 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 періодизації української хореографічної освіти дослідники беруть 

за основу вияви мистецько-професійної активності, а саме: створення 

професійних мистецьких колективів (1930–1959), створення системи 

підготовки мистецьких кадрів (1960–1969), відкриття шкіл мистецтв і шкіл 

естетичного виховання (1970–1999). При створенні періодизації розвитку 

американської хореографічної освіти дослідники акцентують на стратегічних 

рішеннях, що сприяли цьому розвитку. Насамперед ідеться про консолідацію 

зусиль через створення професійних спілок, що розпочалося 1932 р., коли 

було створено Національну секцію танцю при Американській фізкультурній 

асоціації. Натомість Національну хореографічну спілку України було 

створено в лютому 2002 р., і тільки 13 грудня 2004 р. постановою Кабінету 

Міністрів України їй надано статус Національної [127].  

Основи професійної підготовки фахівців з хореографії в 

університетах України. При визначенні основ професійної підготовки 

фахівців з хореографії в університетах США науковці апелюють до 

цінностей, принципів і пріоритетів розвитку вищої хореографічної освіти в 

США. У матеріалах нормативних документів, дослідженнях українських 

науковців знаходимо звернення до теоретико-методологічних засад / 

підходів, а також принципів / педагогічних принципів.  

Зокрема, досліджуючи теоретико-методологічні підходи до підготовки 

педагогів-хореографів у вищих педагогічних навчальних закладах України, 

О. Єременко передусім визначає методологічні засади процесу підготовки 

майбутніх фахівців хореографічно-педагогічного профілю як систему 

узагальнених теоретичних знань, що виконують роль провідних 

концептуальних позицій, застосовуваних у процесі навчання фахівців 
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мистецтва. Автор вирізняє такі провідні методологічні засади в теорії та 

практиці підготовки фахівців хореографічно-педагогічного профілю, як: 

 національна парадигма підготовки педагогів-хореографів; 

 гуманістична основа художнього навчання; 

 аксіологічні підходи до навчання педагогів-хореографів; 

 екзистенційно-емоційний напрям мистецького навчання; 

 акмеологічна спрямованість хореографічного навчання [55].  

В. Шеремета вважає, що викладання навчальних дисциплін з 

хореографії як у вищих педагогічних, так і в мистецьких навчальних закладах 

повинно базуватися на низці принципів, а саме: виховному характері учіння, 

що ґрунтується на ідеї народності навчання; науковості; систематичності; 

доступності і посильності навчання; свідомій навчально-пізнавальній 

активності студента; наочності навчання; відповідності методів навчання 

індивідуальним психологічним особливостям і природним фізичним даним 

студентів [180]. 

А. Пилипенко теоретично обґрунтовує та конкретизує педагогічні 

принципи, якими найчастіше керуються викладачі хореографічних 

дисциплін, зокрема: поєднання традицій і новаторства; системності й 

послідовності навчання; індивідуалізації та диференціації; наочності; 

поєднання вербальних і невербальних факторів впливу; руху від простого до 

складного; багаторазового повторення й варіативності; міцності знань і 

вмінь; міжпредметних зв’язків. Дослідник приходить до висновку, що в 

практичній діяльності необхідно орієнтуватися не на окремі педагогічні 

принципи, а на їх систему, яка забезпечує оптимізацію процесуального та 

змістового перебігу навчальної діяльності студентів-хореографів [114]. 

Т. Сердюк виокремлює такі ж принципи і стверджує, що в підготовці 

вчителя хореографії описані вище принципи хореографічної освіти 

утворюють струнку систему, цілісну єдність, що виявляється в їх тісному 

взаємозв’язку та взаємозалежності, тому в практичній діяльності необхідно 
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орієнтуватися не на окремі принципи навчання, а на їх систему, яка 

забезпечує оптимізацію процесуального та змістового перебігу навчальної 

діяльності студентів-хореографів [146]. 

Для визначення рекомендацій проведемо порівняльний аналіз 

принципів, якими керується професійна підготовка фахівців з хореографії  

в університетах України і США. Якщо у вербальному оформленні 

формулювання принципів є відмінності, але вони передбачають подібні 

підходи до підготовки фахівців, вважатимемо їх спільними для США і 

України (див. табл. 3.2). 

 

Таблиця 3.2 

Принципи професійної підготовки фахівців з хореографії  

в Україні і США: порівняльний аналіз 

 

Принципи професійної підготовки фахівців з хореографії 

У
к

р
а
їн

а
 

С
Ш

А
 

Інновацій у викладанні   
Інновацій у лідерстві   
Міждисциплінарності і трансдисциплінарності  
(укр. – міжпредметних зв’язків)  

  

Різноманітності і глобальної перспективи   
Служіння громаді    
Соціальної справедливості і громадянськості   
Застосування новітніх технологій   
Спрямованості на майбутнє   
Поєднання традицій і новаторства   
Системності й послідовності навчання   
Індивідуалізації та диференціації   
Наочності   
Поєднання вербальних і невербальних факторів впливу    
Руху від простого до складного   
Багаторазового повторення й варіативності   
Міцності знань і вмінь   

 

Як видно з таблиці, принципи професійної підготовки фахівців з 

хореографії в обох країнах є подібними лише в частині застосування 

міждисциплінарних або трансдисциплінарних підходів (які в українському 
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формулюванні названо міжпредметними зв’язками, що є дещо подібним). 

Значення окремих предметів у підготовці педагога-хореографа 

відображено в дослідженнях Д. Адаменко [2], Л. Гекалюк [43], О. Калинчук 

[66], Л. Козинко [69], С. Куценко [74; 77; 80], А. Максименко [82], Т. Медвідь 

[91], О. Мікулінської [96], Ю. Петрової [112].  

Музичну підготовку майбутнього вчителя хореографії досліджують 

Ю. Петрова та І. Хмелевська [113], Хе Сюефей [158], Л. Тарапата-Більченко 

[162].  

Зокрема, Л. Тарапата-Більченко розглядає зміст музично-

інструментальної підготовки педагога-хореографа, висвітлюючи зміст 

авторської програми дисципліни «Гра на музичному інструменті», 

спрямованої на формування музично-інструментальної компетентності 

педагога-хореографа. Поняття «музично-інструментальна компетентність» 

інтерпретується як сукупність засвоєних студентом-хореографом знань, 

умінь і навичок елементарного музикування, що дозволять йому опанувати 

синкретичну мову хореографічного мистецтва та в подальшому успішно 

здійснювати професійну діяльність [162]. 

Хе Сюефей висвітлює та аналізує особливості музичної підготовки 

майбутніх учителів хореографії, досліджує шляхи її вдосконалення, 

зазначаючи, що такими є: розробка і структурування змісту музичної 

підготовки в межах дисциплін навчального плану; раціональний добір 

організаційних форм, методів і засобів для ефективного формування 

музичної культури; організація методичних матеріалів підтримки циклу 

фундаментальної та науково-предметної підготовки у вигляді електронного 

освітнього середовища; дотримання та розв’язання в освітньому процесі 

задач формування емоційного, усвідомленого та діяльнісно-практичного 

ставлення до музики на основі її сприйняття та у процесі її виконання [158]. 

Ю. Петрова та І. Хмелевська аналізують взаємозв’язок музичного та 

хореографічного мистецтв як чинника формування фахової компетентності 
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майбутніх викладачів хореографії, зауважуючи, що взаємозв’язок 

хореографічного та музичного мистецтв та інтеграція результатів цього 

дослідження в процес підготовки фахівців хореографічної освіти сприятиме 

формуванню в останніх здатності до автентичної інтерпретації змісту 

музичного твору. Уміння до автентичної інтерпретації змісту музичного 

твору виявляється як інтегральна якість педагога – хореографа, якої він 

набуває в процесі формування специфічної музичної компетентності фахівця 

хореографічної освіти. Професійну підготовку фахівця хореографічної освіти 

можна вважати довершеною лише за умов досягнення хореографом 

достатнього рівня музичної компетентності [113].  

Проте відмінності у визначенні принципів професійної підготовки 

фахівців з хореографії в університетах США і України не означають 

кардинальних відмінностей у самій підготовці. Швидше може йтися про 

відмінності в розумінні самих принципів. Американські науковці 

застосовують соціально-громадські акценти у формулюванні принципів, 

наголошуючи на важливості наближення хореографічної освіти до життя 

громади, на її потенціалі у ствердженні ідеалів соціальної справедливості і 

громадянськості. Крім того, ключовою є ідея інновацій – у навчанні і 

викладанні, а також у формуванні лідерських якостей, що є характерним для 

США. Аналіз принципів, сформульованих українськими науковцями, дозволяє 

стверджувати, що вони перебувають більше в дидактичній площині, що є не 

менш важливим для якісної професійної підготовки фахівців з хореографії. 

Акцентуємо, що в українському педагогічному полі не йдеться про 

цінності хореографічної освіти. Набагато більшу увагу звертають на 

формування цінностей засобами хореографії. Інша відмінність у визначенні 

основ вищої хореографічної освіти та підготовки фахівців з хореографії 

полягає в тому, що в Україні поки що не висвітлюється комплексне 

стратегічне бачення розвитку галузі, проте провідні фахівці галузі тяжіють до 

цього й обговорюють цю наукову і практичну проблему на конференціях і 
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науково-методичних семінарах. Саме результатом таких зустрічей 

американських фахівців стало визначення пріоритетів розвитку вищої 

хореографічної освіти в США, згрупованих навколо об’єднання зацікавлених 

осіб, спільного творення знань і культивування лідерства.  

Інституційне і організаційне забезпечення вищої хореографічної 

освіти в Україні. В українському педагогічному полі інституційне 

забезпечення хореографічної освіти розглядається в системі, що поєднує 

різні етапи і ланки. Зокрема, розглядаючи питання диверсифікації 

хореографічної освіти України в контексті євроінтеграційних процесів, 

О. Касьянова акцентує увагу на необхідності формування системи 

безперервної професійної хореографічної освіти, починаючи з дошкільної 

підготовки і закінчуючи післявишівським стажуванням і підвищенням 

кваліфікації митця. Модель національної системи хореографічної освіти, на її 

думку, має складатися з п’яти ланок, що забезпечуватимуть інтегративний, 

міждисциплінарний характер підготовки фахівця на кожному з них та 

наскрізну міжрівневу наступність в опануванні професійними навичками: 

1) дошкільна мистецька освіта (проліцейні класи спеціалізованих 

дошкільних установ з естетичним профілем, створених на кшталт 

французької материнської школи від 2-х до 5-ти років); 

2) повна середня мистецька освіта (хореографічні ліцеї або профільні 

класи спеціалізованих шкіл з естетичним профілем); 

3) базова вища освіта (хореографічні відділення або кафедри в 

коледжах мистецтв); 

4) повна вища мистецька освіта (кафедри хореографії академій або 

університетів культури і мистецтв); 

5) післявишівська освіта (на базі академій та університетів культури і 

мистецтв) [67].  

Нині сучасна система вищої хореографічної освіти в Україні має такий 

вигляд (див. рис. 3.1.):  
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Рис. 3.1. Сучасна система вищої хореографічної освіти 

 

Проте А. Вєтринська вважає, що було б доцільніше реформувати 

хореографічну систему відповідно до такої моделі (див. рис. 3.2): 

 

 
 

Рис. 3.2. Запропонована модель вищої хореографічної освіти 

 

Такий підхід має на меті диференціацію навчальних дисциплін та 

академічних годин задля того, щоб випускник був на 99 % готовим до 

максимально якісного виконання своїх обов’язків на займаній посаді [39]. 

Як засвідчує Довідник ЗВО [53], підготовку фахівців з хореографії 

здійснюють різні заклади вищої освіти, зокрема університети, академії та 

інститути (див. додаток З).  
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Рис. 3.3. Інституційне забезпечення професійної підготовки 

фахівців з хореографії в Україні 

 

Як видно з рисунка (див. рис. 3.1), найбільшу частку інституційного 

забезпечення підготовки фахівців з хореографії становлять університети (27); 

крім того, вищу освіту за спеціальністю «Хореографія» за галуззю знань 

«Культура і мистецтво» в Україні можна також здобути в п’яти академіях і 

одному інституті. 

Особливості загальноосвітньої і фахової підготовки українських 

фахівців з хореографії. В українському науковому і нормативному полі такі 

особливості розкриваються через цілі навчання, теоретичний зміст 

предметної області, методи, методики та технології, а також через 

компетентності. У своєму порівняльному аналізі ми переважно зосередимося 

на структурі та характеристиці стандартів, компетентностях, якими мають 

володіти фахівці з хореографії, а також на змістових особливостях, які можна 

простежити в навчальних планах. 

Прагнення до надання якісних програм професійної підготовки 

фахівців з хореографії в Україні і США в умовах значної академічної свободи 

університети академії інститути 
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університетів цілком логічно підносить роль державних/національних 

стандартів. Розмежування понять «державний» і «національний» зумовлено 

специфікою США, у яких «state» означає і держава, і штат, тому поняття 

«state standards» може стосуватися окремого штату, а не країни, яка є 

об’єднанням штатів. Також досить традиційним є звернення до громадян 

США як нації, і застосування до документів і законів загальнодержавного 

рівня прикметника «національний». 

Відмінності і подібні риси державних/національних стандартів 

професійної підготовки фахівців із хореографії в Україні і США можна 

простежити як на рівні розробників, так і на рівні структури і змісту. 

Передусім укажемо на роль урядових структур у розробці українського 

державного стандарту і роль неурядових організацій у розробці 

американського національного стандарту. Зокрема, «Стандарт вищої  

освіти. Перший (бакалаврський рівень) вищої освіти. Ступінь бакалавр. 

Галузь знань 02 Культура та мистецтво, спеціальність: 024 Хореографія» 

розробили члени підкомісії зі спеціальності 024 «Хореографія» науково-

методичної комісії з культури і мистецтва сектору вищої освіти Науково-

методичної ради Міністерства освіти і науки України [155, с. 3]. 

Національний стандарт для хореографічних спеціальностей у США 

розробила Національна асоціація танцювальних шкіл, яка водночас є 

акредитувальною інституцією. Власне проходження акредитації є 

обов’язковою умовою, за якої підрозділ університету (або ЗВО іншого типу), 

що пропонує програми професійної підготовки фахівців з хореографії в 

університетах США, може стати членом асоціації, а отже, зсередини 

впливати на формулювання стандартів, які сприятимуть розвитку вищої 

хореографічної освіти.  

Подібним у стандартах є спрямованість на компетентістний підхід, 

який увійшов як в українську, так і американську освітню практику. На 

думку Ю. Тараненко та Л. Коваль, компетентнісний підхід відображає 
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уявлення про професіоналізм та ділові якості сучасного вчителя, позитивно 

впливає на розвиток інноваційних процесів у системі педагогічної освіти. 

Надається можливість більш точно визначити орієнтири в конструюванні 

змісту педагогічної освіти, визначенні ключових, загальних і спеціальних 

компетенцій, дозволяє розробити діагностично вивірену систему рівня 

професійно-педагогічної компетентності майбутнього фахівця на всіх етапах 

його підготовки [160]. 

О. Філімонова визначає «професійну компетентність» майбутнього 

хореографа як інтегральне, цілісне утворення особистості фахівця, яке 

включає в себе готовність людини до здійснення професійної діяльності на 

основі наявних знань, умінь, навичок і професійно-особистісних якостей. 

Структурними компонентами, що складають професійну компетентність, на 

думку науковця, є ціннісно-мотиваційний, когнітивний, творчо-діяльний та 

регулятивний [171].  

Вивчаючи професійну компетентність учителя хореографії ОПР 

«бакалавр», О. Мартиненко зазначає, що основним компонентом 

компетентнісного підходу є поняття «ключові компетенції» – константні 

групи, без оволодіння якими людина не може успішно жити та діяти  

в суспільстві, та висновує, що виконання професійних функцій хореографа 

неможливе без таких ключових професійних компетенцій, як 

інструментальні, міжособистісні, системні та етичні [89].  

Т. Медвідь виокремлює складові професійної компетентності 

хореографа, зокрема загальні та фахові. До загальних належать світоглядна, 

громадянська, комунікативна, інформаційна, науково-дослідницька, 

самоосвітня компетенції. Серед фахових компетенцій виокремлено дві групи: 

базові (організаційна, психолого-педагогічна, мистецтвознавча, музично-

інформаційна і технічна, методична) та спеціальні (хореографічна, художньо-

сценічна та медико-біологічна) [92].  

На думку І. Харченко, структура фахової компетентності майбутнього 
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вчителя-хореографа складається з трьох компонентів: когнітивного (фахові 

знання), практично-творчого (хореографічні та педагогічні вміння), ціннісно-

орієнтаційного (ціннісні орієнтації особистості у професійній сфері), які 

забезпечують успіх педагогічної діяльності [173].  

І. Спінул погоджується з вище запропонованою структурою та 

окреслює основні складові професійної компетентності майбутнього вчителя 

хореографії. Знання, що є основою когнітивного компоненту професійної 

компетентності майбутнього вчителя хореографії, науковець умовно поділяє 

на два типи: психолого-педагогічні та фахові. До складу практично-творчого 

компонента професійної компетентності майбутнього вчителя хореографії 

включено педагогічні та хореографічно-виконавські вміння і навички. 

Основу ціннісно-орієнтаційного компонента професійної компетентності 

майбутнього вчителя хореографії становлять інтеріоризовані педагогічні 

цінності [154]. 

Процес формування професійності майбутніх учителів хореографії в 

педагогічному вищому навчальному закладі, на думку Т. Фурманової, 

передбачає застосування міжпредметних зв’язків за моделлю «спеціальні 

дисципліни – спеціальні дисципліни». Такий підхід сприятиме формуванню 

професійної компетентності майбутніх учителів хореографії, здатних 

володіти спеціалізованими концептуальними знаннями з теорії і методики 

хореографії, набутими в процесі навчання, що забезпечить їх готовність  

до хореографічної роботи з дітьми в системі дошкільної та шкільної  

освіти [172].  

Проведемо порівняльний аналіз компетентностей, на оволодіння якими 

спрямовані навчальні програми професійної підготовки фахівців з 

хореографії в Україні і США (див. табл. 3.3). 
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Таблиця 3.3 

Загальні компетентності фахівців з хореографії  

в США і Україні [205; 155] 

 

США [205] Україна [155] 

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) 

 

Комунікативна (Навчитися ефективно 

спілкуватися як в усній, так і в письмовій 

формі) 

ЗК03. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово.  
ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою.  
Науково-математична (Навчитися 

проводити логічні операції, встановлювати 

зв’язок між величинами та 

використовувати кількісні дані) 

 

Громадянська (Навчитися функціонувати у 

світі як активний громадянин) 
ЗК01. Здатність реалізувати свої права й 

обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні.  
Інформаційна (Навчитися визначати, 

знаходити доступ та оцінювати 

різноманітні джерела інформації) 

 

Навчання впродовж життя (Навчитися 

стимулювати зацікавленість) 
 

 ЗК02. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності й досягнення суспільства 

на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної 

області, 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 та ведення здорового способу 

життя.  
 ЗК05. Навички здійснення безпечної 

діяльності.  
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Як видно з таблиці 3.3, 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 [182]. Натомість у загальних компетентностях 

американських фахівців з хореографії бракує уваги до здатності зберігати та 

примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 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 та ведення здорового способу 

життя, а також до навичок здійснення безпечної діяльності. 

Форми і навчальні технології професійної підготовки фахівців з 

хореографії в університетах США і України: порівняльний аналіз.  

До сучасних навчальних технологій професійної підготовки майбутнього 

вчителя хореографії О. Мартиненко зараховує: тренінги, навчальні ігри, 

дискусії, розв’язання проблемних методичних задач, відеоспостереження. На 

думку автора, активне впровадження в навчальний процес підготовки 

майбутніх учителів хореографії професійно-орієнтованих технологій 

дозволить розвинути не лише пізнавальні, а й професійні мотиви та інтереси 

майбутнього фахівця; сприятиме закріпленню, поглибленню, систематизації 

й узагальненню знань, умінь, навичок стосовно педагогічних, виконавських, 

балетмейстерських ситуацій майбутньої професійної діяльності; допоможе 

розвитку діалектичного мислення, активізації творчих здібностей студентів; 
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сприятиме формуванню соціальних умінь та навичок взаємодії й 

спілкування; активізує мотиваційну сферу майбутнього фахівця; забезпечить 

підвищення ефективності навчання за рахунок оптимального керівництва 

навчальними діями студента; дозволить адаптувати процес професійної 

підготовки майбутніх фахівців до мінливих умов соціального-економічного 

середовища; активізує соціальний і професійний досвід, забезпечить 

практичну спрямованість навчання [87].  

Важливу роль у процесі навчання, як зазначає М. Рожко, відіграє 

проєктно-творча робота студентів, оскільки в ній інтегрується когнітивна й 

креативна діяльність, активізується суб’єктна позиція. Тому дуже важливо 

застосовувати методологічні основи навчання, що сприяють якісним 

перетворенням у студентів на рівні мислення, тобто інтелектуальним 

новотворам, діагностичному аналізу й цілепокладанню, а також – практичній 

реалізації проєкту [134].  

В. Чуба досліджує особливості професійної підготовки майбутніх 

учителів-хореографів у системі вищої освіти, аналізує основні форми, методи 

організації і зміст навчання студентів-хореографів, розкриває важливу роль 

самостійної роботи у підготовці майбутніх учителів-хореографів. На думку 

науковця, при формуванні професійних якостей майбутнього хореографа 

необхідно пам’ятати й про професійну етику хореографа, оскільки педагог-

хореограф має бути прикладом для своїх учнів [177]. 

 

Таблиця 3.4 

Форми і навчальні технології професійної підготовки фахівців з 

хореографії в університетах США і України: порівняльний аналіз  

 

Форми і навчальні технології професійної підготовки 

фахівців з хореографії 
Україна США 

Тренінги    
Дискусії    
Відеоспостереження    
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Продовження таблиці 3.4 

Навчальні ігри    
Розв’язання проблемних методичних задач   
Практичні заняття   
Лабораторні заняття   
Індивідуальні заняття    
Семінари    
Майстер-класи   
Конкурси    
Концертні заходи   
Лекції   
Консультації   
Різні види практик   
Творчі проєкти   
Курсові та дипломні роботи   
Польові дослідження   
Самостійна робота   
Кастинги   
Провокативні майстерні   

*Таблицю укладено автором на основі джерел: [24; 87; 104; 177]. 

 

Отже, як видно з таблиці 3.4, кардинальних відмінностей у формах 

професійної підготовки фахівців з хореографії в університетах США і 

України не прослідковується. Імовірніше, може йтися про відмінності у 

змістовому наповненні та навчально-методичному забезпеченні. Передусім 

ідеться про зорієнтованість змісту навчання на опанування студентами 

компетентностями ХХІ ст., чому сприяє застосування конструктивістського 

підходу та надання студентам значного ступеня самостійності як у виборі 

навчальних курсів, так і в їхньому наповненні. 

Означені вище спільні і подібні риси взято за основу при розробці 

рекомендацій для використання конструктивного американського досвіду у 

професійній підготовці українських фахівців з хореографії. 
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3.2. Рекомендації для використання конструктивного досвіду США 

у професійній підготовці фахівців із хореографії в Україні 

 

Одним із завдань порівняльно-педагогічних розвідок є з’ясування 

спільних і відмінних рис певного явища і розроблення рекомендацій для 

використання конструктивного зарубіжного досвіду в Україні. За 

визначенням «Словника іншомовних слів», конструктивний – це «творчий, 

той, що створює умови для наступної роботи, може бути основою для 

якихось рішень» [776, с. 413]. У цьому разі йдеться не про «сліпе» 

запозичення беззаперечно позитивного досвіду, а про творче накладання 

його на суспільно-політичні реалії і культурну специфіку України.  

У роботі ми пропонуємо рекомендації на кількох рівнях – урядовому, 

місцевому, університетському й особистісному. Деякі з них можуть бути 

впроваджені вже на сучасному етапі, а інші вимагають кардинальних 

суспільно-політичних змін, а отже, мають лонгитюдний характер. На 

кожному з рівнів структура рекомендацій зумовлена логікою дослідження, 

тож відповідає його загальному викладу. 

На державному рівні рекомендації стосуються ставлення до 

хореографії як культурного й освітнього поля, а також державних стандартів 

вищої освіти і консолідації зусиль освітянської громадськості. Як зазначає 

О. Мартиненко, «сучасні соціальні умови висувають особливі вимоги до 

характеру професійної діяльності фахівця-хореографа і професійно-

кваліфікаційної структури його підготовки. Хореографічна освіта – це цілком 

самостійна, цілісна, багаторівнева, багатоцільова художня система. 

Специфіка хореографічної діяльності, її належність до сценічності 

визначають нестандартність професійної підготовки фахівця-хореографа» 

[84, с. 184]. Отже, важливо, щоб цю нестандартність визнавали на всіх рівнях 

і щоб виявляли готовність до підтримки як концептуальної, так і фінансової. 

Адже з огляду на затратність підготовки фахівців із хореографії 
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фінансування іноді буває недостатнім, і це стає сферою відповідальності ЗВО 

та його підрозділів, що забезпечують цю підготовку.  

Щодо компетентностей, передбачених Стандартом вищої освіти 

України першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 

024 Хореографія [155], вважаємо, що частину «Загальні компетентності» 

доцільно доповнити тими компетентностями, які співвідносяться з 

навичками ХХІ ст., зокрема: навчальні та інноваційні навички (творчість і 

інноваційність, критичне мислення і вміння вирішувати проблеми, 

комунікативні навички та навички співробітництва); вміння працювати з 

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

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

та 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) [182]. Певною мірою викликам ХХІ ст. відповідають 

загальні компетентності, включені до освітніх програм підготовки фахівців із 

хореографії у США, зокрема: 

 критична, яка передбачатиме набуття студентами здатності 

критично мислити, що є надзвичайно важливим для представників 

творчих професій, які передають глядачам і учням власне бачення 

реальності; 

 контекстуалізаційна, яка допомагатиме студентам навчитися 

розуміти історичні та сучасні проблеми в контексті, що є 

необхідним у повсякденному житті і творчості;  

 науково-математична, що полягатиме у здатності проводити  

логічні операції, встановлювати зв’язок між величинами та 

використовувати кількісні дані, що допоможе не лише в якісній 

побудові хореографічних композицій, а й у використанні 

наукобазованого підходу до хореографії як наукової дисципліни;  
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 інформаційна, яка ґрунтуватиметься на здатності визначати, 

знаходити доступ та оцінювати різноманітні джерела інформації, 

що має беззаперечну цінність у навчальному процесі, наукових 

дослідженнях, творчих пошуках, збереженні хореографічної 

спадщини і в повсякденному житті;  

 навчання впродовж життя, що, згідно з баченням ЮНЕСКО, до 

2050 р. стане головною компетентністю, адже «виклики, перед 

якими перебуває людство, пов’язані з кліматичної кризою, 

технологічними і демографічними змінами, а також із пандемією 

COVID-19 і спричиненою нею нерівністю. Все це вимагає, щоб 

суспільство почало усвідомлювати себе спільнотою, що навчається, 

а люди – учнями впродовж життя…» [224, с. 8]. 

Щодо позиції, пов’язаної з необхідністю консолідації зусиль 

освітянської громадськості, підкреслюємо необхідність створення неурядових 

об’єднань науковців і практиків у галузі вищої хореографічної освіти. 

Конструктивною в цьому контексті є практика американських фахівців, які 

мають засоби потужного впливу на галузь через функціонування таких 

загальнонаціональних організацій, як Національна асоціація шкіл мистецтва і 

дизайну [320], Національна організація танцювальної освіти [322] та низки 

інших. На відміну від США, де такі організації працюють упродовж десятків 

років, в Україні лише розпочалася консолідація зусиль професіоналів у галузі 

хореографічної освіти. Зокрема, у лютому 2002 р. було створено Національну 

хореографічну спілку України [127], проте недостатньо чутними є голоси 

представників педагогічних університетів, незважаючи на ту значну роль, що 

вони виконують у підготовці вчителів/викладачів хореографії, які стоять біля 

витоків професіоналізму. 

На місцевому рівні зосереджуємося на партнерстві університету та 

передусім місцевої громади, які разом зі студентами є суб’єктами 

професійної підготовки фахівців із хореографії. Необхідність такого 
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партнерства зумовлена 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. Автор 

звіту для Креативних партнерств «Візуальне у навчанні і креативності» 

(2008) визначає такі аспекти, як візуальна грамотність, візуальний дизайн 

навчального простору, візуальні засоби навчання в громаді, зміна 

конфігурації візуального освітнього ландшафту та обґрунтовує висновок про 

те, що все це веде до зміни/розширення місця здобуття освіти [281, c. 4]. В 

офіційному виданні ЮНЕСКО «Бачення партнерств для освіти», прийнятому 

як висновки роботи Світового економічного форуму, зазначено, що контекст 

освітнього партнерства змінився через кілька причин: з’явилися нові 

механізми, що дають змогу приватному бізнесу стати ефективним освітнім 

партнером; зросло розуміння важливості освіти в розвитку світової 

економіки та зростання якості життя [249], відтак партнерство вищої 

хореографічної освіти з місцевою громадою і бізнесом може принести 

користь як університету, так і його партнерам. Для університету це передусім 

підвищить якість професійної підготовки, розширивши спектр можливостей 

для проходження практики і концертної діяльності. Для громади це створить 

нові можливості для позитивного впливу на її членів. 

На університетському рівні зосереджуємося на необхідності 

вироблення ціннісного підходу до вищої хореографічної освіти, а також 

важливості вироблення пріоритетів її розвитку.  

У попередньому підрозділі наголошено на тому, що в українському 

педагогічному полі не йдеться про цінності хореографічної освіти, а саме 

ціннісний підхід дасть змогу укріпити вищу хореографічну освіту як осібну 

освітню і наукову галузь.  

У попередньому підрозділі також указано на відмінність у визначенні 

основ вищої хореографічної освіти та підготовки фахівців із хореографії, яка 



175 

 

полягає в тому, що в Україні поки що не висвітлюється комплексне 

стратегічне бачення розвитку галузі, проте провідні фахівці галузі тяжіють до 

цього та обговорюють зазначену наукову і практичну проблему на 

конференціях і науково-методичних семінарах. Цінним у цьому контексті є 

досвід США в поєднанні зусиль професіоналів для визначення пріоритетів 

розвитку вищої хореографічної освіти, згрупованих навколо об’єднання 

зацікавлених осіб, спільного творення знань і культивування лідерства.  

Корисними є ідеї американських фахівців про те, що танцювальна 

освіта надає широкий спектр можливостей для самовираження особистості 

як члена різних спільнот, а тому важливо, щоб університети та їхні партнери 

співпрацювали в застосуванні стратегій хореографічної освіти для підтримки 

низки культурно-соціальних цінностей, зокрема: прийняття відмінностей, 

повага до особистості. Для проведення роботи, окресленої галузевими 

стандартами, хореографічна спільнота потребує доступу до сучасної і точної 

інформації. Тому пріоритетним є надання фахівцям із хореографічної освіти 

такої інформації, що є можливим завдяки створенням різноманітних баз 

надійної інформації. Вона може лягати в основу наукових досліджень, які, з 

одного боку, будуть спрямовані на підвищення якості вищої хореографічної 

освіти, а з іншої – сприятимуть підвищенню її авторитету як наукової галузі. 

Іншим доказом необхідності створення таких ресурсів є необхідність 

збереження хореографічної спадщини, оскільки її оцифрування та 

архівування до сьогодні перебуває лише в полі індивідуальних ініціатив 

фахівців у галузі вищої хореографічної освіти.  

Визнаючи, що фахівці з хореографії є лідерами у своєму середовищі, 

існує усвідомлена потреба у використанні американського досвіду, що 

полягає в наданні молодим фахівцям ресурсів і менторської підтримки для 

розвитку лідерських навичок, особливо під час первинної професійної 

соціалізації. Саме тому важливо, щоб українські університети та їхні 

партнери працювали над тим, аби через проактивність і лідерство фахівців із 
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хореографії підвищити статус і зміцнити позицію вищої хореографічної 

освіти. 

Беззаперечно корисним є притаманний американській вищій 

хореографічній освіті акцент на лідерство – у навчанні, викладанні, наукових 

дослідженнях. Виходячи з американського досвіду, це є можливим завдяки 

використанню форм і методів роботи, спрямованих на формування 

лідерських якостей, залучення студентів і викладачів до громадських 

проєктів, а також підвищенню ролі студентського самоврядування. Загалом 

проєктна діяльність є одним із потужних механізмів культивування лідерства 

і розвитку галузі, оскільки ініціаторами певних проєктів є самі майбутні 

виконавці, які для підготовки проєктної заявки потребують комплексу 

загальних і фахових компетентностей. Можливості розвитку в цьому напрямі 

перебувають у площині подання проєктів у всеукраїнські і європейські 

фонди, які є потенційними грантодавцями. Прикладами таких ініціатив 

можуть бути конкурси Українського культурного фонду: 

 «Інноваційний культурний продукт». Програма має на меті 

підтримку потенціалу та конкурентоспроможності культурних і 

креативних індустрій шляхом створення якісних інноваційних 

проєктів, що збільшують кількість культурних продуктів, 

доступних для широкої аудиторії [65]; 

 «Інклюзивне мистецтво». Програма «Інклюзивне мистецтво» 

спрямована на розвиток потенціалу митців з інвалідністю, активне 

залучення людей з інвалідністю до культурно-мистецького життя в 

Україні та промоцію інклюзивного мистецтва в українському 

суспільстві. Розроблена в співпраці з Британською Радою в  

Україні в рамках мистецької програми Unlimited: Making the  

Right Moves [63]; 

 «Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти». Програма має на меті 

сприяти обміну знаннями, досвідом та ідеями в галузі культури  
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та мистецтв, а також відкриттю нових мистецьких практик та  

імен [97]. 

Крім того, у цьому контексті заслуговує на увагу програма 

Європейської Комісії «Пілотний проєкт для культурних і креативних 

індустрій». Проєкт передбачає два напрями – навчання та інновації [334]. 

Також конструктивним для впровадження в українській хореографічній 

освіті є застосування принципу міждисциплінарності і трансдисциплінарності, 

що не є новим для України, але може бути підсилений за рахунок таких 

елементів конструктивного американського досвіду: спільне викладання  

(co-teaching) професорсько-викладацьким складом дисциплін хореографічного 

та іншого спрямування; участь студентів і викладачів у міждисциплінарних 

наукових і художніх проєктах; видання студентами і викладачами публікацій 

міждисциплінарного і трансдисциплінарного характеру. 

На нашу думку, заслуговує на увагу реалізація принципу служіння 

громаді, що може стати можливим завдяки включенню в навчальні плани 

курсів, спрямованих на партнерство з громадою, а також урахуванню 

громадських проєктів при оцінюванні.  

Перспективним є врахування досвіду США в реалізації принципу 

спрямованості на майбутнє, який полягає в необхідності підготовки до 

хореографічної діяльності впродовж життя як професії, хобі, а також 

суспільно-корисної діяльності. На думку американських фахівців, таке стало 

можливим завдяки наданню студентам кількох паралельних спеціальностей, 

а також увазі до розвитку підприємницької, емоційної і колаборативної 

компетентностей. Це матиме подвійний вплив, адже якщо випускники будуть 

затребувані на ринку праці, це підвищить інтерес молоді до здобуття вищої 

хореографічної освіти, а можливість відбору кращих кандидатів на навчання 

водночас підвищить її якість. 

На індивідуальному рівні рекомендації стосуються підходів до освітньої 

діяльності викладачів і студентів. На основі здійсненого порівняльного 
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аналізу рекомендуємо 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. 

Загалом аналіз досвіду професійної підготовки фахівців із хореографії 

у США дозволяє запропонувати рекомендації для застосування його в 

Україні за трьома напрямами:  

(1) об’єднання зацікавлених осіб;  

(2) спільне творення знань;  

(3) культивування лідерства в хореографічній галузі.  

Рекомендації про об’єднання зацікавлених осіб, для реалізації яких 

необхідне поєднання зусиль на усіх рівнях, полягають у тому, щоб:  

 розробити механізми для поширення хореографічного досвіду та 

експертизи у професійному полі й 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.  
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Рекомендації для всіх рівнів для спільного творення знань у 

хореографічній галузі: 

 підвищити визнання танцю як форми мистецтва і академічної 

дисципліни з чітко визначеним змістом, компетентностями і 

знаннями; 

 переглянути і поширити інформацію про стандарти в 

хореографічній освіті, а також головні документи і ресурси, які 

регламентують її функціонування; 

 підтримувати різноманітні можливості підвищення кваліфікації 

(через конференції, онлайнресурси, засоби масової інформації 

тощо) для викладачів танцю, хореографів, адміністраторів та інших 

фахівців у галузі мистецтва; 

 розробляти нові ресурси і підтримувати наявні; 

 розширювати і поглиблювати наукові дослідження у сфері 

хореографії; 

 визначити пріоритети наукових досліджень. 

Рекомендації, спрямовані на культивування лідерства а хореографічній 

галузі, пов’язані з тим, щоб: 

 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 із хореографії і вищої 

хореографічної освіти загалом; 

 допомагати молодим лідерам залишитися в професії та уникнути 

професійного вигорання.  

Українська вища хореографічна освіта є полем для здобуття навичок, 

які вимагає ХХІ ст., сприяє розвитку креативності, критичного мислення, 

навичок викладання і проведення наукових досліджень. Зважаючи на це, 
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існують усі підстави, щоб факультети, які здійснюють професійну підготовку 

фахівців із хореографії, мали відповідне матеріально-технічне забезпечення, 

що відповідає стандартам здоров’язбереження і приватності, як і інші 

університетські наукові лабораторії, а фахівці були впевнені, що при 

акредитації освітнього напряму та експертизі діяльності університетів у 

частині наукової діяльності буде врахована їхня специфіка.  

 

Висновки до третього розділу 

 

У розділі здійснено порівняльний аналіз професійної підготовки 

фахівців із хореографії в університетах США та України, на основі якого 

розроблено рекомендації щодо використання конструктивного американського 

досвіду в Україні.  

Унаслідок порівняльного аналізу розвитку хореографічної освіти у 

США і Україні встановлено, що головні відмінності простежуються не лише 

в часових рамках визначених етапів, а й основних акцентах, проставлених 

дослідниками. При періодизації української хореографічної освіти 

дослідники беруть за основу прояви мистецько-професійної активності, а 

американські – акцентують на стратегічних 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. Виявлено, що принципи професійної підготовки фахівців з 

хореографії в обох країнах є подібними лише в частині застосування 

міждисциплінарних або трансдисциплінарних підходів. Відмінності у 
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визначенні принципів професійної підготовки фахівців з хореографії в 

університетах США і України пояснено тим, що американські науковці 

застосовують соціально-громадські акценти в 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 і організаційного забезпечення вищої 

хореографічної освіти в Україні і США виявило, що попри низку спільних 

рис, існують відмінності, пов’язані з 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, в загальних компетентностях американських фахівців 

з хореографії бракує уваги до здатності зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної галузі, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя, а також до 
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навичок здійснення безпечної діяльності. 

У результаті порівняльного аналізу форм і навчальних технологій 

професійної підготовки фахівців з хореографії в університетах США і 

України не було виявлено кардинальних відмінностей. Відзначено, що 

основні відмінності стосуються змістового наповнення та навчально-

методичного забезпечення навчальних дисциплін, зумовлених застосуванням 

конструктивістського підходу та наданням студентам значного ступеня 

самостійності як у виборі навчальних курсів, так і їхньому наповненні. 

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 вищої освіти 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); вміння 

працювати з інформацією, медіа та комп’ютерні навички (інформаційна 

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

(гнучкість та пристосовуваність, ініціатива та самоспрямованість, соціальні 

навички та навички, пов’язані зі співіснуванням різних культур, 

продуктивність та 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, перш за все, місцевої громади, які, поряд із самими 

студентами, є суб’єктами професійної підготовки фахівців із хореографії. 
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Необхідність такого партнерства обґрунтовано переходом до «візуального 

сприйняття» у 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 

важливості вироблення пріоритетів її розвитку. Цінним у цьому контексті є 

досвід США щодо поєднання 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 приналежності тощо; 

заохочувати культурне різноманіття і взаємообмін проблемами і здобутками 

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. Для спільного 

творення знань у хореографічній галузі рекомендовано: підвищити визнання 

танцю як форми мистецтва і академічної дисципліни з чітко визначеним 

змістом, компетентностями і знаннями; переглянути і поширити інформацію 

про стандарти в хореографічній освіті, а також головні документи і ресурси, 

які регламентують її функціонування; підтримувати різноманітні можливості 

підвищення кваліфікації (через конференції, онлайн-ресурси, засоби масової 

інформації тощо) для викладачів танцю, хореографів, адміністраторів у галузі 

мистецтва та інших фахівців у цій галузі; розробляти нові ресурси і 

підтримувати наявні; розширювати і поглиблювати наукові дослідження у 

сфері хореографії; визначити пріоритети наукових досліджень. Для 
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культивування лідерства у 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 із хореографії і вищої хореографічної освіти в цілому; 

допомагати молодим лідерам залишитися в професії і 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. 

  



185 

 

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 
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університетської професійної підготовки фахівців з хореографії комплексно 

не вивчено.  

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.  
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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 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 
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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 
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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, 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 
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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. 
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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 хореографів, професійного розвитку 

хореографів у США, первинної професійної соціалізації фахівців з 

хореографії, обґрунтування перспектив розвитку української системи вищої 

хореографічної освіти. 
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Додаток Б 

 

Розвиток програм хореографічної підготовки 

 

Бойєрський коледж музики і 

танцю в Університеті Темпл 

(Boyer College of Music and 
Dance at Temple University) 

Факультет Хореографії.  
Програма з хореографії з’явилася в середині 1950х рр. як курс 

занять в Коледжі Освіти. У 1974 р. була акредитована програма 

підготовки магістра освіти в хореографії. У 1974 р. факультет 

хореографії увійшов до складу новоствореного коледжу здоров’я, 

фізичної освіти, відпочинку та танцю. У 1978 р. ступінь бакалавра наук 

замінена на бакалавра мистецтв, що відображає перехід від підготовки 

вчителів хореографії до підготовки виконавців.  
Студенти факультету хореографії могли обирати, який ступінь 

здобувати, концентруючись на виконанні (ступінь бакалавра чи магістра 

мистецтв), освіті (магістр освіти) чи дослідженні та викладанні (доктор 

філософії).  
У 1998 р. коледж здоров’я, фізичної освіти, відпочинку та танцю 

був ліквідований, а факультет хореографії приєднався до Естерівського 

Бойєрського коледжу музики. У 2001 р. коледж змінив назву на 

Естерівський Бойєрський коледж музики та факультет хореографії. У 

2004 р. факультет хореографії увійшов до складу коледжу, що призвело 

до зміни назви, цього разу на Естерівський Бойєрський коледж музики та 

танцю, з часом скорочено Бойєрський коледж музики і танцю [269]. 
 
Перша програма з хореографії в Темпльському університеті 

з’явилася у 1968 р. Сьогодні факультет хореографії акредитований за 

програмами усіх рівнів підготовки та має відмінну репутацію в країні та 

за кордоном.  
Виступи, хореографія, стипендія та освіта у Бойєрському коледжі – 

на найвищому рівні, колектив складається з винятково талановитих та 

готових співпрацювати особистостей. Окрім інтенсивних тренувань та 

жорсткої програми академічної освіти, студенти мають можливість 

співпрацювати з професійними танцівниками, брати участь в 

REFLECTION: RESPONSE Speaker Series та танцювальній інформаційно-
просвітницькій діяльності. 

Випускники Бойєрських танцювальних програм працюють в таких 

компаніях як Стреб, Філаданко, Урбан Буш Вімен, Балет Х, Рені Харріс 

Пьюемувмент, Театр танцю X, та інших, та стали відомими 

хореографами, художніми керівниками, танцтерапевтами, власниками 

студій, адміністраторами, дослідниками тощо. 
Викладачі у Бойєрі є лідерами у своїй галузі  та мають серйозну 

професійну підготовку. Вони виступали з хореографічним колективом 

Марти Грехем, танцювальною трупою Доріса Хампфрі, хореографічним 

колективом Перл Ленг, балетом Метрополітен-Опера та іншими. Вони є 

авторами та видавцями відомих журналів з хореографії та представляють 

свою галузь у міжнародних наукових організаціях. Викладачі отримали 

нагороди Національного фонду підтримки мистецтва, Pew Foundation та 

фонду Гугенхайма, Національної організації хореографічної освіти та 

«Бессі», та численні стипендії Фулбрайта. 
Конвельський театр танцю презентує танцювальні постановки 

майже кожного тижня, надаючи студентам можливість спробувати себе 

у якості танцівника та постановника танцю. Також кожного року 

факультет запрошує різних професійних артистів для проведення 

практичних занять, виступів та майстер-класів. Нещодавно були 

запрошені Тіффані Мілс, Донна Учізоно, Шон Каррен, Корнеліус 

Картер, Рут Андріен, колишня солістка хореографічного колективу 

Паула Тейлора, та Ніна Вот, колишня учасниця хореографічного 

колективу Джоуз Лаймен. 
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Продовження додатку Б 

 Філадельфія – центр активної творчої діяльності, тут працюють 

такі хореографічні колективи, як Балет Пенсильванії, Філаданко та Рені 

Харріс Пьюемувмент. Тут працює велика кількість окремих митців, 

розташований Оркестр Філадельфії, Музей мистецтва Філадельфії, 

проводиться щорічний Філадельфійський міжнародний мистецький 

фестиваль та фестиваль Філі Фрідж. Філадельфія розташована в  
90 хвилинах від Нью-Йорку та у 2 годинах від Вашингтона [384]. 

Каліфорнійський державний 

університет (California State 
University-Long Beach) 

Факультет Хореографії. 
Факультет хореографії Каліфорнійського державного університету 

був заснований у 1970 р. та пропонував лише додаткову спеціалізацію з 

хореографії. До цього, курси хореографії в університеті пропонував 

факультет фізичного виховання. 
У 1978 р. університет став першим в КДУ, що запропонував 

ступінь бакалавра мистецтв з хореографії.  
На сьогодні на факультеті навчається 173 студенти з хореографії, 

ведеться підготовка магістрів мистецтв та магістрів гуманітарних наук.  
«Я завжди говорю абітурієнтам та їхнім батькам, що у нас одна з 

найкращих хореографічних програм в штаті Каліфорнія, якщо не в усій 

країні», говорить Вака (декан). «Окрім можливості обирати з (трьох) 

програм підготовки бакалаврів, наш факультет вирізняє професійний 

викладацький склад (всі викладачі займаються професійною чи 

дослідницькою роботою), можливість виступати, яку фінансово підтримує 
комітет Instructionally Related Activities, та власний театр танцю». 

Кожного року факультет презентує велику кількість вистав, у 

більшості в театрі танцю Марти Б.Кньобел.  
…Заняття з хореографії проводяться у Танцювальному центрі 

КБУ (90 кв. футів)… Він складається з 6 студій, 2 класів, спортивно-
тренувальної хореографічної клініки, центру пілатес, комп’ютерного 

класу, костюмерної та музичної студії. 
…багато студентів продовжують професійну хореографічну 

кар’єру та повертаються до хореографії в університеті [218]. 
 
Каліфорнійський державний університет, Лонг-Біч, був першим 

університетом в системі Каліфорнійського університету, що запропонував 
ступінь бакалавра мистецтв з хореографії. Сьогодні це єдиний 

університет в КДУ, що надає можливість здобути ступінь магістра 

мистецтв, бакалавра мистецтв (професійні ступені) та ступінь магістра 

гуманітарних наук, що спеціально створена для викладачів хореографії. 

Факультет хореографії сильно зріс з 1970 р., на факультеті навчається 

близько 140 студентів з хореографії, 15 здобувачів ступеню магістра 

гуманітарних наук та 9 здобувачів ступеню магістра мистецтв. З 1982 р. 

факультет хореографії КДУ акредитований Національною асоціацією 

Танцювальних шкіл та вирізняється багатим потенціалом професорсько-
викладацького складу та персоналу. До професорсько-викладацького 

складу входять Ребека Брайант, Карен Кліпінгер, Колін Данаген, Кейт 

Джонсон, Лорін Джонсон, Ребека Лемме, Дорі Леві, Софі Монат та 

Ендрю Вака. Картину довершують високопрофесійний персонал та 

викладачі, що працюють за сумісництвом, які доповнюють програму у 

сферах виконання та техніки, хореографії, дизайну, досліджень, 

технології та викладання. 
 
Кожного навчального року факультет хореографії презентує 3–4 

концерти та декілька неформальних виступів, що надають студентам 

можливість розкривати власну артистичність та експериментувати з 

хореографією. Кожного семестру проводяться майстер-класи та курси 

запрошених артистів, що дозволяє студентам тісно співпрацювати з 

видатними викладачами та хореографами. На додачу, студент отримає 

масу можливостей, щоб навчатися, побачити професійних танцівників та 

хореографічні колективи на численних виступах, що проводяться в Лос-
Анжелесі та Оранж Кантрі. Також кожного року факультет бере участь у 

місцевих  фестивалях  Танцювальної  асоціації  коледжів США,  декілька 
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 разів був обраний для виступів на національному фестивалі, що 
проводиться в Центрі виконавських видів мистецтв Кенеді у Вашигтоні, 
останнього разу у 2012 р. Для усіх студентів активна участь у численних 
заходах факультету є підкріпленням навчального матеріалу. Заняття з 
теорії та техніки танцю побудовані на сучасних поняттях і допомагають 
студентам розвинути свій потенціал в хореографічній спільноті, що 
відповідає найвищим мистецьким стандартам [396]. 

 
Факультет хореографії, акредитований Національною асоціацією 

Танцювальних шкіл, готує всебічно підготовленого танцівника з 
серйозною базою сучасного танці та балету, у поєднанні з курсами 
джазової техніки, композиції, імпровізації, історії танцю, світлової 
сценографії, дизайну костюмів, музики, педагогіки, Пілатесу. Виступи та 
хореографічні можливості доповнюють теоретичний матеріал, розвивають 
майстерність студента та хореографічні експерименти. Заняття 
проводяться у Танцювальному центрі КБУ (90 кв. футів), що містить  
7 просторих студій та театр танцю Марти Б. Кньобель [217]. 

Школа музики, театру й 

танцю Університету Північної 

Кароліни (The School of 
Music, Theatre and Dance at 
University of North Carolina-

Greensboro) 

Спочатку хореографію в Університеті Північної Кароліни 
викладали як частину програми фізичної культури для жінок, навіть до 
того, як школа стала Жіночим коледжем у 1932 р. Саме таким чином 
сучасний танець увійшов до системи вищої освіти у США, хоча ніхто не 
міг передбачити, як швидко він буде розвиватися.  

У 1963 р. споріднені предмети адміністративно реорганізували у 
факультет, що поєднував 4 галузі: медичну освіту, фізичне виховання, 
танець та відновлення. Водночас, у 1943 р. був створений попередник 
міждисциплінарних програм, відомих нам тепер, Форум мистецтв,  
що поєднував студентів та викладачів образотворчого мистецтва, 
композиторства, хореографії та письменництва та надавав визнання 
танцю як мистецтва в університеті. У 1945 р. до роботи приступила 
Вірджинія Мумоу, яка відразу почала відстоювати танець у Жіночому 
Коледжі. У співпраці з Форумом мистецтв вона зробила великий крок 
вперед, коли у 1949 р. доктор Френк Портер Грехем, в той час президент 
Університету Північної Кароліни, затвердив програму з підготовки 
спеціалістів з творчих видів мистецтв, яка започаткувала програму 
підготовки магістрів мистецтв з образотворчого мистецтва, музики, 
письменництва і, вперше, з хореографії. Після цього у 1957 р. була 
введена спеціалізація з хореографії. 

Адміністративно, зміни щодо хореографії були дуже повільними. 
У 1970–1971 рр. була утворена Школа здоров’я, фізичного виховання та 
відновлення, а у 1980 р. до цієї довгої назви додали ще й танець. У 
1984 р. навчальні відділи змінили на факультети. Школа переїхала до 
теперішніх будівель у 1989 р., а у 1991 р. стала Школою здоров’я та 
активності людини. Хоча по всій країні танець був адміністративно 
приєднаний до інших видів мистецтва, в цьому університеті такий поділ 
залишався незмінним близько 20 років, до 2010 р., коли танець та театр 
приєднали до музики і створили Школу музики, театру та танцю. 

…Навчальний план розроблено таким чином, щоб підказати 
студентові, які творчі, практичні, навчальні та технічні навички потрібні 
для творчої роботи, наукового дослідження та професійної занятості у 
сфері хореографії, та поєднує курс загальноосвітніх предметів та 
професійну підготовку для хореографічної кар’єри [361]. 

 
Хореографічна програма УПК визнана найкращою танцювальною 

школою у Північній Кароліні, найкращою танцювальною школою на 
півдні США та входить до 5 найкращих танцювальних шкіл у США. 

Факультет хореографії розташований у будівлі Мері Ченінг 
Коулман, що раніше мала назву будівлі Здоров’я та активності людини. 
Вона складається з 5 танцювальних студій, black box theater, 
гардеробних, кабінетів, комп’ютерної лабораторії та класів. Також є 
танцювальний зал у студентському центрі відпочинку та ще один в 
навчальній будівлі Карі. Концерти відбуваються у Театрі танцю та 
Ойкок аудиторіум, оперному театрі університету [361].  
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Університет штату Вірджинія 

(Virginia Commonwealth 
University) 

Факультет хореографії Університету штату Вірджинія (УШВ) 

запропонував ступінь бакалавра мистецтв у 1981 р., коли перейшов від 

Програми фізичного виховання до Школи мистецтв УШВ. У порівнянні 

з багатьма всесвітньовідомими та загальновизнаними танцювальними 

програмами, що розвивалися з 1950х рр., факультет хореографії УШВ 

створив та вдосконалив виняткову програму підготовки бакалаврів 

мистецтв за порівняно короткий проміжок часу. За останні 15 років 

факультет хореографії УШВ здобув національне визнання завдяки 

успіху програми підготовки бакалавра мистецтв та своїм студентам, 

професорсько-викладацькому складу, випускникам, а також програмі 

запрошених зіркових гостей. 
…Факультет хореографії УШВ акредитований Національною 

асоціацією танцювальних шкіл США. 
У 1996 р. студенти факультету хореографії спочатку виступали в 

Річмонді. Сьогодні студентів УШВ запрошують виступати у великих 

танцювальних компаніях, таких як Кенеді Центр та Данспейс Проджект 

у Сент-Марк, Нью-Йорк; випускники факультету працюють у провідних 

танцювальних колективах, таких як Урбан Буш Вімін, Шен Вей Данс 

Артс, танцювальний колектив Жозе Лімон, танцювальний колектив Біла 

Т. Джонса / Арні Зейн, програма обміну Ліз Лерман, Тере О’Конор Данс, 

Чак Девіс, та Хабард Стріт, 2. 
Професорсько-викладацький склад факультету є лідерами з танцю 

у вищій освіті.  
…Викладачі факультету хореографії постійно вдосконалюють 

навчальний план. Сьогодні навчальний план передбачає ґрунтовну 

підготовку з сучасного танцю та хореографії з додатковим вивченням 

балету, історії танцю, педагогіки, соматики, Африканського танцю, 

джазу, степу, контактної імпровізації, відео хореографії, управління у 

танці, кінесіології та йоги. Також факультет пропонує семінари з різних 

сфер танцю, не охоплених загальним навчальним планом. 
Факультет хореографії УШВ займає три будівлі: 
Танцювальний центр УШВ – студії, лабораторії та навчальні 

приміщення 
Театр УШВ на Грейс Стріс – приміщення для виступів, репетицій 

та навчання (разом з факультетами кінематографа та історії мистецтв) 
Танцювальний Офіс УШВ – танцювальні класи та навчальні 

приміщення [234].  
 
У 1980 р. факультет хореографії відокремився від факультету 

здоров’я та фізичної освіти, перейшов до Школи мистецтв та 

запропонував ступінь бакалавра мистецтв. У 1982 р. факультет переїхав 

до Танцювального центру, відновленого приміщення початкової школи, 

побудованого у 1910 р., з вікнами на всю стіну [202]. 
Університет Аризони (The 

University of Arizona) 
Програма з танцю започаткована у 1984 р. 
За останні два десятиліття школа танцю університету Арізони 

(УА) здобула репутацію однієї з найкращих танцювальних програм в 

США для студентів, які хочуть досягти успіху в усіх трьох головних 

танцювальних стилях: балеті, модерні та джазі. 
… Професорсько-викладацький склад, що складається з 10 осіб, 

не публікує пафосні дослідження чи підписує мультимільйонні 

контракти на проведення наукових досліджень. Але своєю працею вони 

підтримують місію університету – пропонувати найкращі програми, що 

приваблюють студентів та покращують репутацію школи. 
Випускники працюють у кращих танцювальних колективах країни 

та виступають на Бродвеї та у Лас-Вегасі. І це значне досягнення, 

оскільки в сфері танцю завжди велика конкуренція. Френк Чейвс, арт-
директор джазової компанії Рівер Норс Денс Ко, називає випускників 

школи всебічно освіченими та стилістично досконалими. 
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 … (1987) На той час в школі навчалися лише 29 студентів, які 

зосереджувалися на балеті та модерні. Потім додали джаз та почали 

акцентувати усі три стилі. 
Чисельність контингенту почала зростати, як і репутація школи. 

Хоча великі видання, як от U.S. News та World Report не дають оцінку 

танцювальним школам, школа здобула національне визнання та 

залишається єдиною в Аризоні акредитованою Національною асоціацією 

танцювальних шкіл. 
В 1998 р. університет вирішив, що школа повинна обмежити 

чисельність до 120 студентів бакалаврату та близько дюжини студентів 

магістрантів, щоб зосередитися на якості підготовки. Щоб здобути 

ступінь бакалавра, студенту потрібно здобути 125 кредитів, оволодівши 

35 % предметів загальноосвітньої підготовки та 65 % предметів з 

хореографії.  
Головна частина – виступи, танцівники презентують близько 30 

постановок на рік, включаючи виступи для збору коштів з метою 

благодійності. Адже танцівники повинні не лише багато репетирувати, 

їм потрібен стрес публічності, щоб перевірити, як вони можуть 

виступати під тиском. Студенти виступають в сучасному театрі, а 

репетирують в студії на другому поверсі, звідки відкривається чудовий 

краєвид – університет та гора Леммон [252].] 
 
На сьогодні випускники факультету хореографії УА виступають у 

більш ніж 40 великих професійних колективах та шоу на Бродвеї. Це такі 

компанії, як театр американського балету, балет Хьюстону, сучасні 

компанії Філаданко, Калейдоскоп та інші. Шоу на Бродвеї – «Кішки», 

«Вестсайдська історія» та «Свінг».  
Школа танцю є важливим компонентом як Коледжу Мистецтв, так 

і Університету Арізони в цілому. Професорсько-викладацький склад має 

великий досвід як у професійній, так і в академічній сферах, та 

користується національним та світовим попитом у якості вчителів та 

науковців на фестивалях, семінарах, школах та конференціях по всьому 

світі. Троє викладачів отримали престижну нагороду Айріні Путнам за 

відмінне навчання студентів. Школа танцю відзначена як найкраща 

програма підготовки бакалаврів в університеті Арізони, частково завдяки 

інтерактивному підходу, що пов’язує студентів та викладачів. 
Школа танцю є унікальною, оскільки підготовці з балету, 

сучасного та джазового танцю приділяється однакова увага. Саме 

завдяки виступам студенти можуть інтегрувати та застосовувати знання, 

здобуті у класах. Кожного року студенти багато виступають, і саме тому 

навчаються почуватися на сцені комфортно, діяти спонтанно та 

ризикувати.  
…Школа танцю університету Арізони надає студентам 

можливість займатися танцями у просторих приміщеннях, включаючи 

Театр танцю Стіві Елер та студії Іни Гіттінгс. 
 
Театр танцю Стіві Елер 
У 2003 р. було завершено будівництво Театру танцю Стіві Елер, 

що стало для школи танців університету Арізони справжнім 

благословенням. В цьому чудовому сучасному театрі займається 

танцювальний ансамбль університету, відбуваються репетиції та 

виступи. Це комплекс 29 000 кв. футів, що складається з театру на 300 

глядачів з просторою сценою, full-fly system та оркестровою ямою, 

щороку студенти школи танцю презентують тут близько 50 виступів. 

Також презентацію цих виступи забезпечують костюмерна, 

реквізиторський цех, студія пілатес та просторі гардеробні. Дизайн 

театру – поєднання мистецтва, руху та архітектури – передбачає студії на 

другому поверсі, оточені склом, та сцена під відкритим небом для 

вечірніх виступів.  
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 Будівля не схожа на традиційні будівлі університету, побудовані з 

червоної цегли, але своїм дизайном ілюструє рух та мистецтво в роботі 

танцівника.  
Приміщення використовують як лабораторії, щоб студенти 

покращували не лише власний танець, а й репутацію школи танцю 

університету Арізони [362].  
 
Студії Іни Гіттінгс. До завершення у 2003 р. будівництва Театру 

танцю Стіві Елер, студії Іни Гітінгс були головним місцем проведення 

концертів та репетицій. Вони складаються з 4 великих студій; 2 внизу та 

2 нагорі. 2 верхні студії, 124 та 130, виходять в одне велике приміщення, 

де проводяться великі репетиції, прослуховування та майстер-класи. 
Соматична лабораторія. Соматична лабораторія – багато-

функціональне приміщення у театрі танцю Стіві Елер. На час 

проведення концертів воно перетворюється на гардеробні. Тут 

проводяться заняття з пілатес та програма терапії рухом, що створені для 

задоволення специфічних потреб студентів. 
 
Школа танцю університету Арізони постійно входить до списку 

найкращих шкіл країни. Зум Тенс, веб-сайт, що розробляє список 

найкращої десятки в усіх галузях, включив школу танцю до 4 найкращих 

танцювальних шкіл [213]. 
Школа танцю «Шарон Дізней 

Ланд» (The Sharon Disney 
Lund School of Dance) у 

Каліфорнійському інституті 

мистецтв (the California 
Institute of the Arts) 

У 1968 р. Каліфорнійський інститут мистецтв заснував школи 

мистецтва, музики, театру, танцю, фільмів та відео, а також критичних 

наук, щоб підкреслити «міждисциплінарність та прискорити взаємодію 

візуального досвіду, виконавських видів мистецтва та гуманітарних 

наук» [302]. 
 
Програма з танцю заснована у 1961 р. 
…Театр танцю «Шарон Дізней Ланд» – приміщення 50 на 70 футів, 

використовується винятково для танцювальних виступів, репетицій та 

занять. Висувні сидіння дозволяють міняти конфігурацію сцени. 

Глядацька зала розрахована на 125 місць, максимально – 250 місць. 
Окрім Театру танцю «Шарон Дізней Ланд», ще є три (чотири) 

танцювальні студії для проведення занять та репетицій. Дві більші 

танцювальні студії 36 на 50 футів. В кожній студії дзеркальна стіна і 

станок під іншими трьома стінами, також є 8 портативних станків, 

фортепіано та електророзетки для звукової та відео апаратури. ...Третя 

студія 39 на 23 фути, з дзеркалами на всю стіну та дошкою. 
Студія Пілатес розміром 39 на 23 фути. 
 
Школа танцю «Шарон Дізней Ланд» також користується п’ятою 

студією разом зі школою театру. Це приміщення використовується для 

занять з композиції. 
В школі 2 студентські гардеробні зі входом за ключ-карткою, одна 

для чоловіків, одна для жінок. У кожній кімнаті 12 дзеркал з підсвіткою, 

дві душові, умивальники, ванні кімнати та роздягальні.  
В цифровій лабораторії є проектор та 8 комп’ютерів, оснащених 

необхідними програмами. Цю кімнату студенти-магістранти використо-
вують для занять з веб-дизайну, студенти бакалаврату – для занять з 

музики та аудіо, де вони навчаються технікам звукового продукування, 

також для особистих проектів та зустрічей. 
Мак-лабораторія. Цією комп’ютерною лабораторією користуються 

студенти школи танцю та школи театру. В ній 12 комп’ютерів, принтери 

та сканери. Студенти танцю використовують її для занять з камерою, де 

навчаються, як створювати танцювальні фільми. 
Костюмерна (магазин сценічних костюмів). Школа танцю 

користується можливістю конструювання костюмів разом зі школою 

театру. Студенти вивчають пошиття костюмів та приладдя для шиття в 

курсі занять з продукування танцю, та користуються костюмерною для 

створення костюмів на усі концерти школи [253]. 
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 У передмісті Лос Анжелеса знаходиться театр Роя та Едни Дізней, 
відомий як REDCAT, що слугує унікальною платформою для показу 
експериментальних та міждисциплінарних робіт з танцю, театру, музики, 
та фільмів/відео.  

Випускники школи танцю виступають у танцювальних 
колективах, працюють хореографами, директорами та вчителями. Серед 
них Джеймі Бішоп (бакалавр мистецтв, 1984), колишній танцівник, 
Тайла Сарп Денс; Кейша Кларке (бакалавр мистецтв, 1998), колишня 
танцівниця, Гарт Саган Денс; Кейті Даймонд (бакалавр мистецтв, 2003), 
Джонатан Фредріксон (бакалавр мистецтв, 2006) та Райян Мейсон 
(бакалавр мистецтв, 2007), танцівники, Лаймен Денс Компані; Фріт 
Фулер (бакалавр мистецтв, 1984, магістр мистецтв, 1988) та Фрет Фулер 
(бакалавр мистецтв, 1986), арт-директори та хореографи, КІН Данс 
Компані; Жак Хайм (магістр мистецтв, 1991), всесвітньо відомий арт-
директор та хореограф, Дьяволо Денс Сиете; Сара Джеведані (магістр 
мистецтв, 2003), арт-директор та хореограф, Компані Джаведані; та 
Даллас МакМюрей (бакалавр мистецтв, 2006), танцівник, Марк Моріс 
денс Груп. 

 
Школа була заснована покійним Волтом Дізнеєм та є 

консерваторією танцю, музики, акторської майстерності, анімації та 
візуальних видів мистецтва. Головною ідеєю при її створенні була 
інтеграція усіх видів мистецтва, тож усі 5 факультетів містяться під 
одним дахом в одній (дуже великій) будівлі, для заохочення взаємодії та 
співпраці серед усіх студентів в усіх формах мистецтва. 

Каліфорнійський інститут мистецтв дещо відрізняється від інших 
консерваторій, оскільки зосереджений не лише на виконавській 
майстерності. Визнаючи, що не всі студенти школи танцю зацікавлені у 
виконанні, школа танцю Каліфорнійського інституту мистецтв 
пропонують програми не лише з хореографії, а й з театрального 
мистецтва та технології. 

…наш студентський колектив налічує 85–93 студенти, включаючи 
студентів, що здобувають ступінь магістра мистецтв. Співвідношення 
студент-викладач доволі високе. (Стефан Копловітц, декан 
Каліфорнійського інституту мистецтв) [305]. 

 
(1989 р.) Програма Каліфорнійського інституту мистецтв створена 

для студентів, які мислять самостійно. На відміну від факультетів 
хореографії коледжу чи університету, де студент також займається 
математикою, англійською мовою та іншими академічними 
(загальноосвітніми) дисциплінами, студенту Каліфорнійського інституту 
мистецтв запропоновано лише предмети, які мають безпосереднє 
відношення до танцю. І це виправдовує себе [253]. 

Університет Південного 

Міссісіпі (University of 
Southern Mississippi) 

Програма з танцю заснована у 1982 р. 
 
У 1970 р. Маноні переніс заняття з оперної майстерності до 

нового факультету театральних видів мистецтв, що об’єднав усі 
виконавські види мистецтв, включаючи танець [319].  

 
Факультет пропонує ступінь бакалавра мистецтв з танцю, а 

студенти самі обирають спеціалізацію: навчання танцю чи 
виконання/хореографія. 

В 2013–2014 н.р. на факультеті було 7 викладачів та 74 студенти. 
В 2013 р. до навчання приступило 22 танцівника. 
Університет Південного Міссісіпі розташований в Гетісберзі, 

Мінесота, з населенням близько 52 тисяч чоловік. Студенти факультету 
хореографії займаються в Будинку Театру та танцю на західному кінці 
кампусу. Будівля розміром 70 000 кв. футів, тут розташовані всі класи, 
студії, театри, конференц-зали, бібліотека факультетів, кабінети та 
майстерні. Є 2 танцювальні студії: студія 115 (2 733 кв. фути), яка може 
функціонувати як театр, та студія 117) 1 800 кв. футів. На факультеті 
працює 7 викладачів, які навчають 70–75 студентів щороку [363]. 
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Брокпортський коледж (The 
College at Brockport) 

Університету штату Нью-
Йорк (the State University of 

New York) 

Програма з танцю заснована у 1970 р. 
 
Відома в країні програма з танцю Брокпортського коледжу 

виникла на базі факультету фізичної освіти, спрямованості факультету 

на важливості руху… 
…Роуз Стрессер, що була частиною факультету здоров’я та 

фізичної освіти жінок, стала першим деканом новоствореного 

факультету хореографії. Через кілька років вона запросила на роботу 

шість молодих хореографів, які, в свою чергу, залучили велику кількість 

талановитих та цілеспрямованих студентів [260].  
 
Факультет хореографії складається з артистів, науковців та 

викладачів, що готують танцівників на рівні бакалаврату та магістрату – 
майбутніх хореографів, виконавців, вчителів та лідерів у сфері танцю. 

Студенти в курсі обраних програм зростають не лише в студії та на 

сцені, а й як критично мислячі інтелектуали. 
Факультет представляє шість танцювальних концертів на рік у  

2 приміщеннях для танцю та театру, авансцені та студіо-театрі, численні 

ресурси для хореографії та виступу доступні усім студентам факультету. 
Новітня матеріальна база факультету включає 5 великих 

танцювальних студії, лабораторія, костюмерна та басейн.  
Факультет має найкращі умови для танцю в країні, включаючи 

повністю оснащений танцювальний театр з авансценою, розрахований на 

300 місць, великий студіо-театр, 5 студій, лабораторія загальної фізичної 

підготовки, басейн та комп’ютеризовані студії музики та дизайну. 
Випускники Брокпортського коледжу функціонують в суспільстві 

як виконавці, хореографи, директора, вчителі тощо. Вони працюють 

адміністраторами та є членами ради директорів великої кількості 

танцювальних організацій [235]. 
Бельхейвенський університет 

(Belhaven University) 
Школа мистецтв, Факультет хореографії 
Наша сучасна матеріальна база вирізняється найкращим обладнанням 

та інфраструктурою, доступною для танцю. Всі танцювальні студії та 

класи розташовані в будівлі образотворчих мистецтв та танцю Бітсі Ірбі, 

побудованій у 2005 р. та розташованій на півночі кампусу. 
Танцювальні студії 
Всі заняття з техніки, лабораторні заняття та репетиції проводяться в 

4 студіях, розташованих на 2 поверсі Центру образотворчих мистецтв та 

танцю Бітсі Ірбі.  
Студія І 
Студія І – 1500 кв. футів та стаціонарний станок довжиною  

79 футів – ідеально підходить для занять з балету. 35 футів дзеркал на 

всю довжину студії дозволяють коректувати техніку виконання.  
Студія ІІ 
Невелика студія ІІ ідеально підходить для занять степом та 

джазом. Як і в усіх інші студіях, наявні сучасна система звуку, що 

дозволяє хореографам використовувати CD, касети, mp3, ноутбук та усі 

інші форми відтворення звуку. Як і в студії І, в студії ІІ наявна система 

внутрішнього зв’язку та замкнута система подачі звуку, що дозволяє 

виконавцям чути аудіо програму зі студіо-театру під час виступу, щоб 

виконавці мали достатньо часу для підготовки до свого виступу. 
Студії ІІІ та IV 
Оскільки студії ІІІ та IV більші за розміром, тут хореографи 

можуть ставити постановки за участі більшої кількості учасників. Кожна 

студія за розміром близько 2500 кв. футів, великі вікна дозволяють 

денному світлу протягом дня освітлювати кімнату. Ввечері галогенні 

лампи дозволяють працювати без ризику для втоми очей. Студія IV є 

місцем щотижневих зборів факультету та розрахована на 100 місць, має 

відео обладнання. Студії ІІІ та IV можуть перетворитися на сценічний 

майданчик, Бітсі Ірбі студіо театр. 
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 Класи 
Заняття з теорії проводяться в класних кімнатах, розташованих на 

першому поверсі будівлі образотворчих мистецтв та танцю Бітсі Ірбі. 

Кожна класна кімната обладнана системою комп’ютер-проектор для 

допомоги вчителю на лекціях, для доступу до мережі Інтернет та 

відеопереглядів. 
Театри 
Студіо-театр 
Театр образотворчих мистецтв та танцю Бітсі Ірбі – сучасне 

приміщення для виступів в експериментальному стилі. Приміщення для 

виступу за розміром 1500 кв. футів, розраховане на 200 глядацьких 

місць, оснащене аудіо-, відео-проекційним обладнанням, системою 

внутрішнього зв’язку та замкнутою системою подачі звуку до закулісся, 

включаючи гардеробні, та системою освітлення, включаючи програмоване 
LED освітлення та стандартну систему управління світлом Джендс Віста. 

Це приміщення для виступів надає студентам як свободу дослідження 

нових форм мистецького вираження, так і можливість відтворювати 

класичні форми танцю.  
Концертний зал центру мистецтв 
Концертний зал центру мистецтв Бельхейвенського університету 

розрахований на 800 місць, дозволяє насолоджуватися акустичним та 

візуальним рядом. Цей першокласний концертний зал прикрашають 

висока стеля та вітражі. Студенти Бельхейвенського університету 

насолоджуються калейдоскопом концертів, оскільки тут відбуваються 

постійні виступи танцювальних колективів Бельхейвенського університету, 
часті виступі симфонічного оркестру Міссісіпі та інших місцевих 

артистів, та поодинокі виступи міжнародного значення. Концертний зал 

оснащений за сучасними технологіями та може використовуватися для 

кінематографічних, мультимедійних презентацій та танцювальних 

виступів. 
Комп’ютерні лабораторії 
Дві сучасні комп’ютерні лабораторії розташовані в будівлі 

образотворчих мистецтв та танцю Бітсі Ірбі. Студенти факультету 

хореографії мають доступ до цих комп’ютерних лабораторій для 

полегшення навчання та створення творчих проектів. Кожна лабораторія 

оснащена новими комп’ютерами з сучасним програмним забезпеченням 

для допомоги студентам у створенні та опрацюванні аудіо записів, 

фотографій, постерів, програм, відео танців, веб-сайтів тощо. 
Клініка для хореографів. 
Наша клініка для хореографів надає медичні послуги студентам, 

викладачам та персоналу [196]. 
 
Бельхейвенський університет, наприклад, заснував спеціальність з 

танцю у 1990-х, що привабило студентів з Міссіссіпі, інших штатів та 

навіть з-за кордону [206]. 
 
Програма Бельхейвенського університету з танцю спочатку 

існувала як додаткова спеціалізація, стала основною спеціальністю лише 

у 1998 р. Дуже швидко університет запропонував програму підготовки 

бакалавра гуманітарних наук та бакалавра мистецтв, кожного року 

близько 100 студентів здобувають основну чи додаткову спеціалізацію з 

танцю. Ступінь магістра мистецтв з танцю була створена у 2013 р. та 

пропонує трирічне здобування вищого вченого ступеня з поглибленим 

вивченням техніки танцю, теорії, можливе отримання стипендії [196]. 
Іллінойський університет 

(University of Illinois) 
Коледж образотворчих та прикладних видів мистецтв 
Програма з танцю заснована у 1949 р.  
Довга та яскрава історія танцю в Ілінойсі розпочалася в 1898 р., 

коли відбулися перші святкування щорічних травневих свят. …Перші  
15 років цими святкуваннями опікувалися вчителі фізичної освіти, які 

проводили заняття з танцю. 
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 …у 1929 р. до роботи приступила Йон Джонсон, яка 

започаткувала програму з сучасного танцю. Під її керівництвом був 

сформований перший студентський танцювальний колектив Оркестрика, 

який почав виступати у 1930 р.  
Програма з танцю продовжувала розвиватися, коли у 1948 р. до 

роботи приступила Маргарет Ерлангер… Під її ініціативним 

керівництвом невелика кількість занять з танцю на факультеті фізичної 

освіти жінок перетворилася на програму національного масштабу. Вона 

керувала програмою 20 років, а у 1969 р. стала радником програми. 
Через рік після початку своєї роботи в університеті Ерлангер 

запровадила програму підготовки бакалаврів наук з фізичної освіти зі 

спеціалізацією з танцю, ступінь, що готував вчителів хореографії для 

загальноосвітніх шкіл, коледжів та університетів. У 1959 р. університет 

запропонував ступінь магістра гуманітарних наук як міждисциплінарний 

ступінь з фізичної освіти, мистецтва, ораторського мистецтва та музики. 

У 1962 р. додали ступінь бакалавра гуманітарних наук з наголосом на 

танці як виконавському виді мистецтва. У 1968 р., коли завершили 

будівництво центру виконавських видів мистецтва Краннерта, 

здійснилася мрія Ерлангер щодо створення автономного факультету 

хореографії в підпорядкуванні коледжу образотворчих та прикладних 

видів мистецтв; однак, через конфлікт Ерлангер з адміністрацією 

університету, в.о. декана була призначена Джен Стокман Симондз, і 

завдяки її зусиллям незабаром була запроваджена ступінь бакалавра 

мистецтв з танцю. 
…Маргарет Ерлангер звільнилася у 1974 р., через 2 роки померла. 
Джен Стокман Симондз, яку призначили спочатку в.о. декана, а 

потім і деканом Факультету хореографії (1968–1971 рр.), керувала 

факультетом у складний період переходу від Факультету фізичної освіти 

до коледжу образотворчих та прикладних видів мистецтв, та переїзду до 

центру виконавських видів мистецтва Краннерта. Нові ресурси та 

підтримка коледжу образотворчих та прикладних видів мистецтв у 

поєднанні з далекоглядністю та енергією Джен оновили програму. За три 

роки вона збільшила чисельність викладацького складу з 5 до 12 

викладачів та сумісників – усіх професійних танцівників – додала до 

навчального плану балет, збільшила студентський контингент, 

покращила матеріальну базу, та запровадила ідею щодо запрошення 

сучасних зіркових артистів з Нью-Йорку для виступів у центрі 

виконавських видів мистецтва Краннерта та для проведення курсів та 

семінарів протягом семестру. На сьогодні танець у Ілінойсі ні в чому не 

поступається іншим видам мистецтв в університеті, оскільки продовжує 

лідирувати у системі вищої освіти. 
Наступником Джен Стокман Симондз став Олівер Косток, який 

керував факультетом з 1971 по 1976 рр. Патрисію Ноулз у 1976 р. 

призначили в.о. декана, а у 1978 р. – деканом.  
…Ноулз зосередилася на посиленні програми підготовки 

спеціалістів, орієнтованих на виконання. У 1977 р. переглянули ступінь 

бакалавра мистецтв, а у 1981 р. додали ступінь магістра мистецтв.  
…Під її керівництвом факультет став акредитованим членом 

Національної асоціації танцювальних шкіл та щороку бере участь в 

місцевих та національних фестивалях Американської асоціації коледжів 

танцю. 
…у 2001 р. Ноулз звільнилася, факультет продовжував 

розширюватися та розвиватися, слідуючи політиці Маргарет Ерлангер. 

Двоє викладачів виконували обов’язки тимчасового в.о. декана, доки 

підшукували нового керівника: Ребекка Нетл-Фіол (2001–2005) та Сара 

Хук (2005–2006). Пошук завершився у 2006 р., коли до роботи 

приступила Джен Еркет, яка розпочала нову еру танцю в Ілінойсі. 
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 З жорсткою програмою, зосередженою на сучасному танці, наші 

студенти вивчають, як працює тіло, досліджують історію мистецьких 

форм та визначають власне місце у творчості, досліджують, як різні 

точки зору можуть сприяти еволюції танцю. 
Нью-Йорк Таймс назвав нашу програму «вогнищем хореографічних 

інновацій», оскільки вона передбачає систему індивідуального навчання 

від унікального колективу виконавців, хореографів, науковців та 

викладачів, а також численних запрошених артистів. Наш професорсько-
викладацький склад відзначений 6 нагородами New York Dance and 
Performance («Бессі»), нагородою Доріса Дьюка для виконавців,  
2 стипендіями Фулбрайта та 2 стипендіями фонда Гугенхайма. Вони 

були виконавцями та хореографами у відомих артистів, від Михайла 

Баришнікова до Бебе Міллера та Пола Тейлора.  
Будуючи міцні зв’язки у світі професійного танцю, ми надаємо 

студентам можливість ознайомитися з такими колективами, як 

танцювальний колектив Тріші Браун та танцювальний колектив Мерс 

Катінгем, які запрошують на роботу випускників, а також кожного року 

ми обираємо декілька студентів для унікальної програми Марк Моріс 

Шедоу. Наші випускники стають хореографами, арт-директорами, 

танцівниками та Бродвеї, вчителями, письменниками та професіоналами 

своєї справи.  
5 просторих студій в танцювальному комплексі Невада та центрі 

виконавських видів мистецтва Краннерта стимулюють студентів до 

створення нових постановок. Відновлений за допомогою екологічних 

матеріалів студентський танцювальний центр надає можливість 

дослідникам в галузі хореографії місце для роздумів, співпраці та 

створення танців. Також є доступ до кімнати фізичної терапії та 

сучасних технологічних лабораторій [209].  
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Додаток В 

 

Загальноосвітній блок дисциплін навчальних планів 

 

Опанування загальноосвітніми дисциплінами є вимогою для усіх 

студентів ОКР «Бакалавр», вони забезпечують базу для теоретичної та 

практичної підготовки студентів для успішного академічного та 

професійного навчання. 

Нещодавнє опитування більш ніж 300 роботодавців в США, проведене 

Асоціацією американських коледжів та університетів, показало, що більшість 

роботодавців зацікавлена у випускниках ОКР «Бакалавр», що мають як 

глибокі дисциплінарні знання й вміння, так і широку базу вмінь та навичок. 

Серед вмінь та навичок, що роботодавці оцінили як найважливіші, зазначено 

комунікативні навички, навички критичного мислення, здатність застосовувати 

абстрактні теорії та ідеї на практиці, та навички вирішення проблем. 

 

Компетентність Мета Опис компетентності 

Критичне мислення 
Навчитися 

критично мислити 

Опанувавши загальноосвітній блок дисциплін студенти, 
які навчилися мислити критично, вміють визначати об’єкт 
дослідження, його ключові проблеми і гіпотези – 
експліцитні й імпліцитні. Критичне мислення включає 
оцінку суджень, аналіз і синтез різних джерел, рефлексія 
над різними варіантами розв’язання проблем. Критичне 
мислення сприяє проведенню глибоких досліджень 
обґрунтованими аргументами й контраргументами. 

Контекстуалізоване 

навчання 

Навчитися 
розуміти історичні 
та сучасні проблеми 

в контексті 

Опанувавши загальноосвітній блок дисциплін студенти, 
які навчилися контекстуалізувати, розуміють та інтегрують 
історичні, сучасні та культурні явища та їх основні 
принципи. По-перше, студенти усвідомлюють взаємодію 
складних чинників, що призводять до певних явищ. По-
друге, студенти розуміють та аналізують споріднені події, 
артефакти, дії та поняття крізь призму географічних, 
хронологічних та культурних чинників. 

Міжпредметне 

мислення 

Навчитися розуміти 
та застосовувати 

знання в рамках 
предмету та поза ним 

Опанувавши загальноосвітній блок дисциплін студенти, 
які навчилися мислити міжпредметно, розуміють, що у 
світі існують проблеми, теми чи питання, що є занадто 
складними, щоб розглядати їх лише односторонньо. 
Таким чином, студенти застосовують до проблем, тем та 
питань множинні перспективи та парадигми  

Комунікативна 

компетенція 

Навчитися 
ефективно 

спілкуватися як в 
усній, так і у 

письмовій формі 

Опанувавши загальноосвітній блок дисциплін студенти, 
що навчилися ефективній комунікації,  використовують 
письмове та усне мовлення для створення повідомлення, 
яке демонструє, що комунікатор досяг поставленої мети 
та заволодів увагою своєї аудиторії. Повідомлення 
створюються та презентуються у тому стилі, що є 
прийнятним у певному контексті. 
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Наукове та 

математичне 

мислення 
 

Опанувавши загальноосвітній блок дисциплін студенти, 

що навчилися мислити науково та математично, 

використовують та застосовують дані процеси мислення 

для пояснення явищ у контексті щоденного життя. 

Математичне мислення включає статистичне та/або 

логічне вирішення проблем, зв’язок між величинами та 

використання й неправильне використання кількісних 

даних. Наукове мислення знайомить студентів з еволюцію 

та взаємозалежністю науки й технології, та включає 

ідентифікацію проблеми, оцінку гіпотези, експеримент, 

інтерпретацію результатів та використання наукових даних. 

Громадянська 

компетентність 

Навчитися 

функціонувати у 

світі як активний 

громадянин 

Опанувавши загальноосвітній блок дисциплін, громадянсько 
активні студенти розглядатимуть себе як частину місцевої 

чи загальної спільноти, де приймають участь у публічній 

діяльності. Громадянсько активні студенти визначають 

явища, ставлять та вирішують задачі з урахуванням різних 

цінностей та інтересів. 

Інформаційна 

компетентність 

Навчитися 

визначати, 

знаходити доступ 

та оцінювати 

різноманітні 

джерела інформації 

Опанувавши загальноосвітній блок дисциплін, інформаційно 
обізнані студенти оволодівають широким спектром вмінь, 

включаючи вміння розпізнавати та озвучувати інформаційні 
потреби; розміщувати, критично оцінювати та організовувати 
інформацію з певною метою; та розпізнавати і 

відображати етичне використання інформації. 

Навчання впродовж 

життя 

Навчитися 
стимулювати 

зацікавленість 

Загальноосвітній блок дисциплін розвиває ці вміння за 

допомогою відповідного навчального плану, студенти 

стимулюють зацікавленість за допомогою читання, 

обговорення, різних видів діяльності впродовж курсу 

загальноосвітніх дисциплін. 

 

Програма загальноосвітнього блоку дисциплін намагається пришвидшити 

розвиток навичок спілкування, критичного мислення та вирішення завдань 

впродовж курсу навчання, надаючи студентові множинні можливості 

вправлятися, у різноманітних контекстах, допомагаючи поєднувати 

академічні знання з досвідом. 

Загальноосвітній блок дисциплін навчального плану передбачає 

опанування 11 курсами в 9 різних сферах. Всі курси поділено на базові курси 

(foundation) і курси широкого контексту. 

 

Блок загальноосвітніх дисциплін 
№ Сфера Цілі Кредити Назва курсу Опис курсу 

Базові курси 
1. Аналітичне 

читання і 

письмо 

 Читати й 
обговорювати з 
метою глибокого 
аналізу й критики; 
 Використовувати 
риторичні стратегії 
для обстоювання 
своєї точки зору; 

4 Англійська мова Студент розглядає одну тему з 

точки зору різних дисциплін. На 

початку семестру він проводить 

дослідження і джерел з 

окресленою послідовністю, яка 

дає змогу здійснити оцінку і 

синтез матеріалів з теми. Робота 

в бібліотеці є обов’язковою і  
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   Знаходити, 
оцінювати і 
синтезувати докази 
й коментарі до 
певної теми; 
 Рефлексувати 
над процесами 
власного читання й 
письма; 
 Демонструвати 
вільне володіння 
мовою у 
писемному та 
усному мовленні. 

  заняття з бібліотекарем є 

частиною курсу. Передбачено 

індивідуальні консультації і 

роботу в малих групах. 

Оцінювання проводиться на 

основі наданого підсумкового 

портфоліо, до якого входить як 

мінімум чотири завдання, що 

проходять кілька рівнів перевірки. 
Англійська мова 

як іноземна 
Курс спрямований на студентів, 

для яких англійська мова не є 

рідною. Курсом передбачено 

оволодіння навичками 

аргументування і синтезу в 

міждисциплінарному контексті. 

Він акцентує на особливостях 

навчання в університеті та обміні 

історичними і культурними 

знаннями. Заохочується усна 

участь з метою розвитку навичок 

міжособистісного спілкування в 

академічному полі. Як і в 

попередньому курсі, передбачено 

роботу з бібліотекарем і роботу в 

малих групах у процесі ведення 

власного дослідження з означеної 

теми. 
2 Вивчення 

гуманітарних 
текстів 

 Читати у 

повному обсязі 

незнайомі 

проблематично 

написані тексти 

(теоретично, 

історично чи 

культурно складні); 
 Розпізнавати 

узагальнення, 

цілісні ідеї та 

імплікації у 

складному тексті; 
 Встановлювати 

зв’язок між 

предметами, 

історичними та 

культурними 

межами; 
 Знаходити 

аргументи та 

пояснення за 

допомогою аналізу 

та оцінки тексту; 
 Продукувати 

змістовні тексти, 

що відображають 

переконливу 

позицію та 

відповідають 

вимогам 

академічного 

дискурсу. 

2 
курси 

по 3 

Вивчення 

гуманітарних 

текстів І 
 

Інтелектуальна 

спадщина 

Студенти досліджують природу 

особистості у суспільстві, як її 

висвітлюють філософські, 

психологічні, релігійні та політичні 
тексти у поєднанні з прикладами 

з мистецтва та літератури. Теми: 

подорожі, особистість та інші, 

спільнота, віра. 
Вивчення 

гуманітарних 

текстів ІI 
 

Інтелектуальна 

спадщина 

Студенти продовжують 

працювати з текстами з різних 

культур, історичних періодів та 

предметів, розширюючи 

дослідження суспільства до 

космосу та просуваючись від 

внутрішнього аналізу тексту до 

ширших розмірковувань у 

науковому дискурсі,філософії та 

етиці. Теми: наука, влада, гроші, 

навколишнє середовище/місто. 
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3 Математична 

грамотність 
 Розуміти 

кількісні моделі, 

що описують 

реальні явища 

світу та 

розпізнавати 

обмеження таких 

моделей; 
 Проводити 

прості математичні 
розрахунки 

відповідно до 

кількісних моделей 
та робити 

висновки, що 

базуються на 

результатах; 
 Розуміти та 

використовувати 

математичне 

мислення для 

вирішення 

проблем, що є 

частиною 

повсякденного 

життя; 
 Розуміти різні 

причини 

недостовірності та 

помилки у 

емпіричних даних; 
 Знаходити, 

організовувати та 

аналізувати дані 

відповідно до 

кількісних 

моделей; 
 Знаходити 

логічні аргументи 

та робити 

висновки. 

4 Критичне 

мислення та 

вирішення 

проблем 
 

Математика 

Курс навчає студентів, як 
вирішувати складні проблеми за 
допомогою критичного аналізу. 
Ці проблеми розглядаються як з 
історичної перспективи, так і з 
практичної точки зору – як та 
коли такі проблеми трапляються 
у щоденному житті студента. 
Курс вміщує декілька ключових 
математичних дисциплін, 
включаючи теорію ймовірності 
та статистику, методи підрахунку 
та побудову графіків та діаграм. 

Цифрове 

картографування: 

від карт у проекції 

Меркатора до 

гібридного 

картографування 
 

Суспільне та 

територіальне 

планування 
Географія та 

урбаністика 

Курс знайомить з технологіями, 
що використовуються для 
комп’ютерного картографування, 
включаючи систему супутникової 
навігації (GPS), систему 
супутникової дистанційної 
зйомки та географічну 
інформаційну систему (GIS). 
Студент досліджує, як комп’ютер 
зберігає та аналізує цифрові 
мапи, як технології 
картографування можна 
використовувати для вирішення 
цілої низки суспільних проблем.  

Інвестування у 

майбутнє 
 

Електротехніка, 

фінанси 

Курс пояснює складні фінансові 
теми у зрозумілій формі, що 
допоможе студентові зробити 
обдумані фінансові рішення для 
забезпечення надійного 
фінансового майбутнього. 

Математика у 

цифровому світі 
 

Інформатика, 

математика 

Курс досліджує практичне 
втілення математичних питань.  

Математичні 

приклади 
 

Математика 

Курс ознайомить з  базовими 
математичними концептами на 
прикладах простих історій та 
повсякденних ситуацій. 

Математичні 

методи у 

суспільних науках 
 

Антропологія, 

політологія, 

психологія, 
соціологія 

За допомогою прикладів з 
психології, соціології, політології 
та економіки студент дослідить, 
як методи суспільних наук та 
статистика допоможуть нам 
зрозуміти суспільство. Мета – 
стати відповідальним 
користувачем математичного 
матеріалу у науці, медіа та 
повсякденному житті. 

Статистичне 

мислення та 

азартні ігри 
 

Статистика 

Курс ознайомить із застосуванням 
теорії ймовірності та статистики 
у щоденному житті – азартні ігри, 
спортивні ставки, лотереї та біржа 
цінних паперів. Студент краще 
зрозуміє систему ставок та її 
недоліки, та дослідить соціальний 
та етичний вплив легалізованих 
азартних ігор. 
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    Статистика у 

новинах 
 

Статистика 

Вивчення базових принципів 

статистики. Курс фокусується на 

важливості, інтерпретації та 

використанні статистики у 

новинах.  
Курси широкого контексту 

4 Мистецтво  Реагувати на 

витвори мистецтва 

чи творчі процеси; 
 Розпізнавати та 

інтерпретувати 

витвори мистецтва 

чи творчі процеси 

у суспільному, 

історичному чи 

культурному 

контексті; 
 Описувати чи 

оцінювати витвори 

мистецтва чи 

творчі процеси за 

допомогою 

відповідної 

термінології; 
 Демонструвати 

«визнання» 

цінності мистецтва 

в нашому житті та 

суспільстві; 
 Функціонувати 

як член 

суспільства 

3–4 Мистецтво у 

культурному 

контексті 
 

Арабська, 

єврейська, 

корейська, 

російська 

Мистецтво розглядається як 

вираз культурної приналежності. 

Кожного семестру, увага 

фокусується на певному регіоні 

чи країні. Дослідження 

культурної приналежності 

починається з мистецтва даної 

культури, включаючи 

образотворче мистецтво 

(живопис, скульптура), музичних 

традицій, літератури (народні 

казки, національна міфологія), 
народні художні промисли 

(ремесла), фільм та театр. 

Студент матиме можливість 

дослідити мистецтво певних 

регіонів з першоджерел, та 

зрозуміти культурну 

приналежність людей. 
Мистецтво гри 

 
Театр 

Курс допоможе зрозуміти 

акторське мистецтво. Курс 

розпочнеться з імпровізаційних 

вправ для дослідження базових 

принципів акторської гри, що 

допоможе розвинути можливості 

вираження, уяву та спонтанність 

та надасть більшої впевненості на 

сцені та перед аудиторією. 

Нарешті, студент працюватиме 

над окремими сценами з 

драматичної літератури, що 

надасть базові інструменти для 

текстового аналізу. 
Мистецтво 

слухача 
 

Музикознавство 

Курс допоможе переосмислити 

саме поняття музики, 

фокусуючись на тому, як слухати 

музику для глибшого сприйняття 

почутого та усвідомлення 
важливості музики у житті та 

суспільстві. Студент не повинен 

бути сам виконавцем, але 

повинен стати більш вимогливим 

споживачем музичної продукції, 

відвідуючи концерти, 

спостерігаючи за виконанням на 

занятті, репетиціях та уроках 

музики, та виконуючи завдання 

на заняттях та вдома. 
Мистецтво у 

східному світі: 

глядацький досвід 
 

Історія мистецтва 

Курс допоможе зрозуміти зв'язок 

образотворчого мистецтва з 

музикою, танцем, театром та їх 

художнім вираженням. 

Відвідуючи музеї та виставки, 

лекції, фільми та обговорення,  
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     студент ознайомиться з 

визначними пам’ятниками та 

основними течіями, що 

представляють образотворче 

мистецтво східного світу у 

широкому культурному 

середовищі. Студент ознайомиться 
з поняттями, що поєднують 

розвиток ідеї у мистецькому 

спілкуванні та експресію від 

стародавніх часів до тепер. 
Творчі проекти 

 
Англійська мова 

Курс фокусується на мистецтві 

письма у різних жанрах. У малих 

групах студент працює з 

викладачем та іншими студентами 
для поліпшення власного письма. 

У кінці семестру студент 

представляє власне портфоліо. 
Творчий порив: 

мультидисципліна

рний підхід 
 

Театр 

Курс розглядає творчість крізь 

призму мистецтва та досліджує 

ширше виявлення творчого духу 

у різних споріднених областях та 

дисциплінах. Студенти вивчають 

базові поняття творчості та 

взаємодіючи з митцями, 

виконавцями та працівниками, 

досліджують, яку ж роль відіграє 

творчість у їх житті. Курс 

передбачає щотижневі групові 

практичні заняття у поєднанні з 

періодичними виїзними 

заняттями – відвідування виступів, 
концертів, галерей тощо.  

Театральна уява: 

мистецтво 

виконання у 

суспільстві 
 

Театр 

Студент використовує здібності 

уяви для набуття більшого досвіду, 
вивчаючи важливість мистецтва, 

протиріччя та різницю у 

сприйнятті людиною театрального 
мистецтва у порівнянні з іншими 

формами розваг.  
Дослідження 

музики 
 

Музикознавство 

Беручи участь у заняттях, 

проглядаючи відео записи 

концертів, опери, балетних 

постановок, відвідуючи 

щонайменше 1 концерт, студент 

зможе знайти відповіді на цілий 

ряд запитань  щодо важливості і 

ролі музики для людини та 

історії, та розвитку західної 

музики протягом багатьох століть.  
Майбутнє 

телебачення 
 

Телекомунікаційні 

засоби масової 

інформації 

На лекціях студент дізнається про 
майбутнє телебачення, про 
взаємодію глядача та телебачення. 
На семінарах студент виступає 

творцем змісту телебачення, 

взаємодіючи з професіоналами, 

спираючись на аналіз матеріалу 

лекцій, студент має визначити 

спосіб подачі інформації для 

досягнення певної аудиторії. 
  



268 

 

Продовження додатку В 

    Грецький театр та 

суспільство 
 

Грецька та 

римська класика 

Опрацьовуючи автентичні тексти, 
вивчаючи сучасні постановки та 

власне відтворення стародавніх 

театральних форм, студент 

досліджує стародавній грецький 

театр як продукт певного 

історичного періоду, так і як 

існуючу мистецьку форму. Студент 
дізнається про природу та функцію 
театру у стародавньому світі, про 

причини виникнення театру у 

західному світі, зв’язок грецького 

театру та сучасного світу. 
Історія мистецтва 

у Римі (лише 

Римський кампус) 
 

Історія мистецтва 

На щотижневих заняттях та 

відвідуваннях об’єктів студент 

досліджує римське мистецтво від 

етруського періоду до бароко, 

тобто від заснування 

стародавнього міста у 8 столітті 

до н.е. приблизно до 1700 р. н.е. 

Студент вивчає мистецтво та 

архітектуру кожного періоду та 

визначають їх місце у загальному 

контексті римської цивілізації. 

Курс розглядається як вступ до 

історії мистецтва на практиці, 

оскільки кожного тижня група 

відвідує історичне місце чи музей 

для реконструкції художньої 

канви міста. 
Століття джазу в 

Америці 
 

Танець 

Студент досліджує проявлення 

джазу у медіа, знімаючи 

танцювальні фільми, слухаючи 

музику, досліджуючи витвори 

образотворчого мистецтва, 

читаючи поезію. Потім студент 

самостійно спробує відтворити 

ритми джазу, його настрій, 

динаміку, творче вираження та 

імпровізацію. Ключовою темою є 

взаємодія особистості та колективу 
у джазі. Курс дослідить історичні 

та соціальні передумови та 

важливі складові джазу.  
Значення 

мистецтва 
 

Філософія 

Поєднання філософського 

дослідження природи кількох 

видів мистецтва та їх ролі у 

суспільстві з аналізом певних 

мистецьких практик для 

визначення головної мети 

мистецтва, взаємозв’язку мистецтва 
та релігії, області соціальних та 

політичних стосунків. 
Мистецтво та 

культура 

Філадельфії 
 

Американістика 

Досліджуючи приклади творчої 

діяльності 17–20 століття та 

інституції, що їх презентують та 

захищають, студент зрозуміє суть 

Філадельфії як одного з найбільш 

творчих міст країни. 
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    Шекспір у 

фільмах 
 

Англійська мова 

Студент відкриє, як п’єси 

Шекспіра представлені у фільмах, 

навчиться читати фільми та 

розуміти роль знімальної групи в 

екранізації п’єс. Курс включає 

групову роботу у дослідженні 

техніки виробництва фільмів та 

інноваційної команди запису, та 

вступ до дослідження. Вивчаються 
«Венеціанський купець»,  
«Річард ІІІ», «Багато 1галасу з 

нічого», «Ромео та Джульєтта».  
Шекспір та музика 

 
Музикознавство 

Курс досліджує «Макбет», «Сон 

у літню ніч», «Ромео та 

Джульєтта» та їх адаптацію 

композиторами та хореографами.  
Місце релігійного 

поклоніння 
 

Історія мистецтва, 

грецька та 

римська класика, 

релігія 

Курс досліджує, де та яким 

чином люди багатьох різних 

культур греко-римського світу 

спілкувалися зі своїми богами, 

чому могили та місця для 

молитви  вважаються 

священними, коли малюнок чи 

скульптура є священними тощо. 
Танець у 

Американському 

фільмі 
 

Танець 

Курс досліджує роль танцю в 

інформуванні та визнанні 

соціальних трендів 20 та початку 

21 століття. Досліджується 

зв’язок танцю та імміграції, 
індустрії, політики, моди, 

соціальних змін, класу та статі, 

націоналізму, освіти та поп-
культури. Форми навчання: вправи, 
танцювальні заняття, лекції, 

обговорення, перегляд фільмів. 
Транснаціональне 

кіно 
 

Англійська мова 

Курс досліджує уявні причини, 
чому Американці, зокрема 

мешканці Філадельфії не дивляться 
«транснаціональне кіно» – 
інтернаціональні фільми, що 

здобули визнання поза межами 

своєї країни та описують 

транснаціональний рух людей і 

соціальні цінності. Студент 

дізнається, як ці фільми 

зображають сучасні проблеми 

нації, транснації, глобалізації у 

взаємопов’язаній 

транснаціональній спільноті.   
Світова музика та 

культура 
 

Музикознавство 

Курс досліджує вплив 

культурних цінностей спільноти 

на креативну уяву митця. 

Протягом курсу студент слухає 

запрошених музикантів, що 

демонструють різні стилі 

виконання відвідує концерти, 

досліджує фольклор, мистецтво 

та поп-музику з усього світу та 

обговорює чудові та дивні звуки, 

що видають музиканти. 
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5 Поведінка 

людини 
 Розуміти 

стосунки між 

особистістю та 

спільнотами; 
 Розуміти теорії 

чи пояснення 

поведінки людини 

для опису 

соціальних явищ; 
 Дослідити 

гіпотези щодо 

розвитку вірувань, 

поведінки людини 

та їх вплив на 

особистість та 

спільноти; 
 Застосувати 

один 

дисциплінарний 

метод для 

зрозуміння 

поведінки людини 

чи пояснення 

соціального явища; 
 Отримувати 

доступ та 

аналізувати 

матеріали, що 

пов’язані з 

особистістю, 

спільнотами чи 

соціальними 

явищами; 
 Порівнювати 

подібні соціальні 

явища різних 

людей чи спільнот. 

3 Азіатська 

поведінка та 

спосіб мислення 
 

Сходознавство, 

китайська мова, 

важливі мови, 

японська мова, 

філософія, релігія 

Курс ознайомить з чотирма 

хрестоматійними прикладами 

азіатської самоідентифікації та 

допоможе студентові поглянути 

на себе з їх урахуванням. 

Двомовні 

спільноти 
 

Іспанська та 

португальська 

мова 

Курс розглядає особливості 

двомовних спільнот США, Канади, 
країн Латинської Америки, Європи 
та Африки, зв’язок культурної 

самоідентифікації та мови.  

Творча та 

організаційна 

поведінка 
 

Стратегічний 

менеджмент 

Курс створений, щоб допомогти 

студентові навчитися повністю 

використовувати власний творчий 
потенціал, розвивати важливі 

життєві навики, творчо вирішуючи 

життєві проблеми. 
Поведінка 

злочинця 
 

Кримінальне 

правосуддя 

Розглядаючи фізіологічні, 

психологічні та фармакологічні 

фактори злочину, студент 

досліджує вплив родини та 

вживання алкоголю та наркотиків 
на частоту скоєння злочинів, та 

розглядає, як соціальне оточення 

сприяє (чи перешкоджає) 

можливості для скоєння злочину 
Самоідентифікація 

інвалідів 
 

Географія та 

урбаністика, 

лікувальна 

фізкультура 

Курс досліджує історичні 

перспективи інвалідності, 

нещодавні показники особистих, 

соціальних змін та змін 

середовища, що сприяють 

ідентифікації інвалідів та 

призводять до створення оточення, 
більш зручного для нас усіх.  

Культура 

харчування 
 

Англійська мова, 

іспанська та 

португальська 

мова 

За допомогою літератури, наочної 
інформації, книг рецептів студент 
досліджує, як сприйняття, 

приготування, споживання та 

представлення їжі формує 

особисту й суспільну 

ідентифікацію та стосунки між 

особистістю та спільнотою по 

всьому світу. 
Емоційне 

сприйняття та 

лідерство 
 

Стратегічна та 

організаційна 

комунікація 

Використовуючи 

міждисциплінарний підхід, що 

розглядає теорію емоційного 

сприйняття та лідерства в 

особистому, культурному, 

політичному та бізнес-контексті, 

студент розкриває власні лідерські 
якості, розвиває концептуальне 

мислення, підвищує 

самоусвідомлення, уміння 

керувати собою, особисту 

мотивацію, комунікабельність та 

здатність співпереживати.  
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    Глобальний 

альтруїзм 
 

Архітектура 

Курс досліджує життя 

бездомних, малозабезпечених 

верст населення, розглядає 

можливості допомоги таким 

людям.  
Соціальна 

екологія 
 

Антропологія, 

географія та 

урбаністика 

Курс досліджує екологічні 

принципи, що підкреслюють 

зв’язок людини та 

навколишнього середовища та 

сплеск конфліктів навколо 

сучасного використання 

навколишнього середовища. 
Людська 

сексуальність 
 

Психологія, 

соціологія 

Курс досліджує фізичні, 

психологічні, культурні аспекти 

сексуальності. Мета курсу – 
розширити сприйняття людської 

сексуальності, поглибити 

розуміння власної сексуальності. 
Самоідентифікація 

та кризи 
 

Управління 

персоналом 

Курс навчає студентів боротися з 

кризами, що виникають у житті, 

без проблем для себе та 

навколишніх. Курс досліджує 

систему вірувань людини 

(включаючи релігійну/духовну), 

способи сприйняття інформації 

та мислення. 
Міжособистісна 

комунікація 
 

Організаційний 

розвиток 

Курс допоможе студентові 

розвинути здібності організації 

успішної міжособистісної 

комунікації з родиною, друзями 

та співробітниками. Курс 

досліджує зміну потреб та 

ефективності міжособистісної 

комунікації протягом усього 

життя (обговорення у малих 

групах, спостереження за 

реальними ситуаціями) 
Діти, спільнота та 

протиріччя 
 

Освіта 

Курс досліджує три серйозні 

соціальні проблеми 

Американського суспільства: 

чому учні кидають навчання, 

жорстокість у школі та 

сегрегація. Курс передбачає 

спілкування із запрошеними 

лекторами, спостерігання за 

шкільним життям Філадельфії та 

аналіз фільмів, що висвітлюють 

ці питання.  
Мова у суспільстві 

 
Антропологія, 

сходознавство, 

китайська мова, 

освіта, англійська 

мова, італійська, 

психологія, 

російська мова, 

іспанська мова. 

Курс розглядає важливість 

лінгвістичних фактів для 

суспільства. Студент навчиться 

збирати, аналізувати, 

інтерпретувати лінгвістичні дані 

та приймати зважені рішення 

щодо мови та освітньої політики 

як виборці та члени суспільства. 
Передбачено обговорення, 

практичні проекти. 
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    Маргіналізоване 

суспільство: 

інвалідність та 

сексуальність 
 

Дослідження 

інвалідності 

Курс досліджує історію 

інвалідності та сексуальності  
від промислової революції до  
21 століття. Студенти 

досліджують культурне, 

соціальне та власне ставлення до 

інвалідності та сексуальності.  
Філософія людини 

 
Філософія 

Курс досліджує питання сутності 

людини, спираючись на 

стародавні, романтичні, 

модернові, постмодернові та 

постколоніальні джерела.   
Фотозображення 

 
Образотворче 

мистецтво та 

дизайн, соціальна 

робота 

Курс досліджує фотографування 

в історичному контексті. Студент 

ознайомиться з ключовими 

концептами соціальної роботи та 

теорії поведінки людини, 

дізнається про місце фотографії в 

культурі та власне місце в 

культурі. Передбачено розгляд 

фотографій та фотографування за 

допомогою цифрового 

фотоапарата. В кінці курсу 

проводиться виставка. 
У пошуках утопії 

 
Англійська мова 

Курс досліджує, які бачення 

утопії та антиутопії існували в 

літературі різних країн світу, 

пояснює, чому існує утопія і до 

якої поведінки людини, кращої 

чи гіршої, призводить. 
Підлітки 

 
Освіта 

За допомогою літератури, 

телебачення, фільмів, статей та 

книг курс досліджує фази 

розвитку підлітка, як діти 

перетворюються на підлітків, як 

вони переживають труднощі 

юнацького віку та стають 

повноцінними дорослими 
людьми. 

Діяльність розуму: 

Диявол змусив 

мене це зробити 
 

Психологія 

Базуючись на психологічних 

дисциплінах, включаючи 

нейронауки, когнітивістику, 

клінічну, еволюційну, культурну 

психологію, психологію 

розвитку, курс пояснює 

можливість обробки інформації 

та поведінки людини у відповідь 

на цю інформацію способом, що 

є поза контролем свідомості.  
Молодіжні 

культури 
 

Антропологія, 

освіта, соціологія 

Курс досліджує декілька 

молодіжних культур, приділяючи 

увагу значенню приналежності 

до культури. Також 

досліджується вплив медіа та 

маркетингу на формування 

молодіжної самоідентифікації, та 

визначаються світові молодіжні 

культури. 
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6 Раса та 

етнічна 

різнома-
нітність 

 Розпізнавати, як 

раси перетинаються 
з іншими груповими 
атрибуціями: стать, 
клас, етнічна 

приналежність, 

сексуальна 

орієнтація, релігія, 

інвалідність, вік; 
 Розуміти 

взаємозв’язок між 

етнічною 

різноманітністю, 

правосуддям та 

владою; 
 Дослідити, що 

для людини чи 

організації означає 

існувати у 

багаторасовому, 

полікультурного 

світі; 
 Визначити різні 

форми раси та 

расизму у різних 

місцях та часі; 
 Обговорити 

питання раси з 

точки зору власного 
досвіду. 

3 Афро-американці 

та закон: зброя чи 

інструмент? 
 

Юриспруденція 

Курс розглядає афро-американців 

крізь призму юридичної системи 

США. Студент розмірковує над 

важливими щоденними подіями 

та дає відповіді на расові 

питання, що виникають у 

плюралістичному суспільстві 
Класика афро-

американського 

театру 
 

Театр 

Студент вивчає найважливіші 

афро-американські п’єси з кінця 

18 століття до нашого часу та 

вивчає проблеми, спірні питання 

та природу раси, класу та статі, 

що представлені у цих 

драматичних текстах.  
Аспекти 

різноманітності 
 

Туризм та 

управління 

готельним та 

ресторанним 

бізнесом 

Курс фокусується на питаннях 

природи особистої та культурної 

ідентифікації у американському 

суспільстві, досліджує важливі 

фактори, що впливають на місце 

людини у суспільстві. 

Досліджується значення та 

важливість цих параметрів у 

співвідношенні до соціальних та 

технологічних складностей  
21 століття. Розглядаються 

дослідження в області расизму, 

нерівності та соціальної 

несправедливості в таких 

галузях, як спорт, дозвілля, 

туризм та охорона здоров’я.  
Втілення 

плюралізму 
 

Танець 

Сприймаючи та розширюючи 

власне сприйняття «себе» та 

«інших» у плюралістичному 

суспільстві, студент досліджує 

аспекти ідентифікації, 

різноманітності з естетичної та 

етичної перспектив. Раса, етнічна 

приналежність, стать, клас та 

інші соціальні явища 

досліджуються як елементи, що 

формують американське 

суспільство. Теорія лекцій з 

історичної та філософської 

перспективи поєднується з 

імерсивними, активними 

практичними заняттями. Мета 

курсу – висвітлити особисту, 

соціальну та культурну динаміку 

раси та етнічної різноманітності 

у США. 
Етнічність та 

імміграція у США 
 

Соціологія 

За допомогою письмових 

матеріалів, що досліджують 

етнічну ідентичність різних груп, 

курс досліджує питання 

імміграції, етнічності та зв’язок 

етнічності та американської 

ідентичності. 
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    Історія та 

важливість раси в 

Америці 
 

Афроамериканістика, 
антропологія, 

географія та 

урбаністика, історія, 

політологія, 

соціологія 

За допомогою письмових джерел 

та документальних фільмів, курс 

досліджує расову різноманітність 

Америки та її наслідки, історію 

заселення Америки та 

взаємовідносин різних рас. 

Імміграція та 

американська 

мрія: почути голос 

іммігранта 
 

Антропологія, 

важливі мови, 

історія, італійська 

мова, російська 

мова, соціологія 

З історичного та соціологічного 

ракурсу курс досліджує досвід 

іммігранта, що представлений 

розповідями іммігрантів в 

літературі та фільмах. 

Досліджуються теми асиміляції, 

культурної ідентифікації та 

американізації, експлуатації та 

Американської мрії, етнічних 

спільнот, статі, дискримінації та 

стереотипів. 
Політика 

самоідентифікації 

у США 
 

Історія, 

політологія, 

соціологія, 

фемінологія 

Курс досліджує, як ми думаємо 

про себе та інших як членів 

різних груп та як це впливає на 

наше ставлення один до одного. 

Студенти розглядають важливість 
раси, класу, статі та сексуальної 

орієнтації у різних важливих 

контекстах (родина, робоче місце, 
школа, поп-культура) та вплив 

такої самоідентифікації на 

повсякденне життя. 
Раса та етнічність 

в американському 

кіно 
 

Кіно та медіа 

Курс досліджує зображення 

афроамериканців, 

латиноамериканців, американців 

азіатського та італійського 

походження в американському 

кінематографі від ранніх фільмів 

Едисона до тепер. Розглядаються 

також позитивні аспекти 

етнічних та расових зображень. 
Раса та 

самоідентифікація 

в іудаїзмі 
 

Іудаїстика, релігія 

Курс досліджує зв’язок раси та 

іудаїзму від появи іудаїзму до 

теперішнього часу, розглядаючи 

як усвідомлення іудеїв власної 

расової самоідентифікації, так і 

розуміння інших цієї 

самоідентифікації. Читаючи 

тексти з єврейської філософії, 

історії та вчення про расу та 

расизм,студент  розглядає ідею 

расової самоідентифікації в 

іудаїзмі для простеження 

складного комплексу зв’язків між 

расизмом та антисемітизмом.  
Раса та бідність в 

Америці 
 

Курс досліджує ставлення до 

латиноамериканців, 

афроамериканців, американців  
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    Антропологія, 

латиноамериканістика, 
релігія, соціологія 

азіатського походження у США у 

контексті рабства, «структурного 

расизму», «символічної 

жорстокості» та соціальної 

нерівності. Також розглядаються 

сучасні хитросплетіння бідності 

та раси у Бразилії, на Гаїті та 

інших країнах Нового Світу.  
Раса, 

самоідентифікація 

та досвід у 

американському 

мистецтві 

Курс досліджує окремих митців 

та мистецькі течії у відповідному 

контексті з метою віднайти 

способи адекватного зображення 

та уявлення сучасної 

американської самоідентифікації. 
Раса у 

стародавньому 

Середземномор’ї 
 

Грецька та 

римська класика 

Курс розглядає стародавнє 

бачення раси та етнічності та 

його вплив на сучасність, 

досліджує, як категорії раси та 

етнічності представлені у 

літературі та мистецьких творах 

Греції та Риму. Розглядаються 

концепти формації та 

походження раси, стародавні 

теорії расової переваги, 

лінгвістичні, релігійні, культурні 

відмінності як основу для 

етнічних відмінностей. Також 

студенти досліджують 

стародавній расизм крізь призму 

соціальних процесів в 

античності. 
Раса на сцені: 

соціальне 

становлення 

самоідентифікації 

за допомогою 

театру та 

мистецтва 
 

Театр 

Курс досліджує, як норми 

минулого впливають на 

представлення раси, статі, 

сексуальності, класу та 

інвалідності у сучасному 

мистецтві та театрі, та як ці 

презентації продовжують 

формувати поняття 

самоідентифікації.   
Представлення 

раси 
 

Афроамериканістика, 
антропологія, 

англійська мова, 

історія 

Курс досліджує представлення 

не-західних народів та культур у 

фільмах, літературі, наукових та 

правових документах, поп-
культурі та мистецькому 

втіленні.  
  

6 Наука та 

техніка 
 Розуміти та 

описувати 

науковий процес; 
 Розуміти 

послідовну 

природу науки та 

техніки; 
 Розпізнавати, 

використовувати 

та аналізувати 

наукове та 

технологічне 

мислення для  

2 курси 

по 3 

кредити 

«Біонічна 

людина» 
 

Машинобудування 

Курс досліджує біоінженерні 

технології для лікування травм, 

пов’язаних з віком, хворобами, 

спортом та нещасними 

випадками, ознайомить з 

різницею між магнітно-
резонансною, комп’ютерною 

томографією та рентгеном, 

функціями Управління з 

санітарного надзору за якістю 

харчових продуктів та 

медикаментів, метою тестів на 

тваринах тощо. 
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   вирішення 

проблем, що є 

частиною 

повсякденного 

життя; 
 Усвідомлювати, 

як техніка сприяє 
відкриттям у науці 

та споріднених 

дисциплінах; 
 Збирати, 

організувати та 

аналізувати дані, 

пов’язані з науково-
технологічними 

моделями. 

 Мозок 
 

Психологія, 

нейронауки 

Курс фокусується на знаннях про 

мозок, отриманих у ході 

досліджень нейронауковців. 

Також обговорюються тематичні 

дослідження випадків ураження 

мозку. 
Хімія вина 

 
Хімія 

Курс досліджує цінність та ціну 

вина, способи його виробництва, 

відмінності червоного та білого 

вина. Протягом вивчення курсу 

проводиться експеримент з 

перетворення виноградного соку 

на вино та його аналіз. 
Кіберпростір та 

суспільство 
 

Інформатика 

Курс пояснює поняття та 

технології кіберпростору та 

навчає використанню цих знань 

для оцінювання соціального та 

етичного застосування цієї 

технології. 
Обробка та аналіз 

даних 
 

Інформаційна 

система 

управління 

Курс навчить правилам 

зберігання, організації та аналізу 

даних для винесення вірних 

рішень. Студент отримає 

практичний досвід вирішення 

завдань за допомогою потужних 

комп’ютерних інструментів 

роботи з даними, які 

використовує майже кожна 

організація. Розглянувши основні 

принципи візуального 

представлення даних, студент 

навчиться робити більш 

ефективні та переконливі 

презентації. 
Цифровий світ 

2020 
 

Електромеханіка 

Курс охоплює фундаментальні 

принципи перехвату, стискання, 

зберігання, передачі та 

управління цифровою 

інформацією. Курс пропонує 

загальне уявлення про 

інформаційну інфраструктуру.  
Катастрофи: 

геологія проти 

Голівуду 
 

Геологія та 

екологія 

Курс ознайомить з основами 

тектоніки плит, з петрологічними 

властивостями вулканів, навчить 

як вирахувати розташування 

землетрусу, виходячи з 

сейсмічних даних, та 

приготувати план готовності на 

випадок катастрофи для 

найбільших міст США. 
ДНК: друг чи 

ворог? 
 

Біологія 

Курс ознайомить з базовими 

концептами біології, розширить 

базу наукових знань студента про 

ДНК людини, дослідить 

соціальні та юридичні наслідки 

збору та аналізу зразків ДНК та 

відбитків пальців, розгляне 

питання про стволові клітини 

ембріонів та досягнення у 

медицині взагалі. 
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    Навколишнє 

середовище 
 

Будівництво, 

екологічна 

інженерія 

Курс пояснює зв’язок 

навколишнього середовища та 

повсякденного життя, досліджує 

питання енергетичної кризи, 

глобальної зміни клімату, 

кислотних дощів, руйнування 

озонового шару, користування 

ресурсами, різноманітності форм 

життя та впливу природних явищ 

на стан навколишнього 

середовища. 
Еволюція та 

вимирання 
 

Наука про землю 

та навколишнє 

середовище 

Курс ознайомлює з базовими 

геологічними принципами та 

основами теорії еволюції, 

досліджує історію нашої планети 

та живих істот. За допомогою 

дослідів з копалинами та 

камінням, студент досліджує 

зміни у життя з ходом часу та 

навчається розшифровувати 

колишнє навколишнє 

середовище з геологічних даних. 
Гендерні питання 

у науці та техніці 
 

Інформатика 

Курс розглядає науку та техніку з 

точки зору гендерних 

досліджень. Курс досліджує 

базові наукові принципи та вклад 

жінок у досягнення в науці та 

техніці, вплив статі на ці 

досягнення, розглядає гендерну 

природу науки та техніки та її 

вплив на чоловіків та жінок.  
Зелений проти 

сірого: 

покращення та 

підтримання 

міської 

екосистеми 
 

Ландшафтна 

архітектура 

Курс досліджує екологію міста, 

методи збору даних та методи 

покращення та підтримання 

міської екосистеми, 

використовуючи Філадельфію у 

якості живої лабораторії. Студент 

розглядає поняття живих зелених 

систем у ландшафті міста, 

паркової інфраструктури та 

міських садів. 
Як все працює: 

фізика 

повсякденного 

життя 
 

Фізика 

Проглядаючи фільми, ілюстрації 

та фотографії, виконуючи прості 

експерименти в домашніх умовах, 
студент досліджує закони 

природи, що працюють у 

повсякденному житті. У 

спеціальному проекті студент 

порівнює науку у науково-
фантастичних фільмах.  

У природи немає 

зворотного ходу 
 

Хімія 

Курс досліджує історію науки, 

зупиняючись на другому законі 

термодинаміки, «революції» 

вогню, раціональній основі життя, 
енергії як універсальній валюті та 

змінах у всесвіті навколо нас. 

Передбачено щоденні лекції та 

практичні заняття. 
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    Управління 

майбутнім 
 

Фізика 

Курс досліджує проблему 

традиційних видів палива та 

використання ядерного палива, 

використання відновлюваних 

джерел енергії. У лабораторному 

проекті студент дослідить та 

розробить енергетичну 

пропозицію для власного дому, 

кампусу та спільноти. 
Наука звуку 

 
Фізика 

Міждисциплінарний курс поєднує 
елементи фізики, фізіології, 

психології, музики та інженерії. 

Курс розпочинається 4-тижневим 

вступом до основ фізики звукових 
хвиль. На основі цього, студент 

розглядає слух, голос та звуки 

мови людини; шкалу, гармонію 

та продукування звуку музичними 
інструментами; архітектурну 

акустику та електронне 

репродукування звуку. 

Передбачено багато презентацій 

та експериментів на занятті та 

періодичні короткі музичні 

виступи. 
Екологічний 

дизайн 
 

Ландшафтна 

архітектура 

Курс розглядає екологічний 

дизайн будівель, машин, міст та 

парків як відповідь сучасним 

науковим знанням. Зміни дизайну 
для створення маловідходного та 

енергозберігаючого суспільства 

21 століття. Студент розробляє 

власний творчий проект для 

зменшення парникового ефекту. 
Екологічно чисте 

середовище 
 

Географія та 

урбаністика, наука 

про землю та 

навколишнє 

середовище, 

екологія 

Курс допоможе студентові 

навчитися робити свідомий 

вибір, основуючись на розумінні 

екологічних, технологічних, 

економічних, політичних та 

етичних вимірах чистоти 

навколишнього середовища. 

Технологічне 

перетворення 
 

Машинобудування 

Курс розглядає різні технології, 

що змінили світ, їх походження, 

принцип їх роботи. Студент 

досліджує науку та техніку, 

вивчаючи історію відкриттів, 

винаходів та інновацій. Також 

розглядаються декілька 

перспективних галузей, що 

можуть привести нас до 

майбутнього технології. 
Знайомий всесвіт 

 
Фізика 

Курс розглядає наукову думку у 

контексті вивчення астрономії, 

поєднуючи етику та науку: 

героїчний опір репресивній владі, 

зміна ролі жінки у науці, 

використання науки для 

подальших політичних програм.  
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     Передбачено використання веб-
ресурсів, планетарію, завдання 

для самостійних спостережень.  

8 Американське 

суспільство 
 Знаходити 

доступ та 

аналізувати 

історичні, 

аналітичні та 

культурні 

матеріали; 
 Формулювати 

висновки щодо 

обраних тем в 

американському 

суспільстві та 

культурі; 
 Робити 

висновки, 

використовуючи 

докази та 

критичний аналіз; 
 Висловлювати 

та захищати 

висновки; 
 Проаналізувати, 

яким чином 

відмінності та 

нерівність 

сформували 

культуру та 

суспільство у 

США. 

3 Американська 

економіка 
 

Економіка, 

соціологія 

Курс досліджує економічні 

питання, окремі аспекти 

економічної теорії та джерела 

економічної інформації.  

Американська 

військова 

культура 
 

Американістика, 

історія 

Курс досліджує особливу 

культуру збройних сил США та її 

відображення сильних та слабких 

сторін американського 

суспільства.   

Американські 

революції 
 

Американістика, 

антропологія, 

географія та 

урбаністика, 

історія, соціологія 

Курс досліджує поворотні моменти, 
що вплинули на американське 

суспільство, культуру та 

політику. На кожному занятті з 3 

модулів студенти опрацьовують 

три поворотні моменти. У 

кожному модулі досліджується, 

як ця подія змінила американське 

суспільство. Останній тиждень 

кожного модулю присвячено 

роздумам, чому предмет цього 

модулю став частиною 

американської колективної 

пам’яті.   
Сучасний 

соціальний рух у 

США 
 

Стратегічна та 

організаційна 

комунікація 

Курс ознайомлює студентів з 

сучасними соціальними рухами у 

США та рухами у відповідь, 

домінантними стратегіями та 

тактиками для спілкування з 

публікою, окремими кампаніями 

у рамках соціальних рухів як з 

теоретичної, так і з практичної 

перспективи. 
Інакомислення в 

Америці 
 

Англійська мова, 

історія, соціологія 

Курс досліджує історію та 

розвиток інакомислення в 

Америці, його вплив на 

американське суспільство. Курс 

передбачає історичне вивчення 

інакомислення та безпосередній 

досвід спілкування з сучасними 

протестними організаціями 

Філадельфії. 
Чинення 

правосуддя 
 

Кримінальне 

право 

Курс досліджує роботу органів 

правосуддя під політичним, 

культурним, соціальним та 

економічним тиском. 

Спираючись на період 1925–2025 
та дані з Філадельфії, студенти 

досліджують концептуальні 

основи у соціології права, 
наукових статтях, фільмах, 

мапах, даних переписів, 

історичних документах та 

архівах газет для зрозуміння 

наслідків такого тиску.  
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    Освіта у 

глобальному місті 
 

Урбаністика 

Курс досліджує освіту у місті та 

пояснює, як освіта у всіх її 

формах може забезпечити 

Американську мрію для людей у 

місті, нації, світі. Поєднання 

академічного та 

комп’ютеризованого навчання.   
Перші особи у 

Америці 
 

Американістика 

Курс досліджує особисте та 

публічне життя перших осіб 

США, розглядає, як основні 

конфлікти вплинули на життя 

цих осіб, а вони в свою чергу на 

хід дебатів. Студент навчиться 

використовувати велику 

кількість джерел. 
Дослідження 

Філадельфії 
 

Історія 

Курс досліджує історію 

Філадельфії, розглядає соціальні, 

культурні та політичні події, що 

вплинули на формування міста та 

нації, та ставлення до цих 

історичних подій та постатей 

сьогодні. 
Стать в Америці 

 
Соціологія, 

фемінологія 

За допомогою письмових 

матеріалів, включаючи новели, 

що висвітлюють формування 

гендерної самоідентифікації, 

курс досліджує питання статі, її 

ролі у житті та життя у гендерно-
диференційованому суспільстві  

Вища освіта та 

американське 

життя: дзеркало 

нації 
 

Американістика, 

управління 

освітою, 

англійська мова 

Курс досліджує зв'язок вищої 

освіти та американського 

суспільства, роль вищої освіти у 

житті, вплив суспільства на вищу 

освіту та освіти на суспільство в 

цілому. 

Правосуддя в 

Америці 
 

Кримінальне 

право 

Фокусуючись на структурах та 

процесах системи кримінального 

правосуддя, курс досліджує 

проблеми кримінального 

правосуддя та питання законності 
методів соціального контролю.  

Ландшафт 

американської 

думки 
 

Філософія 

Курс досліджує найвизначніші та 

найвпливовіші голоси Америки, 

що піднімали 

загальнонаціональні дискусії 

щодо свободи, особистості, раси, 

демократії та пригноблення 

протягом останніх двох століть. 

Вивчаючи обрані праці 

визначних фігур, що сформували 

американський публічний 

дискурс, студент розглядає 

питання «американської 

обіцянки», що проявляється у 

поглядах впливових людей 

нашого часу.  
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    Закон та 

американське 

суспільство 
 

Закон 

Курс досліджує правову систему 

США в історичному, соціо-
політичному та етнічному 

контексті. 

Життя задля зміни 
 

Феміністика 

Курс досліджує вплив жінки на 

політичну культуру США та 

радикальну зміну ролі жінки у 

суспільстві, розглядаючи 

автобіографічні історії.  
Створення 

американського 

суспільства: 

плавильний котел 

чи культурні війні? 
 

Американістика, 

історія, філософія, 

політологія, 

соціологія 

Курс розглядає відмінні риси 

американського суспільства, 

досліджуючи філософське 

походження Америки, розвиток 

соціальних та економічних 

стосунків та політичних 

дискусій, що домінують у 

сучасному житті.  

Люди, місце та 

навколишнє 

середовище 
 

Суспільне та 

територіальне 

планування 

Курс досліджує зв’язок людини 

та місця – будинку, району, 

міста, навколишнього 

середовища та вплив розбудови 

міста на природні ресурси. 

Передбачено лекції, відео 

презентації, групові обговорення. 
Релігії у 

Філадельфії 
 

Історія, релігія 

Курс досліджує характерні риси 

релігії у великому місті, вплив 

ідеї толерантності, свободи, умов 

життя у місті та імміграції на 

формування ролі релігії у житті 

міста, розглядає різні релігійні 

традиції та вплив релігії на історію 
на культурне життя Філадельфії.  

Звуки революції 
 

Американістика 

Курс досліджує складні процеси 

та взаємозв’язок зміни міста та 

географії, значення раси та поп-
культури у повоєнній Америці, 

розглядає зв’язок музики та 

суспільства, мистецтва та торгівлі. 
Курс слугує вступом до публічної 
історії – збереження минулого 

для зрозуміння майбутнього. 
Спорт та дозвілля 

в американському 

суспільстві 
 

Соціологія, туризм 

та управління 

готельним та 

ресторанним 

бізнесом 

Курс досліджує складність та 

різноманітність американського 

суспільства, розглядаючи спорт 

та дозвілля. Курс розглядає 

коротку історію США крізь 

призму спорту та дозвілля, 

досліджує, як концепти свободи, 

демократії та рівності пройшли 

випробування часом.  
Динаміка міста: 

глобальні, 

регіональні та 

місцеві зв’язки 
 

Курс досліджує питання 

глобалізації, економічного та 

політичного реструктурування, 

глобалізації етнічних та расових 

стосунків, громадянства та  
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    Суспільне та 

територіальне 

планування, 

географія та 

урбаністика, 

соціологія 

громадських міст, просторову 
динаміку нерівного розвитку та 

міську нерівність.  

9 Світова 

спільнота 
 Розуміти вплив 

(наприклад, 

політичний, 

соціальний, 

історичний, 

культурний, 

мистецький, 

літературний, 

географічний, 

економічний) на 

світові спільноти 

чи процеси, що 

об’єднують світові 

спільноти; 
 Отримувати та 

аналізувати 

матеріали, що 

стосуються 

світових спільнот 

та культур; 
 Робити 

висновки щодо 

обраних тем у 

світових 

спільнотах та 

культурах; 
 Робити висновки, 
використовуючи 

докази та 

критичний аналіз; 
 Висловлювати 

та захищати 

висновки. 

3 Реклама та 

глобалізація 
 

Реклама 

Курс досліджує рекламу та 

доступ до неї у глобальному 

контексті, розглядає головні 

міждисциплінарні теми, що 

стосуються поширення 

консюмеризму, само- та 

соціальної ідентифікації, 

планетарної свідомості та 

міжкультурного ефекту як 

результату поширення реклами. 

Особлива увага приділяється 

міжкультурним питанням 

культурного імперіалізму, 

правових та соціальних обмежень, 
етичних питань, універсальних 

цінностей та «зеленого 

маркетингу». Курс поєднує 

дослідження друкованої та 

ефірної реклами у інших країнах. 
Перейти межу: 

гендерний вимір 

глобалізації 
 

Феміністика 

Курс досліджує поняття гендеру 

у різних культурних та 

національних контекстах, та 

вплив глобалізації на гендерні 

стосунки. Передбачено вивчення 

критичних статей, інтернет-
блогів, перегляд художніх фільмів 
та документальних фільмів та 

аналіз популярних медіа-джерел. 
Протистояти 

імперії: голос 

спротиву 
 

Історія 

Курс досліджує сучасний 

імперіалізм та його основних 

учасників, розглядає історичне 

виникнення понять 

«деколонізації», «залежності», 

«Третього Світу» та 

«постколоніалізму». 
Детективний 

роман 
 

Важливі мови, 

англійська мова 

Курс досліджує світове 

поширення жанру детективного 

роману, простежуючи, як 

трансформується формула 

злочин-викриття-розв’язка 

протягом часу в різних країнах, 

розглядає зміну поняття злочину, 

представлення злочинця, методів 

розкриття злочину, ідеології 

правосуддя.  
Розвиток та 

глобалізація 
 

Географія та 

урбаністика, 

історія, 

політологія, 

соціологія 

Курс досліджує різницю між 

багатими та бідними націями, та 

різні стратегії для розвитку у 

глобалізованому світі. Студент 

розглядає проблеми, з якими 

стикалися країни, що 

розвиваються, у історичному та 

сучасному контексті та аналізує  
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     головні соціальні, культурні та 

політичні фактори, що 

взаємодіють з динамічними 

силами світової економіки. 
Освіта для 

звільнення 
 

Урбаністика 

Курс досліджує питання освіти в 

урбаністичній Америці та місцеві 

освітні традиції у країнах 

Третього світу, фокусується на 

зв’язку освіти та політики, 

культурного різноманіття та 

економіки, існування та 

протистояння бідності у націях, 

що розвиваються. Передбачено 

критичний аналіз міжнародних 

фільмів, лекції та презентації від 

запрошених лекторів.  
Еволюція 

культури 
 

Антропологія 

Курс досліджує еволюцію 

сучасних культур за допомогою 

палео-антропологічних та 

археологічних даних, розглядає 

виникнення та розвиток 

культури, зростання та 

поширення населення, зліт та 

падіння ранніх цивілізацій.  
Гендер у світових 

спільнотах 
 

Історія, 

феміністика 

Курс досліджує історію жіночих 

та чоловічих гендерних ролей з 

порівняльної та міжнародної 

перспективи, розглядає зміну 

гендерних ролей з часом та їх 

важливість сьогодні. 

Передбачено вивчення 

першоджерел, написаних 

жінками та чоловіками, фільмів. 
Глобальні міста 

 
Географія та 

урбаністика 

Курс досліджує єдиний 

взаємозалежний урбаністичний 

світ з різних перспектив, 

розглядає вплив змін у 

глобальній економіці на людину, 

результат масової міграції з 

сільської місцевості у 

міста,особливості життя у місті в 

бідних країнах.  
Світова криза: 

влада, політика 
 

Історія 

Курс досліджує питання світової 

політики від минулого століття 

до сьогодення, ключові світові 

проблеми, що змінили наше 

життя. 
Світове рабство 

 
Історія 

Курс досліджує світове рабство 

як історичний феномен та реалії 

сьогодення.  
Уявні міста 

 
Кіно та медіа 

Курс досліджує, як міжнародний 

кінематограф зображає міське 

життя останні сто років. 

Передбачено перегляд кліпів, 

прослуховування лекцій та 

обговорення, дослідження 

текстів фільмів та дослідження 

контексту, у якому вони 

створювалися.  
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    Латиноамериканські 
медіа 

 
Телекомунікаційні 

засоби масової 
інформації 

Курс досліджує взаємовплив 
латиноамериканських медіа та 
медіа США, зростання кількості 
латиноамериканських медіа у 
США та Філадельфії. 

Латиноамериканська 
імміграція 

 
Дослідження 
Латинської 
Америки 

Курс досліджує нормативно-
правові акти щодо боротьби з 
незаконною міграцією та реакцію 
на їх впровадження.   

Танець у 
Філадельфії 

 
Танець 

Курс досліджує танець у 
Філадельфії, європейський, 
африканський, азіатський та 
латиноамериканський вплив на 
нього. Передбачено відвідування 
виступів, співпраця з запрошеними 
артистами та лекторами, 
перегляд виступів на відео. 

Релігії у світі 
 

Сходознавство, 
важливі мови, 

філософія, релігія 

Курс досліджує головні релігійні 
традиції світу: індуїзм, буддизм, 
іудаїзм, християнство, іслам та 
інші місцеві традиції, розглядає 
вірування, цінності цих груп для 
зрозуміння світогляду та способи 
життя людей, що їх практикують. 
Передбачено презентації, робота 
у групі, написання робіт та 
дослідження самостійно обраної 
сфери.  

Поворотні 
моменти: 
поворотні 
моменти 

стародавнього 
світу: сучасний 

світ 
 

Історія 

Послідовність з двох курсів 
досліджує десять найважливіших 
змін у житті людства, від Гомо 
Сапієнс до 21 століття. Можна 
обрати один чи обидва курси. 
Перший курс розглядає період з  
4 млн рр. до н.е. до 1500 р до н.е.; 
другий курс – з 1500 р. до н.е. до 
нашого часу. Студент досліджує 
першоджерела, щоб зрозуміти 
цінності людей того періоду та 
вторинні документи, щоб 
зрозуміти їх інтерпретацію 
вченими та коментаторами. 
Передбачено написання 5 ессе у 
кожному курсі для демонстрації 
отриманих знань та навичок. 

Війна та мир 
 

Історія, 
політологія 

Курс досліджує питання війни та 
миру, вплив стародавніх, 
середньовічних ідеологій, 
сучасної пропаганди на те, як 
людина цінить війну та мир.  

Жінки у 
сучасному 

бенгальському 
фільмі 

 
Англійська мова 

Курс досліджує сучасні 
бенгальські фільми, з акцентом 
на культурній ролі жінки в 
індійському соціальному 
контексті. Передбачено перегляд 
фільмів, веб-сайтів про кіно та 
групові усні презентації.  
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    Міжнародні 

справи 
 

Географія та 

урбаністика, 

історія, 

політологія 

Курс пропонує вступ до вивчення 

міжнародних справ для 

зрозуміння впливу важливих 

історичних та сучасних напрямів 

на життя людей. Передбачено 

розгляд історичних документів, 

класичних текстів з вивчення 

міжнародних відносин та сучасні 

перспективи стану світу з 

численних дисциплінарних 

перспектив.  
Світові 

постановки 
 

Театр 

Курс досліджує різноманітні 

форми постановок у різних 

країнах світу. Передбачено 

перегляд презентацій, лекцій, 

відео та відвідування міжнародних 
постановок у Філадельфії. 

Світові регіони та 

культури: 

різноманітність та 

взаємозв’язок 
 

Антропологія, 

географія та 

урбаністика, 
соціологія 

Курс розглядає питання впливу 

процесу глобалізації на людей 

різних культурних регіонів. На 

основі 4 регіонів студент 

досліджує, як люди борються з 

проблемами навколишнього 

середовища, зростання населення, 
швидкої міграції до міст, 

релігійними та етнічними 

конфліктами. Передбачено лекції, 
обговорення, практичні 

відвідування місць Філадельфії 

та особливих заходів, що 

прославляють між народність 

міста.  
Світове 

суспільство у 

літературі та 

фільмах 
 

Арабська мова, 

сходознавство, 

китайська мова, 

англійська мова, 

французька мова, 

німецька мова, 

єврейська мова, 

італійська мова, 

японська мова, 

іудаїстика, 

корейська мова, 

дослідження 

Латинської 

Америки, 

політологія, 

російська мова, 

іспанська мова 

Курс досліджує певну 

національну культуру, вивчаючи 

її літературу та фільми.  
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Додаток Г 

 

Блок фахової підготовки навчальних планів  

 

№ Назва університету Назва 

дисципліни 

К
-т

ь
 к

р
ед

и
т
ів

 

Цілі 

М
о

ж
л

и
в

іс
т
ь

 

п
о

в
т
о
р

ен
н

я
 

к
у

р
су

 

Ф
о

р
м

и
 

п
р

о
в

ед
ен

н
я

 

1. Танцювальна імпровізація 

1 Бойєрський коледж 
Танцювальна 

імпровізація 
2 

Здобуття досвіду 

використання довільної 

комбінації рухів, що 

відображають поняття руху, 

гру, образи та медіа-джерела. 

Мета – допомогти студентам 

відкрити та розвивати свій 

потенціал. 

Так  

2 
Каліфорнійський 

державний університет 
Імпровізація 2 

Використання імпровізації як 

вступ до структурної форми; 

індивідуальні та групові 

проблеми. 

 
4 години 

практичних 

занять 

3 
Школа музики, театру й 

танцю Університету 

Північної Кароліни 

Контактна 

імпровізація 
1:0:3 

Розвиток навичок імпровізації 

у виступі 
Так  

Дослідження та 

імпровізація в 

танці 
1:0:3 

Дослідження елементів танцю 

для творчого розвитку 

репертуару власних рухів, 

спонтанної групової взаємодії 

та хореографічних навичок. 

  

4 
Університет штату 

Вірджинія 

Імпровізація 2 

Дослідження спонтанних 

рухів тіла з метою 

усвідомлення можливостей 

тіла, створення нових рухів та 

творчості руху. 

 

1 лекція та  
2 години 

практичних 

занять 

Контактна 

імпровізація  
(на вибір) 

2 
Дослідження техніки 

партнерської взаємодії у 

формі імпровізації. 
 

1 лекція та  
2 години 

практичних 

занять 

5 Університет Аризони 
Основи 

імпровізації для 

хореографів 
1 

Знайомство з принципами 

імпровізації, використанням 

базових елементів рухів, 

якістю рухів, орієнтуванням у 

просторі та прийняттям 

спонтанних творчих рішень. 

Так  

6 
Школа танцю  

«Шарон Дізней Ланд» 
Танцювальна 

імпровізація 
1 

Знайомство з творчим 

процесом. Зосередження на 

імпровізації як інструменті 

для  розкриття унікального 

вокабуляру та засобі 

заохочення розвитку творчих 

голосів. 

 

Кульмінація – 
фінальний 

творчий 

проект 

7 
Університет  

Південного Міссісіпі 
Танцювальна 

імпровізація 
3 

Дослідження танцювальних 

елементів за допомогою 

спонтанного акту створення 

та виконання руху. 

  

8 
Брокпортський коледж 

Університету штату  
Нью-Йорк 

Танцювальна 
імпровізація 

2-3 

Розвиток засобів композиції 

та виступу. Дослідження 

історичного підґрунтя та 

зв’язок з іншими видами 

мистецтва. 
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Контактна 

імпровізація 
3 

Дослідження техніки 
взаємодії партнерів за 
допомогою принципів 

контактної імпровізації. За 
допомогою послідовності 

вправ студенти досліджують 
розподіл ваги та розглядають, 

як саме сучасні митці 
застосовують ці принципи в 

хореографії. 

  

9 
Бельхейвенський 

університет 

Імпровізація І 1 

Знайомство з принципами 
імпровізації, використанням 

базових елементів рухів, 
орієнтуванням у просторі, 
розвитком танцювального 
вокабуляру та прийняттям 

спонтанних творчих рішень. 

  

Імпровізація ІІ 1 
Продовження попереднього 

курсу. 
  

10 Іллінойський університет 

Основи 
майстерності 
імпровізації 

1 

Досвід обраних базових 
процесів взаємодії рухів, як 

індивідуальних, так і 
групових, особлива увага 
приділяється органічному 

економічному використанню 
тіла, динаміка та якість якого 

необхідні для виступу. 

  

Контактна 
імпровізація в 
театрі, музиці, 

танці І 

1 

Набуття фізичних здібностей, 
необхідних для 

практикування контактної 
імпровізації, партнерського 
танцю, а також здатності до 
імпровізації та виконання. 

Так 

Відвідування 

лекцій та 

подій поза 

межами 

факультету 

Контактна 
імпровізація в 
театрі, музиці, 

танці ІІ 

1‒2 

Набуття фізичних здібностей, 
необхідних для 

практикування контактної 
імпровізації, партнерського 

танцю, а також здатності до та 
виконання. 

Так 

Відвідування 

лекцій та 

подій поза 

межами 

факультету 

Імпровізація 
(поглиблене 
вивчення) 

1 

Дослідження фізичних 
здібностей та філософських 

концептів на базі 
імпровізаційної практики. 

Студенти практикують 
індивідуальні та колективні 
підходи до імпровізаційних 

структур, систем та 
досліджують, як імпровізація 
використовується в сучасних 

виступах. 

 

Кульмінація – 
виступ на 

публічних та 

приватних 

заходах. 

1. Техніка сучасного танцю 

1 Бойєрський коледж 

Техніка 
сучасного танцю 

ІА 
2 

Розвиток базових 
танцювальних навичок та 

понять для успішного 
виступу (перфомансу). 

Так 
(обов’язково 

повторю-
ється двічі в 

різних 
семестрах) 

 

Техніка 
сучасного танцю 

ІB 
2 

Розвиток базових 
танцювальних навичок та 

понять для успішного 
виступу (перфомансу). 

Так 
(обов’язково 

повторю-
ється двічі в 

різних 
семестрах) 

 

Техніка 
сучасного танцю 

ІІА 
2 

Розширення діапазону, 
контролю та чистоти 

виконання для створення 
більш складного 

танцювального ряду. 

Так  
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Техніка 

сучасного танцю 

ІІB 
2 

Розширення діапазону, 

контролю та чистоти 

виконання для створення 

більш складного 

танцювального ряду. 

Так  

Техніка 

сучасного танцю 

ІІІА 
2 

Удосконалення технічної 

точності, чуттєвості та 

різноплановості перфомансу. 

Так 
(обов’язково 

повторю-
ється двічі в 

різних 

семестрах) 

 

Техніка 

сучасного танцю 

ІІІB 
2 

Удосконалення технічної 

точності, чуттєвості та 

різноплановості перфомансу. 

Так 
(обов’язково 

повторю-
ється двічі в 

різних 

семестрах) 

 

Техніка 

сучасного танцю 

ІVA 
2  

Так 
(обов’язково 

повторю-
ється двічі в 

різних 

семестрах) 

 

Техніка 

сучасного танцю 

IVB 
2  

Так 
(обов’язково 

повторю-
ється двічі в 

різних 

семестрах) 

 

2 
Каліфорнійський 

державний університет 

Техніка 

сучасного  
танцю І 

3 
Навики техніки сучасного 

танцю середнього рівню 

складності. 

Так 

(максимум 

до 6 

кредитів у 

різних 

семестрах) 

6 годин 

практичних 

занять 

Техніка 

сучасного  
танцю ІІ 

3 
Навики техніки сучасного 

танцю середнього рівню 

складності. 

Так 

(максимум 

до 6 

кредитів у 

різних 

семестрах) 

6 годин 

практичних 

занять 

Техніка 

сучасного  
танцю ІІІ 

2 

Навики техніки  
сучасного танцю 

середнього/поглибленого 

рівню складності. 

Так 

(максимум 

до 4 

кредитів у 

різних 

семестрах) 

6 годин 

практичних 

занять 

Техніка 

сучасного танцю 

IV 
2 

Навики техніки сучасного 

танцю поглибленого рівню 

складності. 

Так 

(максимум 

до 8 

кредитів у 

різних 

семестрах) 

6 годин 

практичних 

занять 

3 
Школа музики, театру й 

танцю Університету 

Північної Кароліни 

Сучасний  
танець ІІІ 

1:0:3 

Розвиток технічних навичок 

сучасного танцю. Підвищена 

складність рухів, ритму та 

просторового дизайну, з 

наголосом на естетичних та 

експресивних якостях. 

Так  

Сучасний 

танець: теорія та 

техніка 

(середній рівень 

складності ) 

2:1:3.5 

Теорія та практика техніки 

сучасного танцю середнього 

рівню складності та його 

втілення у артистичній та 

професійній сфері. 

Так  
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Сучасний  
танець IV 

1:0:3 

Вдосконалення технічних 

навичок сучасного танцю. 

Підвищена складність рухів, 

ритму та просторового 

дизайну з наголосом на 

естетичних та експресивних 

якостях. 

Так  

Сучасний 

танець: теорія та 

техніка 

(поглиблений 

рівень 

складності) 

2:1:4 

Теорія та практика техніки 

сучасного танцю 

поглибленого рівню 

складності та його втілення у 

артистичній та професійній 

сфері. 

Так  

4 
Університет штату 

Вірджинія 

Техніка 

сучасного танцю 

І + семінар 
3+3 

Вивчення та тренування за 

принципами техніки 

сучасного танцю. Наголос на 

положенні тіла, формуванні 

просторових розташувань, 

гнучкості, силі та кін 

естетичних уявлень 

Так 

(максимум 

до 12 

кредитів за 

рекомен-
дацією 

викладачів) 

(1 лекція та 

6 годин 

практичних 

занять)* 
2 курси. 

Курс 

включає 

щотижневе 

групове 

дослідження 

технік, що 

мають 

відношення 

до усіх сфер 

танцю. 

Техніка 

сучасного танцю 

ІІ + семінар 
3+3 

Подальше вивчення та 

тренування за принципами 

техніки сучасного танцю 

середнього рівню складності 

для кращої координації всіх 

елементів танцю. 

Так 

(максимум 

до 12 

кредитів за 

рекомен-
дацією 

викладачів) 

(1 лекція та 

6 годин 

практичних 

занять)* 
2 курси. 

Курс 

включає 

щотижневе 

групове 

дослідження 

технік, що 

мають 

відношення 

до усіх сфер 

танцю. 

Техніка 

сучасного танцю 

ІІІ + семінар 
3+3 

Вивчення та тренування за 

принципами техніки 

сучасного танцю 

поглибленого рівню 

складності. Вивчення рухів 

потребує більшої сили та 

гнучкості, формування  

просторових розташувань 

вимагає покращеної 

координації, кінестетичних 

уявлень та естетичної 

чуттєвості. 

Так 

(максимум 

до 12 

кредитів за 

рекомен-
дацією 

викладачів) 

(1 лекція та 

6 годин 

практичних 

занять)* 
2 курси. 

Курс 

включає 

щотижневе 

групове 

дослідження 

технік, що 

мають 

відношення 

до усіх сфер 

танцю. 

Техніка 

сучасного танцю 

IV + семінар 
3+3 

Препрофесійне вивчення та 

тренування за принципами 

техніки сучасного танцю. 

Вивчення рухів потребує 

високого рівню чистоти, сили 

та гнучкості, формування 

просторових розташувань 

вимагає високого рівню 

координації, глибоких  

Так 

(максимум 

до 12 

кредитів за 

рекомен-
дацією 

викладачів) 

(1 лекція та 

6 годин 

практичних 

занять)* 
2 курси. 

Курс 

включає 

щотижневе 

групове  
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кінестетичних уявлень та 
естетичної чуттєвості. 

Дослідження широкого 
спектру виконавських 

якостей. 

 

дослідження 
технік, що 

мають 
відношення 
до усіх сфер 

танцю. 

5 Університет Аризони 
Техніка 

сучасного танцю 
(на вибір) 

2 

Дослідження рухів людини як 
мистецької форми, з 

акцентом на розвиткові сили, 
гнучкості та координації. 

Так 
(максимум 

до 8 
кредитів 

або 4 
повторів) 

 

6 
Школа танцю  

«Шарон Дізней Ланд» 
Техніка 

сучасного танцю 
2 

Інтенсивне тренування 
щонайменше з трьох технік 
сучасного танцю з метою 
розвитку навичок руху, 

кінетичного сприйняття, 
креативності, 

інтелектуального розуміння 
та різноплановості. 

Так 
(студент 
повинен 

набрати 16 
кредитів з 

цієї 
дисципліни, 

по 4 
кредити 
кожного 

року 
навчання). 

 

7 
Університет  

Південного Міссісіпі 

Техніка 
сучасного  
танцю ІІ 

3 
Знайомство з технікою 

сучасного танцю. 

Так 
(максимум 

до 12 
кредитів 

 

Техніка 
сучасного  
танцю ІІІ 

3 
Дослідження та розвиток 

техніки сучасного танцю та 
прикладних теорій. 

Так 
(максимум 

до 12 
кредитів 

 

Техніка 
сучасного  
танцю IV 

3 

Техніка сучасного танцю 
поглибленого рівню 

складності та прикладний 
аналіз руху. 

Так 
(максимум 

до 12 
кредитів) 

 

8 
Брокпортський коледж 

Університету штату  
Нью-Йорк 

Техніка 
сучасного  

танцю І 
3 

Знайомство з факультетом 
хореографії та багатьма 

аспектами професії 
танцівника. Охоплює техніку 

сучасного танцю, 
імпровізацію та завдання з 

композиції танцю. 

  

Техніка 
сучасного  
танцю ІІ 

3 

Курс для початківців. 
Зосереджується в основному 
на техніці сучасного танцю, 

охоплює дослідження з науки 
танцю та соматики. 

  

Техніка 
сучасного  
танцю ІІІ 

3 
Середній рівень підготовки. 
Зосереджується в основному 
на техніці сучасного танцю. 

  

Техніка 
сучасного  
танцю IV 

3 

Поглиблений рівень 
підготовки. Зосереджується 

на техніці сучасного та 
балетного танцю. 

  

9 
Бельхейвенський 

університет 

Техніка 
сучасного  
танцю ІІ 

1/2–1/2 
Техніка сучасного танцю 

середнього рівню складності. 
  

Техніка 
сучасного  
танцю ІІІ 

1/2+1/2 
Техніка сучасного танцю 
середнього/поглибленого 

рівню складності. 
  

10 Іллінойський університет 
Основи техніки 

сучасного танцю 
1-3 

Елементарна техніка з 
наголосом на 

концептуальному розумінні 
принципів руху та розвитку 

технічних навичок та 
виконавської чутливості. 

Так 
(максимум 

до 18 
годин) 
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Техніка 
сучасного танцю 
(середній рівень 

складності) 

1–3 

Подальше вивчення 
концептів попереднього 

курсу, з наголосом на 
якісному та точному 

виконанні різних технічних 
стилів. 

Так 
(максимум 

до 18 
годин) 

 

Техніка 
сучасного танцю 
(середній/підви
щений рівень 
складності) 

1–3 

Подальше вдосконалення 
концептів попередніх курсів, 
з наголосом на віртуозності 

та універсальності. 

Так 
(максимум 

до 18 
годин) 

 

Техніка 
сучасного танцю 

(поглиблене 
вивчення) 

1–3 
Сучасна техніка – поглиблене 

вивчення. 

Так 
(максимум 

до 16 
годин) 

 

2. Балет 

1 Бойєрський коледж 

Балет ІА 2 

Оволодіння базовою 
класичною балетною 

лексикою та підготовку для 
професійного навчання на 

середньому рівні. 

Так  

Балет ІB 2 

Оволодіння базовою 
класичною балетною 

лексикою та підготовку для 
професійного навчання на 

середньому рівні. 

Так  

Балет ІІА 2 

Збільшення балетної лексики 
та удосконалення навичок 

для створення більш 
складних комбінацій. 

Так  

Балет ІІВ 2 

Збільшення балетної лексики 
та удосконалення навичок 

для створення більш 
складних комбінацій. 

Так  

2 
Каліфорнійський 

державний університет 

Техніка 
балетного  

танцю І 
3 

Навики техніки балетного 
танцю  середнього рівню 

складності. 

Так 
(максимум 

до 6 
кредитів у 

різних 
семестрах) 

6 годин 
практичних 

занять 

Техніка 
балетного  
танцю ІІ 

3 
Навики техніки балетного 
танцю середнього рівню 

складності. 

Так 
(максимум 

до 6 
кредитів у 

різних 
семестрах) 

6 годин 
практичних 

занять 

Техніка 
балетного  
танцю ІІІ 

2 

Навики техніки балетного 
танцю 

середнього/підвищеного 
рівню складності. 

Так 
(максимум 

до 4 
кредитів у 

різних 
семестрах) 

6 годин 
практичних 

занять 

Техніка 
балетного  
танцю IV 

2 
Навики техніки балетного 
танцю  підвищеного рівню 

складності. 

Так 
(максимум 

до 8 
кредитів у 

різних 
семестрах) 

6 годин 
практичних 

занять 

3 
Школа музики, театру й 

танцю Університету 
Північної Кароліни 

Вступ до балету 1:0:3 
Ознайомлення з базовими 

балетними техніками. 
Так  

Балет І 1:0:3 

Розвиток технічних навичок 
балету, включаючи напрям 

тіла, центрування, оберти та 
французьку балетну лексику, 
з наголосом на безпечному  

та ефективному  
використанні тіла. 

Так  
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Балет ІІ 1:0:3 

Розвиток технічних навичок 

балету, включаючи 

кваліфіковане центрування та 

чітку артикуляцію рухового 

вокабуляру, з наголосом на 

ускладненому вокабулярі та 

музикальності. 

Так  

Балет ІІІ 1:0:3 

Подальший розвиток 

технічних навичок балету, 

включаючи динамічне 

центрування, корекцію 

тіла/думки, відчуття власного 

положення у просторі, з 

наголосом на самоекспресії за 

допомогою балету. 

Так  

Балет IV 1:0:3 

Вдосконалення 

кінестетичних, експресивних 

та естетичних принципів 

сучасного балету на 

високому/професійному 

рівні. 

Так  

4 
Університет штату 

Вірджинія 

Техніка 

балетного  
танцю І 

2+2 
Фундаментальне вивчення 

принципів техніки балетного 

танцю. 

Так 

(максимум 

до 8 

кредитів за 

рекомен-
дацією 

викладачів) 

(1 лекція та 

2 години 

практичних 

занять)* 
2 курси 

Техніка 

балетного  
танцю ІІ 

2+2 
Вивчення балету на 

середньому рівні, тренування 

та практики балетних технік. 
 

(1 лекція та 

2 години 

практичних 

занять)* 
2 курси 

Техніка 

балетного  
танцю ІІІ 

2+2 

Поглиблене тренування, 

вивчення та практика 

балетних технік, 

зосередження на 

вдосконаленні та вміннях 

виконання. 

Так 

(максимум 

до 12 

кредитів за 

рекомен-
дацією 

викладачів) 

(1 лекція та 

2 години 

практичних 

занять)* 
2 курси 

Техніка 

балетного  
танцю IV 

2 

Препрофесійне вивчення та 

практика балетних технік, 

зосередження на 

вдосконаленні технічних 

навичок та елементів 

динамічного виконання в 

балеті. 

Так 

(максимум 

до 12 

кредитів) 

1 лекція та  
2 години 

практичних 

занять 

Техніка балетного 

танцю І 
Лабораторне 

заняття 

1+1 

Поглиблене вивчення 

балетних технік на базовому 

рівні. Наголос на центруванні 

та поглибленій практиці 

балетних кроків. 

Так 

(максимум 

до 4 

кредитів за 

рекомен-
дацією 

викладачів) 

2 години 

практичних 

занять*  
2 курси 

(проводиться 
паралельно з 

курсом 

Техніка 

балетного 

танцю І) 

Техніка балетного 

танцю ІІ 
Лабораторне 

заняття 

1+1 
Поглиблене вивчення 

балетних технік на 

середньому рівні. 

Так 

(максимум 

до 4 

кредитів за 

рекомен-
дацією 

викладачів) 

2 години 

практичних 

занять*  
2 курси 

(проводиться 
паралельно з 

курсом 

Техніка 

балетного 

танцю ІІ) 
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5 Університет Аризони 

Техніка 

балетного  
танцю І 

2+2  

Так 

(максимум 

до  
8 кредитів 

чи  
4 повторів) 

 

Техніка 

балетного  
танцю ІІ 

2+2  

Так 

(максимум 

до  
8 кредитів 

чи  
4 повторів) 

 

Техніка 

балетного  
танцю ІІІ 

2+2  

Так 

(максимум 

до  
8 кредитів 

чи  
4 повторів) 

 

6 
Школа танцю  

«Шарон Дізней Ланд» 

Техніка 

балетного танцю 
2 

Зосереджений та 

усвідомлений підхід до 

техніки балетного танцю та 

методів його викладання. 

Наголос на позиції тіла, 

координації та можливості 

застосовувати балетні техніки 

в усіх формах танцю. 

Так 

(студент 

повинен 

набрати 16 

кредитів з 

цієї 

дисципліни, 
по 4 

кредити 

кожного 

року 

навчання). 

 

Заняття з балету 

для чоловіків  
(на вибір) 

1 

Поглиблене вивчення техніки 

балетного танцю для 

чоловіків, з акцентом на 

стрибках, обертах та інших 

вміннях, необхідних для 

класичних чоловічих партій. 

  

Пуанти  
(на вибір) 

1 
Поглиблене вивчення техніки 

балетного танцю. 
  

7 
Університет  

Південного Міссісіпі 

Техніка 

балетного  
танцю І 

3+3 
Обговорення та практика 

навичок балету. 

Так 

(максимум 

до  
12 годин) 

 

Техніка 

балетного  
танцю ІІ 

3+3 

Продовження та подальше 

покращення техніки 

балетного танцю середнього 

рівню складності. 

  

Техніка 

балетного  
танцю ІІІ 

3+3 
Продовження та подальше 

покращення техніки 

балетного танцю. 

Так 

(максимум 

до  
12 годин) 

 

8 
Брокпортський коледж 

Університету штату  
Нью-Йорк 

Основи балету 4 

Ознайомлення з основами 

класичного балету з акцентом 

на техніці, позиції тіла та 

вправах біля станка та в залі. 

Наголошується балетна 

лексика та її застосування. 

  

Балет  
(середній рівень 

підготовки) 
4 

Продовження вивчення 

класичного балету середнього 

рівню складності, поєднує 

роботу біля станка та в залі. 

  

Балет 

(поглиблений 

рівень 

підготовки) 

4 

Заняття з техніки балетного 

танцю, що поєднує роботу 

біля станка та в залі, адажіо, 

птіт алегро та гранд алегро. 

Розвиток вмінь та стилю. 
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9 
Бельхейвенський 

університет 

Техніка 

балетного  
танцю ІІ 

1/2+1/2 
Техніка балетного танцю 

середнього рівня складності. 
  

Техніка 

балетного  
танцю ІІІ 

1/2+1/22 
Техніка балетного танцю 

середнього/поглибленого 

рівня складності. 
  

Техніка 

балетного  
танцю IV 

1/2+1/22 
Техніка балетного танцю 

поглибленого/препрофесійно

го рівня складності 
  

10 Іллінойський університет 

Основи техніки 

балетного танцю 
1–2 

Основи балету, наголос на 

розташування, вдосконалення 

адажіо, піруетів, стрибків, 

кроків. 

Так 

(максимум 

до  
8 годин) 

 

Техніка 

балетного танцю 

(середній рівень 

підготовки) 

1–2 

Подальший розвиток 

концептів руху та лексики, з 

наголосом на технічному 

розвитку та ускладнених 

комбінаціях рухів. 

Так 

(максимум 

до  
8 годин) 

 

Техніка 

балетного танцю 

(середній/вищий 

рівень 

підготовки 

1–2 

Подальший розвиток 

концептів руху та 

вокабуляру, для танцівників 

підвищеного технічного 

рівню з можливістю 

виконання балетної лексики. 

Так 

(максимум 

до  
8 годин) 

 

Техніка 

балетного танцю 

(поглиблене 

вивчення) 
(на вибір) 

1–3 
Балет для студентів вищого 

рівню підготовки 

Так 

(максимум 

до 
16 годин) 

 

4. Історія танцю 

1 Бойєрський коледж Історія танцю 3 

Зосередження на методах 

історичних досліджень. 

Оволодіння навичками 

історичних досліджень, 

вивчення різних жанрів та 

різних періодів в історії 

танцю. 

Ні  

2 
Каліфорнійський 

державний університет 
––––––––––– –––––– ––––––––––––––––– ––––––––– ––––––––– 

3 
Школа музики, театру й 

танцю Університету 

Північної Кароліни 

Історія танцю І: 

світові 

танцювальні 

традиції 

3:3 

Дослідження історичних та 

естетичних систем обраних 

світових танцювальних 

традицій, наголошення на 

взаємозв’язку між 

естетичними практиками та 

релігійними й соціальними 

потребами, та впливу 

культурної конвергенції на 

танець. 

  

Історія танцю І: 

танець у 

Сполучених 

Штатах 

3:3 

Дослідження історії танцю у 

Сполучених Штатах, 

наголошення на концертному 

та соціальному танці як 

синтезі Африканських та 

Європейських танцювальних 

традицій, обговорення 

виступів корінних 

американців. 

  

4 
Університет штату 

Вірджинія 

Дослідження 

історії танцю 
(балет) 

3 

Перший семестр: танець від 

ритуалу до сучасного балету, 

основи Західної естетики, 

розвиток балету. Другий 

семестр: Західний 

концертний танець від 

естетичного танцю кінця 19 

століття до сучасного танцю. 

 
3 лекційні 

години 
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Дослідження 

історії танцю 

(сучасний 

танець) 

3 

Перший семестр: танець від 

ритуалу до сучасного балету, 

основи Західної естетики, 

розвиток балету. Другий 

семестр: Західний 

концертний танець від 

естетичного танцю кінця 19 

століття до сучасного танцю. 

 
3 лекційні 

години 

5 Університет Аризони Історія танцю 3 
Історія танцю західної 

цивілізації від давнього 

Єгипту до теперішнього часу. 
 Лекція 

6 
Школа танцю  

«Шарон Дізней Ланд» 
Історія 

сучасного танцю 
2 

Курс надає студентам 

унікальну можливість 

проаналізувати танці з 

репертуару 20 століття. 

Досліджують сучасних 

танцівників з історичної 

перспективи. 

  

7 
Університет  

Південного Міссісіпі 

Танцювальні 

форми 20-го 

століття 
3 

Історія розвитку 

танцювальних форм 20 

століття, артистичних та 

соціальних передумов їх 

виникнення. 

  

8 
Брокпортський коледж 

Університету штату  
Нью-Йорк 

Історія та 

розвиток танцю 
3 

Дослідження історії танцю як 

культурного засобу від 

доісторичних часів до ранніх 

років 20 століття, 

дослідження ролі жінки та 

чоловіка у танцювальних 

виступах, хореографії, 

літературі та освіті. 

  

Танець 21-го 

століття: задачі 

та стилі 
3 

Дослідження походження та 

еволюції таню 20-го та 21-го 

століття, важливих 

танцівників та їх роботи, 

сучасні форми, тренди та 

стилі, дослідження 

танцювальної літератури 

через фільми, відео та 

письмові матеріали. 

  

9 
Бельхейвенський 

університет 

Історія танцю 

(західний 

концертний 

танець) 

3 

Історія та філософія танцю, 

еволюція танцю як форми 

театрального мистецтва від 

Ренесансу до танцю 20 

століття та сучасного 

контексту та трендів у 

західному танці. 

  

10 Іллінойський університет 

Історія танцю 3 

Ознайомлення з головними 

артистичними рухами в 

історії танцю від давньої 

Греції до 20 століття. Мета 

курсу: розуміння танцю з 

точки зору соціо-політичної 

ідеології статі, раси, 

сексуальності та національної 

ідентифікації. 

  

Семінар з історії 

танцю 
3 

Дослідження критичних 

піхдів до вивчення танцю, 

включаючи феміністичну 

теорію, пост структуральну 

та постколоніальну теорію, 

історіографічні та 

етнографічні методи. 

Так  
(до 6 

годин 

максимум) 
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5. Музика для хореографів (Музика в хореографії) 

1 Бойєрський коледж 
Музика для 

хореографів 
2 

Усвідомлення мови музики та 

оволодіння необхідною 

лексикою для аналізу, 

розвитку та передачі 

музичної ідеї в танці. 

Ні  

2 
Каліфорнійський 

державний університет 
Вступ до музики 

в хореографії 
2 

Основи музичного запису, 

прості та складні ритмічні 

структури, полі ритми, 

вміння використання ударних 

інструментів та вивчення 

історичних періодів музики в 

танці. 

 
4 години 

практичних 

занять 

3 
Школа музики, театру й 

танцю Університету 

Північної Кароліни 

Музика в 

хореографії 
2:1:2 

Вивчення взаємозв’язку звуку 

та руху, акомпанементу та 

танцю, 

акомпанементу/композитора 

та вчителя/хореографа, та 

практичне застосування цих 

понять. 

  

4 
Університет штату 

Вірджинія 

Музика та 

форми танцю 
2 

Дослідження різних 

традиційних та 

нетрадиційних концептів 

музики, що 

використовуються в танці. 

Зосередження на розумінні 

танцівника та використанні 

музики через аналіз руху та 

імпровізацію. 

 

1 лекція та  
2 години 

практичних 

занять. Курс 

включає 

лекцію, 

читання, 

слухання та 

рухові 

завдання. 

Дослідження в 

музиці для 

хореографії 
3 

Дослідження історії, теорії та 

естетики музики стосовно 

танцю. 
 

3 лекції. 

Курс 

включає 

лекції, 

слухання, 

читання, 

обговорення, 
письмо та 

усні 

презентації. 
5 Університет Аризони –––––––––– ––––– ––––––––––––––––– –––––––– ––––––––– 

6 
Школа танцю  

«Шарон Дізней Ланд» 

Музика для 

хореографів І 
2 

Ознайомлення з основами 

музики та їх взаємозв’язком з 

танцівником/хореографом. 

Зосередження на техніці 

монтажу звуку,обробки та 

запису, для використання під 

час виступів. Курс містить 

заняття на розуміння та 

ідентифікацію стандартних 

музичних жанрів та розвиток 

відчуття ритму. 

  

Музика для 

хореографів ІІ 
2 

Продовження попереднього 

курсу. Студенти досліджують  

широкий музичний 

репертуар, зосереджуючи 

увагу на перетині естетики 

сучасної музики та новітніх 

хореографічних практик. 

Курс включає подальший 

розвиток відчуття ритму. 

  

7 
Університет  

Південного Міссісіпі 
Музичний аналіз 

у танці 
3 

Базовий аналіз музики, що 

застосовується на занятті з 

техніки танцю, 

хореографічному виступі, при 

навчанні хореографії. 
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8 
Брокпортський коледж 

Університету штату  
Нью-Йорк 

Музика в танці 3 

Наголошує взаємодію ритму 

та динаміки у танці та русі, та 

ритмічний запис стосовно 

танцю. Досліджує музичні 

техніки, необхідні для 

забезпечення танцювальних 

рухів ударним 

акомпанементом. Забезпечує 

аналіз простих музичних 

форм, та знайомство з 

музичними ресурсами для 

танцю. 

  

9 
Бельхейвенський 

університет 
––––––––––– ––––– –––––––––––––––––– –––––––– ––––––––– 

10 Іллінойський університет 

Музична теорія 

для хореографів 
3 

Знайомство з основами 

музичної теорії з 

концентрацією на ритмі.  
І половина семестру 

концентрується на 

1) вивченні, розумінні та 

володінні основними 

музичними параметрами; 

2) аналітичному слуханні; 

3) записі; 4) транскрибуванні; 

5) читанні запису; 

6) виконанні простих 

ритмічних зразків. Друга 

половина – вивчення форми 

та формального аналізу 

стосовно хореографії, та 

більш складних параметрів 

музичної теорії. 

  

Вступ до 

музичного 

мистецтва 
3 

Можливість з розумінням 

обговорювати музику, 

ознайомлення з основними 

типами музики. 

 
1 лекція та  
1 група для 

обговорення 

6. Постановка танцю 

1. Бойєрський коледж 
Постановка 

танцю 
1 

Ознайомлення з технічними 

аспектами постановки танцю. 
Ні  

2 
Каліфорнійський 

державний університет 

Техніка 

постановки 

танцю 
1+1 

Участь у технічному 

забезпечення заходів 

факультету 

Так 

(максимум 

до 4 

кредитів у 

різних 

семестрах) 

2 години 

практичних 

занять 

Техніка 

постановки 

танцю 
1+1 

Участь у технічному 

забезпечення заходів 

факультету 

Так 

(комбінація 

цього і 

наступного 

курсу 

максимум 

до  
8 кредитів) 

2 і більше 

години 

практичних 

занять 

Техніка 

постановки 

танцю 
1+1 

Участь у технічному 

забезпечення заходів 

факультету 

Так 

(комбінація 

цього і 

наступного 

курсу 

максимум 

до  
8 кредитів) 

2 і більше 

години 

практичних 

занять 

3 
Школа музики, театру й 

танцю Університету 

Північної Кароліни 

Практикум з 

постановки 

танцю І 
1:0:3 

Досвід технічної постановки 

танцю. 

Так 

(повто-
рюється 

двічі) 
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Практикум з 

постановки 

танцю ІІ 
1:0:3 

Досвід технічної постановки 

танцю поглибленого рівню 

складності. 
Так  

4 
Університет штату 

Вірджинія 

Семінар з 

постановки 

танцю 
2 

Ознайомлення з основними 

принципами освітлення 

танцю та театру через лекції, 

практичну демонстрацію та 

обговорення. 

 2 лекції 

5 Університет Аризони –––––––––– ––––– –––––––––––––––––– –––––––– ––––––––– 

6 
Школа танцю  

«Шарон Дізней Ланд» 

Постановка 

танцю в команді 
1 

Аналіз та застосування 

навичок технічної постановки 

танцю, необхідних для 

індивідуальних проектів. 

Так 

(студент 

повинен 

набрати  
8 кредитів 

з курсу, по 

2 кредити 

кожного 

року) 

 

Технологія 

постановки 

танцю 
1 

Ознайомлення з основами 

дизайну сценічних костюмів, 

режисури, світлової 

сценографії, звукового 

супроводу та іншими 

аспектами постановки танцю. 

  

7 
Університет  

Південного Міссісіпі 
Постановка 

танцю 
1 

Ознайомлення та 

застосування вмінь 

постановки танцю. 

Так  
(до 8 разів) 

 

8 
Брокпортський коледж 

Університету штату  
Нью-Йорк 

Практикум з 

постановки 

танцю 
 

Досвід практичної роботи, що 

надає можливість зрозуміти 

процес постановки танцю. 
  

Постановка 

танцю 
3 

Охоплює всі аспекти 

постановки танцю, 

включаючи світлову 

сценографію, режисуру, 

дизайн сценічних костюмів, 

декорації та властивості 

танцю. 

  

9 
Бельхейвенський 

університет 

Постановка 

танцю І 
2 

Курс ознайомить студента з 

адміністративними 

потребами, вимогами до 

написання заявок на надання 

грантів та елементами 

реклами, необхідними для 

керівництва танцювальною 

компанією чи постановки 

власного артистичного 

продукту. 

  

Постановка 

танцю ІІ 
2 

Огляд технічних елементів 

постановки танцю 

(освітлення, звукового 

супроводу) та елементів 

управління (каса та реклама) 

  

10 Іллінойський університет 

Постановка 

танцю 
1 

Оглядає теоретичні та 

практичні аспекти 

постановки танцю. Включає 

світлову сценографію, дизайн 

костюмів, декорації, 

бутафорію, аудіо супровід, 

візаж та управління. 

  

Практикум з 

постановки 

танцю І 
1–2 

Практичний досвід 

постановки танцювальних 

концертів у центрі 

виконавських видів 

мистецтва Краннерта 

Так 

(максимум 

до 6 

годин)  
(1 година 

за концерт 

до 2 годин 

на семестр) 
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Практикум з 

постановки 

танцю ІІ 
1–2 

Практичний досвід 

постановки танцювальних 

концертів у центрі 

виконавських видів 

мистецтва Краннерта 

Так 

(максимум 

до 6 

годин)  
(1 година 

за концерт 

до 2 годин 

на семестр) 

 

Практикум з 

постановки 

танцю ІІІ 
1–2 

Практичний досвід всіх 

аспектів постановки 

танцювальних концертів у 

центрі виконавських видів 

мистецтва Краннерта у складі 

Факультета хореографії. 

Так 

(максимум 

до 6 

годин)  
(1 година 

за концерт 

до 2 годин 

на семестр) 

 

Практикум з 

постановки 

танцю ІV 
1–2 

Практичний досвід всіх 

аспектів постановки 

танцювальних концертів у 

центрі виконавських видів 

мистецтва Краннерта у складі 

Факультету хореографії. 

Так 

(максимум 

до 6 

годин)  
(1 година 

за концерт 

до 2 годин 

на семестр) 

 

7. Дипломний проект з хореографії 

1 Бойєрський коледж 
Дипломний 

проект з 

хореографії 
3 

Постановка творчого 

танцювального проекту, що 

виконується на випускному 

концерті, як завершення 

навчання студента за 

програмою підготовки 

бакалавра мистецтв. 

Так  

2 
Каліфорнійський 

державний університет 
–––––––––– ––––– –––––––––––––––––– –––––––– –––––––––– 

3 
Школа музики, театру й 

танцю Університету 

Північної Кароліни 
–––––––––– ––––– ––––––––––––––––– –––––––– –––––––––– 

4 
Університет штату 

Вірджинія 

Дипломний 

проект 

(курсовий 

проект) 

3 

Завершення навчання 

студента, фінальний проект, 

що активізує та стимулює 

студента у сферах виконання 

та хореографії. Проект 

повинен набути статусу 

публічного заходу. 

 
3 лекції 

 

5 Університет Аризони 

Дипломний 

проект 

(курсовий 

проект) 

1–3 

Завершення навчання, 

самостійний проект, що 

демонструє синтез 

навчального матеріалу, 

включаючи всебічні знання 

дисципліни та її методик. 

  

6 
Школа танцю  

«Шарон Дізней Ланд» 

Незалежний 

дипломний 

проект: танець 
2 

Студент може запропонувати 

незалежний проект будь-
якому викладачу школи 

танцю. Проект повинен 

відображати специфічні 

інтереси студента, що не 

повторюють зміст пройдених 

дисциплін. Якщо викладач 

прийме пропозицію, він 

виступає керівником проекту 

та спостерігає й оцінює 

роботу студента. Письмову 

пропозицію, з описом обсягу 

та змісту проекту, системи та 

засобів оцінювання, повинен 

затвердити керівник проекту 

та декан школи танцю. 
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7 
Університет  

Південного Міссісіпі 

Дипломний 

курсовий проект 

з хореографії 
3 

Огляд та роз’яснення цілей. 

Хореографічні ресурси, 

дослідження сучасних 

танцювальних студій, 

написання танцю, інтенсив. 

  

8 
Брокпортський коледж 

Університету штату  
Нью-Йорк 

Дипломний 

курсовий проект 

з хореографії 
3    

9 
Бельхейвенський 

університет 
Дипломний 

проект 

Осінь 1 

кредит, 

весна 2 

кредити 

Підсумковий процес з 

координації, зі схвалення 

викладачів. Проект може 

включати дослідження, 

виступ, хореографію, 

постановку чи поєднання 

всього. 

Обов’язко

во пройти 

двічі 
 

10 Іллінойський університет 
Випускний 

дипломний 

проект 
1-2 

Створення підсумкового 

хореографічного проекту 

Так  
(до 2 годин 
максимум) 

 

8. Хореографія 
1 Бойєрський коледж –––––––––– ––––– –––––––––––––––––– –––––––– ––––––––– 

2 
Каліфорнійський 

державний університет 
–––––––––– ––––– –––––––––––––––––– –––––––– ––––––––– 

3 
Школа музики, театру й 

танцю Університету 

Північної Кароліни 

Хореографія І: 
вміння 

3:2:3 
Вивчення елементів часу, 

простору та дизайну, як 

художньо значимих у танці 
  

Хореографія ІІ: 

процес 
2:1:2 

Дослідницька та 

композиційна практика в 

хореографії та створенні 

танцю 

  

Хореографія ІІІ: 

групові форми 
3:2:3 

Вивчення та дослідження у 

розвитку хореографічних 

матеріалів для груп різного 

розміру. Особливий наголос 

на техніці для інтеграції 

формальних цінностей та 

артистичного замислу. 

  

4 
Університет штату 

Вірджинія 
Хореографія/ 

виступ 
3+3 

Студенти досліджують 

вміння хореографії та техніки 

виступу, опрацьовуючи 

сольні та групові виступи, 

змінюючи ролі 

хореографа/режисера та 

виконавця. 

 

(2 лекції та  
2 години 

практичних 

занять)* 
2 курси 

5 Університет Аризони 

Базова 

хореографія 
2+2 

Вивчення елементів часу, 

простору та енергії; основні 

концепти побудови фрази та 

структури в композиції 

танцю. 

  

Хореографія 

(поглиблене 

вивчення) А 
2 

Розвиток руху та мотиву для 

сольних та групових 

композицій. 
  

Хореографія 

(поглиблене 

вивчення) В 
2 

Баланс інтуїтивних та 

інтелектуальних компонентів 

творчого процесу для 

створення значущих та 

витончених танців. 

  

6 
Школа танцю  

«Шарон Дізней Ланд» 

Семінар з 

хореографії/ 
виступ 

1 

Щотижневе зібрання усіх 

студентів та викладачів 

школи танцю, а також 

студентів з інших 

спеціальностей інституту. 

Показ та критика 

студентських робіт, 

підготованих до виступу. 

Так 

(Студент 

повинен 

набрати  
8 кредитів, 

по  
2 кредити 

кожного 

року) 
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Хореографія І 2 

Курс спрямований на 

розвиток експресивності руху 

та стимулює студентів до її 

вияву. 

 
Обов’язкові 

лабораторні 

заняття. 

Хореографія ІІ 2 

Надає студентам можливість 

глибоко зануритися у 

хореографічний процес. У 

першому семестрі наголос на 

поглибленому підході до 

формування рухового 

матеріалу для 

хореографічного розвитку. У 

другому семестрі йдеться про 

поглиблене дослідження 

форми, опису та змісту. 

 

Обов’язкові 

лабораторні 

заняття. 

Обов’язкова 

участь у 

танцювальних 
заходах Лос-
Анджелесу та 

критичне 

письмо. 

     

7 
Університет  

Південного Міссісіпі 
––––––––––– –––––– ––––––––––––––––– –––––––– ––––––––– 

8 
 

Брокпортський коледж 

Університету штату  
Нью-Йорк 

Вступ до 

хореографії 
3 

Робота з продукування рухів 

та розвиток композиційної 

структури у сольному танці. 
  

Хореографія 3 

Подальше вдосконалення 

навиків, отриманих у 

попередньому курсі (вступ до 

хореографії), розвиток 

хореографічних навиків для 

парного та групового танцю. 

  

Хореографія 

(поглиблене 

вивчення) 
3 

Постановка двох 

хореографічних робіт, з 

наголосом на хореографічній 

структурі, організації 

розкладу репетицій та 

важливих елементах 

постановки. 

  

9 
Бельхейвенський 

університет 
Хореографія 2 

Вивчення хореографічних 

форм та структур, музичних 

форм, компонентів 

драматичних та стилістичних 

форм. 

Лише 

осінь 

Включає 

хореографіч

ний проект 

10 Іллінойський університет 

Хореографічний 

процес І 
2 

Теорія та практика основ 

композиції танцю, наголос на 

творчій сольній роботі за 

допомогою різних підходів до 

композиції. 

  

Хореографічний 

процес ІІ 
2 

Хореографія для досвідчених 

студентів, включає 

постановку щонайменше 

однієї оригінальної роботи. 

Так  
(у різних 

семестрах 

до 10 

годин 

максимум) 

 

9. Виконавська майстерність 
1 Бойєрський коледж –––––––––– –––––– –––––––––––––––––– –––––––– ––––––––– 

2 
Каліфорнійський 

державний університет 
Виконавська 

майстерність 
2 Участь у виконанні танцю 

Так 

(максимум 

до  
4 кредитів 

у різних 

семестрах) 

 

3 
Школа музики, театру й 

танцю Університету 

Північної Кароліни 

Теорія та 

практика 

виконання 

танцю 

2:1:3 

Репетиції та виконання 

хореографії, що спрямована 

на перевірку рівня виконання 

студента. 

 

Практична 

робота 

супровод-
жується 

письмовими 

та усними 

завданнями 

  



302 

 

Продовження додатку Г 

  

Практичні 

заняття з 

виконавської 

майстерності 

1:0:3 

Практичний досвід 

постановки танцю та 

практики виконання. 

Неформальна чи формальна 

презентація хореографічних 

робіт, створених 

викладацьким складом та/чи 

випускниками. 

  

Практикум з 

виконавської 

майстерності 
1:0:3 

Тривалі репетиції, що 

закінчуються формальною чи 

неформальною презентацією 

хореографії, створеної 

студентами. 

Так 

(максимум 

до  
5 кредитів) 

За прослухо-
вуванням чи 

запрошенням 

4 
Університет штату 

Вірджинія 
Репетиції та 

виконання 
1–3 

Репетиції танцю та створення 

робіт для концерту. 

Так 

(максимум 

до  
4 кредитів) 

 

5 Університет Аризони ––––––––––– ––––– –––––––––––––––––– –––––––– –––––––––– 

6 
Школа танцю  

«Шарон Дізней Ланд» 
––––––––––– ––––– –––––––––––––––––– –––––––– –––––––––– 

7 
Університет  

Південного Міссісіпі 

Проект з 

виконавської 

майстерності 
1 

Вивчення та тренування 

хореографічних робіт 

викладацького складу та 

запрошених митців для 

виступу. 

Так 

(максимум 

до 8 годин) 
 

8 
Брокпортський коледж 

Університету штату  
Нью-Йорк 

Виконання 1–4 
Виконання сучасного танцю 

надає можливість вивчення 

виступу. 
Так  

9 
Бельхейвенський 

університет 

Методики 

виконання 

танцю 
1 

Курс створено для 

розширення перспектив 

студента у танці, руху до 
артистизму. Включає 

вивчення 1–2 хореографічних 

робіт. 

Лише 

весна 
 

Виконання ІІ 2 
Продовження попереднього 

курсу ↑ 
Повторю-
ється двічі 

 

Виконання ІІІ 2 
Продовження попереднього 

курсу ↑ 
Повторю-
ється двічі 

 

Виконання ІV 2 
Продовження попереднього 

курсу ↑ 
Повторю-
ється двічі 

 

10 Іллінойський університет 

Практикум з 

виконання 

студентських 

робіт І 

0.5–2 

Практикум з виконання, що 

передбачає репетиції та 

виконання студентських 

робіт під керівництвом 

викладачів. 

Максимум 

16 годин 

 

Практикум з 

виконання 

студентських 

робіт ІІ 

0.5–2 

Практикум з виконання, що 

передбачає репетиції та 

виконання студентських 

робіт під керівництвом 

викладачів. 

 

Практикум з 

виконання у 

дипломному 

проекті І 

0.5–3 

Практикум з виконання, що 

передбачає репетиції та 

виконання студентських 

робіт під керівництвом 

викладачів, виступ на 

концерті – захисті 

магістерських проектів. 

 

Практикум з 

виконання у 

дипломному 

проекті ІІ 

0.5–3 

Практикум з виконання, що 

передбачає репетиції та 

виконання студентських 

робіт під керівництвом 

викладачів, виступ на 

концерті – захисті 

магістерських проектів. 
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Практикум з 

виконавської 

майстерності 
Листопад І 

1–3 

Практикум з виконання, що 

передбачає репетиції та 

виконання творів викладачів 

та запрошених митців у Танці 

Листопаду. 

 

 

Практикум з 

виконавської 

майстерності 
Листопад ІІ 

1–3 

Практикум з виконання, що 

передбачає репетиції та 

виконання творів викладачів 

та запрошених митців у Танці 

Листопаду. 

 

Практикум з 

виконавської 

майстерності 
Лютий І 

1–3 

Практикум з виконання, що 

передбачає репетиції та 

виконання творів викладачів 

та запрошених митців у Танці 

Лютого. 

 

Практикум з 

виконавської 

майстерності 
Лютий ІІ 

1–3 

Практикум з виконання, що 

передбачає репетиції та 

виконання творів викладачів 

та запрошених митців у Танці 

Лютого. 

 

10. Танцювальний репертуар 

1 Бойєрський коледж 

Танцювальний 

репертуар І 
2–3 

Курс створено для надання 

студенту досвіду 

структурованих репетицій з 

викладачем-хореографом. 

Так 
Кульмінація – 
виступ восени 

Танцювальний 

репертуар ІІ 
3  Ні  

Танцювальний 

репертуар ІІІ 
3 

Курс надає студентам 

можливість вивчати та 

виконувати твори визнаного 

хореографа. 

Так  

2 
Каліфорнійський 

державний університет 
Репертуар 1–3 

Досвід репетицій та виступів 

в інтенсивному форматі. 

Так 

(максимум 

6 кредитів 

у різних 

семестрах) 

 

3 
Школа музики, театру й 

танцю Університету 

Північної Кароліни 

Основи 

танцювального 

репертуару 
1:0:3 

Розвиток навичок виконання 

шляхом репетицій та виступів 

у масштабному 

танцювальному творі 

викладацького складу чи 

визнаних митців у цій сфері. 

Так 

(необмежено) 
 

Танцювальний 

репертуар 
1:0:3 

Розвиток навичок виконання 

шляхом репетицій та виступів 

у масштабній танцювальному 

творі викладацького складу 

чи визнаних митців у цій 

сфері. 

Так 

(необмежено) 
 

Танцювальний 

репертуар 

(поглиблене 

вивчення) 

1:0:3 

Розвиток навичок виконання 

шляхом репетицій та виступів 

у масштабному 

танцювальному творі 

викладацького складу чи 

визнаних митців у цій сфері. 

Так 
Прослухо-
вування чи 

запрошення 

4 
Університет штату 

Вірджинія 
––––––––––– ––––– –––––––––––––––––– –––––––– ––––––––– 

5 Університет Аризони ––––––––––– ––––– –––––––––––––––––– –––––––– ––––––––– 

6 
Школа танцю  

«Шарон Дізней Ланд» 

Репертуар 

хореографічного 

колективу 
1 

Курс надає студентам 

можливість брати участь у 

процесі репетицій сучасного 

репертуару. 

 
Кульмінація – 
концертний 

виступ 

7 
Університет  

Південного Міссісіпі 
Репертуар 

першокурсника 
1 

Процес структурованих 

репетицій. 
 

Кульмінація – 
публічний 

виступ 
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Репертуар 

хореографічного 

колективу 
1 

Вивчення та практика 

хореографічних творів. 
  

8 
Брокпортський коледж 

Університету штату  
Нью-Йорк 

Танцювальний 

репертуар І 
3 

Ознайомлює студентів з 

обраним переліком 

хореографічних творів, за 

допомогою детального 

вивчення танців, надає 

можливість виконання 

вивченого репертуару на 
публічних концертах. 

  

Танцювальний 

репертуар ІІ 
3 

Ознайомлює студентів з 

обраним переліком 

хореографічних творів, за 

допомогою детального 

вивчення танців, надає 

можливість виконання 

вивченого репертуару на 

публічних концертах. 

  

9 
Бельхейвенський 

університет 
–––––––––– ––––– –––––––––––––––––– –––––––– –––––––––– 

10 Іллінойський університет –––––––––– ––––– –––––––––––––––––– –––––––– –––––––––– 
11. Композиція танцю 

1 Бойєрський коледж 

Композиція 

танцю І 
2 

Досліджуються основи 

хореографії. Виконуються 

сольні дослідження 

хореографічних проблем. 

Ні  

Композиція 

танцю ІІ 
2 

Курс вирішує проблеми 

презентації, форми, дизайну 

та змісту. 
Ні  

2 
Каліфорнійський 

державний університет 

Композиція 

танцю І 
 

Теорія та практика базових 

елементів композиції танцю. 
 

1 лекція та  
4 години 

практичних 

занять 

Композиція 

танцю ІІ 
 

Розвиток теми та стилю в 

заняттях у малих групах. 
 

1 лекція та  
4 години 

практичних 

занять 

3 
Школа музики, театру й 

танцю Університету 

Північної Кароліни 
––––––––––– ––––– –––––––––––––––––– –––––––– –––––––––– 

4 
Університет штату 

Вірджинія 
Композиція 3–3 

Основи базових елементів 

хореографії 
 

2 лекції та  
2 години 

практичних 

занять 
5 Університет Аризони –––––––––– ––––– –––––––––––––––––– –––––––– ––––––––– 

6 
Школа танцю  

«Шарон Дізней Ланд» 

Композиція І 2 

Курс має на меті 

стимулювати відкриття та 

розвиток творчого імпульсу в 

русі кожного студента. 

 
Обов’язкові 

практичні 

заняття 

Композиція ІІ 2 

За допомогою завдань, 

спостережень, обговорень та 

конструктивної критики 

студент продовжує 

дослідження рухового 

вокабул яру та знаходить свій 

власний хореографічний 

стиль. 

 
Обов’язкові 

практичні 

заняття 

7 
Університет  

Південного Міссісіпі 

Елементи 

композиції 

танцю 
3 

Дослідження елементів 

танцю, що застосовуються в 

хореографії. 
  

Композиція 

танцю, теорія та 

практичне 

застосування 

3 
Методи та підходи, що 

застосовуються в створенні 

танцю. 
  

  



305 

 

Продовження додатку Г 

8 
Брокпортський коледж 

Університету штату  
Нью-Йорк 

––––––––––– ––––– –––––––––––––––––– –––––––– –––––––––– 

9 
Бельхейвенський 

університет 

Елементи 

композиції І 
2 

Дослідження базових 

ритмічних, просторових та 

динамічних матеріалів у 

створенні танцювальних 

рухів. 

  

Елементи 

композиції І 
2 

Продовження попереднього 

курсу ↑ 
  

10 Іллінойський університет ––––––––––– ––––– –––––––––––––––––– –––––––– –––––––––– 
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Додаток Д 

 

Виконавська діяльність в університетах 

 

1 Бойєрський коледж музики і танцю в 

Університеті Темпл (Boyer College of 
Music and Dance at Temple 
University) 

Щороку пропонує різноманітні музичні та танцювальні 

виступи, концерти, сольні виступи, майстер-класи та лекції. 

Усі події є відкритими для відвідувачів, здебільшого 

безкоштовними.  
Сезон у Конвельському театрі танцю надає студентові 

можливість спробувати себе у якості танцівника та 

постановника танцю. Типовий сезон складається з двох 

студентських концертів, двох дипломних робіт магістра 

мистецтв, двох випускних робіт бакалавра мистецтв, 

концерту викладацького складу, та концерту викладачів. 

Також виступають запрошені артисти, відбувається показ 

репертуару, та неофіційні хореографічні виступи студентів. 

Нещодавніми гостями були Кайл Абрахам, Рені Харріс 

Пьюемувмент; Корнеліус Картер; Рут Андріен, колишня 

солістка хореографічного колективу Пола Тейлора, та Ніна 

Вотт, колишня учасниця хореографічного колективу Хосе 

Лімон [384].  
Дипломний проект з хореографії (3) – Спрямування на 

створення творчої постановки, що є завершенням навчання 

за бакалаврською програмою. 
Виробнича практика з хореографії (2) – Спрямування на 

набуття досвіду викладання хореографії. 
2 Каліфорнійський державний 

університет (California State 
University-Long Beach) 

Хореографія під керівництвом викладача  (1‒3) – самостійний 

хореографічний проект під керівництвом викладача, який 

закінчується сценічним виступом. 
Репертуар (1‒3) – Студенти вивчають та виконують твори 

визначних хореографів. Кінцевим результатом є концертний 

виступ. 
3 Школа музики, театру й танцю 

Університету Північної Кароліни 

(The School of Music, Theatre and 
Dance at University of North Carolina-
Greensboro) 

Студентам рекомендують планувати своє академічне та 

робоче навантаження з урахуванням можливостей виступу. 

Студенти повинні взяти участь у 2 концертах факультету на 

семестр, і якщо можливо, не більше 2 виступів поза 

факультетом.  
Можливості для виступу у Школі танцю є частиною 

навчального плану. Кожен студент, який бажає взяти участь 

у виступі, повинен регулярно відвідувати кожне заняття та 

активно брати участь у процесі підготовки до виступу.  
Можливості для виступу 
Наступні курси навчального плану пропонують кредити за 

виступи: 
Практикум з виконавської майстерності дозволяє студентам 

заробити кредит за виступ та/або репетиції студентських 

постановок. Студентів обирають за прослуховуванням 

кожного семестру, або за запрошенням. Курс може бути 

повторений максимум до 5 кредитів.  
Практичні заняття з виконавської майстерності пропонують 

студентам можливості для виступу у сучасному танці. Курс 

не може бути повторений.  
Танцювальний репертуар ІІ дозволяє студентам дозволяє 

студентам заробити кредит за роботу над реконструйованим 

чи новим репертуаром викладачів факультету чи запрошених 

професійних танцівників. Студенти можуть зареєструватися 

он-лайн. Танцювальні твори зазвичай представляють на 

осінньому чи весняному концерті Факультету. 
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  На Творчий дослідницький проект можна зареєструватися 

лише за запрошенням викладачів.  
Танцювальний репертуар ІІІ дозволяє студентам заробити 

кредит за роботу над реконструйованим чи новим 

репертуаром викладачів факультету чи запрошених 

професійних танцівників. Танцювальні твори представляють 

на концерті Факультету.  
Танцювальний репертуар (поглиблене вивчення) – це 

хореографія викладачів, доступна за запрошенням або 

прослуховуванням.  
4 Університет штату Вірджинія 

(Virginia Commonwealth University) 
Хореографічна програма Університету штату Вірджинія 

надає студентам різноманітні можливості взаємодії з 

викладачами та запрошеними артистами у академічному, 

професійному, творчому та виконавському контекстах. У 

Школі танцю студенти мають можливість співпрацювати з 

іншими студентами мистецького спрямування. Ці можливості 
включають візуальні види мистецтва, участь у мультимедійних 
заходах та виступах за межами факультету хореографії. 

Студенти можуть брати участь у численних формальних 

концертах, неформальних виступах та наочних лекціях 

факультету. Можлива практика викладацької діяльності, але 

студент повинен проконсультуватися зі своїм викладачем.  
Репетиції та виконання (2) – Репетиції та виконання 

постановок на концерті. Курс може бути повторено 

максимум до 4 кредитів. 
5 Університет Аризони (The University 

of Arizona) 
Велика кількість виступів кожного сезону (та бажаючих 

переглянути ці виступи) спонукає студентів до професійного 

зросту, що дає змогу впевненіше та вільніше почуватися на 

сцені. Хореографічний колектив Університету Аризони 

складається зі студентів бакалаврату та магістратури, бере 

участь у заходах, які відбуваються у просторих приміщеннях 

Театру танцю Стіві Елер.  
Танцювальний сезон доволі великий, близько 40 концертів 

на рік.  
За допомогою виступів студенти мають можливість 

інтегрувати та застосувати знання, отримані на заняттях.  
Студентська хореографія. 
Під час навчання в Університеті Аризони студенти можуть 

проявити себе у якості хореографа. Однією з таких 

можливостей є «Студент у фокусі» , концерт студентських 

постановок, обраних викладацьким складом школи танцю, та 

«Останній шанс станцювати», семестровий підсумковий 

показ хореографічних творів [362]. 
6 Школа танцю «Шарон Дізней Ланд» 

(The Sharon Disney Lund School of 
Dance) у Каліфорнійському інституті 

мистецтв (the California Institute of 
the Arts) 

Хореографія/виступ. Щотижневе заняття усіх студентів та 

викладачів Школи танцю, а також студентів інших 

спеціальностей Інституту. Підготовка до виступу. Студенти 

повинні підготувати хореографію для концертів. 

7 Університет Південного Міссісіпі 

(University of Southern Mississippi) 
Танцювальний колектив. 
Танцювальний колектив Університету Південного Міссісіпі 

було створено для виступів студентів та вдосконалення 

виконавської майстерності. Як члени колективу, студенти 

вивчають протокол та стандарти професійного танцю, таким 

чином готуючись до майбутньої кар’єри. Студент може 

увійти до складу колективу за прослуховуванням. 

Танцювальний колектив надає студентові цінний досвід 

виступів на великій сцені та готує до подальшої кар’єри. 

Стандарти колективу базуються на вимогах професійного 

танцю  –  вміннях,   знаннях   та   професіоналізмі.   Колектив 
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   виступає на концертах факультету та співпрацює з 

викладачами, студентами та запрошеними артистами. 

Кожного семестру всі студенти факультету хореографії 

повинні пройти прослуховування до колективу.  
Колектив першокурсників. 
Репертуар першокурсника – курс першого семестру. Це 

структурований процес репетицій, який завершується 

публічним виступом. По завершенні цього курсу студенти 

краще усвідомлюватимуть творчий процес та вимоги 

програми до професіоналізму. Студенти входять до складу 

Колективу першокурсників, працюють на репетиціях з 

викладачами над постановкою сучасного танцю. Протягом 

вивчення цього курсу студенти вдосконалюють виконавські 

навики та усвідомлюють колективний характер хореографії 

сучасного танцю. Курс готує студентів до успішного 

прослуховування до Танцювального колективу Університету 

Південного Міссісіпі. Уривки своїх постановок Колектив 

першокурсників виконує на Дні танцю, а в кінці семестру 

представляють весь номер на показі студентських робіт.  
Асоціація танцю коледжів США. 
Кожного року Відділ танцю Університету Південного 

Міссісіпі входить до Асоціації танцю коледжів США. Під час 

конференції, студенти зустрічаються з іншими танцівниками, 

відвідують концерти (за участю студентів інших коледжів та 

професійних танцівників/колективів) тощо. Для представлення 
відділу танцю викладачі обирають 3 хореографічні твори. 

Для розгляду свого твору студенти подають заявки [363].  
Виробнича практика з хореографії. 
Знайомство з хореографічною освітою як професією. 

Виробнича педагогічна практика. 
Методи у педагогіці танцю. 
Методи, матеріали та практичний досвід навчання танцю. 
Методи навчання танцю ІІ.  
Методи та практичний досвід планування, інструктування, 

складання програми хореографічної освіти у школі. 
4 курс – другий семестр присвячено практиці роботи у школі  
Практика викладання у початковій школі. 
Практика викладання у початковій школі  
Практика викладання у середній школі. 
Практика викладання у середній школі 

8 Брокпортський коледж (The College 

at Brockport) Університету штату 

Нью-Йорк (the State University of 

New York) 

Численні можливості для виступу та хореографії 
Студенти мають достатньо можливостей для професійного 

росту у якості хореографів та виконавців.  
Студенти мають шанс взяти участь у постановках викладачів 

та запрошених артистів.  
Щороку відбувається 6 показів студентських робіт, що дає 

кожному студенту можливість презентувати та виконати свій 

твір. Студенти працюють над постановками під керівництвом 
викладачів та художників по костюмах. Цей досвід 

професійного рівню готує студентів до майбутньої кар’єри у 

танці [226]. 
9 Бельхейвенський університет 

(Belhaven University) 
У 2017‒2018 н.р. Департамент танцю у Бельхейвенському 

університеті пропонує велику кількість концертів. Усі події 

містять оригінальні твори новаторського викладацького складу, 
запрошених артистів та студентські постановки [223].  
Педагогіка танцю. 
Включає досвід навчання під керівництвом викладача.  
Сучасні методи навчання.  
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  Методи навчання сучасних хореографічних технік для 

підготовки до навчання у студіях, рекреаційних відділах та 

публічних школах. Включає практичну діяльність. 
Методи навчання балетного танцю. 
Методи навчання техніки балетного танцю для підготовки до 

навчання у студії, рекреаційних відділах та публічних 

школах. Включає практичну роботу. 
10 Іллінойський університет (University 

of Illinois) 
Студенти мають можливість взяти участь у 20‒30 творах 

кожного навчального року та вдосконалити майстерність у 

спільних концертах з випускниками. Програма містить 

новаторську хореографію, що допомагає студентам 

вдосконалювати свої вміння та більш експресивно та 

хвилююче виконувати свої твори. Також студенти мають 

змогу взяти участь у Мюзиклах університету, наприклад 

Кабаре та Моя прекрасна Леді, співпрацювати з місцевими 

студіям, приєднатися до десятка танцювальних клубів 

кампусу [222]. 
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Науковий контекст подання загальноосвітніх дисциплін  

 

№ Назва напряму Навчальні дисципліни за напрямом 
1. Мистецтво Мистецтво у культурному контексті  

Мистецтво гри (Театр)  
Мистецтво слухача (Музикознавство)  
Мистецтво у східному світі: глядацький досвід (Історія мистецтва)  
Творчі проекти (Англійська мова)  
Творчий порив: мультидисциплінарний підхід (Театр)  
Театральна уява: мистецтво виконання у суспільстві (Театр)  
Дослідження музики (Музикознавство)  
Майбутнє телебачення (Телекомунікаційні засоби масової 

інформації)  
Грецький театр та суспільство (Грецька та римська класика) 
Історія мистецтва у Римі (лише Римський кампус) (Історія 

мистецтва)  
Століття джазу в Америці (Танець)  
Значення мистецтва (Філософія)  
Мистецтво та культура Філадельфії (Американістика)  
Шекспір у фільмах (Англійська мова)  
Шекспір та музика (Музикознавство)  
Місце релігійного поклоніння (Історія мистецтва, грецька та 

римська класика, релігія)  
Танець у Американському фільмі (Танець)  
Транснаціональне кіно (Англійська мова)  
Світова музика та культура (Музикознавство) 

2. Поведінка 

людини 
Азіатська поведінка та спосіб мислення (Сходознавство) 
Двомовні спільноти (Іспанська та португальська мова) Творча та 

організаційна поведінка (Стратегічний менеджмент) 
Поведінка злочинця (Кримінальне правосуддя) Самоідентифікація 

інвалідів (Географія та урбаністика, лікувальна фізкультура) 
Культура харчування (Англійська мова, іспанська та 

португальська мова)  
Емоційне сприйняття та лідерство (Стратегічна та організаційна 

комунікація)  
Глобальний альтруїзм (Архітектура)  
Соціальна екологія (Антропологія, географія та урбаністика)  
Людська сексуальність (Психологія, соціологія) 

Самоідентифікація та кризи (Управління персоналом) 

Міжособистісна комунікація (Організаційний розвиток)  
Діти, спільнота та протиріччя (Освіта)  
Мова у суспільстві (Антропологія, сходознавство, мови) 
Маргіналізоване суспільство: інвалідність та сексуальність 

(Дослідження інвалідності)  
Філософія людини (Філософія)  
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  Фотозображення (Образотворче мистецтво та дизайн, соціальна 

робота)  
У пошуках утопії (Англійська мова)  
Підлітки (Освіта)  
Діяльність розуму: Диявол змусив мене це зробити (Психологія)  
Молодіжні культури (Антропологія, освіта, соціологія) 

3. Раса та етнічна 

різноманітність 
Афро-американці та закон: зброя чи інструмент? (Юриспруденція)  
Класика афро-американського театру (Театр)  
Аспекти різноманітності (Туризм та управління готельним та 

ресторанним бізнесом)  
Втілення плюралізму (Танець)  
Етнічність та імміграція у США (Соціологія)  
Історія та важливість раси в Америці (Афроамериканістика, 

антропологія, географія та урбаністика, історія, політологія, 

соціологія)  
Імміграція та американська мрія: почути голос іммігранта 

(Антропологія, важливі мови, історія, італійська мова, російська 

мова, соціологія)  
Політика самоідентифікації у США (Історія, політологія, 

соціологія, фемінологія)  
Раса та етнічність в американському кіно (Кіно та медіа)  
Раса та самоідентифікація в іудаїзмі (Іудаїстика, релігія)  
Раса та бідність в Америці (Антропологія, латиноамериканістика, 

релігія, соціологія)  
Раса, самоідентифікація та досвід у американському мистецтві 

(мистецтвознавство) 
Раса у стародавньому Середземномор’ї (Грецька та римська 

класика)  
Раса на сцені: соціальне становлення самоідентифікації за 

допомогою театру та мистецтва (Театр)  
Представлення раси (Афроамериканістика, антропологія, 

англійська мова, історія) 
4. Наука та 

техніка 
Мозок (Психологія, нейронауки)  
Хімія вина (Хімія)  
Кіберпростір та суспільство (Інформатика)  
Обробка та аналіз даних (Інформаційна система управління)  
Цифровий світ 2020 (Електромеханіка)  
Катастрофи: геологія проти Голівуду (Геологія та екологія)  
ДНК: друг чи ворог? (Біологія)  
Навколишнє середовище (Будівництво, екологічна інженерія)  
Еволюція та вимирання (Наука про землю та навколишнє 

середовище)  
Гендерні питання у науці та техніці (Інформатика)  
Зелений проти сірого: покращення та підтримання міської 

екосистеми (Ландшафтна архітектура)  
Як все працює: фізика повсякденного життя (Фізика)  
У природи немає зворотного ходу (Хімія)  
Управління майбутнім (Фізика)  
Наука звуку (Фізика)  
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  Екологічний дизайн (Ландшафтна архітектура)  
Екологічно чисте середовище (Географія та урбаністика, наука 

про землю та навколишнє середовище, екологія)  
Технологічне перетворення (Машинобудування)  
Знайомий всесвіт (Фізика) 

5. Американське 

суспільство 
Американська економіка (Економіка, соціологія)  
Американська військова культура (Американістика, історія)  
Американські революції (Американістика, антропологія, географія 

та урбаністика, історія, соціологія)  
Сучасний соціальний рух у США (Стратегічна та організаційна 

комунікація)  
Інакомислення в Америці (Англійська мова, історія, соціологія)  
Чинення правосуддя (Кримінальне право)  
Освіта у глобальному місті (Урбаністика)  
Перші особи у Америці (Американістика)  
Дослідження Філадельфії (Історія)  
Стать в Америці (Соціологія, фемінологія)  
Вища освіта та американське життя: дзеркало нації 

(Американістика, управління освітою, англійська мова) 
Правосуддя в Америці (Кримінальне право)  
Ландшафт американської думки (Філософія)  
Закон та американське суспільство (Закон)  
Життя задля зміни (Феміністика)  
Створення американського суспільства: плавильний котел чи 

культурні війні? (Американістика, історія, філософія, політологія, 

соціологія)  
Люди, місце та навколишнє середовище (Суспільне та 

територіальне планування)  
Релігії у Філадельфії (Історія, релігія)  
Звуки революції (Американістика)  
Спорт та дозвілля в американському суспільстві (Соціологія, 

туризм та управління готельним та ресторанним бізнесом)  
Динаміка міста: глобальні, регіональні та місцеві зв’язки 

(Суспільне та територіальне планування, географія та урбаністика, 

соціологія) 
6. Світова 

спільнота 
Реклама та глобалізація (Реклама)  
Перейти межу: гендерний вимір глобалізації (Феміністика) 

Протистояти імперії: голос спротиву (Історія)  
Детективний роман (Важливі мови, англійська мова)  
Розвиток та глобалізація (Географія та урбаністика, історія, 

політологія, соціологія)  
Освіта для звільнення (Урбаністика)  
Еволюція культури (Антропологія)  
Гендер у світових спільнотах (Історія, феміністка)  
Глобальні міста (Географія та урбаністика)  
Світова криза: влада, політика (Історія)  
Світове рабство (Історія)  
Уявні міста (Кіно та медіа)  
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Продовження додатку Е 

  Латиноамериканські медіа (Телекомунікаційні засоби масової 

інформації)  
Латиноамериканська імміграція (Дослідження Латинської 

Америки)  
Танець у Філадельфії (Танець)  
Релігії у світі (Сходознавство, важливі мови, філософія, релігія)  
Поворотні моменти: поворотні моменти стародавнього світу: 

сучасний світ (Історія)  
Війна та мир (Історія, політологія)  
Жінки у сучасному бенгальському фільмі (Англійська мова)  
Міжнародні справи (Географія та урбаністика, історія, 

політологія)  
Світові постановки (Театр)  
Світові регіони та культури: різноманітність та взаємозв’язок 

(Антропологія, географія та урбаністика,соціологія)  
Світове суспільство у літературі та фільмах (Арабська мова, 

сходознавство, китайська мова, англійська мова, французька мова, 

німецька мова, єврейська мова, італійська мова, японська мова, 

іудаїстика, корейська мова, дослідження Латинської Америки, 

політологія, російська мова, іспанська мова) 
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Додаток Ж 

 

Наукові дисципліни 

 

Наукова дисципліна Кількість 

пропозицій 
Театр 6 
Музикознавство 5 
Історія 22 
Мова 29 
Засоби масової інформації 2 
Грецька та римська класика 3 
Філософія 5 
Американістика 10 
Сходознавство 4 
Менеджмент, управління 6 
Право, закон  6 
Політологія 5 
Релігія 5 
Географія та урбаністика 10 
Фізкультура  1 
Комунікація  3 
Архітектура 3 
Антропологія 10 
Психологія, нейронауки 4 
Економіка 2 
Соціологія 16 
Освіта 3 
Туризм 2 
Фемінологія 5 
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Додаток З 

 

Українські ЗВО, які здійснюють підготовку хореографів [53] 

 

№ Назва ЗВО Тип 
1. Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ) Університет 

2. Київський університет культури Університет 

3. Бердянський державний педагогічний університет (БДПУ)  Університет 

4. ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Університет 

5. 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені  
Івана Франка (ДДПУ) 

Університет 

6. Європейський університет (ЄУ) Університет 

7. Житомирський державний університет ім. Франка (ЖДУ) Університет 

8. Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв Академія 

9. 
Київський національний університет культури і мистецтв 
(Миколаївська філія) 

Університет 

10. Київський університет імені Бориса Грінченка Університет 

11. Криворізький національний університет Університет 

12. Криворізький педагогічний інститут КНУ Інститут 

13. Луганська державна академія культури і мистецтв (ЛДАКМ) Академія 

14. Львівський державний університет фізичної культури (ЛДУФК) Університет 

15. Львівський національний університет ім. Франка (ЛНУ) Університет 

16. 
Мелітопольський державний педагогічний університет  
ім. Б. Хмельницького (МДПУ) 

Університет 

17. 
Миколаївська філія Київського національного університету 
культури і мистецтв 

Університет 

18. 
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 

(НАКККіМ) 
Академія 

19 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 
(НПУ) Університет 

20. 
Національний університет фізичного виховання і спорту України 

(НУФВСУ) 
Університет 

21. Ніжинський державний університет ім. Гоголя (НДУ) Університет 

22. 
Південноукраїнський національний педагогічний університет  
ім. К. Д. Ушинського 

Університет 

23. 
Полтавський національний педагогічний університет ім. Короленка 
(ПНПУ) Університет 

24. 
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

(ПНУ) 
Університет 

25. Рівненський державний гуманітарний університет (РДГУ) Університет 

26. 
Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка 
(СумДПУ) 

Університет 

27. Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки Університет 
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Продовження додатку З 

28. 
Уманський державний педагогічний університет імені  
Павла Тичини (УДПУ) Університет 

29. Харківська державна академія культури (ХДАК) Академія 

30. 
Харківський національний педагогічний університет ім. Сковороди 
(ХНПУ) 

Університет 

31. Херсонський державний університет (ХДУ) Університет 

32. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (ХГПА) Академія 

33. 
Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. 

Винниченка (ЦДПУ) 
Університет 

 

27 університетів, 5 академій, 1 інститут  
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Додаток И 

 

Список опублікованих праць за темою дисертації 

 

Наукові праці, у яких опубліковано основні результати дисертації 

1. Сало Л. В. Зміст загальноосвітньої підготовки вчителів хореографії в 

університетах США. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні 

технології. 2015. № 5. С. 51–58. 

2. Сало Л. В. Організаційні особливості підготовки вчителів хореографії у 

США. Порівняльно-педагогічні студії. 2015. № 2. С. 63–69. 

3. Сало Л. В. Навчально-методичне забезпечення підготовки вчителів 

хореографії у США. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2018. 

Вип. 18. С. 407–416. 

4. Salo L. V. Broad context of general educational training of choreography 

teachers in the USA. Порівняльно-педагогічні студії. 2018. № 2. С. 36–45. 

5. Сало Л. В. Широкий контекст загальноосвітньої підготовки вчителів 

хореографії у США. Науковий часопис Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : 

реалії та перспективи. 2018. Вип. 65. С. 94–99. 

6. Salo L. Professional training of specialists in choreography in the universities 

of the USA : bibliographic analyses. Social and Human Sciences. Polish-

Ukrainian scientific journal. 2019. Vol. 02. URL : https://sp-sciences. 

io.ua/s2650836/salo_lesia_2019_._professional_training_of_specialists_in_ch

oreography_in_the_universities_of_the_usa_bibliographic_analyses._social_a

nd_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_02_22_ (accessed : 

13.07.2019). 

7. Сало Л. В. Підготовка хореографів у США : цінності і переконання. 

Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. 2020. № 7. 

С. 273–284. 

8. Сало Л. В. Розвиток вищої хореографічної освіти у США – від фізичної 
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культури до мистецтва. Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i 

fizjoterapia : monografia / redakcja naukowa : O. Zabolotna, D. Skalski, 

I. Grygus [itp.]. Starogard Gdański : Pomorska Szkoła Wyższa w 

Starogardzie Gdańskim, 2020. S. 57–72. 

Опубліковані праці апробаційного характеру 

9. Сало Л. В. Десять найкращих університетських програм хореографічної 

освіти у США. Сучасна іншомовна освіта в Україні : стан, проблеми, 

перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції 

(Умань, 16 жовт. 2014 р.). Умань, 2014. С. 222–225. 

10. Сало Л. В. Общеобразовательная подготовка учителей хореографии в 

университетах США как основа для профессионального развития. 

Непрерывное образование специалистов в современных условиях : опыт 

и перспективы : материалы ІІ Междунар. науч.-практ. Интернет-конф. 

(Москва, 22–23 сент. 2015 г.). Москва, 2015. С. 597–605. 

11. Сало Л. В. Университетские программы хореографического образования 

в США. Культура и образование : диалог времени : материалы 

Междунар. науч.-практ. конф. (Бухара, 24–25 декаб. 2015 г.). Бухара, 

2015. С. 28–31. 

12. Salo L. V. Institutional support of choreography teachers’ training in the 

USA. Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в 

контексті європейської інтеграції : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. 

конф. (Суми, 11–12 груд. 2017 р.). Суми, 2017. С. 72–73. 

13. Сало Л. В. Особливості підготовки хореографів у Каліфорнійському 

державному університеті. Міжкультурна взаємодія та комунікація : 

традиції, сучасність, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. 

конф. (Канів, 14–15 трав. 2019 р.). Канів, 2019. С. 80–82. 
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Додаток К 

 

Відомості про апробацію результатів дослідження 

 

1. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасна 

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

16 жовтня 2014 р.). Форма участі – заочна, публікація на тему: «Десять 

найкращих університетських програм хореографічної освіти у США». 

2. ІІ Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Непрерывное образование специалистов в современных условиях: опыт 

и перспективы» (Москва (Россия), 22‒23 сентября 2015 г.). Форма участі – 

заочна, публікація на тему «Общеобразовательная подготовка учителей 

хореографии в университетах США как основа для профессионального 

развития». 

3. Конференция «Культура и образование: диалог времени» (Бухара 

(Узбекистан), 24‒25 декабря 2015 г. ). Форма участі – заочна, публікація 

на тему: «Университетские программы хореографического образования 

в США». 

4. IV Міжнародна науково-практична конференція з використанням веб-

ресурсів (Суми, 11‒12 грудня 2017 р.). Форма участи – заочна, 

публікація на тему «Institutional support of choreography teachers' training 

in the USA». 

5. V Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні 

аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи» (Умань, 

18‒19 жовтня 2018 р.). Форма участі – очна, виступ на тему: 

«Навчально-методичне забезпечення підготовки вчителів хореографії у 

США».  

6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжкультурна взаємодія 

та комунікація: традиції, сучасність, перспективи» (Канів, 14‒15 травня 

2019 р.). Форма участі – очна, виступ і публікація на тему «Особливості 

підготовки хореографів у Каліфорнійському державному університеті». 
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Додаток Л 

 

Довідки про впровадження результатів дослідження 
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