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АНОТАЦІЯ 

 

Бідюк Д. Є. Професійна підготовка хореографів в університетах 

Великої Британії. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти». – Хмельницький 

національний університет, Міністерство освіти і науки України,                                       

м. Хмельницький; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України, Київ, 2020. 

У дисертації здійснено цілісний порівняльно-педагогічний аналіз 

професійної підготовки хореографів в університетах Великої Британії, а також 

обґрунтовано можливості використання британського досвіду в  системі 

мистецько-хореографічної освіти України.  

На основі аналізу наукової літератури з’ясовано, що у сучасному мистецько-

хореографічному, педагогічно-компаративному аспекті проблема підготовки 

хореографів в університетах Великої Британії не набула системного вивчення. 

Наукові досягнення українських і зарубіжних учених із проблем розвитку 

хореографічної освіти відкривають нові можливості для обґрунтування 

організаційно-дидактичних і методичних засад професійної підготовки хореографів, 

окреслення їхнього професійного поля у контексті міждисциплінарності знань, 

створення і реалізації спільних креативних мистецько-освітніх проектів. 

Помітний вплив на формування стратегії розвитку хореографічної освіти має 

діяльність професійних міжнародних організацій, що окреслюють перспективні 

вектори її розвитку, сприяють взаємодії й обміну освітніми здобутками, 

удосконалюють зміст стандартів та освітніх програм із хореографії, забезпечують 

неперервний професійний розвиток хореографів, популяризують хореографічне 

мистецтво у світі. 

Встановлено, що на початку ХХІ століття система хореографічної освіти 

Великої Британії розвивається в контексті європейських культурних, мистецьких та 

освітніх цінностей. Вона характеризується відкритістю, автономністю, гнучкістю, 
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багатофункціональністю та адаптивністю. Система охоплює взаємопов’язані 

компоненти (законодавчий, теоретико-методологічний, стратегічний, 

організаційний, змістово-технологічний, особистісний, управлінський, 

прогностичний), які забезпечують її динамічний і випереджувальний розвиток 

відповідно до напрямів державної культурно-освітньої політики, потреб 

хореографічного мистецтва, науки й практики. Виявом прогресивних тенденцій 

розвитку системи хореографічної освіти є постійне оновлення академічних та 

професійних стандартів, переосмислення соціальної ролі хореографа, відображення 

сучасних реалій хореографічного мистецтва у формуванні змісту освіти тощо. 

У процесі наукового пошуку з’ясовано, що професійна підготовка 

хореографів в університетах Великої Британії – це динамічний процес, який 

охоплює низку взаємопов’язаних філософсько-педагогічних і культурологічних 

дій, спрямованих на формування сучасних фахівців із високим рівнем 

хореографічної культури й розвиненим творчим та образно-драматургічним 

мисленням, які здатні вільно орієнтуватися в сучасних тенденціях розвитку 

хореографії, проводити актуальні дослідження, розробляти методики навчання 

танцювального мистецтва, володіти управлінськими й лідерськими якостями. 

Вивчення законодавчих документів, навчально-методичної літератури, 35 

освітніх програм університетів Великої Британії дало змогу обґрунтувати  

дидактичні засади професійної підготовки хореографів в університетах Великої 

Британії. Зокрема, виявлено такі організаційні й дидактичні особливості 

професійної підготовки: стандартизація професійної підготовки; диверсифікація 

освітніх програм; спрямованість змісту на міждисциплінарність знань та практико-

орієнтоване навчання; орієнтація на формування лідерських якостей; використання 

інноваційних методів і технологій навчання; стратегічне партнерство зі 

стейкхолдерами. 

Схарактеризовано стан професійної підготовки хореографів в Україні. 

Констатовано, що вона здійснюється за двома напрямами: мистецько-

хореографічним (підготовка у сфері виконавського мистецтва, балетмейстерської, 

викладацької, методичної діяльності в галузі початкової, профільної, фахової 
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передвищої мистецької освіти) та хореографічно-педагогічним (підготовка 

вчителя-хореографа для організації навчання хореографії в закладах шкільної та 

позашкільної освіти). Підвищення якості освітніх хореографічних послуг щодо 

формування професійної компетентності хореографів потребує гармонізації 

педагогічних впливів, сучасного навчально-методичного та інформаційного 

забезпечення. 

Порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки хореографів в 

університетах Великої Британії та України уможливив виявлення подібних та 

особливих підходів в обох країнах. Подібні підходи стосуються  законодавчо-

нормативного регулювання освітньої діяльності ЗВО з підготовки майбутніх 

хореографів; стандартизаціії підготовки; структури освітніх програм; організації 

навчання на модульній основі; використання педагогічних інновацій; підвищення 

кваліфікації й самоосвіти хореографів тощо. До особливих характеристик віднесено: 

міждисциплінарність й інтеграція змісту хореографічної освіти; створення 

відповідних умов для забезпечення студентоцентрованого навчання, академічної і 

професійної мобільності студентів; дотримання та реалізація принципу свободи 

вибору й свободи творчості; формування навичок танцювального лідерства; 

матеріальний та інформаційний супровід навчання; активна участь національних і 

міжнародних фахових організацій (асоціацій) у регулюванні змісту й організації 

практичної підготовки студентів-хореографів; дидактичне обґрунтування й 

розроблення концепції цифрового навчання та викладання хореографії; визнання 

результатів самоосвіти; міждисциплінарні підходи до визначення професійного 

поля хореографа тощо.  

Узагальнення результатів наукового пошуку професійної підготовки 

хореографів у британському й українському досвіді дало змогу сформулювати 

рекомендації щодо використання прогресивних ідей британського досвіду в системі 

мистецько-хореографічної освіти України за трьома рівнями: державним, 

інституційним та індивідуально-творчим.  

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що: 

уперше у вітчизняній педагогічній науці виявлено особливості й обґрунтовано 
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дидактичні засади професійної підготовки хореографів в університетах Великої 

Британії (стандартизація професійної підготовки; диверсифікація освітніх програм 

на основі принципів предметної концентрації, інтеграції, міждисциплінарності, 

прозорості діагностування творчих здібностей студентів; широкий спектр дисциплін 

вільного вибору (авторських курсів) і спеціалізацій; упровадження «кар’єрних 

модулів»; спрямованість навчання на творчий успіх та лідерські якості студентів з 

урахуванням теорій «танцювального плюралізму», «педагогіки танцювальної 

нотації», «танцювального лідерства»; використання «дидактично-демократичної 

моделі» навчання; пропагування самостійності пошуку власної освітньої та 

професійної траєкторії студентів на основі виконання незалежних творчих проектів; 

використання інноваційних методів і технологій навчання (мультиплікація, 

координація, авторські комплекси вправ з танцювальної майстерності, спортивні 

фітнес-технології, техніки соматичного навчання, рефлексивний щоденник); 

стажування в хореографічних колективах та «авторських школах»; гнучкий 

механізм професійної реєстрації випускників-хореографів у національних і 

міжнародних фахових асоціаціях; стратегічне партнерство зі стейкхолдерами); на 

основі порівняльно-педагогічного аналізу виявлено подібні підходи та особливості 

професійної підготовки хореографів у Великій Британії та Україні; обґрунтовано 

можливості використання прогресивних ідей британського досвіду в українській 

освітній практиці; удосконалено положення щодо змістового і навчально-

методичного забезпечення професійної підготовки хореографів в Україні з 

урахуванням особливостей британського досвіду; уточнено сутність поняття 

«професійна підготовка хореографа»; подальшого розвитку набули положення 

щодо впливу європейських тенденцій і діяльності міжнародних професійних 

організацій на інноваційний розвиток хореографічної освіти в Україні.  

Практичне значення дослідження полягає в розробленні навчально-

методичних рекомендацій «Професійна підготовка хореографів: порівняльний 

аспект» та обґрунтуванні можливостей використання досвіду Великої Британії для 

вдосконалення професійної підготовки хореографів в Україні. Матеріали 

дослідження можуть використовуватися в розроблені освітньо-професійних та 
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освітньо-наукових міждисциплінарних програм, дидактичних комплексів 

навчальних дисциплін для підготовки майбутніх хореографів, навчальних 

посібників, спецкурсів і спецсемінарів, а також для удосконалення системи 

оцінювання, планування самостійної роботи студентів. Результати наукового 

пошуку стануть у нагоді магістрантам, аспірантам, докторантам під час підготовки й 

реалізації досліджень, а також для вдосконалення професійної компетентності та 

професійного розвитку хореографів. 

Ключові слова: професійна підготовка, хореографічна освіта, хореограф,  

зміст освіти, форми й методи навчання, порівняльно-педагогічний аналіз, Україна, 

Велика Британія. 
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Pedagogical and Adult Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of 

Ukraine, Kyiv, 2020. 

The thesis presents the results of a holistic comparative-pedagogical analysis of 

choreographers’ professional training at UK universities. Also, it justifies the possibility of 

using the UK experience in the system of choreographic education in Ukraine. 

The analysis of the relevant scientific literature shows that the issue of 

choreographers’ professional training at UK universities has not been systematically 

studied in the context of the modern artistic-choreographic, pedagogical-comparative 

aspect. It is important to note that scientific achievements of Ukrainian and foreign 

researchers on the development of choreographic education open new opportunities to 
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justify the organizational, didactic and methodical principles of choreographers’ 

professional training, outline their professional field in the context of interdisciplinary 

knowledge and, finally, create and implement joint creative art and educational 

projects. 

One can observe how professional international organizations significantly 

influence the elaboration of the strategy for developing choreographic education. They 

isolate the promising vectors of its development, strengthen the interaction and 

exchange of educational achievements, improve the content of standards and degree 

programmes on choreography, ensure continuing professional development of 

choreographers and promote choreographic art in the world. 

The thesis proves that nowadays, the system of choreographic education in the UK 

is developing in the context of European cultural, artistic and educational values. It is 

characterized by openness, autonomy, flexibility, versatility and adaptability. The system 

covers interconnected components (legislative, theoretical-methodological, strategic, 

organizational, content-related, technological, personal, managerial, prognostic), which 

ensure its dynamic and advanced development under the areas in the state cultural and 

educational policy, needs of choreographic art, science and practice. The innovative trends 

in the development of the choreographic education system are its frequent updates in 

academic and professional standards, the choreographer’s social role, as well as the 

reflection of modern conditions of choreographic art in building the content of education. 

The thesis specifies that professional training of choreographers at UK universities 

is a dynamic process. It includes several interrelated philosophical, pedagogical and 

cultural actions aimed at preparing modern specialists with a high level of choreographic 

culture, well-developed creative and figurative-dramaturgical thinking and managerial and 

leadership skills, who can comprehend the current trends in choreography, conduct current 

research and develop dance teaching methods. 

The study of legal documents, educational and methodical literature and degree 

programmes offered by UK universities has made it possible to justify didactic 

principles of choreographers’ professional training at UK universities. In particular, the 

thesis isolates the following organizational and didactic features of choreographers’ 
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professional training: the standardization of professional training; the diversification 

of degree programmes; the focus of professional training on the interdisciplinarity of 

knowledge and practice-oriented learning; the cultivation of leadership skills; the use of 

innovative teaching methods and technologies; the strategic partnership with 

stakeholders. 

Besides, the thesis describes the state of choreographers’ professional training in 

Ukraine. It shows that such training is carried out in two areas, namely, artistic and 

choreographic (training in the field of performing arts, choreography, teaching and 

methodical activities in the field of primary, specialized, pre-university professional art 

education); choreographic and pedagogical (training choreographers to organize 

choreography in the context of school and extracurricular education). At the same time, 

the enhancement of the quality of educational choreographic services in terms of 

developing professional competency in choreographers should be accorded with 

pedagogical influences, modern teaching and information support. 

A comparative-pedagogical analysis of choreographers’ professional training at 

Ukrainian and UK universities proves the existence of similar and different approaches in 

both countries. The similar approaches include the following ones: the legal framework of 

educational activities in the context of future choreographers’ professional training in 

higher education institutions; the training standardization; the structure of degree 

programmes; the module-based learning; the use of pedagogical innovations; advanced 

training and self-study of choreographers. The different approaches are as follows: the 

interdisciplinarity and integration of choreographic education; the creation of conditions 

for student-centred learning and students’ academic and professional mobility; the 

observance and realization of the freedom of choice principle; the development of 

choreographic leadership; financial and informational support for the educational process; 

active participation of the national and international professional organizations 

(associations) in regulating the content and implementation of practical training of 

choreography students; didactic justification and development of the choreography digital 

learning and teaching concept; the recognition of self-study results; interdisciplinary 

approaches to defining professional areas of choreographers. 
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The generalization of the revealed features of choreographers’ professional 

training in the Ukrainian and UK experience has made it possible to elaborate some 

useful recommendations on the use of innovative ideas of the UK experience in the 

system of art and choreographic education in Ukraine at the three levels (state, 

institutional and individual-creative).  

The scientific value of the obtained results is as follows: for the first time, the 

peculiarities and didactic principles of choreographers’ professional training at UK 

universities (the standardization of professional training; the diversification of degree 

programmes based on the principles of subject-specific focus, integration, 

interdisciplinary, transparent identification of students’ creative skills; a wide range of 

optional courses (author’s courses) and specializations; the introduction of “career 

modules”; the focus of professional training on creative success and leadership skills of 

students, taking into account the theories of “dance pluralism”, “dance notation 

pedagogy”, “dance leadership”; the use of an educational “didactic-democratic model”; 

the encouragement of students towards independent search of their educational and 

professional trajectory based on the implementation of independent creative projects; 

the use of innovative teaching methods and technologies (animated cartoons; 

coordination, author’s sets of exercises in dance skills, sports fitness technologies, 

somatic training techniques, reflective diaries); internships in choreographic groups and 

“author's schools”; flexible mechanisms of dance graduates’ professional registration in 

national and international professional associations; strategic partnership with 

stakeholders) have been revealed and justified in Ukrainian pedagogy; similar 

approaches and peculiarities of choreographers’ professional training in the UK and 

Ukraine have been isolated based on a comparative- pedagogical analysis; the 

possibilities of using innovative ideas of the UK experience in Ukrainian educational 

practice have been justified; the provisions on the content, educational and methodical 

support for professional training of choreographers in Ukraine, taking into account the 

peculiarities of the UK experience, have been improved; the concept of 

“choreographers’ professional training” has been specified; the provisions on the 

influence of European trends and activities of international professional organizations 
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on the innovative development of choreographic education in Ukraine have been 

further developed. 

The practical value of the obtained research lies in developing educational and 

methodical recommendations, titled “Professional Training of Choreographers: a 

Comparative Aspect” and justifying the possibilities of using the UK experience to improve 

professional training of choreographers in Ukraine. The materials of the thesis can be used 

for developing educational-professional and educational-scientific interdisciplinary 

programmes, didactic complexes of academic courses for professional training of future 

choreographers, textbooks, specialized courses and seminars, as well as for improving the 

system of assessment and planning of students’ independent work. They can also be useful 

for undergraduates, graduate students and doctoral students in the preparation and 

implementation of research, as well as for those wishing to improve professional 

competency and professional development of choreographers. 

Keywords: professional training, choreographic education, choreographer, 

education content, teaching forms and methods, comparative-pedagogical analysis, 

Ukraine, the UK. 
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УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ 

BATD – (British Association of Teachers of Dance) – Британська асоціація 

викладачів танцю 

BDC – (British Dance Council) – Британська рада танцю 

CATS – (Credit Accumulation and Transfer Scheme) – Кредитно-трансферна 

система  

DELLS – (Department for Education, Lifelong Learning and Skills) – Уельський 

департамент освіти, навичок і навчання впродовж життя  

DENI – (Department of Education Northern Ireland) – Департамент освіти 

Північної Ірландії 

DfE – (Department for Education) – Департамент освіти  

ECTS – (European Credit Transfer System) – Європейська кредитно-

трансферна система 

ENQA – (European Network for Assurance in Higher Education) – Європейська 

асоціація забезпечення якості вищої освіти 

ESG – (European quality assurance standards and guidelines) – Європейські 

стандарти і рекомендації забезпечення якості освіти 

EUA – (European University Association) – Асоціація європейських 

університетів 

GCSE – (General Certificate of Secondary Education) – Загальний сертифікат 

про середню освіту 

HEQC – (Higher Education Quality Council) – Рада з оцінювання якості вищої 

освіти 

HESA – (Higher Education Statistics Agency) – Агентство статистики вищої 

освіти Великої Британії  

IDO – (International Dance Organization) – Міжнародна організація танцю 

IDTA – (International Dance Teachers' Association) – Міжнародна асоціація 

викладачів танцю 

ISTD – (Imperial Society of Teachers’ Dancing) – Королівське товариство 

вчителів танцю 

NDEO – (The National Dance Education Organization) – Національна 

організація хореографічної освіти  

NDP – (National Dance Project) – Національний танцювальний проект 

NOS – (National Occupational Standards) – Національні професійні стандарти 

ОПП – Освітньо-професійна програма  

QAA – (The Quality Assurance Agency for Higher Education) – Агенція 

забезпечення якості вищої освіти 

RAD – (Royal Academy of Dance) – Королівська академія танцю 

UCAS – (Universities and Colleges Admissions Service) – Служба прийому 

університетів і коледжів 

WDC – (World Dance Council) – Всесвітня рада танцю 

WDSF – (The World DanceSport Federation) – Всесвітня федерація 

спортивного танцю 

ЗВО – Заклад вищої освіти  
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https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-education
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Certificate_of_Secondary_Education
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. В умовах сучасних суспільних 

трансформацій змінюються стратегії, мета й цінності мистецької 

(хореографічної) освіти, орієнтовані на підготовку хореографів нового 

покоління, здатних творчо поєднувати хореографічно-педагогічну, мистецько-

хореографічну, хореографічно-спортивну, мистецько-управлінську та інші види 

професійної діяльності. Універсальність хореографічного мистецтва є засобом 

формування інноваційного потенціалу особистості хореографа як творця й 

транслятора культурно-естетичних цінностей. Сучасний хореограф постає як 

балетмейстер (асистент), актор-танцівник, художній керівник-постановник, 

педагог-організатор, тренер-викладач, менеджер-адміністратор, дослідник-

мистецтвознавець, тьютор-наставник, продюсер-медіатор, лідер-модератор. 

Розширення напрямів хореографічного мистецтва і професійних функцій 

хореографа зумовлює необхідність пошуку нових підходів, теоретичного 

осмислення та практичної реалізації механізмів удосконалення професійної 

підготовки хореографів. 

Виконання Законів України «Про освіту» (2018 р.), «Про вищу освіту» 

(2014 р.), «Про культуру» (2011 р.), а також вимог «Державного стандарту 

вищої освіти (перший (бакалаврський рівень) галузі знань 02 «Культура та 

мистецтво» за спеціальністю 024 «Хореографія» (2020 р.), «Концепції розвитку 

педагогічної освіти» (2018 р.), «Концепції сучасної мистецької школи» (2017 р.) 

потребує розуміння важливості мистецько-хореографічної освіти, соціально-

культурної ролі хореографа в успішній реалізації освітніх, культурних і 

хореографічних новацій. Хореографічна освіта в Україні спрямована на 

підготовку фахівців у сфері виконавського мистецтва, балетмейстерської, 

викладацької, методичної діяльності в галузі початкової, профільної, фахової 

передвищої мистецької освіти.  

Інтеграція України в європейський освітній простір, вивчення 

пріоритетних освітніх стратегій провідних європейських університетів у 

професійній підготовці хореографів інтенсифікує реформаційні процеси й 
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сприяє підвищенню якості хореографічної освіти. Очевидною є потреба 

дослідження найкращих світових освітніх практик із розбудови системи 

мистецької освіти, зокрема хореографічної.  

Звернення до досвіду професійної  підготовки хореографів у Великій 

Британії зумовлено такими чинниками: збереження фундаментальних традицій 

хореографічної освіти та врахування світових прогресивних тенденцій; 

хореографічна освіта є іміджевою складовою культурно-мистецького простору 

країни; висока академічна репутація й широка популярність британської 

хореографічної школи як осередку розвитку творчої особистості й 

танцювального лідерства; утримання високих світових рейтингів у 

танцювальних видах спорту; стандартизація хореографічної освіти з 

урахуванням принципу свободи вибору та свободи творчості; диверсифікація 

освітніх програм, професійних та академічних кваліфікацій; 

міждисциплінарність й інтегративність змісту підготовки; відкритість до 

педагогічних інновацій навчання хореографічного мистецтва; визначення 

ефективних інструментів та механізмів моніторингу академічних результатів; 

практико-орієнтована парадигма навчання. Забезпечення якості хореографічної 

освіти у Великій Британії регламентуються Законом «Про вищу освіту та 

дослідницьку діяльність» (2017) («Higher Education and Research Act», 2017), 

освітнім стандартом «Танець. Драматургія. Виконання» (2015, 2019) («Subject 

Benchmark Statement for Dance, Drama and Performance», 2015, 2019), 

професійним стандартом «Танцювальне лідерство» («The National Occupational 

Standards (NOS) for Dance Leadership», 2011), а також вимогами міжнародних 

фахових рад, організацій та асоціацій.  

Виявлення закономірностей та особливостей професійної підготовки 

хореографів в освітній системі Великої Британії відкриває нові можливості для 

вдосконалення дидактичного процесу, глибшого розуміння переваг і недоліків 

національної системи хореографічної освіти, прогнозування її розвитку на основі 

порівняльно-педагогічного аналізу досвіду обох країн. Цей процес посилює увагу 

до використання результатів досліджень із філософії освіти, мистецької 
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педагогіки, порівняльної професійної педагогіки, культурології, соціології, 

психології тощо. 

Українські вчені активно досліджують філософсько-аксіологічні проблеми 

мистецтва й естетизації мистецької освіти (І. Зязюн, М. Киященко, С. Кримський, 

В. Кудін, Н. Філіпчук та ін.); питання взаємозв’язку культурології та 

хореографічної освіти (М. Вовк, О. Комаровська, Г. Ніколаї, О. Олексюк, 

Г. Падалка, О. Рудницька, Т. Смирнова, Г. Сотська, М. Ткач, О. Фурса та ін.); 

важливі напрями психології мистецької творчості (Л. Виготський, Е. Помиткін, 

В. Рибалка та ін.); окремі аспекти творчого використання педагогічних інновацій 

у підготовці вчителів хореографії й керівників дитячих хореографічних 

об’єднань (Л. Андрощук, О. Бурля, С. Забредовський, П. Коваль, 

Н. Миропольська, С. Соломаха, Д. Шариков та ін.); питання міждисциплінарного 

аналізу найкращих освітніх здобутків (Н. Авшенюк, І. Андрощук, Н. Бідюк, 

О. Матвієнко, Н. Мукан, О. Огієнко, Н. Пазюра, Л. Пуховська, А. Сбруєва, 

В. Третько та ін.).  

Науковий і практичний інтерес становлять праці зарубіжних дослідників 

із проблем організації дидактичного процесу, обґрунтування змістових і 

процесуальних засад професійної підготовки хореографів, а саме: 

R. Mulholland, W. Timmons, В. Wenn, Y. Zanker (співвідношення емоційного 

інтелекту з рефлексією досвіду); E. Warburton (розвиток критичного мислення); 

J. Bonbright, J. Smith-Autard (взаємозв’язок педагогіки й танцювального 

мистецтва); M. Appel, J. Beck (організація навчання майбутніх хореографів); 

M. Bachler, H. Bailey, S. Buckingham, D. Bulterman, G. Cherry, J. Fournier, 

S. Morris, S. Popat, A. Rowley, R. Stevens, M. Turner (використання 

інформаційних технологій в хореографічній освіті); S. Hamalainen, 

L. Lavender (моніторинг і саморефлексія у викладанні й навчанні 

хореографії); J. Buckroyd, V. Karkou, P. Sanderson (хореотерапевтична 

підготовка, емоційні й артистичні характеристики хореографа); J. Brodie, 

J. Butterworth, D. Clark, E. Lobel (інноваційні моделі й методики навчання 

хореографії); S. Burns (практична підготовка та професійний розвиток 

https://www.tandfonline.com/author/Mulholland%2C+Rosemary
https://www.tandfonline.com/author/Timmons%2C+Wendy
https://www.tandfonline.com/author/Wenn%2C+Britta
https://www.tandfonline.com/author/Zanker%2C+Yvonne
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хореографів) та ін. У контексті проблеми дослідження важливе значення 

мають фундаментальні праці щодо інноваційних шляхів забезпечення 

неперервної професійної освіти та професійного розвитку фахівця 

(Ю. Бойчук, О. Дубасенюк, О. Кучерявий, О. Лавріненко, Л. Лук’янова, 

Н. Ничкало, М. Солдатенко, Л. Хомич та ін.). 

Як свідчить аналіз літературних і документальних джерел з проблеми 

професійної підготовки хореографів, зарубіжний досвід перебуває поза 

увагою українських науковців-компаративістів. Збереження 

фундаментального національного мистецько-освітнього досвіду й традицій 

на основі синтезу з досягненнями європейських цінностей та освітньої 

практики створює підґрунтя для окреслення нових пріоритетів розвитку 

хореографічної освіти та її вдосконалення в сучасних українських реаліях.  

Вивчення автентичних джерел, досвіду професійної підготовки 

хореографів у закладах вищої освіти (ЗВО) України уможливило виявлення 

суперечностей, зокрема між: європейськими викликами сучасної парадигми 

мистецько-хореографічної освіти й недостатнім усвідомленням значущості 

професійної підготовки хореографів у культурно-мистецько-освітньому 

просторі України; розширенням сфер професійної діяльності хореографів у 

контексті сучасних вимог ринку праці й недостатньою готовністю ЗВО 

України, що здійснюють підготовку хореографів, до забезпечення її якості 

відповідно до європейських освітніх стандартів; необхідністю використання 

інноваційних моделей, методик і педагогічних технологій навчання майбутніх 

хореографів та реальним станом їх реалізації в освітньому процесі ЗВО 

України; потребою педагогічної науки і практики у вивченні прогресивних ідей 

британського досвіду професійної підготовки хореографів та відсутністю його 

об’єктивного наукового аналізу й узагальнення у вітчизняній педагогічній 

компаративістиці.  

Актуальність проблеми, відсутність її цілісного вивчення і 

необхідність розв’язання окреслених суперечностей зумовили вибір теми 
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дослідження – «Професійна підготовка хореографів в університетах 

Великої Британії». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана відповідно до тематичного плану наукових досліджень 

Хмельницького національного університету «Психолого-педагогічна 

система становлення особистості фахівця» (ДР № 0114U005266). Тема 

роботи затверджена рішенням вченої ради Хмельницького національного 

університету (протокол № 7 від 28.01.2016 р.) та узгоджена в Міжвідомчій 

раді з координації наукових досліджень у галузі педагогічних і 

психологічних наук в Україні (протокол № 3 від 29.03.2016 р.). 

Мета дослідження: виявити дидактичні особливості професійної 

підготовки хореографів в університетах Великої Британії та обґрунтувати 

можливості творчої реалізації прогресивних ідей британського досвіду в 

Україні. 

Об’єкт дослідження: система хореографічної освіти Великої Британії. 

Предмет дослідження: дидактичні засади професійної підготовки 

хореографів в університетах Великої Британії. 

Відповідно до мети, об’єкта і предмета визначено такі завдання 

дослідження: 

1. Вивчити стан дослідженості проблеми професійної підготовки 

хореографів у педагогічній теорії та практиці. 

2. Виявити вплив європейських тенденцій розвитку хореографічної 

освіти на професійну підготовку хореографів у Великій Британії.  

3. Дослідити дидактичні засади професійної підготовки хореографів 

в університетах Великої Британії. 

4. Здійснити порівняльно-педагогічний аналіз професійної 

підготовки хореографів в університетах Великої Британії та України.  

5. Обґрунтувати можливості творчого використання прогресивних 

ідей британського досвіду у професійній підготовці хореографів в Україні та 

підготувати відповідні навчально-методичні рекомендації.  
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Концептуальна ідея дослідження полягає в обґрунтуванні професійної 

підготовки хореографів в університетах Великої Британії як культурно-

мистецько-освітнього феномену, що інтегрує: унікальні надбання історії 

британської культури й хореографічного мистецтва; сучасні виклики та 

прогресивні тенденції у розвитку хореографії; освітні інновації в навчанні 

хореографії; вимоги національних і міжнародних стандартів забезпечення 

якості  хореографічної освіти; інтереси хореографів-професіоналів та потреби 

майбутніх хореографів у проектуванні індивідуальної освітньо-професійної 

траєкторії й саморозвитку. Міждисциплінарне вивчення британського досвіду 

сприятиме збагаченню наукових поглядів вітчизняних учених і педагогів-

практиків новими ідеями щодо розроблення й обґрунтування перспектив 

розвитку хореографічної освіти, удосконалення професійної підготовки 

хореографів в Україні. 

Для реалізації окреслених завдань дібрано комплекс взаємопов’язаних 

методів дослідження: теоретичні – бібліографічний аналіз, порівняння й 

узагальнення для виявлення особливостей професійної підготовки хореографів 

у Великій Британії; структурно-функціональний аналіз – для обґрунтування 

дидактичних засад професійної підготовки хореографів; компаративно-

педагогічний аналіз – для порівняння й виявлення подібних і відмінних підходів 

до професійної підготовки хореографів у британському та українському досвіді; 

інтерпретаційно-аналітичний – для аналізу автентичних літературних, 

документальних й інших джерел; пошуковий – для виявлення раціонального та 

практично ціннісного досвіду в наукових розробках із порівняльної професійної 

педагогіки; таблично-графічний – для кількісного та якісного аналізу даних 

вступних кампаній у межах спеціальності «Хореографія»; статистичні – 

узагальнення й конкретизація статистичних даних щодо динаміки розвитку 

вищої хореографічної освіти у Великій Британії та Україні; емпіричні – 

спостереження, опитування, бесіди, дискусії з вітчизняними та зарубіжними 

фахівцями-хореографами, особисте вивчення автором досвіду танцювальних 

шкіл, хореографічних студій, університетів Великої Британії; прогностичний – 
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для обґрунтування перспективних напрямів і рекомендацій щодо 

вдосконалення професійної підготовки хореографів в Україні на основі 

творчого використання прогресивних ідей британського досвіду. 

Джерельна база дослідження: законодавчі акти Великої Британії, 

урядові постанови, документи, аналітичні і статистичні матеріали Департаменту 

освіти (DfE), Агенції забезпечення якості вищої освіти (QAA), Ради з 

оцінювання якості вищої освіти (HEQC), Британської ради танцю (BDC), Ради 

танцю та педагогічної підготовки (CDET), Королівської академії танцю (RAD), 

Національної асоціації викладачів танцю (NDTA), Королівського товариства 

вчителів танцю (ISTD), Міжнародної асоціації викладачів танцю (IDTA), 

Всесвітньої ради танцю (WDC); банк даних електронної документації 46 

університетів Великої Британії (35 освітніх програм підготовки хореографів); 

зарубіжна періодика («Dancing Times», «New Dance», «Contact Quarterly», 

«Writings on Dance», «Journal of Dance and Somatic Practices», «Research in Dance 

Education»); нормативні документи Міністерства освіти і науки України та 

навчально-методична документація ЗВО; наукові праці з проблем мистецької 

освіти і професійної підготовки хореографів; періодичні видання з порівняльної 

професійної педагогіки; матеріали міжнародних науково-практичних 

конференцій; інформація з мережі Інтернет. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, 

що: 

 уперше у вітчизняній педагогічній науці виявлено особливості й 

обґрунтовано дидактичні засади професійної підготовки хореографів в 

університетах Великої Британії (стандартизація професійної підготовки; 

диверсифікація освітніх програм на основі принципів предметної концентрації, 

інтеграції, міждисциплінарності, прозорості діагностування творчих здібностей 

студентів; широкий спектр дисциплін вільного вибору (авторських курсів) і 

спеціалізацій; упровадження «кар’єрних модулів»; спрямованість навчання на 

творчий успіх та лідерські якості студентів з урахуванням теорій «танцювального 

плюралізму», «педагогіки танцювальної нотації», «танцювального лідерства»; 
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використання «дидактично-демократичної моделі» навчання; пропагування 

самостійності пошуку власної освітньої та професійної траєкторії студентів на 

основі виконання незалежних творчих проектів; використання інноваційних 

методів і технологій навчання (мультиплікація, координація, авторські 

комплекси вправ з танцювальної майстерності, спортивні фітнес-технології, 

техніки соматичного навчання, рефлексивний щоденник); стажування в 

хореографічних колективах та «авторських школах»; гнучкий механізм 

професійної реєстрації випускників-хореографів у національних і міжнародних 

фахових асоціаціях; стратегічне партнерство зі стейкхолдерами); на основі 

порівняльно-педагогічного аналізу виявлено подібні підходи та особливості 

професійної підготовки хореографів у Великій Британії та Україні; обґрунтовано 

можливості використання прогресивних ідей британського досвіду в українській 

освітній практиці;  

– удосконалено положення щодо змістового і навчально-методичного 

забезпечення професійної підготовки хореографів в Україні з урахуванням 

особливостей британського досвіду; уточнено сутність поняття «професійна 

підготовка хореографа»; 

– подальшого розвитку набули положення щодо впливу європейських 

тенденцій і діяльності міжнародних професійних організацій на інноваційний 

розвиток хореографічної освіти в Україні.  

Практичне значення дослідження полягає в розробленні навчально-

методичних рекомендацій «Професійна підготовка хореографів: 

порівняльний аспект» та обґрунтуванні можливостей використання досвіду 

Великої Британії для вдосконалення професійної підготовки хореографів в 

Україні. Матеріали дослідження можуть використовуватися в розроблені 

освітньо-професійних та освітньо-наукових міждисциплінарних програм, 

дидактичних комплексів навчальних дисциплін для підготовки майбутніх 

хореографів, навчальних посібників, спецкурсів і спецсемінарів, а також для 

удосконалення системи оцінювання, планування самостійної роботи 

студентів. Результати наукового пошуку стануть у нагоді магістрантам, 

аспірантам, докторантам під час підготовки й реалізації досліджень, а також 
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для вдосконалення професійної компетентності та професійного розвитку 

хореографів. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Київської 

академії мистецтв (довідка № 060/01/10-07/34-1 від 28.02.2020), Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

(довідка № 06/26 від 23.05.2019), Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки (довідка № 03-28/02/781a від 09.04.2019), 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (довідка № 303 від 

07.06.2019), Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Короленка (довідка № 1802/01-60/57 від 11.06.2019), Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (довідка 

№ 1807 від 11.06.2019). 

Особистий внесок здобувача. У статті [4] дисертантом обґрунтовано 

можливості використання прогресивних ідей британського досвіду в системі 

хореографічної освіти України. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати 

дисертації оприлюднено під час науково-практичних конференцій і семінарів: 

міжнародних – «Якість вищої освіти: Українська національна система та 

Європейські практики» (Київ, 2018), «Професійне становлення особистості: 

проблеми і перспективи» (Хмельницький, 2017), «Розвиток порівняльної 

професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» 

(Київ; Хмельницький, 2016 – 2019); усеукраїнських – «Формування професійно-

мобільного фахівця: європейський вимір» (Львів, 2017), «Актуальні питання 

теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців» 

(Хмельницький, 2017), «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти» 

(Умань, 2016 – 2017); на засіданнях і науково-методичних семінарах кафедри 

психології та педагогіки Хмельницького національного університету (2015 –

 2018). Автор брав участь у міжнародних чемпіонатах світу зі спортивних 

танців та конгресах у Великій Британії («Blackpool Dance Festival», 2012 – 2013, 

2017 – 2019; «UK Open Championship», 2013, 2017 – 2020; «Blackpool Dance 

Festival International Congress», 2019); у майстер-класах і тренінгах топ-
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хореографів світу й Великої Британії; вивчав методичний досвід навчання 

майбутніх хореографів у хореографічних школах та університетах Великої 

Британії.  

Публікації. Основні результати дослідження відображено в 17 

публікаціях, із них: 6 статей у наукових фахових виданнях України, зокрема 2 у 

виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних; 1 – у 

збірниках наукових праць; 9 матеріалів конференцій; 1 навчально-методичні 

рекомендації. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотацій 

українською та англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (314 

найменувань, із них – 186 іноземною мовою) та 22 додатків. Загальний обсяг 

роботи становить 314 сторінок, із них 186 – основного тексту. Дисертація 

ілюстрована 4 таблицями й 17 рисунками.  
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РОЗДІЛ 1 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ХОРЕОГРАФІВ   

 ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНА НАУКОВА ПРОБЛЕМА  

 

У розділі на підставі вивчення наукової літератури проаналізовано стан 

опрацювання задекларованої проблеми, схарактеризовано напрями діяльності 

міжнародних професійних організацій щодо співпраці в модернізації 

хореографічної освіти у світовому мистецько-освітньому просторі, окреслено 

сучасні тенденції розвитку хореографічної освіти в європейському просторі 

та з’ясовано їхній вплив на хореографічні освітні традиції Великої Британії. 

 

1.1. Проблема професійної підготовки хореографів у науковій 

літературі  

 

Із початку ХХІ ст. триває активне реформування української системи 

освіти, зокрема мистецької, відповідно до вимог гуманістичної парадигми, 

потреб стейкхолдерів, інтересів студентів, академічних і професійних  

стандартів освіти країн Європейського Союзу. Система вищої освіти в 

Україні намагається всебічно реагувати на запити глобалізованого 

інформаційного суспільства, оскільки постає питання підготовки 

висококваліфікованих фахівців нової генерації, здатних ефективно 

працювати й бути конкурентоспроможними в міжнародній спільноті. Не 

становить винятку й культурно-мистецький освітній простір, який активно 

наповнюють новими ідеями, тенденціями, трансформаціями, комунікаціями 

тощо. Водночас в умовах глобальної проблеми світу (пандемії) з’явився 

новий формат «гібридного ландшафту» мистецтва, який переходить у 

тотальну цифровізацію, швидко втрачаючи реальність. В умовах сучасних 

суспільних трансформацій хореограф позиціонує себе як менеджер-

адміністратор, продюсер, лідер, модератор, медіатор. Розширення 

професійних функцій хореографа є певним викликом до пошуку нових 
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інструментів для створення й імплементації хореографічного продукту 

(«dance offer») на ринку хореографічної індустрії та арт-послуг. У зв’язку з 

цим, постала потреба в зміні стратегій, цілей, актуалітетів мистецької 

(хореографічної) освіти, що орієнтовані на підготовку хореографів нового 

покоління, здатних творчо поєднувати мистецько-хореографічну, 

хореографічно-педагогічну, хореографічно-спортивну, мистецько-

управлінську та інші види професійної діяльності. Інтеграція України до 

європейського освітнього простору, вивчення пріоритетних освітніх 

стратегій провідних європейських університетів щодо професійної 

підготовки хореографів інтенсифікують реформаційні процеси та сприяють 

підвищенню якості хореографічної освіти.  

Вибраний вектор наукового пошуку зумовив звернення до результатів 

досліджень із мистецької педагогіки, філософії сучасної освіти, порівняльної 

професійної педагогіки, культурології, психології тощо. Відповідно до 

міждисциплінарного характеру проблеми, наукові праці систематизовані за 

такими основними напрямами:  

– філософсько-аксіологічні актуалітети сучасного мистецтва й 

естетизації мистецької освіти, концептуальний контент мистецької освіти та 

хореографічної культури (М. Вантух, М. Вовк, І. Зязюн, О. Комаровська, 

В. Кудін, С. Кримський, Н. Миропольська, Т. Павлюк, Г. Падалка, 

О. Рудницька, Г. Сотська, Г. Філіпчук, Н. Філіпчук, В. Федоришин та ін.); 

– сучасні тенденції розвитку мистецько-хореографічної освіти в країнах 

ЄС та Великій Британії (Н. Долгова, Г. Ніколаї, Т. Повалій, І. Ткаченко та ін.);  

– теоретичні й методичні засади вдосконалення хореографічно-

педагогічної освіти, зокрема професійної підготовки вчителів хореографії й 

керівників дитячих хореографічних об’єднань (Л. Андрощук, О. Бурля, 

П. Коваль, Н. Миропольська, С. Соломаха, Д. Шариков та ін.);  

– окремі аспекти професійної підготовки хореографів і 

хореографічна підготовка в техніко-естетичних видах спорту (Є. Бірюк, 

С. Веселкіна, Т. Гордеєва, В. Кизім, Т. Лисицька, О. Мартиненко, 
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А. Тараканова, Н. Овчинникова, Ю. Ростовська, О. Румба, І. Соронович, 

М. Терехова, О. Філімонова та ін.);  

– питання кроскультурного аналізу найкращих освітніх здобутків у 

професійній підготовці фахівців різного профілю та їх ненепервного 

професійного розвитку (Н. Авшенюк, Н. Бідюк, О. Дубасенюк, О. Лавріненко, 

О. Локшина, Л. Лук’янова, Н. Ничкало, О. Матвієнко, Н. Мукан, Н. Пазюра, 

Л. Пуховська, О. Огієнко, А. Сбруєва, В. Третько та ін.); 

– організаційно-дидактичні й методичні засади професійної 

підготовки хореографів у британському досвіді (М. Аппель (M. Appel), 

С. Бакінгем (S. Buckingham), Дж. Бакройд (J. Buckroyd), Дж. Баттерворт 

(J. Butterworth), М. Бахлер (M. Bachler), Х. Бейлі (H. Bailey), Дж. Бек 

(J. Beck), С. Бернс (S. Burns), Дж. Бонбрайт (J. Bonbright), Дж. Броді 

(J. Brodie), Д. Бултерман (D. Bulterman), Б. Венн (В. Wenn), Ю. Занкер 

(Y. Zanker), В. Карку (V. Karkou), Д. Кларк (D. Clark), Л. Лавендер 

(L. Lavender), Е. Лобел (E. Lobel), Р. Малхоланд (R. Mulholland), С. Морріс 

(S. Morris), С. Попат (S. Popat), П. Сандерсон (P. Sanderson), Дж. Сміт-Отар 

(J. Smith-Autard), Р. Стівенс (R. Stevens), А. Роулі (A. Rowley), М. Тернер 

(M. Turner), В. Тіммонс (W. Timmons), Е. Уорбертон (E. Warburton), 

Дж. Фурньє (J. Fournier), С. Хамалайнен (S. Hamalainen), Г. Черрі (G. Cherry).  

Як засвідчують літературні джерела, більшість публікацій із проблем 

мистецької освіти є мистецтвознавчими, де схарактеризовано історико-

культурний контекст хореографії, створення художнього образу в танці, 

походження танцю та його зв’язок із вихованням й освітою, сутнісно-

змістову основу, осмислення природи рухів тощо.    

Мистецтво танцю, посідаючи особливе місце в житті людини, стає 

невичерпним джерелом пізнання, оскільки, трансформуючись в 

індивідуальну манеру, відображає через художні образи власне життя. 

Завдяки своїй унікальній здатності впливати на людину, мистецтво танцю 

дає незвичайні можливості особистості виявляти творчі пориви, розкривати 

таланти й здібності, реагувати та візуально виражати почуття. Танець 

https://www.tandfonline.com/author/Wenn%2C+Britta
https://www.tandfonline.com/author/Zanker%2C+Yvonne
https://www.tandfonline.com/author/Mulholland%2C+Rosemary
https://www.tandfonline.com/author/Timmons%2C+Wendy
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еволюціонує за допомогою візуальних засобів, до яких належать музика, 

ритм, симетрія й рисунок, що є формотворчою основою цілісності 

орнаментики танцю. Основний елемент форми танцю – його композиція, 

структура, які надають сутнісну завершеність змісту танцювального твору. 

Композиційність танцю формують співвідношення змістові елементи, їх 

розташування. Це своєрідний взаємозв’язок чи окреслення певних пропорцій 

між ними, згідно з художнім оцінюванням життєвого явища, що 

замальовується в танці. Мистецтво творення танцю й образу пластичними 

засобами вимагає спеціальних здібностей, художнього та естетичного смаку, 

відчуття ритму й музикального слуху (Шевнюк, 1995, с. 23). 

Хореографічне мистецтво – один із найкращих творчих виявів, що 

дають змогу переживати широку палітру емоцій та почуттів людини. 

Хореографічне мистецтво постійно розвивається, поглинає різноманіття 

танцювальних культур численних етносів. Хореографічне мистецтво 

найяскравіше запатентовує усвідомленість необхідності мистецтва в житті й 

набуття естетичного досвіду хореографом, що є специфічною програмою 

його соціальної поведінки. Відтворюючи життєві події, танцівник відшуковує 

власні уявлення про виразність танцю, розмірковуючи про майбутній образ. 

Хореографічне мистецтво слугує способом пізнання цінностей буття, отже, 

спонукає особистість дивитися на світ ціннісними категоріями. 

Серед перших досліджень навчання хореографічного мистецтва 

необхідно виокремити працю Ж. Новерра (1965) «Листи про танець», де 

акцентовано увагу на тому, що хореограф повинен старанно вивчати історію, 

міфологію, стародавні поетичні твори й різні науки. Отже, педагог-

балетмейстер має бути високоосвіченою творчою людиною. 

Із середини 1960-х років розроблено теоретичні засади науки про 

танець, що названа «хореологією» (Д. Бенеш, Р. Бенеш). Згодом цей термін 

набув більш широкої інтерпретації, нині він потрактований як «наука про 

хореографію» («choreology» – хореознавство). Дослідник О. Чепалов (2007) 

убачає в хореології науку про танець, що потребує розширення теоретичної 
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бази та більш конкретного опису об’єктів вивчення й засобів їх мовного 

втілення. Сучасний мистецтвознавець Д. Шариков (2008) кваліфікує 

хореологію як універсальну науку про теорію, історію й художню практику 

хореографічної культури взагалі, а також у контексті художньої культури та 

мистецтвознавчих наукових дисциплін, розширюючи межі студіювання.  

Термін «хореографія» (від грецького слова «χορεία» – танцюю і «γράφω» 

– пишу) – це мистецтво створення танцю. Термін був уперше використаний 

приблизно 1700 року в його буквальному значенні – нотації або стенографічні 

записи танцювальних рухів. Хореографія охоплює все, що пов’язане з 

мистецтвом танцю: класичного, народно-сценічного, сучасного (Сосина, 2009; 

Ромм, 2006). Згодом зміст терміну змінився, його почали застосовувати до 

танцювального мистецтва загалом. Так, Є. Бірюк, Н. Овчинникова (1991) 

стверджують, що поняття «хореографія» узагальнює як мистецтво створення 

танцю, так і всі різновиди танцювального й мімічного мистецтва. За іншим 

визначенням, «хореографія» – це передання образу за допомогою рухів тіла й 

міміки (Добровольская, 1975). Компоненти хореографії – фізичні дані (крок, 

стрибок, виворітність, гнучкість), артистизм, музичність, координація), що є 

складниками технічної й художньої архітектоніки екзерсису. 

Хореографія сформувала свою специфічну систему засобів, методів і 

прийомів, особливу мову пластичної виразності, що розкриває емоційний 

стан і внутрішній духовний світ людини. Унікальність хореографії в тому, 

що вона передбачає світосприйняття як думкою, так і переживанням цієї 

думки. Отже, учасники танцювального колективу мають спроможність 

занурюватися в певні рольові ситуації в житті. І завдяки танцю вони 

переживають те, що в реальному житті для них може залишитися «terra 

incognita». Це своєрідний спосіб комунікації зі світом, який передбачає не 

стільки логічні переконання, скільки розширення реального життєвого 

досвіду через ціннісне ставлення до світу (Богоявленская, 2002). 

Інтерпретування хореографічного мистецтва як концентрації життя 

вможливлює побудову моделі художнього сприйняття. На думку 
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Л. Виготського (2008), «розумні емоції» мистецтва виникають у процесі 

творчості й перероблення певних життєвих почуттів. Концепція вченого – це 

передовсім індивідуально-психологічне сприйняття художніх цінностей, 

коли починають взаємодіями мистецтво й особистість як соціальні сутності, 

як різні соціальні структури. Проаналізувавши специфіку художнього 

сприйняття, науковець окреслив його велику соціальну значущість як 

узагальненої техніки почуттів, знаряддя суспільства, за допомогою якого 

воно залучає до соціального життя найбільш інтимні та особистісні виміри 

нашої сутності (Выготский, 2008, с. 317). 

Наслідком сучасної трансформації базових культурних парадигм стає 

кардинальна зміна соціального самоутвердження індивіда, унаслідок чого 

зміщується акцент із розвитку технічних можливостей та навичок індивіда до 

підвищення власне «людської якості» (Шейко, & Богуцький, 2005).  

На переконання М. Каган (1984), потреба в мистецтві залежить 

насамперед від естетичної культури й емоційної сприйнятливості особистості. 

Танець позами, жестами, мімікою, рухами, малюнком і композицією 

розповідає, показує, навчає, виховує. Є. Корольова (1997) переконана, що 

танець – це своєрідний транслятор, механізм передання життєвого досвіду 

культурної системи, рух думки в «замкнутому просторі», виразник емоцій 

людини (с. 8, 19, 22). Сучасний танець – спосіб невербального, пластичного 

«осмислення», «поворот» до тілесного, тактильного сприйняття світу, а 

майстерність танцівника є кінетичним складником інтелекту. 

Важливе значення в сучасних культурних процесах належить 

мистецькій освіті, оскільки саме через неї реалізують актуальні завдання 

збереження культурно-хореографічних традицій, духовної спадщини народу. 

У контексті сучасної філософії мистецької освіти порушено проблеми 

естетизації особистості. Науковий пошук І. Зязюна (2006), В. Кременя (2014), 

О. Отич (2006), Г. Падалки (2008), О. Рудницької (2005), С. Соломахи (2918), 

Н. Філіпчук (2006) присвячено обґрунтуванню методології мистецької 
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педагогіки та концептуальних засад розвитку мистецької освіти (музичної, 

художньої, хореографічної, театральної тощо).  

На думку С. Соломахи (2018), прогресивний розвиток мистецької 

освіти потребує комплексних досліджень щодо розвитку духовності 

особистості засобами мистецтва в контексті філософської, етичної, 

естетичної, психологічної, педагогічної, культурологічної думки на основі 

глибокого вивчення й осмислення складників національної історії та 

культури, що зберігають свою націєтворчу й загальнолюдську цінність За 

висловом дослідниці, необхідно розширювати філософсько-світоглядні 

позиції особистості, які становлять підґрунтя для формування методологічної 

культури, естетичного бачення художньої картини світу викладачів 

мистецьких дисциплін. Для цього запропоновано використовувати в 

освітньому процесі авторський практикум «Мистецько-педагогічна 

майстерня: аксіологія мистецтва», мета якого полягає у формуванні 

особистісного художнього світовідчуття в процесі сприйняття, оцінювання й 

інтерпретації мистецьких творів. Основна увага сконцентрована на реалізації 

інтерпретаційно-творчого компонента андрагогічної моделі розвитку 

художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін. 

Завданнями практикуму передбачене формування художньо-естетичного 

досвіду сприйняття високохудожніх творів мистецтва, розвиток художнього 

мислення, світогляду, художнього смаку, мистецької рефлексії в процесі 

діалогу реципієнта з мистецтвом на засадах співтворчості та співпраці тощо.  

Реалізація гуманістичної парадигми мистецької освіти спрямована на 

створення емоційно-комфортного освітнього середовища, естетизацію 

процесу навчання (вибір високохудожніх зразків мистецтва), розвиток поваги 

до людських цінностей, популяризацію національних досягнень теорії і 

практики мистецької освіти.   

У контексті проблеми дослідження наукову цінність має колективна 

монографія «Мистецтво у розвитку особистості» (2006), де представлено 

світоглядні й педагогічні функції мистецтва; обґрунтовано концептуальні 
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засади та сутнісні характеристики понять «мистецька освіта», «філософія 

мистецької освіти»; розроблено філософські, теоретичні й методичні основи 

впровадження мистецтва до змісту професійної підготовки фахівців; 

схарактеризовано мистецьку освіту у вимірах особистісно орієнтованого та 

інтегрованого підходів; аргументовано проблему розвитку особистості у 

вітчизняній і зарубіжній теорії та практиці мистецької освіти тощо. Цікавими 

є роздуми вченого-філософа І. Зязюна (2006) про естетичні засади розвитку 

особистості, взаємозв’язок емоцій із потребами, мотивами й життєвими 

сенсами людини, сутність понять «емоційна креативність» та «емоційний 

інтелект», формування фахівця «іформологічної культури» (Мистецтво у 

розвитку особистості, 2006). 

Методологія мистецької освіти та її зв’язок із педагогікою й філософією 

обґрунтовані в працях О. Рудницької (2005), де надано надзвичайно важливого 

значення культуровідповідності освіти, світоглядним функціям мистецтва й 

діалогічній природі художнього спілкування. Прогностичні погляди відомої 

дослідниці відображено та розвинено в концептуальних працях 

О. Комаровської, О. Просіної  (стратегії сучасної шкільної мистецької освіти), 

В. Федоришина (основні траєкторії акмеорієнтованої мистецької освіти). 

Естетична природа мистецтва, на думку В. Федоришина, уможливлює цілісний 

вплив на людину, розвиток думки, почуття, потреби, волі до дії, системно 

об’єднуючи якісні можливості у творчій споглядальній діяльності. Мистецтво – 

це особливе духовно-особистісне відображення, відтворення реальності, її 

естетичне «прочитання» і розуміння, створення та воскресіння в «картинах», у 

психологічних станах, продуктах художньої творчої діяльності, що містить 

авторський погляд, позицію, аналіз й оцінювання через художні образи, 

уявлення, символи, знаки, на основі естетичних почуттів, думок і ставлення до 

навколишнього світу (Федоришин, 2012). 

Формування нових цілей і цінностей у системі мистецької освіти, 

орієнтованих на поглиблення загальнокультурного та творчого розвитку 

майбутніх хореографів, нині оцінюють як засіб підвищення ефективності 
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навчання й виховання сучасного хореографа. Зокрема, під час підготовки 

майбутніх хореографів важливо здобувати такий особистісно-професійний 

досвід, що має бути спрямований у площину розвитку творчих здібностей. 

Хореографічне мистецтво в умовах сьогодення набуло статусу соціально-

педагогічного чинника, засобу формування в юного покоління естетичної 

культури та креативних здібностей, гармонійного фізичного й духовного 

розвитку, соціалізації особистості.  

Наукову цінність становлять праці, у яких акцентовано увагу на значенні 

хореографічного мистецтва в процесі педагогічної діяльності. Проблема 

професійної підготовки вчителів хореографії ґрунтовно представлена в 

дослідженнях Л. Андрощук (2009; 2015; 2019), Т. Благової (2011), 

Л. Бондаренко (1974), О. Бурлі (2004), Р. Захарова (1971), М. Рожко (2006), 

Т. Сердюк (2009), О. Таранцевої (2002), О. Філімонової (2008) та інших. Учені 

переконані, що місія сучасного педагога-хореографа – майстерно застосовувати 

теоретичні й практичні досягнення хореографічного мистецтва для виховання 

та культури учнів. Як зазначає Л. Бондаренко (1974), педагоги-хореографи 

мають пам’ятати, що «виконання завдань, поставлених перед українською 

хореографією, безпосередньо залежить від змісту й методики навчального 

процесу». Дослідники зосереджують увагу на використанні інноваційних 

методик викладання хореографічних дисциплін, обґрунтуванні концептуальних 

засад педагогіки танцю. 

На думку Р. Захарова (1971), учитель хореографії повинен володіти 

уважним поглядом, здатністю бачити недоліки у виконанні рухів кожного з 

учнів у класі, знати анатомію, уміти давати поради стосовно того, які м’язи 

потрібно активувати в тому чи в тому танцювальному русі. Особливе значення 

для творчого виховання учнів мають музикальність і художній смак педагога. 

Посутню роль у професійній діяльності вчителя хореографії відіграє 

збільшення кількості й урізноманітнення дисциплін хореографічного 

мистецтва в школі (гімнастики, ритмопластики, рухливих ігор, танців). На 

цій проблемі акцентує увагу Т. Благова (2011), наголошуючи, з одного боку, 
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на посиленні уваги до мистецтва хореографії в системі шкільництва, 

особливо в позааудиторній роботі, з іншого – на зростанні рівня підготовки 

майбутніх учителів хореографії, підвищенні кваліфікації з прикладних умінь, 

удосконаленні педагогічної майстерності, креативних здібностей. 

Проблему формування фахових умінь майбутніх учителів хореографії 

засобами українського танцю описано в дослідженні О. Таранцевої (2002), де 

обґрунтовано низку педагогічних умов, які є оптимальними й ефективними 

для формування хореографічних умінь майбутнього вчителя, забезпечують 

розвиток особистісних якостей, а також сприяють педагогічній пошуково-

перетворювальній діяльності, професійному розвитку та саморозвитку 

вчителя. О. Таранцева (2002) уважає, що опанування українського народно-

сценічного танцю сприяє формуванню психолого-педагогічних і 

хореографічних умінь (володіння методикою виконання хореографічних 

композицій і власним стилем виконання); проведенню уроків українського 

народно-сценічного танцю, створенню хореографічних танцювальних 

композицій; організації міжособистісних контактів і педагогічної взаємодії в 

процесі створення дитячого хореографічного колективу; постановці 

українських народно-сценічних танців для організації позакласної діяльності. 

Підтримуємо позицію авторки стосовно того, що для формування фахових 

умінь майбутніх учителів хореографії потребують удосконалення змістовий і 

технологічний компоненти підготовки, ідеться, зокрема, про тематичне 

оновлення змісту фахових дисциплін (значущість педагогічної взаємодії для 

створенні хореографічного колективу, методика виконання хореографічних 

композицій, авторський стиль, створення хореографічних танцювальних 

композицій), удосконалення системи диференційованих професійно 

спрямованих завдань, використання принципів диференціації та 

індивідуалізації навчання хореографії,  комплексне поєднання різноманітних 

видів навчальної й виховної практики студентів, спрямованої на розвиток 

художньо-творчої активності (Таранцева, 2002, с. 12). 
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Творчий комунікативний процес майбутнього вчителя мистецького 

напряму буде неповним, стверджує М. Рожко (2006), якщо педагог 

недостатньо володіє невербальними засобами спілкування, пластичною 

культурою. Дослідниця зазначила, що пластична культура педагога – це 

особливий показник професійності, який синтезує перцептивні (сприймання), 

комунікативні (спілкування) та інтерактивні (взаємодія) методи педагогічної 

діяльності, детермінований ціннісними орієнтаціями й установками. 

На важливості володіння неповторним індивідуальним стилем діяльності 

майбутнього вчителя хореографії наголошує Л. Андрощук (2009). За її 

визначенням, хореографічний стиль – це самореалізація вчителя хореографії в 

певному напрямі танцювального мистецтва, що виражене в неповторній манері 

проведення занять, особливостях творчо-постановчої діяльності й підготовці 

учнів до майбутньої професійної діяльності. Дослідниця розробила модель 

формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя 

хореографії, запропонувавши використовувати її в навчальному процесі вищих 

педагогічних навчальних закладів, під час викладання дисциплін «Мистецтво 

балетмейстера», «Композиція та постановка танцю», «Теорія та методика 

роботи з самодіяльним хореографічним колективом», «Постановка концертних 

номерів», «Історія хореографічного мистецтва», «Теорія та методика сучасного 

танцю» (Андрощук, 2009). 

Т. Сердюк (2009) зосередила увагу на необхідності й актуальності 

формування художньо-естетичного досвіду майбутніх учителів хореографії, а 

також на організаційно-методичному забезпеченні цього процесу.  До такого 

забезпечення авторка зараховує мультимедійний супровід, опорно-методичні 

карти для синтетичної драматизації й постановчо-хореографічної діяльності. 

Дослідниця конкретизувала сутність, зміст і компонентну структуру 

художньо-естетичного досвіду студентів-хореографів, що полягає у взаємодії 

когнітивного, аксіологічного, праксеологічного складників у процесі 

художньо-естетичної діяльності особистості (Сердюк, 2009). 
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У свою чергу О. Філімонова (2008) зазначає, що структура та зміст 

професійної компетентності майбутнього вчителя хореографії залежать від 

специфіки хореографічної діяльності. Водночас структурування змісту 

хореографічної освіти має віддзеркалювати емоційно-образний світ 

мистецтва, історичні традиції й сучасні інновації, ціннісні орієнтації, 

особистісні творчі вияви, сукупність видів хореографічної діяльності 

(Філімонова, 2008, с. 112). 

Практичну зацікавленість становлять результати досліджень О. Ребрової, 

Н. Лісовської (2017), де виокремлено методи візуалізації та творчого розвитку 

хореографічно-композиційного мислення майбутніх учителів хореографії в 

процесі фахової підготовки (у ході вивчення дисципліни «Композиція і 

постановка танцю»). Автори обґрунтували модель розвитку хореографічно-

композиційного мислення, щоа синтезує художньо-хореографічний образ і його 

реальний прототип в уявленнях фахової свідомості студентів, а також 

композиційно-образний, художній, кінестичний, музичний види мислення. 

Ефективними інноваційними методами візуалізації під час композиційної 

роботи та створення хореографічних спектаклів слугують ментальні карти, 

візуальна матриця, малювання музики, катена-мепінг, фрирайтинг тощо 

(Реброва, & Лісовська, 2017; Реброва, 2013).  

Хореографія за природою – мистецтво істинно синтетичне, тому 

цілеспрямована діяльність танцівника, балетмейстера, педагога орієнтує 

людину не лише на здоровий спосіб життя, а засобами музики, образотворчого 

мистецтва тощо скеровує на активність, емоційність, потреби, мотивацію, 

саморегуляцію, мораль, що є ключовими ознаками особистості. Здобутий 

художньо-естетичний досвід матеріалізується в практичній хореографічній 

діяльності. У людині поєднується біологічне й соціальне, генетично зумовлене 

та сформоване протягом її життя (Джеджера, & Шагай, 2011). Хореографічне 

мистецтво в поєднанні з іншими видами мистецтва моделює особистість, 

сприяє розвиткові емоційної сфери, естетичної культури, моральних норм, 

розширює її пізнавальні інтереси та фізичні можливості.  
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Мистецтво танцю – це інтегрована галузь, основою якої є творення 

прекрасного. Такі міркування підтверджує О. Мікулінська (2015), яка обстоює 

думку, що сьогодення потребує «універсальних фахівців, хореографів, які 

володіють різними стилями й напрямами хореографії, необхідними психолого-

педагогічними знаннями та креативними сучасними підходами до 

постановочно-балетмейстерської діяльності» (с. 105). Хореограф нової доби 

повинен уміти регенерувати стародавні хореографічні рухи та вводити їх до 

сучасної танцювальної лексики на засадах використання різних спортивних 

технологій, елементів національних ігор, основ соматики тощо.  

На переконання А. Ваганової (2001), хореограф-постановник обов’язково 

має бути танцівником, випробувати власними ногами всі тонкощі й секрети 

танцювальних рухів. Він сам повинен показати їх своїм тілом й акторською 

майстерністю, а не лише на руках і словах розповідати про світ танцю 

(Ваганова, 2001, с. 3). І. Смирнов (1986) зазначає, що балетмейстер-постановник 

передусім має ретельно вивчити задум балетмейстера-творця, осмислити 

хореографічні образи твору, дібрати танцювальну лексику, композицію 

мізансцен, характер виконання рухів, щоб усе це передати виконавцям (с. 54). 

Формування загальних та фахових компетентностей студентів-

хореографів, на думку О. Мартиненко (2019), відбувається в процесі 

виконавської, балетмейстерської, репетиторської, педагогічної та наукової 

видів діяльності. Якісна підготовка фахівця-хореографа передбачає 

організацію освітнього процесу із застосуванням здоров’язбережувальних 

технологій (здоров’язбережувальне середовище) з метою формування стійкої 

мотивації до здорового способу життя та реалізації отриманої під час 

навчання здоров’язбережувальної компетентності в майбутній професійній 

діяльності. Організація здоров’язбережувального середовища для студентів-

хореографів включає: медичний огляд та оформлення листів дозволу для 

отримання професійної хореографічної освіти; контроль викладачів за 

дотриманням санітарно-гігієнічних норм під час освітнього процесу 

(освітлення та опалення аудиторій, провітрювання, вологе прибирання, 
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наявність витяжної системи тощо); якісне проведення інструктажів з безпеки 

життєдіяльності; раціональне планування розкладу навчальних занять; 

відсутність фізичного перевантаження студентів; проведення діагностики 

емоційного стану; орієнтація на зоровий спосіб життя (с. 129). 

Важливе значення для підготовки хореографів має взаємозв’язок 

спорту й хореографії. На переконання  П. Кизім, Н. Батєєвої (2016), О. Румби 

(2006), цей вплив є взаємодоповнювальним, сприяє розвиткові естетичних 

сторін спортсменів і фізичної підготовленості хореографів. Займаючись 

хореографією, спортсмени працюють із різними видами мистецтва, 

наприклад, використання музики на уроках хореографії ознайомлює з 

основами музичної грамоти, що дає змогу спортсменам виконувати рухи 

відповідно до ритму, темпу й характеру музичного супроводу. У 

спортсменів-хореографів виховують відчуття краси рухів, їхньої гармонії з 

музикою, формують здатність передавати в русі певні емоційні стани, різні 

настрої, переживання, почуття. Усе це допомагає створити художній образ у 

змагальних видах танцювального мистецтва.  

На формування творчо-активної особистості сучасного хореографа, за 

висловом С. Куценка (2013), суттєво впливають заняття теорії й методики 

танцю в поєднанні з сучасними видами фітнес-технологій для вдосконалення 

загальної координації руху, розвитку гнучкості та формування постави, 

зміцнення опорно-рухового апарату, нормалізації тонусу м’язів (с. 243).  

Результати рефлексії власного хореографічного досвіду бальної 

хореографії та практичної педагогічної роботи з різними віковими групами 

дітей і дорослих дають підстави стверджувати, що в теорії та практиці 

підготовки до спортивних бальних танців недостатньо розроблені методики 

навчання хореографії на основі використання сучасних фітнес-технологій (з 

оптимальним розрахунком режиму й обсягу навантаження, спеціальної 

спроможності під час роботи).  

«Сучасний танець стає способом невербального, пластичного 

«осмислення», «поворотом» до тіла та до тілесного, тактильного сприйняття 
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світу» (Курюмова, 2011), тому пошук нових форм руху спонукає 

хореографів до аналізу підходів у руховому навчанні. Одним із таких 

підходів, що відобразив назрілу якісну зміну ставлення людини до тіла, є 

соматичні практики. Соматичні практики впроваджують у хореографічну 

освіту не тільки через практичні заняття із соматичних дисциплін, а й 

унаслідок інтегрування до танцювальних практик соматичних принципів, як-

от принципу «мудрості тіла-розуму, ідеї сполучності та дихання». Таку 

взаємодію називають соматичним навчанням. У соматичних дисциплінах і 

соматичному навчанні для опису яскравого й «персоналізованого» 

мислеобразу використовують термін «embodiment». У балетмейстерській 

практиці «еmbodiment» залучає всіх учасників постановки до багаторівневого 

процесу матеріалізації, що виявляється в усіх засобах виразності, властивих 

специфіці такого видовища. У цьому випадку втілення має розширене 

тлумачення та виходить за межі фізичних характеристик руху, які хореограф 

пропонує виконавцям. Особистісні якості й художній досвід теж додають 

імпульсів до матеріалізації рухів (Гордеева, 2014, с. 303). 

Удосконалення хореографічної освіти та професійної підготовки 

хореографів, краще розуміння переваг і недоліків уможливлює вивчення 

сучасних методик і практик зарубіжного досвіду. Відомі особистості у світі 

бального танцю (Алан Флетчер, Барабара Маккол, Пол Кіллік, Грем Освік 

(Велика Британія), Анжей Скуфца (Словенія), Карина Смірнофф (США)) 

пропонують авторські хореографічні методики, із якими автор дисертації мав 

змогу ознайомитися та використовувати їх у практичній педагогічній і 

спортивно-хореографічній діяльності. Згідно із сучасного моделлю, 

хореограф нової генерації – це універсальний танцівник, творець, викладач, 

балетмейстер, менеджер-промоутер, лідер, модератор. 

У міжнародному мистецько-хореографічному дискурсі наукове й 

практичне зацікавлення становлять праці дослідників із проблем організації 

освітнього процесу, обґрунтування змістових і процесуальних засад 

професійної підготовки хореографів (Б. Венн (В. Wenn), Р. Малхоланд 

https://www.tandfonline.com/author/Wenn%2C+Britta
https://www.tandfonline.com/author/Mulholland%2C+Rosemary
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(R. Mulholland), В. Тіммонс (W. Timmons), Ю. Занкер (Y. Zanker)) (2018) – 

співвідношення емоційного інтелекту з почуттям ефективності та досвіду; 

E. Warburton – розвиток критичного мислення; Дж. Бонбрайт (J. Bonbright) 

(2009), Дж. Сміт-Отар (J. Smith-Autard) (2002; 2003) – взаємозв’язок педагогіки 

та танцювального мистецтва, сучасні виклики й рекомендації; Дж. Бек (J. Beck), 

М. Аппель (M. Appel) (2003) – організація навчання майбутніх хореографів;               

Х. Бейлі (H. Bailey), М. Бахлер (M. Bachler), С. Бакінгем (S. Buckingham),                   

А. Роулі (A. Rowley), М. Тернер (M. Turner) (2009), Д. Бултерман (D. Bulterman) 

(2004), С. Попат (S. Popat) (2002), С. Морріс (S. Morris) (2012), Г. Черрі 

(G. Cherry), Дж. Фурньє (J. Fournier), Р. Стівенс (R. Stevens) (2003) – 

використання інформаційних технологій у хореографії та освіті; Л. Лавендер 

(L. Lavender) (1996), С. Хамалайнен (S. Hamalainen) (2002) – моніторинг і 

саморефлексія у викладанні й навчанні хореографії; Дж. Бакройд (J. Buckroyd) 

(2000), В. Карку (V. Karkou), П. Сандерсон (P. Sanderson) (2000) – 

хореотерапевтична підготовка, емоційні та артистичні характеристики 

хореографа; Д. Кларк (D. Clark) (2003; 2015), Дж. Баттерворт (J. Butterworth) 

(2004), Дж. Броді (J. Brodie), Е. Лобел (E. Lobel) (2008) – інноваційні методики 

навчання хореографії; С. Бернс (S. Burns) (2007) – практична підготовка та 

професійний розвиток хореографів й ін. Теоретичні та методичні аспекти 

хореографічної освіти, професійної підготовки хореографів описані 

британськими науковцями за такими напрямами: естетичні й мистецтвознавчі 

аспекти хореографічної освіти; термінологічне поле (поняття хореологія, 

хореотерапія, хореотерапевтична освіта), дидактичні засади (методи та прийоми 

навчання хореографів). Важливе значення для дослідження мали праці 

зарубіжних науковців К. Пікарт (Picart, 2012), К. Стівенса, А. Хадді (Stevens, & 

Huddy, 2016) щодо поєднання хореографії, фізичної культури та спорту. 

У працях британських педагогів також порушено проблему організації 

освітнього процесу, обґрунтовано дидактичні засади підготовки майбутніх 

хореографів, питання інноваційних методів і прийомів навчання хореографії, 

різні аспекти формування танцювального лідерства тощо. Зокрема, у 

https://www.tandfonline.com/author/Mulholland%2C+Rosemary
https://www.tandfonline.com/author/Mulholland%2C+Rosemary
https://www.tandfonline.com/author/Timmons%2C+Wendy
https://www.tandfonline.com/author/Zanker%2C+Yvonne
http://www.tandfonline.com/author/Stevens%2C+Kym
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розвідках Л. Сандерс (L. Sanders, 2008), С. Фортіна (S. Fortin, 2009) 

досліджено проблему використання кейсів в оцінюванні результатів 

навчання студентів-хореографів, особливості використання соматичних 

практик у навчанні хореографії. Дидактичні основи викладацько-

центрованого й студентоцентрованого навчання хореографічного мистецтва 

студіюють Дж. Баттерворт (J. Butterworth, 2018), Б. Міллар (B. Millar, 2019), 

Л. Ніколсон (L. Nicholson, 2008), які досконало володіють сучасними 

танцювальними техніками і стратегіями. У працях учених схарактеризовано 

сутність, зміст, завдання хореографічної освіти, наголошено на важливості 

професійної діяльності та служіння мистецтву, а також на ролі держави в 

регулюванні напрямів розвитку хореографічної освіти. Науковці та 

хореографи-практики фокусують увагу на дискусіях щодо формування змісту 

фахової підготовки хореографів, зокрема на міждисциплінарних знаннях, 

розширенні переліку вибіркових дисциплін, які запропоновані фаховими 

асоціаціями, мистецькими школами, а також експертами-розробниками 

академічних і професійних стандартів. Автори пропонують нові підходи до 

організації підготовки майбутніх хореографів на засадах партнерства, для 

забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії в умовах неформальної та 

інформальної освіти. Водночас зазначені праці хоч і представляють системне 

узагальнення організаційних та дидактичних засад хореографічної освіти у 

Великій Британії, однак вузько описують змістові, структурні, методичні 

особливості професійної підготовки хореографів. 

Теоретичні й дидактичні особливості професійної підготовки 

хореографів в університетах Великої Британії обґрунтовано з огляду на 

науковий доробок українських учених-компаративістів. Окремі аспекти 

зарубіжного досвіду модернізації хореографічної освіти запропоновано в 

дослідженнях І. Ткаченко (2018) (Німеччина), Н. Долгова, Т. Повалій (2015) 

(Республіка Польща) та ін. Дослідниця І. Ткаченко (2018) описала сучасні 

моделі підготовки фахівців-хореографів у закладах вищої освіти Німеччини: 

виконавську, балетмейстерську, модернову, хореологічну, педагогічну, 
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евритмічну. У цитованій розвідці зауважено, що на бакалаврському рівні 

домінує виконавська модель, яка передбачає підготовку танцівників й 

артистів балету та реалізована практично в усіх профільних ЗВО. На 

бакалаврському рівні превалює балетмейстерська модель (підготовка 

хореографів-балетмейстерів, постановників театральних вистав, творців 

сучасного театру танцю); модернова (опанування танцю модерн і контемп, 

вільної імпровізації та перформансу); хореологічна (підготовка істориків, 

теоретиків і критиків танцювального мистецтва); педагогічна (підготовка 

викладачів-хореографів); евритмічна (опанування вальфдорської та сценічної 

евритмії на бакалаврському й магістерському рівнях) (Ткаченко, 2018, 

с. 1213). Слушними вважаємо рекомендації дослідниці щодо вдосконалення 

професійної підготовки хореографів на інституційному рівні, зокрема: 

упровадження інноваційних форм і методів навчання, а саме творчих 

проектних груп; уведення нових спеціальностей та спеціалізацій 

(танцювальна педагогіка, танцювальна культура, евритмія, хореотерапія); 

збагачення теоретичних курсів відомостями про здобутки зарубіжного 

досвіду; удосконалення практичної підготовки хореографів у мистецьких 

закладах; оновлення переліку фахових дисциплін (танцювальна дидактика, 

медицина танцю, контактна імпровізація, естетична гімнастика тощо). 

Новизна результатів компаративного  дослідження Т. Повалій (2015) 

полягає у виявленні й обґрунтуванні основних векторів модернізації 

хореографічної освіти в Республіці Польща. Серед пріоритетних напрямів 

модернізації виокремлено такі: оновлення нормативно-правової бази, структури 

та змісту, оптимізація переліку спеціальностей, перехід до багаторівневої вищої 

хореографічної освіти, переатестація ЗВО, упровадження новаторських 

програм, уведення предметів з інтеркультурним і терапевтичним змістом, 

розбудова наукового простору хореографічної освіти та її інтернаціоналізація. 

Диференційовано аматорський і професійний складники хореографічної освіти 

в Польщі, що здобувають у двох типах навчальних закладів – державних та 

приватних. Теоретичну цінність мають систематизовані дослідницею моделі 
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хореографічної освіти, як-от: класична, театрально-танцювальна, 

хореотерапевтична, танцювально-модернова, танцювально-спортивна, народно-

ансамблева. Сформульовано рекомендації стосовно використання інноваційних 

ідей польського досвіду: інтернаціоналізація хореографічної освіти; активізація 

співпраці з міжнародними освітніми організаціями; інтенсифікація 

загальнонаціональних культурно-освітніх програм щодо розвитку 

хореографічного мистецтва; запровадження нових моделей хореографічної 

підготовки (театрально-танцювальної, хореотерапевтичної, танцювально-

модернової); модернізація новаторських програм хореографічної підготовки, 

створення інклюзивних програм; використання інформаційних технологій у 

хореографічній освіті тощо.  

У центрі уваги вітчизняних науковців завжди перебували різновимірні 

проблеми вищої освіти Великої Британії. Безперечну цінність у контексті 

проблеми дослідження мають наукові результати українських компаративістів 

(Н. Авшенюк (2005; 2016), О. Локшина (2016), О. Матвієнко (2016), Н. Мукан 

(2019), А. Сбруєва (2004), О. Огієнко (2020), Л. Пуховська (2017), В. Третько 

(2015) та ін.), які обґрунтували теоретичні й методичні засади вищої освіти в 

британському досвіді; з’ясували особливості нормативно-законодавчого 

забезпечення та стандартизації вищої освіти, структуру професійної підготовки, 

специфіку організації освітнього процесу; тенденції  забезпечення якості 

професійної освіти й професійного розвитку фахівців. Вагомі здобутки з 

вивчення зарубіжного педагогічного досвіду країн ЄС представлено в 

колективній монографії Л. Дяченко, М. Марусинець, Н. Пазюри, 

Я. Пилинського, Н. Постригач (2016) «Тенденції професійного розвитку 

вчителів у країнах Європейського Союзу і Сполучених Штатах Америки» 

(Дяченко, Марусинець, Пазюра, Постригач, & Пилинський, 2016). 

Дослідники Н. Бідюк (2020), Н. Мукан (2019), В. Третько (2015) 

обстоюють солідарну позицію стосовно того, що, напрацьовуючи 

позитивний досвід, зарубіжна вища школа постійно вдосконалюється на 

оновленому соціально-економічному тлі. Повсякчас постає проблема 
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узагальнення й аналітичного осмислення процесів, характерних для світової 

вищої освіти. Еволюціонуючи та реалізуючи інноваційні пошуки й стратегії, 

Велика Британія стає лідером і входить до п’ятірки країн за індексом 

розвитку людського потенціалу, демонструє високий рівень вищої освіти 

відповідно до світових стандартів. Професійна підготовка фахівців 

відбувається системно й динамічно в умовах університетської освіти на 

засадах відкритості, демократизації, неперервності, випереджувального 

підходу, з огляду на потреби британського суспільства. Вона утверджує 

доцільність формування наукової еліти на основі поєднання найкращих 

британських традицій, принципів та інноваційних технологій навчання, 

осмислення результатів міжнародних компаративних досліджень. Протягом 

останнього десятиліття зафіксовано помітні зміни в професіоналізації 

підготовки фахівців, розробленні освітніх стандартів нового покоління, 

активізації співпраці з міжнародними організаціями щодо стажування й 

практики за кордоном, державній підтримці наукових досліджень у різних 

галузях. Цілеспрямована діяльність рад, асоціацій, комітетів забезпечує 

моніторинг якості вищої освіти відповідно до європейських стандартів. 

На дослідницьку увагу заслуговує науковий доробок В. Третька (2015), де 

автор цілісно аналізує теорію і практику професійної підготовки магістрів 

міжнародних відносин у Великій Британії. У праці обґрунтовано методологічні 

підходи до професійної підготовки магістрів міжнародних відносин, описано 

структурні компоненти сучасної системи вищої освіти  Великої Британії 

(теоретико-методологічний, законодавчий, управлінський, суспільно-

мотиваційний, особистісний, цільовий, організаційний, змістовий, 

технологічний, результативний, прогностичний). В. Третько (2015) акцентує на 

структурно-змістових (стандартизація та трансформація змісту магістерської 

підготовки на основі компетентнісного підходу, науково-дослідницької й 

практико-орієнтованої парадигм, професіоналізації та інтердисциплінарності), 

організаційних (прозорі умови вступу до магістратури; диверсифікація 

магістерських програм і дипломів; можливість вільного вибору індивідуальної 
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освітньої траєкторії; стажування за кордоном), дидактичних засадах 

(інноваційність форм, методів і технологій навчання; інформатизація 

навчального процесу) професійної підготовки магістрів міжнародних відносин 

в університетах Великої Британії.  Концептуально-прогностичне значення 

мають напрями використання інноваційних ідей британського досвіду для 

перспективного розвитку системи професійної підготовки магістрів 

міжнародних відносин в Україні на концептуальному, законодавчому, 

соціально-економічному, організаційно-педагогічному, фінансово-

управлінському, інформаційно-комунікаційному і міжнародному рівнях.  

Водночас аналіз вітчизняних і зарубіжних компаративних розвідок, де 

запропоновано окремі аспекти модернізації хореографічної освіти у Великій 

Британії, дає підстави констатувати, що в українському науковому дискурсі 

відсутній цілісний порівняльний аналіз професійної підготовки хореографів, 

не з’ясовані особливості системи мистецько-хореографічної освіти, не 

сформульовані рекомендації щодо можливостей використання прогресивних 

ідей британського досвіду в Україні.  

Наявні розбіжності в наукових поглядах українських і зарубіжних 

учених щодо окреслення й обґрунтування предметного поля мистецько-

хореографічної освіти. Відкритими для дискусії є питання змістового 

наповнення понять «мистецька педагогіка», «мистецько-хореографічна 

освіта», «хореографічно-спортивна освіта», «професійна компетентність 

хореографа» та ін. Науковці погоджуються, що професійна підготовка 

хореографів повинна зважати на концептуальні засади мистецької педагогіки, 

сучасні виклики хореографічного мистецтва, світові тенденції розвитку 

хореографії, міжнародні освітні та професійні стандарти, а також на засади 

збереження національних історичних, культурних, освітніх надбань і на 

використання найкращих зразків світового досвіду, активацію професійних 

функцій, з огляду на специфіку хореографічного мистецтва. 

Узагальнення викладу вможливило обґрунтування авторських 

міркувань щодо розуміння ключових понять – «мистецько-хореографічна 
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освіта» і «професійна підготовка хореографа». Мистецько-хореографічна 

освіта – галузь мистецької освіти, що реалізована у формальній, 

неформальній та інформальній освіті на різних рівнях для формування й 

розвитку компетентностей у сфері хореографії. Професійна підготовка 

хореографів – це культурно-мистецько-освітній феномен, який сприяє 

професійному й особистісному розвитку хореографів; складник неперервної 

мистецької професійної освіти; процес набуття професійно важливих 

компетентностей і формування професійних цінностей у межах формальної, 

неформальної та інформальної освіти, що необхідні для виконання 

професійних функцій з огляду на специфіку хореографічного мистецтва. 

Професійна підготовка хореографів є цілісним, організованим освітнім 

процесом, спрямованим на формування творчо-активної особистості. 

Основними завданнями професійної підготовки хореографів, з одного 

боку, є фундаментальна мистецько-хореографічна підготовка, з іншого –

універсалізація та ґрунтовність міждисциплінарних знань. Результатом 

підготовки стає висококваліфікований фахівець (хореограф-професіонал, 

хореограф-дослідник, хореограф-практик, хореограф-керівник) із сучасним 

мистецько-естетичним світоглядом, хореографічно-імпровізаційним 

мисленням, професійними знаннями інноваційного характеру й уміннями їх 

практичного використання в розв’язанні проблем різних видів 

хореографічного мистецтва (виконавське мистецтво, балетмейстерство, 

танцювальне мистецтво, початкова мистецька й позашкільна освіта, художня 

і спортивна гімнастика, фігурне катання, синхронне плавання, фітнес-

індустрія) на основі постійної самоосвіти. Сучасне хореографічне мистецтво 

поєднує мистецтво руху, хореографічну освіту та спортивну підготовку.  

Об’єктивний аналіз порушеної проблеми можливий через вивчення 

міжнародних документів і діяльності впливових світових та британських 

професійних організацій, освітніх інституцій, які реалізують просвітницьку 

місію в галузі мистецької освіти, розвитку хореографічного мистецтва, а 
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також окреслюють стратегічні напрями розвитку хореографічної освіти у 

світовому контексті.  

Важливе значення має опрацювання законодавчих і нормативних 

документів Департаменту освіти Великої Британії (DfE), Агенції 

забезпечення якості вищої освіти (QAA), Ради з оцінювання якості вищої 

освіти (HEQC), Британської ради танцю (BDC), Ради танцю та педагогічної 

підготовки (CDET), Королівської академії танцю (RAD), Національної 

асоціації викладачів танцю (NDTA), Королівського товариства вчителів 

танцю (ISTD), Міжнародної асоціації викладачів танцю (IDTA), Всесвітньої 

ради танцю (WDC). Практичну цінність має навчально-методичне 

забезпечення закладів вищої освіти (46 університетів) Великої Британії (35 

освітніх програм підготовки хореографів).   

Хореографічну освіту популяризують відомі світові фахові періодичні 

видання «Тhe Journal of Dance and Somatic Practice», «The Journal of 

Choreographic Practices», «Dancing Times», «New Dance», «Contact Quarterly», 

«Writings on Dance», «Journal of Dance and Somatic Practices», «Research in 

Dance Education» та ін. Матеріали цих видань сприяли ознайомленню з 

сучасними позиціями відомих зарубіжних науковців, хореографів-практиків 

щодо розвитку й модернізації хореографічної освіти, пошуку шляхів та 

напрямів удосконалення професійної підготовки хореографів. На підставі 

вивчення цілей і завдань, стратегій діяльності міжнародних фахових 

організацій, а також ключових положень ухвалених документів з’ясовано 

сучасні тенденції розвитку хореографічної освіти в європейському 

культурно-мистецько-освітньому просторі.  

На основі вивчення українських й зарубіжних літературних джерел 

систематизовано й узагальнено актуальні прогностичні напрями мистецько-

педагогічного дискурсу: історико-культурний, філософський, 

концептуальний контент мистецької освіти та сучасного хореографічного 

мистецтва; тенденції розвитку та модернізації мистецько-хореографічної 

освіти за кордоном; підготовка педагогів-хореографів; хореографічна 
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підготовка в техніко-естетичних видах спорту тощо. Результати аналізу 

сучасної мистецької та науково-педагогічної літератури дають підстави 

констатувати посилений інтерес вітчизняних і зарубіжних науковців до 

проблем мистецької освіти, зокрема хореографічної. Найбільш 

пріоритетними є питання філософсько-соціальної орієнтації мистецько-

хореографічної освіти, що зазнають змін залежно від потреб сучасного 

мистецтва, культурної, соціальної й освітньої політики країни. 

 

1.2. Вплив міжнародних професійних організацій та асоціацій на 

розвиток хореографічної освіти 

 

Вивчення проблем професійної підготовки хореографів зумовлене 

необхідністю забезпечення якості хореографічної освіти відповідно до 

міжнародних стандартів. З огляду на конкретні завдання й започаткування 

практичних реформ у хореографічній освіті, особливого значення набуває 

позиція відомих міжнародних професійних організацій. Ідеться про новi 

орiєнтири розвитку хореографічної освiти у ХХІ столітті, нове бачення її 

мiсiї, ролi та функцiй, що регламентовані в документах.  

У межах Європи на якість професійної підготовки фахівців, зокрема 

майбутніх хореографів, вагомий вплив має діяльність освітніх і професійних 

рад, комісій, відомих організацій та асоціацій. Забезпечення якості вищої 

хореографічної освіти контролюють такі європейські освітні установи: 

Європейська комісія (The European Commission), Європейська асоціація 

якості вищої освіти (The European Association for Quality Assurance in Higher 

Education), Європейський консорціум з акредитації вищої освіти (The 

European Consortium for Accreditation in higher education), Європейська спілка 

студентів (The European Students’ Union), Європейська асоціація 

університетів (The European University Association).  

До спільних напрямів діяльності цих організацій належать такі: 

консолідація зусиль щодо модернізації й реформування систем підготовки 
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хореографів; упровадження автономності університетів; розвиток 

стратегічного партнерства; залучення інвестицій та ефективне використання 

платного навчання; розроблення загальних принципів визнання формальної, 

неформальної, інформальної хореографічної освіти; забезпечення прозорості 

визнання компетенцій і кваліфікацій тощо. 

У контексті дослідження науково-практичне зацікавлення становить 

діяльність визнаних професійних організацій, які безпосередньо розв’язують 

проблеми хореографічної освіти. Уважаємо за доцільне схарактеризувати 

діяльність організацій на прикладі бальної хореографії.  

Всесвітня рада танцю (World Dance Council, WDC) – 

найавторитетніша організація у світі професійного спортивно-бального 

танцю. Численний склад учасників WDC, розвиток бального танцю в усьому 

світі, діловий підхід до управління сприяють найбільшому охопленню й 

поширенню ідей, принципів Всесвітньої ради танцю у світі. До структури 

організації належить Департамент освіти (The Department of Education), 

місією якого є підтримка й забезпечення якості хореографічної освіти. 

Просвітницькі цілі департаменту освіти полягають у розробленні та 

ідентифікації освітніх програм і методів навчання на основі використання 

сучасних освітніх ресурсів, активізації піар-технологій; розробленні й 

удосконаленні освітніх стандартів та нормативних документів; аналізі 

фактичних даних, що підтверджують ефективність професійної діяльності 

хореографів; культивуванні й мотивації до здобуття хореографічної освіти; 

генеруванні нових знань; сприянні неперервному професійному розвитку 

фахівців-хореографів; створенні освітнього середовища на основі принципу 

міждисциплінарності й колективного навчання, упровадження інновацій; 

забезпеченні якості професійної підготовки хореографів на підставі 

використання новітніх технологій, інтернет-ресурсів і глобальної підтримки; 

проектуванні, розробленні й реалізації програм, спрямованих на задоволення 

потреб у професійному розвитку педагогів, тренерів, суддів і танцюристів у 

межах діяльності WDC та її організацій-членів; розвитку партнерства для 
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підтримки академічного, фізичного, соціального, емоційного, безпечного 

середовища на засадах взаємоповаги й толерантності; окресленні загальної 

стратегії перспективного розвитку хореографічної освіти та сприянні 

нормативно-правовому захисту всіх учасників; актуалізації національної 

освітньої політики держав-членів Ради щодо запровадження інвестицій у 

розвиток спортивного бального танцю; координації дій усіх зацікавлених 

учасників освітнього процесу на міжнародному й національному рівнях;  

розробленні інноваційних підходів до організації професійної підготовки 

хореографів на різних рівнях; підтримці освітніх провайдерів у наданні 

якісних освітніх послуг зі стажування, сертифікації й ліцензування 

хореографів; створенні місцевих, регіональних, національних структур, 

необхідних для розвитку, координації, управління та контролю 

хореографічної освіти (World Dance Council, 2018). 

Отже, основні завдання організації – міжнародна співпраця в напрямі 

єдності й узгодженості освітніх стандартів у сфері бальної хореографії; 

поширенні фахових знань серед хореографів-професіоналів; створення 

можливостей для обміну досвідом, моделями, рамковими положеннями в 

галузі бальної хореографії. 

Всесвітня федерація танцювального спорту (The World DanceSport 

Federation, WDSF) – заснована 1957 року (перша назва – Міжнародна рада 

аматорів танцю) у м. Wiesbaden (Німеччина), неурядова міжнародна 

організація, що має представництва в більшості країн Європи і світу. Місія 

WDSF полягає в регулюванні, адмініструванні й розвитку танцювального 

спорту на користь мільйонів спортсменів на всіх рівнях і континентах. 

Відповідно до статуту WDSF, окреслено такі цілі: просування, захист 

інтересів і поширення танцювального спорту у світі; розроблення 

уніфікованих правил, що регулюють міжнародні змагання; підготовка 

положень «Кодексу поведінки та етичних норм для спортсменів й 

організаторів»; надання консультацій і підтримки асоційованим організаціям-

членам WDSF у галузі розвитку та управління танцювальним спортом у 
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країнах; просування танцювальних видів спорту в напрямі їх визнання в 

олімпійському русі. WDSF коригує керівні документи на регулярній основі, 

переглядає статут і доповнює правила конкуренції. Серед останніх ухвалених 

документів – «Кодекс поведінки та етики суддів», «Вимоги до 

танцювального одягу». WDSF також адаптує свою організаційну структуру 

відповідно до принципів сучасного управління, що засвідчує створення 

Незалежної дисциплінарної ради, Комісії спортсменів, Комітету з етичних 

питань. Візія WDSF (VISION – 2020) – цілісне прогностичне бачення 

танцювального виду спорту та його інтерпретація як усесвітнього бренду, що 

об’єднує всі форми танцювального мистецтва; удосконалення професійної 

підготовки хореографів на основі творчого поєднання знань і досвіду; 

глобалізація та доступність танцювальних видів спорту серед різних верств 

населення (The World DanceSport Federation, 2018). 

Просвітницькі функції WDSF реалізує через DanceSport Academy. 

Завдяки академії, WDSF сприяє розвиткові танцювальних видів спорту в 

глобальному масштабі, створюючи й підтримуючи стандарти в освіті 

хореографів-тренерів; виходячи за межі традиційного передання знань через 

участь та організацію конгресів і симпозіумів, семінарів, майстер-класів 

тощо; поширюючи інформацію про сучасний розвиток бального танцю. До 

структурних підрозділів академії  належать: Центр знань (Knowledge Centre), 

Виробничий центр (Production Centre), Освітній та науково-дослідницький 

центр (Education and Research Centre), Ліцензійний центр (Licensing Centre). 

Центри відповідають за підготовку, підвищення кваліфікації, професійний 

розвиток хореографів-педагогів, сертифікацію національних систем 

хореографічної освіти, проведення наукових досліджень з усіх аспектів 

танцювального мистецтва. Професійний відділ розробив і реалізує програму 

«Викладач та студент» («T & S Programme»), що передбачає створення 

можливостей для вчителів та їхніх учнів в аспекті застосування досягнень на 

заняттях і змаганнях. Програма отримала свою назву від спільної участі 

викладача-тренера й учня в змаганнях, що дає змогу таким парам розвивати 
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навички танцювальної хореографії та партнерської взаємодії, формувати 

конкуренцію, просуватися в навчанні через активну 

конкурентоспроможність. Просвіта хореографів організована на основі 

використання широкого спектру веб-технологій та засобів: «WDSF database»; 

«WDSF API»; «WDSF website»; «DAnCE» («Dance Analyse 'n' Calculate 

Environment»); «Skating System – v5»; «Turnier Protokoll System – TPS.net 

2015»; «Dance 2000 – v1.9.3»; «TopTurnier – v7.3»; «TAS – v.12.3»; «ProDance 

– v.4.2»; «Master Dance – v.13»; «Dance Work – v.2.14»; «Vote4 Dance – online 

version (web based solution)». 

Міжнародна організація танцю (The International Dance Organization, 

IDO) визнана офіційною, незалежною, політично нейтральною, некомерційною 

організацією у світі спортивного бального танцю (заснована 1981 року, штаб-

квартира м. Slagelse, Данія). Із 1991 до 2013 року IDO була афілійованим 

членом Всесвітньої ради танцю (WDC), із 2006 до 2012 року – афілійованим 

членом Міжнародної федерації танцювального спорту (IDSF). Коли IDSF 

змінила свою назву на Всесвітню федерацію танцювального спорту (WDSF), 

IDO не стала асоційованим членом й утримала свою незалежність. Федерація 

налічує 250 тис. танцюристів із 6 континентів (The International Dance 

Organization, 2018). Серед завдань організації – антидопінгова підтримка 

спортсменів; використання можливостей бальної хореографії в збереженні та 

відновленні здоров’я; сприяння співпраці хореографів у розробленні єдиних 

вимог до професійної підготовки хореографів й удосконалення стандартів 

практичної діяльності; сприяння поширенню знань про нові досягнення у сфері 

спортивно-бального хореографічного мистецтва; організація та проведення 

континентальних конференцій і семінарів; організація процесу екзаменування й 

переатестації суддів; розроблення правил та рекомендацій із професійного 

танцювального спорту (IDO, 2018). 

Національна організація хореографічної освіти США (The National Dance 

Education Organization, NDEO) – автономна, незалежна організація, заснована 

1998 року у Вашингтоні, провадить просвітницьку діяльність у галузі 

http://www.worlddancesport.org/WDSF/IT-Infrastructure/WDSF_API
http://www.worlddancesport.org/WDSF/IT-Infrastructure/WDSF_website
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хореографічної освіти, зокрема сприяє створенню й розвитку приватних шкіл 

танцю. Діяльність організації передбачає розвиток професійного діалогу між 

асоціаціями, федераціями, агентствами й відомствами, чия діяльність впливає 

на хореографічну освіту в США. NDEO ініціювала важливий, постійний діалог 

з іншими професійними організаціями та законодавчими органами для 

з’ясування політичних питань щодо забезпечення якості хореографічної освіти 

в американських школах, студіях, університетах. NDEO здобула визнання за 

участь у грантах, налагодження партнерських взаємин, розроблення освітніх 

стандартів і рекомендацій учням та вчителям у галузі хореографічної освіти, а 

також за ініціювання національних програм. NDEO допомогла десяткам штатів 

отримати сертифікацію та ліцензію на танцювальні послуги, регламентовані 

державними стандартами, що дало змогу розвивати хореографічну освіту на 

місцевому й регіональному рівнях, а також видати кілька стандартів із 

хореографічної освіти для студентів і викладачів, які створюють континуум для 

викладання та навчання танців від народження до магістерського рівня. NDEO 

публікує два важливі журнали з проблем хореографічної освіти, надає 

підтримку талановитим студентам, пропонує он-лайн професійний розвиток 

для викладачів танцю, а також проводить численні конференції протягом 

усього року для обміну досвідом, науковими й методичними досягненнями 

(The National Dance Education Organization, 2020). 

Водночас заслуговує на увагу діяльність таких відомих британських 

організацій: Англійська асоціація аматорського танцювального спорту 

(The English Amateur Dancesport Association (EADA); Рада з хореографічної 

освіти та підготовки (The Council for Dance Education and Training); 

Організація присвоєння нагород (Dance Awarding Organisation; Validated 

Dance Awarding Organisation), Королівське товариство викладачів танцю 

(Imperial Society of Teachers of Dancing), Міжнародна асоціація викладачів 

танцю (International Dance Teachers Association), Королівська академія танцю 

(Royal Academy of Dance). Ці й інші організації підтримують освітню та 

професійну діяльність хореографів; сприяють адаптації молодих фахівців до 

https://en.wikipedia.org/wiki/Imperial_Society_of_Teachers_of_Dancing
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Dance_Teachers_Association
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Academy_of_Dance
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сучасних вимог професійної діяльності, обміну досвідом, міжпрофесійній і 

міжнародній співпраці тощо.  

Наприклад, Британська асоціація викладачів танцю (British Association 

of Teachers of Dance, BATD) – перша професійна екзаменаційна танцювальна 

установа у Великій Британії, створена 1892 року (штаб-квартира в м. Глазго, 

Шотландія), та друга найстаріша у світі, що об’єднує спортсменів-

професіоналів усього світу (British Association of Teachers of Dance, 2018). 

Основна діяльність асоціації спрямована на підтримку та професійний 

розвиток викладачів бальної хореографії, їхньої професійної майстерності й 

поширення досвіду, сертифікацію та ліцензування  професійної кваліфікації. 

У процесі дослідження зафіксовано спільні функції професійних 

міжнародних організацій, що окреслюють перспективні вектори розвитку 

хореографічної освіти у світі: взаємодія та обмін освітніми здобутками; 

сприяння конвергенції стандартів й освітніх програм із хореографії; 

неперервний професійний розвиток хореографів; поширення та 

популяризація танцювального виду спорту. Активізація співпраці 

мистецьких закладів освіти з міжнародними організаціями має важливе 

значення для розвитку міжнародних зв’язків, участі в програмах культурних 

обмінів, а також у міжнародних танцювальних конкурсах і фестивалях. 

 

1.3. Сучасні європейські тенденції розвитку мистецько-

хореографічної освіти  

 

Динаміка глобалізаційних процесів спричинила суттєві зміни в 

структурних і функційних ознаках вищої освіти багатьох держав. Нині чи не 

кожна країна опікується проблемою трансформації системи вищої освіти, 

координації національних процесів згідно з усталеними вимогами. У Великій 

Британії, Німеччині, Франції та інших країнах ЄС утілюють власні моделі 

модернізації вищої освіти. Ці зміни зарубіжні дослідники номінують 

терміном «багатоманітність», беручи до уваги поліаспектність мети й завдань 
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сучасної вищої освіти, структури освітньої системи, соціокультурних потреб 

молоді, та послуговуються таким поняттям, як освіта впродовж життя. 

На початку нового тисячоліття вектор розвитку хореографічної освіти 

зумовлюють інтеграційні, гуманістичні й інформаційні виклики. У країнах 

Європи посилюється тенденція до визнання хореографічного мистецтва 

важливим фактором залучення дітей і молоді до європейської культури в 

процесі формування відчуття європейськості, з огляду на національне 

підґрунтя. Усвідомлення й осмислення зв’язків між хореографічним 

мистецтвом і наукою дають підстави для виокремлення нової, науково-

мистецької парадигми – мистецько-хореографічної освіти. 

Наслідком сучасної трансформації базових культурних парадигм стає 

кардинальна зміна соціального самоутвердження індивіда. Нині зміщується 

акцент із розвитку технічних можливостей і навичок індивіда на підвищення 

власне «людської якості». У мистецько-хореографічній освіті такий процес 

дещо сповільнений, однак набуває певних форм розвитку. Насамперед це 

стосується найбільш проблемного наукового складника, а саме методології 

наукових досліджень у галузі хореографії та становлення «хореології». Крім 

того, розвиток сучасного танцю суттєво змінює не тільки арсенал виражальних 

засобів, розширюючи їх пошук через нетанцювальні елементи та синтез 

традиційних рухів різних видів хореографічного мистецтва, але й прийоми 

балетмейстерської роботи, принципи сценічного існування хореографічного 

твору, створюючи умови для появи нових форм хореографії. На такому тлі 

можна виокремлювати проблемні напрями в сучасній хореографічній освіті, 

комплексному аналізові яких донині бракує уваги в сучасних працях. 

Вивчення документів професійних міжнародних організацій дало змогу 

констатувати, що євроінтеграційні процеси суттєво вплинули на якість 

професійної підготовки хореографів у європейському освітньому просторі, 

маркували основні вектори її вдосконалення, а саме: узгодженість із 

вимогами Болонської декларації та світовими стандартами; диверсифікація 

освітніх програм і дипломів; відкритість та прозорість умов вступу, публічна 
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звітність перед громадськістю; стимулювання проектів і перспективних 

досліджень; створення стратегічних освітніх альянсів для реалізації 

практичної й наукової підготовки тощо.  

У процесі дослідження виявлено основні тенденції й перспективні 

напрями розвитку сучасної мистецько-хореографічної освіти в 

європейському освітньому просторі. З’ясовано, що в європейському 

науковому полі хореографічне мистецтво (теорія, історія, практика, методи) 

представлене серед мистецтвознавчих наук. Наукові досягнення стають 

більш чисельними, систематизованими (поступово змінюють і доповнюють 

концептуальні основи) та науково перспективними. Це відкриває нові 

можливості для вдосконалення професійної підготовки майбутніх 

хореографів у контексті міждисциплінарності й міжкультурної інтеграції.  

Важливою тенденцією є міждисциплінарний характер мистецько-

хореографічної освіти, оскільки сучасне хореографічне мистецтво являє 

собою симбіоз таких галузей, як епістемологія, кінетика, соматика, спорт, 

медицина, освіта тощо. Концептуальними засадами професійної підготовки 

хореографів слугує низка методологічних підходів (міждисциплінарний, 

компетентнісний, системний, аксіологічний, діяльнісний та ін.) і принципів 

(науковості, неперервності, свободи творчості, свободи вибору, 

«танцювального плюралізму», імпровізації, візуалізації, естетизації, 

інтеграції стилів тощо). Динаміка розвитку мистецько-хореографічної освіти 

– індикатор «онтологічної кореляції» духовних цінностей суспільства, 

культурної та історичної спадщини, прогресивних змін.  

Європейська практика професійного навчання майбутніх хореографів 

ґрунтована на засадах «авторських шкіл», «танцювальному плюралізмі», 

«майстер-класах», що дають змогу сформувати професійні навички в різних 

напрямах танцювальних технік, стилів і шкіл. Основу професійного навчання 

в європейських освітніх закладах становить свобода вибору майбутнім 

хореографом стилю, школи, техніки, напряму танцю для створення 

індивідуальної манери творчості. Відомі особистості в сучасному світі танцю 
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(Дж. Баланчин, П. Бауш, М. Грем, М. Кеннінгхем, У. Форсайт) пропонують 

власну хореографічну методику, творчий процес і прийоми його реалізації. 

Кожен із них певним чином оцінив танцювальну культуру свого часу та 

втілив її у творчості, що певною мірою вплинуло на формування концепції 

сучасного хореографічного мистецтва. 

Серед стратегічних напрямів розвитку європейського мистецько-

освітнього простору варто назвати активізацію співпраці мистецьких 

закладів освіти й університетів із міжнародними професійними 

організаціями. Побудова спільного мистецько-освітнього простору 

актуалізує потребу в науково-аналітичному осмисленні й концептуальному 

обґрунтуванні цих процесів насамперед фахівцями-хореографами, а не тільки 

політиками, фінансистами, менеджерами. З огляду на це зміщується акцент 

на порівняльно-педагогічні наукові й мистецькі структури, найбільш 

придатні для ролі аналітичних і координаційних центрів європейської 

інтеграції в мистецько-освітній сфері. Наразі йдеться про поширення 

практичного досвіду держав, які досягли найвищого рівня, застосовують 

ефективні мистецько-освітні моделі, що послугували рушієм розвитку 

хореографічної освіти в певній країні, сприяли виявленню корелятивних 

зв’язків між дієвими моделями організації суспільства й економічного 

розвитку, а також системами хореографічної освіти.  

Студіювання моделей хореографічної освіти в соціально-економічному 

й культурному вимірах різних країн вможливлює ключову відповідь 

стосовно найбільш доцільної освітньої моделі, що узгоджена із сучасними 

пріоритетами європейського розвитку. Для прикладу, хореографічна освіта 

Польщі презентує кілька моделей: театрально-танцювальну, 

хореотерапевтичну, танцювально-модернову, танцювально-спортивну й 

народно-ансамблеву. Серед цих моделей інноваційною можна вважати 

хореотерапевтичну (Strzelecka, & Szubstarska, 2010; Pędzich, 2012). У 

Гуманістично-економічній академії в Лодзі (спеціальність – реабілітація 

танцівників і хореотерапія) освітня програма хореотерапевтичної підготовки 
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передбачає вивчення таких дисциплін: теорія та практика танцювально-

рухової терапії, основи психотерапії, психотерапевтична діагностика, 

психологія розвитку, експериментальна анатомія, психопатологія, етика й 

естетика танцю, сценографія, фітнес, гімнастика тощо (Akademia 

Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 2018). Випускники освітньої програми 

працевлаштовані в центрах розвитку дитини, школах мистецтва, 

хореографічних школах, танцювальних студіях і центрах, хореографічних 

гуртках, загальноосвітніх балетних школах, вищих школах, академії. 

Промовистим прикладом класичної моделі хореографічної освіти варто 

назвати функціювання Музичного університету імені Фредерика Шопена у 

Варшаві, що пропонує підготовку хореографів, яка інтегрує музичні 

(ритміка), хореографічні та психолого-педагогічні дисципліни, тому дає 

змогу здобути ступінь доктора гуманітарних наук у галузі мистецтв і доктора 

музичних мистецтв із п’яти дисциплін (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka 

Chopina w Warszawie, 2018). 

Зміст професійної підготовки хореографів у вищій школі 

модернізований відповідно до запитів соціуму й вимог ринку праці. 

Курикулум оновлюваний згідно з інноваційними напрямами підготовки 

(спеціальностями). Навчальні та робочі програми найбільш активно 

вдосконалюють через уведення нових предметів, що містять 

інтеркультурний, модерновий і терапевтичний компоненти (Sier-Janik, 2011). 

Німецькі моделі підготовки фахівців-хореографів представляють 

виконавську, балетмейстерську, модернову, хореологічну, педагогічну й 

евритмічну підготовку. Специфіка найбільш популярної (модернової) моделі 

передбачає опанування комбінації танців модерн і контемп, а також вільної 

імпровізації й перформансу. Особливість німецького досвіду пов’язана з 

акцентуванням на творчому поєднанні сучасного танцю, імпровізації й 

класичного танцю. Танець вивчають як цілісний митецький феномен. Серед 

дотичних дисциплін – ритміка, теорія музики, анатомія, психологія, історія 

танцю. Особливе місце в процесі навчання посідає імпровізація, мета якої 
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полягає у формуванні вміння виражати творчу активність та 

індивідуальність. Ці вміння формують під час виконання арт-проектів, 

практики в балетних трупах локальних театрів, що засвідчує активну 

співпрацю закладів вищої освіти з театрами. Популярними освітніми 

програмами є «Сценічний танець» («Bachelorstudiengang Bühnentanz»), 

«Педагогіка танцю» («Bachelor – Studiengang Tanzpädagogik») (Palucca 

Hochschule für Tanz Dresden, 2019). 

У Європі відомою Балетна школа Джона Ноймайєра при Гамбурзькій 

державній опері. Це сучасний мистецько-освітній комплекс із репетиційних 

студій, балетної школи й інтернату, що збирає трупи артистів із різних країн. 

Школа створена 1978 року з метою підготовки хореографів-балетмейстерів 

для професійної танцювальної кар’єри. Зміст освітньої програми 

спрямований на опанування класичного академічного танцю за авторською 

методикою «стиль Ноймайєр». Методика навчання передбачає використання 

прийомів техніки сучасного й сценічного танцю з доповненням техніки 

пілатесу, з акцентом на навчанні хореографічної композиції. У змісті 

охоплено засвоєння таких дисциплін, як анатомія, теорія музики, історія 

танцю, хореографічна композиція тощо. Абітурієнти проходять прозору 

діагностику фізичних можливостей, творчих та імпровізаційних умінь, а 

також рівня класичної балетної техніки.  

Зазначимо, що багато європейських хореографічних традицій 

удосконалені також під впливом американської хореографічної культури. 

Сучасні американські дослідники-хореографи вважають, що в танцювальній 

культурі руху віддзеркалені всі форми кінетичної організації творчої 

структури тіла (тілесна феноменологія). Дж. Парвайнен зауважує з цього 

приводу, що «майстерність танцівника є однією з форм його знання, проте 

можна говорити про кінетичний складник інтелекту як аспект майстерності 

виконавця» (Parviainen, 2002). Автор переконаний, що сучасним методом 

створення нової танцювальної мови, що не стосується застарілого «змісту» й 

«ідеологічних» конотацій, є передусім тілесна феноменологія, яку розуміють 
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як дослідження простих фізичних дій (наприклад, м’язових реакцій) і 

пов’язаних із ними кінестичних відчуттів. Танцівник усвідомлює кожен свій 

рух як тілесно-кінетичну подію, яка відображає відчуття, образ руху, його 

сенс, якість, форми, текстуру, тобто створює та відтворює візуально-

кінетичну форму. Танець не менш раціональний, ніж концептуальне 

мислення, однак усі танцівники вирізняються рівнем тілесного знання, яке 

сприймається насамперед вербальними засобами. Якщо це стосується 

невербальних чинників, то суттєвим є питання, яке сформулювала П. Бауш: 

«Мене менш цікавить, як рухаються танцівники, важливіше те, що примушує 

їх рухатися саме таким чином» (Lawson, 2002). 

Інноваційна тенденція в хореографічний освіті – використання соматичних 

практик. Уперше термін «соматик» був використаний Т. Ханною, який розробив 

методику формування соматичного мислення, що передбачала усвідомлений 

сенсорний зворотний зв’язок, розвиток спеціально уповільненої уваги, а також 

запровадження рухового навчання через внутрішній досвід, а не через імітацію 

руху (Hanna, 1970). У процесі професійної підготовки хореографів почали 

активно застосовувати принцип соматичного навчання, що заснований на 

створенні можливості досліджувати й розуміти значення внутрішніх відчуттів, 

так званого «сенсорного управління». Сенсорне управління (самоуправління) 

підвищує рухову автономію, формує здатність до самоорганізації руху 

зсередини, на відміну від звичайних зовнішніх факторів – корекцій викладача й 

дзеркала, а кінестетична усвідомленість є ефективною практикою для 

перепрограмування нейром’язових «звичок». Потужним засобом та 

інструментом реалізації соматичного навчання слугує візуалізація, що допомагає 

поєднати процеси реакції розуму й тіла в момент програмування конкретного 

руху без виснажливих фізичних навантажень. Ця сучасна багатофункційна 

стратегія в танцювальних практиках прогнозує свідоме ставлення до процесів 

дихання, загальної роботи тіла, динамічне використання простору.  

Зарубіжні теоретики й практики підтримують необхідність розроблення 

уніфікованих програм, стандартів, моделей професійної підготовки 
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хореографів, а також створення інклюзивних освітніх програм, що потребує 

вагомих капіталовкладень і збільшення інвестицій у розвиток мистецько-

хореографічної освіти. У цьому контексті активну роль відіграють різні 

мистецькі фонди, управлінські ради університетів, що розробляють і регулюють 

фінансову політику. Останнім часом фінансування хореографічної освіти 

зменшилося, проте помітна стабільна тенденція до балансування між 

державними й ринковими пріоритетами. Хореографічну освіту фінансують за 

трьома основними напрямами: наукові розвідки в галузі хореографічного 

мистецтва та освіти; інституційні інвестиції й проекти; підтримка професійного 

розвитку студентів-хореографів. У країнах ЄС джерела фінансового супроводу 

хореографічної освіти диверсифіковані так: інституційні та неінституційні, 

державні й недержавні, субсидійовані та несубсидійовані, гранти, стипендії, 

позики, дотації тощо. Світовими лідерами є відомі мистецькі фундації:  

– Національний фонд мистецтв (National Endowment for the Arts) – 

незалежне федеральне агентство, створене Конгресом США для підтримки й 

фінансування мистецтва та творчого мислення; фонд існує понад п’ятдесят 

років і надає гранти артистам різних стилів (танці й хореографія), фінансує 

організації та конкретні проекти; вагому частку коштів становлять 

пожертвування, а також фінанси регіональних мистецьких організацій 

(NEFA, MAAF, South Arts, Arts Midwest, MAAA, WESTAF) (National 

Endowment for the Arts,  2019); 

– Фонд Джерома Роббінса (The Jerome Robbins Foundation) – фонд, 

створений Джеромом Роббінсом для допомоги артистам-виконавцям, розвитку 

сценічного мистецтва; декларує політику конкурентного неперервного 

фінансування вже підтриманих проектів (The Jerome Robbins Foundation, 2019);  

– Національний танцювальний проект (National Dance Project, NEFA) 

– танцювальний підрозділ Фонду мистецтв Нової Англії, що пропонує 

конкретне фінансування лише для танцювальних проектів, зосереджене на 

багатьох етапах танцювального виконання (гастролі й постановка); окремий 

напрям фінансування становлять міжнародні обміни в галузі розвитку 

https://www.arts.gov/
https://www.arts.gov/
https://www.arts.gov/
http://jeromerobbins.org/foundation
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хореографічної освіти; цей Національний танцювальний проект 

підтримуваний благодійним Фондом Дорис Дюк та Фондом Ендрю Меллона 

(New England Foundation for the Arts, 2020); 

– Фонд Ендрю Меллона (The Andrew W. Mellon Foundation) – це 

благодійна організація, що сприяє розвитку мистецтв та гуманітарних наук у 

хореографічній освіті; загальний обсяг грантів за рік  становить близько 232 

млн доларів; із часу свого заснування фонд спрямував майже 6 мільярдів 

доларів на проекти в усьому світі (The Andrew W. Mellon Foundation, 2020); 

Фонд Форда й Фонд Ендрю Меллона об’єдналися щодо спільного фінансування 

талановитих особистостей з особливими потребами (персональні стипендії); 

ініціатива «Futures Futures» має на меті популяризувати невідомих унікальних 

художників, хореографів, музикантів з обмеженими фізичними можливостями, 

створити їм умови для професійного розвитку й задоволення фінансових витрат 

на засоби реалізації їхніх  талантів;  

– Фонд Середньо-Атлантичного мистецтва (Mid Atlantic Arts 

Foundation) підтримує різноманітні мистецькі проекти за допомогою грантів і 

фінансування з регіону Середнього Атлантичного океану (штати Вірджинія, 

Вісконсін, Пенсильванія, Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Медика, Делавер, Колумбія); 

завдяки програмі «ArtsCONNECT», вони підтримують танцювальні організації, 

які намагаються розвинути співпрацю на міжнародному рівні між артистами та 

громадами (асоціаціями) (Mid Atlantic Arts Foundation, 2020); 

– Благодійний фонд Дорис Дюк (Doris Duke Charitable Foundation) 

надає гранти не лише на розвиток хореографічного мистецтва, а й на охорону 

навколишнього середовища, підтримку здоров’я дітей і медичні дослідження; 

фонд надає гранти («Програма мистецтв», «Програма добробуту дитини», 

«Програма довкілля», «Програма медичних досліджень», «Програма 

африканських мистецтв», «Програма налагодження мостів») організаціям 

сучасного танцю; загальна сума становить понад 1,3 мільярда доларів  (Doris 

Duke Charitable Foundation, 2019).  

https://mellon.org/
https://mellon.org/
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– Фонд Уоллеса (The Wallace Foundation) пропонує підтримку 

молодіжної освіти та мистецтва; це відомий донор і прихильник розвитку 

хореографічних студій локального рівня, модернізації танцювального 

мистецтва в громадах; фонд реалізує низку програм для підтримки мистецьких 

шкіл на локальних рівнях через свої осередки й фонди, запроваджує ініціативи 

за сімома напрямами (позашкільна освіта, мистецька освіта, створення 

аудиторій для мистецтва, соціальне та емоційне навчання, розширене навчання, 

шкільне лідерство, літні школи) (The Wallace Foundation, 2018);  

– Гранти Національної лотереї Ради мистецтв Великої Британії 

(Arts Council National Lottery Project Grants) – нова відкрита підтримка 

мистецьких проектів, діяльності музеїв і бібліотек, хореографічних студій, 

спілок художників, громадських та культурних організацій; загальний 

бюджет фонду становить 77,9 млн фунтів стерлінгів; у розподілі коштів 

перевагу надають розвиткові незалежних мистецьких  організацій, творчих 

проектів і підтримці фрилансерів; понад 800 організацій мистецтва та 

культури отримали інвестиції на загальну суму 1,64 млрд фунтів стерлінгів 

на 2018 – 2022 рр.  (Arts Council England, 2020a); 

– Рада мистецтв Англії (Arts Council England) із проектом «Розвивай 

свою креативну практику» (Developing your Creative Practice) запрошує 

подати заявку на суму від 2 тис. до 10 тис. фунтів стерлінгів для створення 

власного творчого проекту (музика, театр, танці, візуальне мистецтво, 

література, комбіноване мистецтво, практика музеїв), де була б чітка 

стратегія розвитку й обміну результатами на практиці; це можуть бути 

дослідження, професійна діяльність, подорожі, стажування, навчання, 

розвиток ідей, створення старт-апів, наставництво; рада також стимулює 

спільні проекти й перспективні розвідки з проблем хореографічної освіти, 

координує дії всіх зацікавлених учасників освітнього процесу на 

міжнародному рівні; сприяє формуванню відкритої культури змін у різних 

освітніх і мистецьких вимірах (Arts Council England, 2020b); 
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– Фонд стипендій на подорожі Лізи Уллманн (Lisa Ullmann Travelling 

Scholarship Fund, LUTSF) підтримує людей, які працюють у всіх сферах руху й 

танцю та бажають подорожувати, щоб збагатити свою практику, розвинути 

творчу манеру й пристрасть; заявки на стипендію (середня стипендія за останні 

кілька років становила близько 600 фунтів стерлінгів) надають хореографам, 

виконавцям, викладачам, терапевтам, адміністраторам для академічної та 

професійної мобільності студентів і викладачів, розвитку партнерської 

культурної співпраці й розширення діяльності в європейському культурно-

мистецькому просторі; ця ініціатива також схвалена Європейським фондом 

культури (ECF) за фінансової підтримки Compagnia di San Paolo; фонд сприяє 

професійному розвиткові хореографів, визнанню  неформальної й інформальної 

освіти (Lisa Ullmann Travelling Scholarship Fund, 2018). 

Студенти британських університетів мають право брати участь у 

грантовій програмі «Танець і драма» (DaDA), що сприяє фінансуванню освіти в 

престижних мистецьких закладах та за університетськими програмами. Це 

найбільша державна допомога студентам, що спрямована на надання стипендій, 

з огляду на різні чинники. У межах програми окремі студенти можуть отримати 

позики на період навчання в закладі без виплати відсотків. Університети й 

коледжі також мають право надавати свої стипендії та субсидії для навчання, 

що необхідно повертати або відпрацьовувати (наприклад, тип стипендії 

«assistantship» допускає роботу з надання допомоги професорові). Конкурс на 

одержання фінансової допомоги дуже високий, його проходять лише найкращі 

та найбільш здібні студенти. Водночас уряд країн визнає, що частка боргу й 

невиплат за навчання постійно зростає, тому розробляє заходи з удосконалення 

системи кредитування в мистецькій освіті. Особливе значення має 

інтенсифікація соціального партнерства й активізація та розвиток програм із 

танцювального лідерства.   

Отже, серед основних тенденцій розвитку хореографічної освіти в 

європейському культурно-мистецькому освітньому просторі, що стимулюють 

модернізаційні процеси в цій сфері, варто виокремити такі: глобалізація різних 

http://lutsf.org.uk/
http://lutsf.org.uk/
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сфер життя людства (глобалізація ринку інноваційної хореографічної 

продукції, мистецько-освітніх послуг); зростання міждисциплінарних проектів 

у хореографічному мистецтві та освіті знань (зміна стратегій і місій 

університетів із популяризації хореографічної освіти на міжнародному ринку 

освітніх послуг); інтернаціоналізація наукового й культурно-мистецького життя 

людства, що стає все більш можливою та бажаною на тлі функціювання 

університетів як осередків світової науки й культури (заклади можуть суттєво 

підвищити рівень взаєморозуміння між народами, посприяти розв’язанню 

глобальних гуманітарних, політичних, екологічних, економічних проблем і 

конфліктів засобами хореографічного мистецтва, що засвідчує соціальну 

значущість професійної місії хореографа нової генерації); універсалізація 

хореографічної освіти (розроблення й упровадження спільних універсальних 

моделей професійної підготовки хореографів) тощо.  

Завдяки активній співпраці уряду країн, міжнародних академічних і 

професійних спільнот, організацій, асоціацій, протягом останніх тридцяти 

років накопичено вагомий досвід у розробленні й запровадженні стратегій 

досягнення якості мистецько-хореографічної освіти (розроблення та 

застосування законів і підзаконних актів, що регламентують діяльність 

інституцій, відповідальних за визнання якості; зростання національних і 

міжнародних рейтингів університетів). Британський уряд, наукова та 

академічна спільнота вже давно вибрали курс на формування 

університетської освіти світового класу, керуючись документом, ухваленим 

2004 року урядом Великої Британії, що має назву «Надати світового виміру 

освіті світового класу». Це міжнародна стратегія для освіти, розвитку 

навичок та освітніх послуг у навчанні. Освіта світового рівня має відповідати 

трьом показникам: «формувати розуміння світу, у якому ми живемо: цінності 

та культуру різних цивілізацій, можливості впливу на глобальну економіку й 

навколишнє середовище, складником яких є ми як громадяни глобального 

суспільства; знати освітні стандарти світового класу, рівнятися на них, 

провадячи власну діяльність, та відповідати їм; нарешті, розвивати глобальне 



 

 

68 

партнерство» (Department for Education and Skills, 2011). Зазначимо, що в усіх 

світових рейтингах (Додаток А) британські університети посідають найвищі 

позиції, що доводить високий рівень і хореографічної освіти. 

На сучасному етапі хореографічна освіта Великої Британії розвивається 

в контексті загальноєвропейських культурних, мистецьких та освітніх 

цінностей. Наукові досягнення в галузі хореографічної освіти в країнах ЄС 

відкривають нові можливості для обґрунтування концептуальних засад 

професійної підготовки хореографів у Великій Британії, упровадження 

креативних спільних мистецько-освітніх проектів. Проблема підготовки 

хореографів і формування їхніх компетентностей стала пріоритетним 

орієнтиром у соціальній та культурно-освітній політиці Великої Британії. 

Європейські імперативи розвитку хореографічної освіти й удосконалення 

професійної підготовки хореографів актуалізували в британському досвіді 

розроблення та активне впровадження спільних підходів до формування 

нормативно-правого забезпечення хореографічної освіти, розроблення 

освітніх програм і запровадження нових моделей хореографічної підготовки, 

інтегративних спеціальностей, визнання аматорської освіти як результату 

інформальної та неформальної хореографічної освіти тощо. Європейська й 

британська практики професійної підготовки хореографів ґрунтовані на 

засадах «авторських шкіл», хореографічного аматорства, свободи вибору, 

свободи творчості та імпровізації, соціального й танцювального лідерства.  

 

Висновки до першого розділу 

 

На основі опрацювання українських і зарубіжних літературних та 

документальних джерел, систематизовано й узагальнено актуальні 

прогностичні напрями мистецько-педагогічного дискурсу: історико-

культурний, філософський, концептуальний контент мистецької освіти; 

філософія сучасного хореографічного мистецтва; тенденції розвитку 

мистецької освіти в контексті європейської інтеграції; багатовекторність 
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професійної підготовки педагогів-хореографів, балетмейстерських умінь, 

пластичної культури, художньо-естетичного досвіду, фахової 

компетентності; хореографічна підготовка в техніко-естетичних видах 

спорту; окремі аспекти професійної підготовки хореографів; зарубіжний 

досвід модернізації хореографічної освіти.  

Українські й зарубіжні науковці мають різні погляди стосовно 

з’ясування змісту понять «мистецька освіта», «хореографічна освіта», 

«мистецько-хореографічна освіта», «хореографічно-педагогічна освіта», 

«хореографічно-спортивна освіта» тощо. Водночас дослідники переконані в 

необхідності нового розуміння професії хореографа й доцільності аналізу 

сучасних викликів хореографічного мистецтва, світових тенденцій розвитку 

хореографії, вимог міжнародних освітніх і професійних стандартів 

підготовки хореографів. Професійна підготовка хореографів – культурно-

мистецько-освітній феномен, що сприяє професійному й особистісному 

розвиткові хореографів; складник неперервної мистецької професійної 

освіти; процес набуття професійно важливих компетентностей і формування 

професійних цінностей у формальній, неформальній та інформальній освіті.  

У розділі досліджено діяльність відомих міжнародних професійних 

організацій та асоціацій у розвитку й популяризації хореографічної освіти в 

європейському культурно-мистецькому просторі. Міжнародні організації 

вивчають і реалізують програми наукових досліджень, фінансують окремі 

проекти, координують діяльність громадських хореографічних організацій та 

освітніх мистецьких освітніх установ, контролюють якість хореографічних 

послуг відповідно до світових стандартів. 

Серед європейських імперативів модернізації хореографічної освіти 

виокремлено такі: розроблення загальної стратегії перспективного розвитку 

мистецької, зокрема хореографічної освіти; активізація співпраці з 

міжнародними професійними організаціями; сприяння розвитку міжнародних 

зв’язків; розширення участі в програмах культурних обмінів, міжнародних 

танцювальних конкурсах і фестивалях; опрацювання проектів уніфікованих 
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законодавчих і нормативно-правових документів; запровадження нових моделей 

хореографічної підготовки (театрально-танцювальної, хореотерапевтичної, 

танцювально-модернової); розроблення міждисциплінарних й інклюзивних 

освітніх програм; професійний розвиток і визнання результатів неформальної та 

інформальної освіти; підтримка національної політики держав щодо інвестицій у 

розвиток мистецької освіти; координація дій усіх зацікавлених учасників 

освітнього процесу на міжнародному й національному рівнях; удосконалення 

механізмів фінансового забезпечення, освітньої підтримки академічної 

мобільності студентів-хореографів; підтримка стейкхолдерів у наданні якісних 

освітніх послуг зі стажування й сертифікації хореографів; створення належних 

умов для обміну результатами наукових досліджень, методологічними 

розробками, програмами, моделями, досвідом у галузі хореографічної освіти; 

стимулювання спільних наукових мистецько-хореографічних проектів і 

перспективних досліджень із проблем хореографічної освіти.  

Незважаючи на глибокі культурні, мистецькі й освітні традиції 

британського суспільства, сучасні тенденції європейського освітнього простору 

певною мірою вплинули на стратегію розвитку хореографічної освіти у Великій 

Британії, на якість освітніх послуг, зокрема в галузі хореографічного мистецтва. 

 

Результати дослідження, відображені в розділі, викладені у таких публікаціях 

автора: Бідюк, 2017c; Бідюк, 2018b; Бідюк, 2019; Bidyuk, 2018.  
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РОЗДІЛ 2 

ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ХОРЕОГРАФІВ 

В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 

 

У розділі схарактеризовано систему хореографічної освіти у Великій 

Британії та її компоненти (законодавчий, теоретико-методологічний, 

організаційний, управлінський, стратегічний, змістово-технологічний, 

особистісний, прогностичний); простудійовано питання стандартизації 

хореографічної освіти; проаналізовано зміст освітніх програм підготовки 

хореографів; досліджено методичні основи професійної підготовки 

хореографів; вивчено проблему танцювального лідерства. 

 

2.1. Загальна характеристика системи хореографічної освіти у 

Великій Британії 

 

Хореографічна освіта у Великій Британії має системний характер, 

динамічно розвивається в умовах університетської системи освіти на засадах 

відкритості, демократизації, неперервності, випереджувального підходу, з 

огляду на потреби британської історії, політики, культури, освіти й економіки. 

Освіта в цій країні спрямована на формування нової генерації фахівців-

хореографів на основі поєднання найкращих британських традицій, принципів 

та інноваційних технологій навчання, осмислення результатів міжнародних 

компаративних досліджень. Реформування системи вищої освіти Великої 

Британії на сучасному етапі посилило увагу до оновлення концептуальних, 

структурно-змістових, організаційно-педагогічних засад хореографічної освіти.   

Велику Британію справедливо вважають країною з «еталонною» 

системою вищої освіти, з усесвітньо відомими університетами, 

пріоритетними напрямами діяльності яких є орієнтація на потреби світового 

ринку праці, удосконалення організації процесів викладання й засвоєння 

знань, сталий розвиток науково-дослідницького сектору, стратегічне 
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партнерство з різноманітними організаціями, представниками сектору вищої 

освіти та громадськістю. Британські освітяни невпинно вдосконалюють 

можливі шляхи підвищення ефективності професійної підготовки фахівців у 

різнях галузях, зокрема у сфері хореографії, що засвідчують лідерські позиції 

британських університетів у міжнародних академічних рейтингах 

університетів світу (див. Додатки А1 – А3). До критеріїв загального 

оцінювання рейтингу входять такі складники, як академічна репутація, 

кількість цитувань на статті студентів і викладачів університету, репутація 

роботодавців, які наймають випускників університету, а також індекс Гірша. 

На нашу думку, такі позитивні результати доводять ефективність 

британського підходу до забезпечення якості професійної підготовки 

хореографів, розвитку хореографічної освіти відповідно до вимог світового 

хореографічного простору. 

На підставі аналізу загальноєвропейських тенденцій розвитку 

мистецько-хореографічної освіти зазначимо, що збереження культурно-

історичних хореографічних традицій, академічних традицій англійських 

університетів, закономірностей розвитку британського суспільства, 

особливостей територіального й адміністративного устрою, а також 

географічного розташування певною мірою вплинуло на розвиток і 

функціювання хореографічної освіти в країні.  

Рефлексія зовнішніх тенденцій і внутрішніх закономірностей розвитку 

британського суспільства дає змогу констатувати, що хореографічна освіта  

являє собою розвинутий культурно-мистецько-освітній феномен, який 

презентує цілісну педагогічну систему, компонентами якої є мета, зміст, 

сутність, структурні елементи, принципи, функції та рівні, наповнення яких 

залежить від поєднання наявних і прогнозованих особливостей професійної 

підготовки хореографів, з огляду на пріоритети особистості й культурно-

мистецькі хореографічні традиції. Система хореографічної освіти – відкрита, 

самостійна, гнучка, поліфункційна, багатопрофільна, адаптивна структура, що 

охоплює взаємопов’язані системотвірні компоненти (законодавчий, теоретико-
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методологічний, організаційний, управлінський, стратегічний, змістово-

технологічний, особистісний, прогностичний), які забезпечують її динамічний і 

випереджувальний розвиток, відповідно до мети й завдань державної освітньої 

політики, потреб культури, хореографічного мистецтва, науки та суспільства 

(нижче удокладнено системні компоненти хореографічної освіти).   

Законодавчий компонент. Вихідні концептуальні положення 

хореографічної освіти у Великій Британії регламентовані в Законах «Про 

вищу освіту» («Higher Education Act», 2004), «Про вищу освіту й пошуково-

дослідницьку діяльність» («Higher Education and Research Act», 2017), в 

освітніх («Subject Benchmark Statement for Dance, Drama and Performance», 

2015, 2019) і професійних («The National Occupational Standards for Dance 

Leadership», 2011) стандартах. Освітні та професійні стандарти, що 

обґрунтовують знання, розуміння, навички і рефлексію, також спрямовані на 

творчий успіх і лідерські якості студента. (Subject Benchmark Statement. 

Dance, Drama and Performance, 2019). Зазначимо, що попри національну 

систему кредитів університети керуються положеннями Болонської 

декларації стосовно організації освітнього процесу за кредитно-трансферною 

системою, це полегшує й забезпечує процедуру академічної мобільності 

студентів-хореографів у європейському мистецько-освітньому просторі. 

Закон «Про вищу освіту й пошуково-дослідницьку діяльність» (2017) 

наголошує на необхідності захисту інституційної автономії британських 

університетів, забезпечення якості вищої освіти та широких можливостей 

вибору освітніх послуг, сприяння конкуренції між ними для активізації 

співпраці викладачів, студентів і роботодавців, надання фінансової 

підтримки британським університетам, розширення доступу до вищої освіти 

тощо. На наш погляд, закон створює нові перспективи для захисту прав 

викладачів і студентів, зважає на їхні освітні та професійні потреби, а також 

на очікування роботодавців. Реалізація цілей і завдань системи хореографічної 

освіти Великої Британії передбачає створення оптимальних умов для 

формування й розвитку творчого потенціалу, унікальності та неповторності 
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манери особистості хореографа, його професійної компетентності й професійно 

важливих якостей, що сприятимуть цілеспрямованому використанню 

теоретичного та практичного потенціалу для хореографічної діяльності.  

Теоретико-методологічний компонент. Система ґрунтована на 

філософських, соціально-економічних, психологічних, педагогічних, 

психологічних, мистецьких засадах, а також на ідеях неперервності, 

відкритості, свободи вибору й свободи творчості, партисипативності, кар’єрної 

орієнтації, випереджувального розвитку, практико-орієнтованого навчання. 

Важливою умовою ефективності функціювання й розвитку системи є високий 

рівень соціального партнерства та діалогу; інноваційність і професіоналізація 

освітніх програм; науково обґрунтований вибір специфічних принципів 

навчання. Філософія сучасної хореографічної освіти розвивається в напрямі 

теорій міждисциплінарності, «танцювального плюралізму», «танцювального 

лідерства», «свободи індивідуальної творчості», «колаборативної хореографії», 

«хореографічної рефлексії». Обґрунтовуючи концептуальні засади професійної 

підготовки хореографів, британські педагоги беруть до уваги нові синтезовані 

теорії музичного й танцювального мистецтва, танцювальної та цифрової 

педагогіки («ритмопластика жестів» (Е. Jaques-Dalcroze), кінетографія танцю й 

аналіз руху, теорія «експресивного танцю» (R. Laban), теорія «метакінетичного 

трансферу» (J. Martin), теорія імпровізації, теорія «колаборативної хореографії», 

теорія «цифрової хореографії», «педагогіка танцювальної нотації» («dance 

notation pedagogy») тощо). Ключовими підходами в хореографічній освіті є 

системний, особистісно орієнтований, аксіологічний, діяльнісний, 

компетентнісний та ін. 

Відповідно до аналізу освітньої практики та специфіки сучасного 

періоду розвитку мистецької освіти, критеріями, що маркують дієвість і 

динамізм системи хореографічної освіти, слугують такі: ступінь 

універсалізації й використання педагогічних інновацій, що уособлюють 

специфіку навчання хореографії; ступінь орієнтації на студентоцентроване 

навчання; використання міжкультурного діалогу в процесі навчання; 
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розвиток лідерських якостей як інструменту реалізації професійної кар’єри 

хореографа; зростання значущості практико-орієнтованого навчання; 

підвищення ефективності навчання завдяки використанню інструментів 

колаборативного навчання; посилення важливості сучасних цифрових 

технологій у хореографічному мистецтві тощо. 

На думку представників академічної спільноти (Preece, Pickard, Childs, 

Reed,  & Holt, 2014), університети не є унікальними закладами вищої 

хореографічної освіти, а перебувають поряд із різними ієрархіями 

досконалості, що базовані на спільності різних статусів, які вони отримують 

у процесі навчання, викладання, досліджень, культурних та соціальних 

наслідків, що вимірювані на регіональному, національному й міжнародному 

рівнях. «Коли ми рухаємося до тісніших міжнародних зв’язків із нашими 

колегами з Всесвітнього танцювального альянсу (World Dance Alliance, 

WDA), які працюють у галузі танцю, ми розглядаємо власні шляхи та засоби 

для збереження специфіки британської хореографічної традиції». 

До середини 1970-х років, коли хореографія як самостійна 

спеціальність і дисципліна утвердилася в системі вищої освіти Великої 

Британії, на становлення хореографічної освіти суттєво впливав симбіоз 

американського постмодерністського танцю та англійського сучасного 

танцю. Ця нова комбінована тенденція в хореографії позначилася на 

розробленні освітніх програм із хореографічної освіти. Особливістю освітніх 

програм стало введення соматичних практик і створення авторських курсів 

(«Alexander Technique», «The Feldenkrais Method», «Skinner Releasing 

Technique», «Ideokinesis and Body-Mind Centering»), оскільки викладачі 

університетів були хореографами-аматорами, керівниками танцювальних 

спільнот, організаторами світових конкурсів і фестивалів (Banes, 1987; Claid, 

2006; Jordan, 1992). В академічній спільноті сучасних педагогів-хореографів 

майбутнє хореографічної освіти за танцювальною соматикою.  

Водночас зауважимо, що творці теорії сучасного танцю мали нове 

розуміння сутності педагогіки танцю, зокрема щодо її реалізації в 
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інклюзивній хореографічній культурі, визнання хореографічного потенціалу 

танцю у свободі вираження індивідуальної манери. Мета освітніх програм – 

підготовка випускників до незалежних хореографічних практик, однак 

більшість випускників прогресує до кар’єри в широкому сенсі (Burns, 2007). 

Викладання й вивчення танців у вищій школі Великої Британії часто 

трактують як освіту протягом усього життя (Rees, Forbes, & Kubler, 2006).  

Основні положення «педагогіки танцю» ґрунтовані на таких концептах: 

«імпровізація», «хореографія», «аналіз руху», «музика танцю», «кінезіологія», 

«профілактика травм», «історія танцю», «танцювальна рефлексія», «нотація 

танцю», «танцювальна манера», «соматика танцю» й ін. Науковці переконані, 

що танцювальна соматика може стати новою прогресивною тенденцією 

педагогіки танцю ХХІ століття, оскільки забезпечить радикалізацію 

модерністської / постмодерністської моделі хореографічної освіти. Соматичні 

техніки – це тілесні практики, які сприяють цілісному погляду на людину, 

одночасно оцінюючи перцептивні, когнітивні та емоційні елементи, пов’язані з 

рухом танцю. Вони базовані не на кодованій лексиці рухів, а на вивченні таких 

елементів, як модуляція зусиль, усвідомлення звичних схем руху та їх 

реорганізація, ініціація і намір руху, вибір його напрямку в просторі. Увага 

зосереджена на менш свідомих аспектах руху, дає йому змогу змінюватися. 

Через процес усвідомлення зв’язку розуму з тілом студент може відчувати 

різницю між способом руху та його справжньою траєкторією. Соматичне 

навчання спрямоване на саморефлексію руху тіла, тобто студенти вибудовують 

образ свого тіла через сприйняття власного руху в різні моменти танцю. 

Соматичне навчання готує майбутніх хореографів до турботи про власне 

здоров’я й безпеку своїх вихованців, формує самопізнання й самокритичність, 

потенційно оптимізує стійкість і довговічність їхньої кар’єри, а також тих, із 

ким вони працюють (Batson, 2009; Brodie, & Lobel, 2012; Eddy, 2009; Ehrenberg, 

2010; 2015; Warburton, 2000).  

Зазначимо, що академічні дослідження з проблем теорії і практики 

хореографічної освіти у Великій Британії активізовані у 2000 році на базі 
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британського міжнародного часопису «Journal of Research in Dance 

Education». Велику увагу розвитку й просуванню хореографічної освіти 

надавали також світові наукові організації «Всесвітній танцювальний 

альянс» (WDA) та «Танець і дитячий інтернаціонал» («Dance and the Child 

International»), журнали «Writings on Dance», «Тhe Journal of Dance and 

Somatic Practice», «The Journal of Choreographic Practices». 

Організаційний компонент. Вищу хореографічну освіту пропонують 

консерваторії, університети, коледжі. Велика кількість вищих навчальних 

закладів, які реалізують освітні програми з хореографічної освіти, засвідчує: 

посилений інтерес потенційних студентів до танцювального мистецтва та 

їхнього бажання побудувати кар’єру в цій галузі; потребу в сучасних 

хореографах нової генерації, здатних розширити потенціал хореографічного 

мистецтва та застосовувати його надбання в різноманітних галузях. Більшість 

університетів розташовані в Англії – 37 ВНЗ (80,43 %), тоді як у Шотландії – 5 

(10,87 %), Уельсі – 3 (6,52 %), Північній Ірландії – 1 (2,17 %) (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Розподіл британських університетів, які пропонують  

освітні програми з хореографічної освіти 

Джерело: систематизоване автором на основі даних Агентства 

статистики вищої освіти (Тhe Higher Education Statistics Agency. (2019). 

What do HE students study? Retrieved from https://www.hesa.ac.uk/data-and-

analysis/students/what-study). 

 

Найбільшу популярність мають Королівська академія танцю (Royal 

Academy of Dance), Королівська консерваторія Шотландії (Royal 

Conservatoire of Scotland), Ліверпульський інститут виконавських мистецтв 
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(Liverpool Institute for Performing Arts), Манчестерський коледж (Manchester 

College), коледж Ньюкасла (Newcastle College), коледж Метрополітан 

(Metropolitan College), Лідс Сіті коледж (Leeds City College) та інші. На рис. 

2.2 зображено, що найбільший попит фіксують на освітні програми 

Роегемптонського університету.  

 

Рис. 2.2. Рейтинг британських університетів  

щодо популярності освітніх програм хореографічної освіти 

Джерело: систематизоване автором на основі даних Агентства 

статистики вищої освіти (Тhe Higher Education Statistics Agency. (2019). 

What do HE students study? Retrieved from https://www.hesa.ac.uk/data-and-

analysis/students/what-study). 

 

З’ясовано, що 29 університетів упроваджують освітні програми зі 

спеціальності «Хореографія» першого (бакалаврського) рівня (118 програм), 

17 університетів – другого (магістерського) рівня (27 програм). Згідно зі 

стандартом, професійна підготовка хореографів організована за декількома  

напрямами, представленими в таблиці 2.1.  

Диверсифікація освітніх програм із хореографії за бакалаврським і 

магістерським рівнями зумовлена насамперед професійною спеціалізацією 

(концентрацією). Хореографічна освіта на рівні бакалавра передбачає 

концентрацію навколо танцювального мистецтва й викладання («BA (HONS) 
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Dance Performance & Teaching»), а хореографічна освіта на рівні магістра 

спрямована на підготовку хореографів-постановників, хореографів-

керівників, хореографів-дослідників («MA in Choreography», «MRes in 

Choreography Performing Arts», «MA Choreography and Professional 

Practices»). На магістерському рівні реалізують міждисциплінарні освітні 

програми для вибору спеціалізації  («Фізична культура і танець», «Хореографія 

та медіа», «Хореографія та лідерство», «Танець і соматика», «Хореографія і 

соціологія», «Наука танцю», «Філософія танцю та історія», «Хореографія та 

антропологія танцю») тощо. 

Таблиця 2.1 

Перелік спеціальностей напряму підготовки  

(H) Creative arts & design / Творче мистецтво та дизайн 

Напрям Спеціальності 

(H) Creative arts & 

design / Творче  

мистецтво та дизайн 

 

 

W500 (Dance / Танець) 

W510 (Choreography / Хореографія) 

W531 (Dance and Culture / Танець і культура) 

W532 (Community Dance / Соціальний танець) 

W540 (Types of Dance / Типи танцю) 

W542 (Dance Theatre / Театр танцю) 

W543 (Contemporary Dance / Сучасний танець) 

W550 (Dance Performance / Постановка танцю) 

W550 (History of Dance / Історія танцю) 

Джерело: QAA. (2015b). UK Quality Code for Higher Education. Subject 

Benchmark Statement. Dance, Drama and Performance. Retrieved from 

http://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/subject-benchmark-statements/sbs-dance-drama-

performance-15.pdf?sfvrsn=8ae2f781_10 

 

Зауважимо, що в Шотландії більшість освітніх програм першого рівня 

вищої освіти називають магістерськими, традиційно вони тривають чотири 

роки, на відміну від Англії, Уельсу й Північної Ірландії (Study in Scotland, 2018). 

Однак вони не є еквівалентом другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Натомість освітні програми з хореографії першого рівня вищої освіти в 

зазначених університетах передбачають здобуття магістра мистецтв («Master of 

Arts»), магістра наук («Master of Sciences»).  Докторські програми з 

хореографічного мистецтва тривають, зазвичай, від 3 до 6 років (University of 

Essex, Guildhall School of Music and Drama,  University of Surrey, Royal Welsh 

http://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/subject-benchmark-statements/sbs-dance-drama-performance-15.pdf?sfvrsn=8ae2f781_10
http://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/subject-benchmark-statements/sbs-dance-drama-performance-15.pdf?sfvrsn=8ae2f781_10
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College of Music and Drama, Conservatoire of Dance and Drama, Lancaster 

University, Birmingham City University, Royal Central School of Speech & Drama). 

Для них не передбачено кредитів. 

Отже, хореографічну освіту здобувають у різних умовах вищої освіти – у 

консерваторіях, на факультетах університетів або в межах спеціальних програм 

(наприклад, «Танцювальна програма в Школі мистецтв Університету 

ДеМонфорта); у поєднанні з іншими галузями (музикою, образотворчим 

мистецтвом, фізичною культурою, фізичною терапією) тощо. 

Посутню роль в організації навчання відіграє соціальне партнерство, 

діяльність стейкхолдерів: асоціації роботодавців; фахові організації «DanceHE», 

«Постійна конференція танцю у вищій освіті» («Тhe Standing Conference on 

Dance in Higher Education»), «One Dance UK», «Рада мистецтв Англії» (Arts 

Council England) та асоціації. Це зумовлює збільшення кількості абітурієнтів на 

освітні програми з хореографії, що підтверджують звіти UCAS, де представлено 

дані про кількість абітурієнтів, зарахованих на перший (бакалаврський) рівень 

вищої освіти, відповідно до галузі знань й університету. 

Згідно з відомостями Агентства статистики вищої освіти Великої 

Британії (HESA), проаналізовано тенденції вступних кампаній 2014 – 

2019 рр. у межах галузі знань «Хореографія». Під час вступної кампанії 

2019 р. зараховано 4040 абітурієнтів (на 565 осіб більше, ніж 2014 р.), із них 

3805 абітурієнтів – до вищих навчальних закладів Англії. Простежуване 

невелике, але поступове зростання кількості вступників: кількість 

зарахованих абітурієнтів зросла від 3855 до 4015 та 4040 за період вступних 

кампаній 2017, 2018 і 2019 рр. (рис. 2.3). 

За останні п’ять років зафіксовано зменшення кількості здобувачів вищої 

освіти, які вступили на спеціальність W500 «Dance»  (рис. 2.4). Під час вступної 

кампанії 2018 – 2019 рр. зараховано 2725 абітурієнтів, що на 595 осіб менше, 

ніж 2014 – 2015 рр. Варто зазначити, що в останні три роки констатовано 

незмінний набір на освітні програми британських університетів як за 
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спеціальностями W500 «Dance» – 2725 та W510 «Choreography»  – 90, так і за 

іншими спеціальностями, пов’язаними з танцями, – 670. 

 

Рис. 2.3. Динаміка вступників галузі  «Хореографія» за 2014 – 2019 рр. 

Джерело: систематизоване автором на основі даних Агентства 

статистики вищої освіти (Тhe Higher Education Statistics Agency. (2019). 

What do HE students study? Retrieved from https://www.hesa.ac.uk/data-and-

analysis/students/what-study). 

 

Рис. 2.4. Розподіл кількості зарахованих абітурієнтів  

до університетів Великої Британії на освітні програми  

з хореографічної освіти (2014 – 2019  рр.). 

Джерело: систематизоване автором на основі даних Агентства 

статистики вищої освіти (Тhe Higher Education Statistics Agency. (2019). 

What do HE students study? Retrieved from https://www.hesa.ac.uk/data-and-

analysis/students/what-study). 

https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/students/what-study
https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/students/what-study
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На рис. 2.5 представлено результати зарахування на освітні програми 

за бакалаврським і магістерським рівнями. Можемо констатувати, що за 

останні п’ять років помітне збільшення популярності бакалаврських програм 

від 3110 абітурієнтів у 2014 – 2015 рр. до 3770 у 2018 – 2019 рр. Водночас 

кількість зарахованих абітурієнтів на магістерські програми у 2018 – 2019 рр. 

(270) на 95 менше, ніж у 2014 – 2015 рр. (365). 

 

Рис. 2.5. Динаміка зарахування студентів-першокурсників  

на бакалаврські й магістерські освітні програми  

з хореографії (2014 – 2019 рр). 

Джерело: систематизоване автором на основі даних Агентства 

статистики вищої освіти (Тhe Higher Education Statistics Agency. (2019). 

What do HE students study? Retrieved from https://www.hesa.ac.uk/data-and-

analysis/students/what-study). 

 

До аналізу залучено відомості про найбільш типові іспити, передбачені 

для вступу на спеціальності хореографічної освіти. Абітурієнти також 

проходять співбесіду з прослуховуванням або творчим конкурсом. 

Абітурієнти повинні мати такі результати навчальних успіхів: щонайменше 

260 – 300 балів «UCAS» на рівні «A2» або еквівалент «C» із математики 

«GCSE» та англійської мови. Для вступу на освітні програми з хореографії 

абітурієнти складають 3–6 іспитів переважно з таких предметів, як 

англійська мова, психологія, фізика, математика тощо. Для іноземних 
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абітурієнтів обов’язковим є іспит з англійської мови «IELTS» не менше від 

6.0 або його еквівалент. 

Загальновідомо, що у Великій Британії функціює власна кредитно-

трансферна система «CATS» («Credit Accumulation and Transfer Scheme»). 

Академічний рік нараховує 1200 годин, або 120 кредитів (40 годин на 

тиждень). Один кредит системи «CATS» прирівняний до 10 годин. 

Шотландські університети використовують національну кредитно-трансферну 

систему «SCOT CATS» («Scottish Credit Accumulation and Transfer»). Один 

кредит «CAT» є еквівалентом 2 кредитів Європейської кредитно-трансферної 

системи – ЄКТС. Модулі  розраховують зазвичай у 15, 20, 30, 40 та 60-

кредитних одиницях. Освітні програми першого (бакалаврського) рівня за 

денною («full-time») формою навчання тривають переважно 3 роки, що 

дорівнює 360 «CATS» (180 ЄКТС). У деяких випадках освітні програми 

сягають 4 років і передбачають 1 рік навчання за кордоном та / або 

опанування іноземної мови (Йоркський університет (The University of York), 

Ланкастерський університет (Lancaster Univeristy)). Навчання за заочною 

формою («рart-time») може тривати 4 (Брайтонський університет (University 

of Brighton), Біркбек (Лондонський університет) (Birkbeck, University of 

London)), 5 (Вестмінстерський університет (University of Westminster)), 6 

(Вульвергемптонський університет (University of Wolverhampton), 

Бристольський університет Західної Англії  (University of the West of England, 

Bristol (UWE)) років. 

Термін магістерських програм із хореографії в британських 

університетах за денною формою навчання – 1 рік, за заочною формою 

навчання – переважно 2 роки, рідше – 3 роки. Кількість кредитів «CATS» 

дорівнює 180 (90 ЄКТС). На магістерському рівні освітні програми 

пропонують окремі міждисциплінарні аспекти хореографії або вибір 

спеціалізації в одній із підгалузей хореографії (спеціалізовані освітні програми). 

Управлінський компонент. Характерна риса британської моделі 

полягає в тому, що управління вищою хореографічною освітою реалізують як 
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державні установи, так і спеціалізовані організації-посередники: 

Департамент освіти (DfЕ), Агенція забезпечення якості вищої освіти (QAA), 

Агенція з питань статистики вищої освіти (HESA), Британська акредитаційна 

рада (BAC), Британська рада танцю (BDC), Рада з оцінювання якості вищої 

освіти (HEQC), Комітет якості вищої освіти (QAC), Рада з танцю та 

педагогічної підготовки (CDET), Королівська академія танцю (RAD), 

Національна асоціація викладачів танцю (NDTA), Королівське товариство 

вчителів танцю (ISTD), Рада мистецтв Англії (ACE), громадська організація 

«Люди, які танцюють» (People Dancing) та інші фахові організації.  

Система вищої хореографічної освіти Великої Британії створена та 

функціює за принципами академічної свободи й університетської автономії. 

Проблема академічної свободи не є новою в історії вищої освіти Великої 

Британії, рівень її актуалізації залежить від зміни поглядів суспільства та 

академічної спільноти на основоположні принципи й цінності академічного 

життя. Витоки академічних свобод як університетської традиції сягають доби 

середньовіччя й характеризують один із вимірів функціювання перших 

європейських (британських) університетів. Автономія університету 

символізує його самостійність, незалежність у різних напрямах діяльності, 

певною мірою маркує конкурентоспроможність на національному й 

світовому ринку освітніх послуг, рейтинг серед інших закладів.  

Межі реалізації академічної свободи університету регульовані 

зовнішніми й внутрішніми законодавчими та нормативно-правовими, 

інструктивними документами. Водночас проблема окреслення межі між 

академічною свободою студента та викладача, а також інституційною 

автономією освітнього закладу завжди дискусійна в освітньому праві не 

тільки Великої Британії, але й у руслі міжнародного досвіду. Академічна 

свобода британського університету детермінована такими поняттями: 

демократія, автономія, відкритість, самостійність, незалежність, мобільність, 

відповідальність, лідерство, толерантність, досконалість, що регулюють 

академічні права студента, викладача, закладу освіти та межі їх реалізації. 
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Академічна свобода охоплює передусім основні категорії свободи 

викладання, свободи навчання, свободи проведення наукових досліджень.  

Британські вищі навчальні заклади – незалежні юридичні особи, які не 

належать урядові й не підпорядковані йому. Натомість у їх розпорядженні 

перебувають Ради («Councils») aбо Управлінські органи («Governing Bodies»), 

що окреслюють стратегічні цілі закладу та забезпечують його фінансову 

стійкість. Університети Великої Британії, за винятком Букингемського 

університету, отримують певне фінансування з державного бюджету, водночас 

уряд спрямовує кошти через незалежні фінансові установи (Funding Councils) 

для фінансової підтримки закладів та загального управління ними (Зарова, & 

Фролова, 2011). Жодна з урядових організацій не вповноважена 

затверджувати перелік освітніх програм, за якими проходить підготовка 

здобувачів вищої та післядипломної освіти, формувати наукову політику 

університетів, а також забезпечувати науково-допоміжним персоналом тощо. 

Результатом узагальнення діяльності Національного комітету з 

дослідження вищої освіти (The National Committee of Inquiry into Higher 

Education) і його філіалу (Шотландського комітету) є розроблення 

Агентством забезпечення якості вищої освіти «Кодексу забезпечення 

академічної якості і стандартів у вищій освіті: оцінювання студентів» (QAA, 

2006; 2018). Цей документ містить рекомендації щодо управління 

академічною якістю й стандартами вищої освіти у Великій Британії, 

експертизи та самооцінювання якості освітньої діяльності університетів, 

забезпечення якості освітніх програм і кваліфікацій вищої освіти. Відповідно 

до кодексу, кожен університет повинен розробити системи незалежної 

перевірки (системи внутрішнього інституційного самооцінювання) і 

підтвердження як власної якості, так і ефективності систем забезпечення 

якості (Потапенко, 2012).  

Як органи, відповідальні за академічні стандарти, університети 

ефективно застосовують методики (технології) для розроблення, 

затвердження, контролю й коригування (перегляду) системи оцінювання 
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освітніх програм і кваліфікацій вищої освіти; використання оцінювання для 

забезпечення якості академічних (професійних) стандартів. 

Система забезпечення якості вищої освіти, зокрема хореографічної,  

вирізняється чіткістю, прозорістю, логічністю, послідовністю, виваженістю й 

відповідальністю. Системній підхід до оцінювання якості на основі 

зовнішнього та внутрішнього моніторингу засвідчує високий рівень 

підтримки сектору вищої освіти як найбільш прогресивного та вагомого для 

сталого розвитку суспільства. Численні рекомендації щодо забезпечення 

якості вищої освіти, зокрема «Кодексу забезпечення академічної якості і 

стандартів у вищій освіті» («UK Quality Code for Higher Education»), дають 

змогу уніфікувати й водночас індивідуалізувати технології оцінювання якості 

вищої освіти. Залучення студентів до процесів оцінювання якості вищої 

сприяє вдосконаленню студентського досвіду в університеті, а окреслення 

критеріїв вибору студентів і проведення навчального тренінгу оптимізують 

більш чітке усвідомлення ними своїх обов’язків і ролей як експертів, 

уможливлюють успішну участь студентів в аналізі якості освіти (QAA, 2018).  

Стратегічний компонент. Провідні стратегічні завдання 

університетів такі: забезпечення високого рівня якості підготовки майбутніх 

хореографів на засадах компетентнісного підходу; спрямування змісту на 

фундаменталізацію й інтеграцію міждисциплінарних фахових знань; 

упровадження інноваційних форм, методів, технологій і засобів навчання 

хореографії; залучення студентів до процесу пізнання та формування 

cамомотивації до навчання, усвідомлення ними соціальної значущості 

професії; запровадження якісних механізмів моніторингу навчальних 

досягнень студентів; створення ефективних умов для професійного розвитку 

й самореалізації через участь у міжнародних програмах обміну та 

стажування, сертифікації; розширення можливостей працевлаштування. 

Стратегічна мета хореографічної освіти – підготовка незалежних 

артистів танцю нової генерації («Independent Dance Artist»), здатних швидко 

реагувати на сучасні виклики хореографічного мистецтва, світові тенденції 
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розвитку хореографії, вимоги до професійної компетентності, постійно 

вдосконалювати професійну майстерність упродовж життя. Професійна 

підготовка хореографів організована на засадах збереження національних 

історичних, культурних та освітніх надбань і використання найкращих 

зразків світового досвіду. Забезпечення можливостей академічної та 

професійної мобільності, обмін моделями, рамковими положеннями в галузі 

хореографічної освіти – перспективний вектор її розвитку. 

Одна зі стратегічних інновацій – надання освітніх послуг відповідно до 

рівня розвитку навчальних потреб студентів на різних стадіях освітнього 

процесу. На першому році навчання поширені заходи, що передбачають 

ознайомлення з навчальним процесом, корекційні курси для недостатньо 

підготовлених студентів, вступні навчальні курси, семінари першого року 

навчання, доступ до університетських служб підтримки, різноманітні 

позанавчальні заходи тощо. 

Змістово-технологічний компонент. З’ясовано, що вимоги до 

професійної компетентності майбутніх хореографів сформовані на підставі 

мінімальної кількості необхідних кредитів і навчальних курсів.  

Реалізація свободи вибору змісту освіти на рівні освітніх програм стає 

можливою завдяки їхній диверситивності: базові («Foundation degree 

programs») – базова (передбакалаврська освіта та підготовка до бакалаврського 

ступеня); комбіновані («combined degree programs») – дають змогу навчатися 

за програмами бакалавра / магістра одночасно; спільні («joint degree 

programs») – навчання за освітніми програмами в межах одного напряму; 

дуальні («dual degree programs») – можливість опанувати спеціалізації на 

рівні двох предметних галузей у межах одного ступеня вищої освіти; 

міждисциплінарні («interdisciplinary degree programs») – поєднання 

спеціалізацій на основі елективності предметів та ін.; сертифікатні 

(«certificate programs») – короткотривалі, практично спрямовані освітні 

програми, що дають змогу студентам вдосконалювати свої професійні 

вміння та навички; дипломні («Diploma programs») – додаткова професійна 

https://en.wikipedia.org/wiki/Foundation_degree
https://en.wikipedia.org/wiki/Diploma_of_Higher_Education


 

 

88 

підготовка та кваліфікація без отримання ступеня (коледжі, професійні 

школи, інколи університети) (Рис.2.6). 

 

Рис. 2.6. Диверсифікація освітніх програм із хореографії 

у Великій Британії 

Джерело: систематизоване автором. 

 

Основна перевага принципу свободи вибору навчальних курсів – 

підвищення мотивації до навчання та професійної діяльності, задоволення 

інтересів, здібностей студентів. Вибір студентом-хореографом навчальних 

дисциплін спонукає до усвідомлення особистої ролі та відповідальності за 

здобуття хореографічної освіти. Серед мотиваційних чинників, які впливають 

на вибір дисциплін, студенти виокремлюють: сучасний матеріал; 

зацікавленість предметом; комфортний розклад; індивідуальне планування; 

популярність і професіоналізм професора; систему оцінювання; гнучкість у 

вивченні дисципліни. Спектр спеціалізацій дає студентам широкі 

можливості для побудови індивідуальної освітньої та професійної кар’єрної 

траєкторії, працевлаштування, доступу до виконання міждисциплінарних 

досліджень і проектів. В останні роки зміст освіти бакалаврів не змінюється, 

проте модифікації зазнали освітні завдання, що зумовили гармонійне 

поєднання фахової спеціалізації та загальної гуманітарної підготовки.  

У структурі освітніх програм представлено такі основні компоненти: цілі, 

результати навчання, фокус програми, матриця результатів; обов’язкові й 
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вибіркові дисципліни; практика; випускна робота (презентація хореографічного 

проекту / продукту); науково-дослідницька робота, незалежне навчання / 

дослідження; стажування. Раціональною є тенденція, якої дотримується 

більшість університетів,  до збереження системи стабільного «ядра» дисциплін, 

обов’язкових для вивчення, що доповнене вибірковими курсами, а не замінене 

ними (принцип релевантності) (див. Додаток Г). 

На рис. 2.7 зображено таксономію дисциплін, яка доводить, що вибіркові 

дисципліни загальнонаукової та спеціальної професійно-практичної підготовки 

можуть бути обов’язковими, факультативними, вузькоспеціалізованими, 

пропонованими факультетом, закладом, самостійного (вільного) вибору 

студента тощо. Основна ознака – не стільки в переліку вибіркових дисциплін, а 

насамперед в оптимальному й ефективному їх поєднанні (функція тьютора – 

надати підтримку студентові в раціональному виборі дисциплін), забезпеченні 

якості підготовки та задоволенні особистих потреб студентів. Кількісний аналіз 

вибіркових дисциплін засвідчив, що їх обсяг становить у середньому – 15-25 %. 

 

Рис. 2.7. Таксономія дисциплін 

Джерело: систематизоване автором. 

 

Узагальнена класифікація вибіркових дисциплін хореографічної 

підготовки дала змогу систематизувати їх за низкою категорій (рис. 2.8). 
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Рис. 2.8. Узагальнена класифікація вибіркових дисциплін  

у межах здобуття хореографічної освіти 

Джерело: систематизоване автором. 

 

Кількість вибіркових дисциплін коливається від 0 – 15. Найчастіше 

запропоновані програми з кількістю вибіркових дисциплін від 5 до 7. Це 

засвідчує самостійність та автономію закладів і факультетів хореографії у 

формуванні змісту освітніх програм. Для уникнення спонтанного випадкового 

вибору дисциплін важливе значення має функція тьютора, яка, власне, полягає 

в керуванні цим процесом (принцип керованої елективності). Студентам 

пропонують вибіркові дисципліни «обмеженого» вибору, які є 

альтернативними для дисциплін вільного вибору студента (див. Додаток Г.9). 

Збалансований розподіл вибіркових дисциплін із домінуванням дисциплін 

спеціалізації сприятиме швидкій адаптації студентів до ринку праці. 

Механізм добору вибіркових дисциплін полягає у створенні наскрізної 

матриці, що слугує певним професійним орієнтиром (дорожньою картою 

спеціальності). Збалансоване доповнення обов’язкових дисциплін низкою 

вибіркових або фахових дисциплін серією вузькоспеціалізованих дисциплін, з 

огляду на інтереси студентів, сприяє професіоналізації освітніх програм. 

Водночас цікавим є той факт, що в деяких університетах використовують два 

підходи до формування вибіркових дисциплін: фіксований перелік, доданий до 
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опису програми, і поновлюваний список, який удосконалюють кожного 

семестру чи року. Як засвідчують наукові розвідки, професійна підготовка 

хореографів зосереджена переважно на мистецько-хореографічних науках. 

На магістерському рівні зміст освіти побудований навколо фахової 

спеціалізації й дисциплін додаткової спеціалізації (концентрації) із різним 

рівнем факультативності. Навчання спрямоване на розвиток аналітичних і 

критичних навичок та вмінь із розвитку конструктивних ідей, аргументів; 

здатності презентувати, аналізувати й оцінювати хореографічні твори; здатності 

працювати в колективі; практичних навичок і навичок управління колективом; 

здатності до імпровізації й фасилітації; здатності до креативної та критичної 

продуктивності; здатності досліджувати й обґрунтовувати взаємозв’язок між 

хореографією та соціальним контекстом. Як підсумок аналізу презентуємо 

модель інтеграції вибіркових дисциплін в освітній програмі, що комплексно 

характеризує механізм упровадження вибіркових дисциплін до змісту освітніх 

програм хореографічної освіти та може слугувати орієнтиром для 

вдосконалення й використання в освітній практиці України (рис. 2.9). 

Зміст, вибір форм, методів і технологій структурований на основі 

специфічних принципів: студентоцентризму; предметної концентрації; 

міждисциплінарності та інтеграції; навчання з опорою на танцювальний досвід; 

пріоритетності практичного навчання; інтенційності й інтерсуб’єктності; 

саморегуляції та рефлексії; «танцювального плюралізму». У британській 

дидактиці технологічний компонент хореографічної освіти презентований 

традиційними та інноваційними методами навчання для налагодження суб’єкт-

суб’єктних партнерських взаємин. Інтенсивне впровадження цифрових 

технологій в освітнє середовище університетів Великої Британії сприяє 

ефективному використанню традиційної, електронної та змішаної моделей 

навчання. Зважаючи на особливості кожної з моделей, видозмінюються 

традиційні форми організації освітньої діяльності. З огляду на специфіку 

професійної підготовки хореографів, найбільш популярними визнані практичні 

заняття: студійна практика, творча практика, групова робота / проект, 
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фасилітація в школі. Варіативність і гнучкість форм професійної підготовки 

хореографів забезпечують можливості цифрових технологій та засобів, а також 

сучасні хореографічні студії / хаби. 

 

Рис. 2.9. Структура освітньої програми хореографічної освіти 

Джерело: систематизоване автором. 

 

Особистісний компонент. Планування особистого розвитку студента-

хореографа є ключовим аспектом хореографічної освіти. Професійний 

розвиток відбувається на засадах наставництва, пов’язує цілі навчання з 

кар’єрним просуванням. Упровадження «кар’єрних модулів» (наприклад, 

«Dance Perspectives», «Performance now»), сприяє задоволенню особистісних і 

професійних інтересів студентів, їхній конкурентоспроможності на 

національному та світовому ринках праці. Кар’єрний розвиток майбутніх 

хореографів організований за трьома напрямами: хореографія, викладання, 

управління (рис. 2.10.).   

Згідно з рис. 2.10, професійна підготовка хореографів, відповідно до 

суспільних й індивідуальних потреб, спрямована на різні види професійної 
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діяльності: танцювальну, викладацьку, управлінську, дослідницьку, 

продюсерську, технологічну, що формують основу професійної  

компетентності хореографа.  

 

Рис. 2.10. Професійні функції (посади) хореографів 

Джерело: систематизоване автором. 

 

Серед способів підвищення мотивації до професійної діяльності 

виявлено соціально-економічні, інтелектуально-творчі, ресурсні, кар’єрні, 

статусні. Гнучкий механізм реєстрації випускників-хореографів у 

професійних асоціаціях дає змогу проходити стажування («first hand’ 

experience») у відомих хореографічних школах / колективах світу 

(«авторських школах»), отримати ліцензію на власну практику. Британські 

університети зважають на рекомендації стейкхолдерів, зокрема відомих 

хореографів світу, міжнародних професійних організацій, рад, асоціацій, 

товариств, аматорських шкіл, освітніх закладів, хореографів-фрилансерів. 

Особистісний компонент розкриває інтелектуальні здібності, особистісні 

якості, професійний розвиток, самореалізацію майбутнього хореографа. 

Особлива увага в британському досвіді зосереджена на проблемі танцювального 

лідерства, що передбачає опанування міждисциплінарних знань (психологія, 

менеджмент, педагогіка, спортивна медицина, соціологія, соціальна педагогіка), 

формування навичок і вмінь працювати з цільовою групою («target market»), 
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володіння комунікативними, менеджерськими, посередницькими, 

презентаційними вміннями просування хореографічного продукту («dance 

offer»), навичками роботи в команді, інклюзивними навичками, прогностичними 

вміннями, навичками технічного універсалізму в різних стилях танцю, 

навичками міжкультурного діалогу, провадження соціально-громадської й 

волонтерської діяльності, усвідомлення відповідальності за наслідки роботи. Для 

цього використовують персональне залучення хореографа-лідера до навчання, 

коучинги, метод каскадування тощо. 

Прогностичний компонент. Прогностичні вектори модернізації та 

розвитку системи хореографічної освіти спрямовані на дидактично-

демократичну модель та випереджувальний характер навчання. Ідея 

випереджувального розвитку освітнього процесу передбачає забезпечення 

готовності особистості хореографа до нових умов існування, викликів 

глобального мистецтва, адаптації до нового соціального й цифрового 

середовища, в інтересах збереження культурних і мистецьких цінностей. 

Особисте вивчення автором досвіду Великої Британії впродовж останніх 

шести років довело, що хореографічне мистецтво, а також система 

хореографічної освіти функціюють у постійному динамічному русі. Виявом 

прогресивних тенденцій і змін стає оновлення нормативної бази, зокрема 

академічних та професійних стандартів; постійне переосмислення соціальної ролі 

хореографа, його професійно важливих творчих, лідерських якостей; 

відображення сучасних реалій хореографічного мистецтва у формуванні змісту 

освіти тощо. Прогнозування тенденцій і пріоритетних напрямів розвитку системи 

хореографічної освіти спрямоване на забезпечення високої професійної 

мобільності й конкурентоспроможності хореографів нової генерації. 

Розвиток і функціювання системи хореографічної освіти Великої 

Британії виправдані часом, узгоджені з метою й завданнями державної 

культурно-мистецької політики, потребами хореографічного мистецтва та 

суспільства знань. Схематично модель системи хореографічної освіти 

Великої Британії зображено на рис. 2.11. 
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Рис. 2.11. Модель системи хореографічної освіти Великої Британії 
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Отже, у Великій Британії хореографічна освіта реалізована на засадах 

відкритості, неперервності навчання; запровадження прозорої системи 

діагностування творчих можливостей студентів-хореографів; диверсифікації 

освітніх програм, дипломів, кваліфікацій і спеціалізацій; створення 

можливостей вільного вибору індивідуальної освітньої траєкторії. Динаміка 

її розвитку демонструє наявність проблем, що спонукають до пошуку 

найбільш оптимальних шляхів їх розв’язання, зумовлюють трансформаційні 

процеси, які ведуть до модернізації сформованості професійної 

компетентності майбутніх хореографів на основі узгодженості з актуальними 

й перспективними потребами особистості, суспільства та держави.  

 

2.2. Стандартизація професійної підготовки хореографів у 

британському досвіді 

 

Система хореографічної освіти в Британії формувалася впродовж 

багатовікової історії, має свої традиції, відома у світі результатами й високою 

якістю професійних стандартів галузі хореографії, диверсифікована за 

освітніми програмами, дипломами, кваліфікаціями; гнучка за формами та 

режимами організації підготовки; інноваційна за методами й технологіями 

навчання; ефективна за інструментами та механізмами моніторингу 

академічних результатів; ґрунтована на практико-орієнтованій парадигмі 

навчання. Вона є відкритою мистецько-хореографічною моделлю 

формування й розвитку творчих здібностей майбутнього хореографа. 

Стандартизація вищої освіти, зокрема хореографічної, – ключовий чинник 

забезпечення якості професійної підготовки фахівців-хореографів,  формування 

їхнього професіоналізму, світоглядної культури, духовно-моральної свідомості. 

Наприкінці ХХ ст. у Великій Британії розпочався активний процес 

стандартизації вищої освіти, в основу якого покладено принципи академічної 

автономності, свободи вибору, академічної доброчесності.  
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«Національні професійні стандарти» («National Occupational Standards, 

NOS») є загальнонаціональними й описують виробничі процедури для будь-

якої професії, а також механізми виробничих відносин (UK Commission for 

Employment and Skills, 2014). Це документи, які декларують критерії, 

затверджені навчальним закладом для аналізу успішності студентів, містять 

певний перелік засобів навчання для реалізації змісту навчання; маркують 

рівень освіти, якого мають досягти студенти за розробленою освітньою 

програмою; формують  вимоги до забезпечення якості освітнього процесу та 

освітніх програм; вимірюють компетентність фахівців і рівні виконання певної 

діяльності. Об’єктами стандартизації є освітня діяльність закладу вищої освіти; 

освітні програми; моніторинг якості освіти; освітні рівні та кваліфікації.  

Професійна підготовка хореографів  у Великій Британії – це підготовка 

фахівців у галузі культури, мистецтва, медіа та спорту. Згідно з 

«Національним класифікатором професій» («UK Visas & Immigration», 2015), 

професія хореографа належить до галузі 34 «Культура, медіа та спортивні 

професії» («Culture, Media and Sport Occupations»), напряму 341 «Мистецтво, 

література, медіа» («Artistic, Literary and Media Occupations»), спеціальності 

3414 «Танцівники і хореографи» («Dancers and choreographers»). Фахівці цієї 

групи (танцюристи й хореографи) розробляють, репетирують і виконують 

класичну та сучасну танцювальну хореографію. Формальні академічні 

вимоги стосуються наявності сертифікатів про закінчення загальної 

середньої освіти, сертифікатів або дипломів мистецьких шкіл, про вступні 

творчі конкурси (вимоги окремих закладів), медичної довідки тощо. До 

професійних обов’язків хореографів належать такі: формування й 

підтримування витривалості, фізичної сили, спритності та загального стану 

здоров’я, завдяки фітнес-вправам і здоровому харчуванню; відвідування 

репетицій для створення й практикування танцювальної хореографії; участь у 

танцювальному виконанні; спонукання до рухової активності та тренувань; 

демонстрування танцювальних технік; контроль хореографічного колективу 
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та керування ним тощо. Ключовими професіями є «балерина», «хореограф», 

«танцюрист», «викладач танців» (UK Visas & Immigration, 2015, c. 115).  

Як зазначалося, вихідні концептуальні положення щодо формулювання 

цілей, завдань, вимог до якості професійної підготовки хореографів (першого 

бакалаврського рівня) регламентовані в освітньому галузевому стандарті 

«Танець, драматургія, виконання» / «Dance, Drama and Performance» (QAA, 

2015; 2019). Зазначимо, що 2002 року Агенція забезпечення якості вищої освіти 

розробила перший Стандарт «Dance, Drama and Performance», де подано 

критерії, якими повинні керуватися робочі групи під час створення освітніх 

програм із танцю, драматургії й постановки. Друге видання документа датоване 

2007 роком. У вересні 2015 року оприлюднено третє видання, це можна 

пояснити тим, що хореографічне мистецтво активно розвивається, з’являються 

нові хореографічні напрями, стилі танцю, синтезовані теорії та технології, 

змінюються вимоги до змісту хореографічної освіти тощо (QAA, 2015b). У 2019 

році з’явилося четверте видання. 

Зауважимо, що назви освітніх програм переважно містять терміни 

«танець» або «хореографія», проте є випадки, коли програми передбачають 

професійну підготовку хореографів, однак у їхніх назвах або взагалі немає 

такого терміна або застосовано більш загальне поняття «Performance». У 

Cтандарті чітко викладена концепція предметної специфіки («Subject knowledge 

and understanding»), що слугує основою розроблення змісту освітніх програм із 

професійної підготовки хореографів та діагностики навчальних досягнень.  

Основні положення стандарту ґрунтовані на принципах 

диверситивності навчання, неперервності, професійного розвитку, 

міждисциплінарності тощо. Розробники документа намагалися охопити 

найбільш ключові аспекти: практичне навчання; критичні дослідження 

(наприклад, аналітичні, теоретичні, історичні, контекстні (танець, драма, 

театр), міждисциплінарні); стажування або практика для розвитку 

практичних навичок і вмінь; інтеграція традиційних та інноваційних 
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технологій у хореографічному мистецтві; підготовка до кар’єрного 

зростання й працевлаштування.  

Відповідно до положень освітнього стандарту, мета професійної 

підготовки полягає в забезпеченні фахових знань, умінь і навичок, розвитку 

професійно важливих якостей майбутніх хореографів у галузі танцю, 

драматургії й виконання на засадах міждисциплінарності знань. Майбутні 

хореографи повинні оволодіти: фаховими знаннями («subject knowledge»), 

розуміннями («understanding») та здатностями («abilities»), з огляду на 

мінливість соціальних і мистецьких цінностей, нові виклики цифрового 

мистецтва, синтез танцювальних технік та стратегій, міждисциплінарний 

підхід до хореографічного мистецтва, диверситивність перфоменсів, 

динамізм міжкультурної інтеграції тощо.  

Згідно зі стандартом, зміст програмних результатів навчання  відображає: 

– фахові знання й розуміння (теоретичні засади хореографії; вплив 

культурного, суспільного, політичного, історичного, технологічного, 

економічного контекстів на навчання танцю та хореографії; розуміння 

предметної специфіки професії; розуміння системи мистецьких цінностей; 

знання методології хореографії; знання картографії та сценографії; знання 

дидактики навчання хореографії й цифровізації хореографії; розуміння 

взаємозв’язку хореографії та соціально контексту тощо);  

– практичні навички (застосовувати предметні знання для аналізу 

складних ситуацій, реалізовувати нові ідеї на практиці з поєднанням 

найкращих зразків міжнародного досвіду; використовувати інноваційні 

методики й технології навчання хореографії; використовувати методику 

танцювальної нотації; творчо розробляти хореографічні композиції; 

планувати групову хореографію та управляти нею; імпровізаційні й 

інтерпретаційні хореографічні вміння; уміння працювати в 

міждисциплінарній команді; уміння презентувати, здатність генерувати нові 

ідеї; аналізувати та оцінювати хореографічні твори; демонструвати аналітичні й 

критичні навички та вміння з розвитку конструктивних ідей, аргументів);  
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– рефлексія (здатність розмірковувати над власними системами 

цінностей, розвитком і практикою; здатність аналізувати й критично оцінювати 

хореографічний продукт; аналітичне мислення; уміння обґрунтовувати 

концепції й давати відповіді на соціальні виклики; проводити дослідження та 

впроваджувати їхні результати в практику; прогнозувати можливі наслідки 

індивідуальної й групової хореографічної діяльності, навички 

самоменеджменту, творчого ризику, етичної поведінки, самонавчання); 

– універсальні навички (навички аргументувати й інтерпретувати; 

комунікаційні навички; навички роботи в команді та з цільовою групою;  

дослідницька культура; здатність до міжкультурної комунікації; здатність до 

пошуку, аналізу, синтезу й оброблення інформації; здатність планувати 

результати навчання, керувати ними та осмислювати їх; діагностувати, 

синтезувати, оцінювати й аналізувати проблеми та варіанти їх розв’язання; 

позитивно й конструктивно реагувати на зміни хореографічного мистецтва 

тощо). 

Як бачимо, стандарт декларує основні вимоги до професійної 

компетентності випускників-хореографів. Водночас у документі окреслено 

також вимоги до забезпечення якості організації освітнього процесу для 

підготовки хореографів. Зокрема, ці вимоги прописані в розділі «Викладання, 

навчання, оцінювання» («Teaching, learning and assessment»). Забезпечення 

індивідуальної та професійної траєкторії навчання передбачає самостійний 

вибір і пошук студентом-хореографом форм, методів та технологій навчання, 

навчання впродовж життя. До найбільш ефективних і продуктивних форм 

організації навчання належать такі: практичні семінари, репетиції, 

постановки, лабораторні / студійні практики, покази, лекції, тьюторіали 

тощо. Особлива увага надана груповому й індивідуальному навчанню, 

навчання на робочому місці, незалежному дослідженню, проектній роботі, 

ресурсному навчанню (студія, майстерня, лабораторія, бібліотека, архів, 

інтернет), навчанню на основі інтенсивної студійної діяльності; 
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індивідуальній або груповій практиці; вивченню практичного досвіду подій 

(вистави, інсталяції, майстер-класи, прослуховування, покази). 

Оцінювання результатів навчання охоплює спектр різних діагностичних 

процедур:  курсові роботи, практичні заходи (групові та / або індивідуальні), 

усні доповіді, виступи (у прямому ефірі або за посередництвом), цифрові 

формати оцінювання; нариси, критичні есе, портфоліо, звіти про проект, 

дисертації, дослідницькі проекти, тексти / партитури / п’єси, розкадрування, 

сценографія, публічні виступи, презентації тощо. 

Серед вимог до процесу організації навчання хореографів у закладах 

вищої освіти виокремлено такі: реалізація особистісного потенціалу студента, 

розвиток його творчих (креативних) здібностей, задоволення потреб 

суспільства в підготовці компетентних хореографів, конкурентоспроможних на 

національному й міжнародному ринках праці; використання принципів 

гуманізму, демократизму, ступневості освіти, неперервності, органічного 

поєднання освітньої та наукової діяльності; узгодженість із потребами 

хореографічного мистецтва, особистості та британського суспільства. 

Вимоги до структурування змісту: узгодженість із потребами соціуму, 

особистості й ринку праці (зміст професійної підготовки відображає попит 

ринку праці, очікування суспільства від фахівців такого типу та зважає на 

потреби особистості в здобутті якісної освіти в галузі хореографічного 

мистецтва); орієнтація на наукові досягнення (навчальний матеріал 

ґрунтований на наукових дослідженнях та має наукове доведення й пояснення); 

професійна спрямованість (удосконалення практичних умінь; вивчення досвіду 

топ-хореографів для підвищення рівня розвитку власних вмінь і навичок; 

практика під керівництвом досвідчених фахівців для оволодіння навичками 

виконання специфічних професійних завдань у реальних умовах); раціональне 

поєднання теоретичного й практичного складників (усі програми мають блоки 

теоретичної та практичної підготовки, основний акцент зроблений на 

формуванні практичних навичок і вмінь); модульність (навчальний матеріал 

поділений на зручні за обсягом і складністю частини, що утворюють курси або 
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модулі з власною методикою, засобами контролю тощо); варіативність (усі 

програми пропонують обов’язковий і вибірковий складники, можливість 

вибору дисциплін за бажанням студента; варіативний компонент дає змогу 

поглибити знання, уміння й розвинути універсальні компетентності для 

успішної професійної діяльності); гнучкість (можливість адаптувати освітні 

програми до потреб студентів, інституцій і суспільства). 

Отже, стандарт регламентує низку вимог до організації освітнього 

процесу, що спонукають заклади освіти до використання широкого спектру 

інтелектуальних, інформаційних, технологічних, матеріальних ресурсів;  

надання студентам широких і збалансованих знань, розуміння основних 

особливостей хореографічної освіти в міждисциплінарному контексті; 

заохочення студентів до участі в розв’язанні основних питань, що 

стосуються цілей, цінностей і результатів хореографічної освіти та її 

суспільних відносин; надання студентам можливостей для планування 

індивідуальної освітньої траєкторії й навчання впродовж життя.   

На рис. 2.12 узагальнено основні вимоги стандарту до професійної 

підготовки хореографів.  

 

Рис. 2.12. Сучасні вимоги освітнього стандарту  

до професійної підготовки хореографів у Великій Британії 

Джерело: систематизоване автором. 
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Загальні вимоги до освітньої діяльності навчального закладу 

охоплюють упровадження політики та процедур гарантування якості освітніх 

програм і кваліфікацій; наявність офіційних механізмів підтвердження, 

оцінювання й моніторингу програм та кваліфікацій; узгодженість структури 

кваліфікацій із європейським кадастром кваліфікацій і професій, створення 

дворівневої структури навчання; наявність механізмів і критеріїв оцінювання 

компетентності викладачів; використання європейської системи накопичення 

та трансферу навчальних кредитів тощо. 

У положеннях «Національного професійного стандарту для підготовки 

хореографа-лідера» («The National Occupational Standards for Dance Leadership», 

2011) особливого значення надано проблемі танцювального лідерства, що 

передбачає опанування міждисциплінарних знань. Відтак, заклади вищої 

освіти мають забезпечити умови для навчання за міждисциплінарним 

освітніми програмами (наприклад, «Сontemporary arts» «Visual arts», «Digital 

arts», «Musiс», «Arts management»). Вимоги до професійних та особистісних 

якостей стосуються інтересу до професії, відповідальності, 

цілеспрямованості, працездатності, самоконтролю й самокритичності, 

високого рівня креативності та професійної самосвідомості, стресостійкості, 

фізичної витривалості й потреби в здоров’язбереженні.  

На основі аналізу стандартів професійної підготовки хореографів у 

Великій Британії підсумовано, що стандартизація хореографічної освіти 

сприяє координації освітнього процесу, окресленню чітких вимог до 

формулювання цілей підготовки, структурування змісту, вибору форм, 

методів і технологій навчання, діагностичних процедур оцінювання 

результатів навчання. Стандарти слугують певним методологічним 

орієнтиром для з’ясування вимог до особистості хореографа та його 

професійної діяльності. Сучасні освітні й професійні стандарти орієнтовані 

на професійну підготовку хореографів, що вибудована на засадах 

міждисциплінарності.   
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2.3. Особливості структурування змісту підготовки майбутніх 

хореографів  

 

Гнучкість освітніх стандартів і їхній переважно рекомендаційний 

характер надають університетам широку автономію у виборі напрямів 

підготовки хореографів, окресленні змісту та структури освітніх програм, 

методів і форм їх реалізації. Університети самостійно формулюють цілі, 

завдання, вибирають фокус освітньої програми, шляхи й механізми її 

реалізації. На думку науковців (Wenn, Mulholland, Timmons, & Zanker, 2018), 

такий підхід допомагає створювати міждисциплінарні освітні програми, 

готувати фахівців для тих галузей, у яких з’являється найбільша кількість 

хореографічних інновацій.   

Освітні програми (вільний доступ на сайтах університетів) окреслюють 

умови вступу, зазначають тривалість навчання, описують кампуси, наявність 

онлайн-навчання, професійне визнання, дату акредитації освітньої програми, 

інформують про можливості кар’єрного зростання, мету й завдання 

навчання, результати навчання, максимальну кількість кредитів, тривалість 

семестрів, перелік дисциплін за роками навчання та семестрами, заявки на 

практику й стажування, перелік дисциплін і кількість кредитів для їх 

вивчення, вимоги до знань, умінь та навичок щодо кожної дисципліни, 

методи викладання й контролю.  

Для формування змісту професійної підготовки майбутніх хореографів 

британські науковці вважають, що особливу увагу необхідно звертати на 

низку освітніх компонентів: взаємозв’язок і вплив хореографічного 

мистецтва на освіту (J. Smith-Autard), вивчення філософських, 

антропологічних, кроскультурних аспектів танцювальної хореографії 

(I. Bartenieff, R. Farinas, R. Mitra, A. Pakes), взаємозв’язок хореології й 

хореографії (J. Buckroyd, V. Karkou, P. Sanderson), критичний аналіз різних 

стилів танців (V. Preston-Dunlop), дидактичні засади навчання хореографії 

(S. Bakogianni, V. Karkou, E. Kavakli), використання соматики в різних стилях 

https://www.tandfonline.com/author/Wenn%2C+Britta
https://www.tandfonline.com/author/Mulholland%2C+Rosemary
https://www.tandfonline.com/author/Timmons%2C+Wendy
https://www.tandfonline.com/author/Zanker%2C+Yvonne


 

 

105 

танцю (М. Eddy, K. Fromel, D. Reynolds, L. Rouhiainen, G. Stratton), 

педагогічні аспекти навчання танцю (L. Bucek), цифровізація та віртуалізація 

танцю (H. Blades, N. O’Dwyer), синтез ритму, естетики, музики й поетики 

(А. Bresnahan, P. Cheyne, A. Hamilton, M. Paddison), імпровізація в танці 

(P. Benjamin, G. Lewis, V. Midgelow, К. Sawyer), індивідуалізація в 

танцювальній композиції (Е. Manning), основи танцювальної нотації 

(A. Hutchinson), прагматичні аспекти сценічної драматургії (B. Bauer, 

D. Callison, C. Croft, P. Hansen) тощо. З огляду на позиції науковців і 

педагогів, а також аналіз освітніх програм уважаємо, що зміст професійної 

підготовки хореографів умовно охоплює такі компоненти: мистецько-

світоглядний, спеціально-технічний, спеціально-фізичний, естетично-

поведінковий, практико-орієнтований. Ці компоненти сприяють розвиткові 

образно-драматургічного та творчого мислення, удосконаленню технічної 

майстерності, розвитку фізичних якостей та кінетичної обізнаності, вихованню 

естетичних здібностей, розвитку творчої індивідуальності, формуванню 

культури рухів, артистичності й емоційної виразності. 

Аналіз 35 освітніх програм британських університетів показав, що 

очікувані результати навчання відображають фахові предметні знання, 

розуміння та здатності. Випускник-хореограф має продемонструвати: знання 

технік, традицій, історії хореографії; розуміння хореографічних теорій, 

принципів, гіпотез і тлумачень; поглиблені знання й розуміння структури 

сучасної хореографії та її теоретичних основ; знання ключових компонентів 

танцю й процесу його створення, реалізації та управління; знання 

теоретичних і критичних перспектив для навчання хореографії; знання 

відомих хореографів та їхніх практик; соціокультурні знання; знання ролі й 

функцій танцювальної хореографії в соціальному, культурному, освітньому 

контекстах; розуміння взаємозв’язку між критичними та творчими способами 

дослідження в галузі хореографії; розуміння читання хореографічних творів 

цифровими засобами; володіння діагностичними методиками оцінювання й 

самооцінювання хореографічних навичок і вмінь; розуміння 
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міждисциплінарних елементів танцю, драматизму та їхньої ефективності; 

володіння етичними правилами поведінки для сприяння безпечній роботі в 

колективі; володіння професійною лексикою в усній і письмовій формі; 

уміння обґрунтовувати основні тенденції розвитку напрямів хореографічного 

мистецтва й дисциплін; здатність організовувати процес власного навчання 

та самоосвіти; володіння спеціальними фізичними й технічними 

характеристиками (витривалість, координація, постава, пластичність) тощо. 

Важливе значення має артистичність, виразність, культура рухів, відчуття 

краси рухів, їхньої гармонії з музикою, сформована здатність передавати в 

русі певні емоційні стани, різні настрої, переживання, почуття (Knasel, & 

Meed, 1994). Окреме місце посідає розвиток хореографічного художньо-

образного мислення, що передбачає аналіз ключових теорій і практик 

навчання хореографічного мистецтва; критичне обговорення колективної 

хореографічної композиції; демонстрування критичної рефлексії щодо 

власної хореографічно-педагогічної діяльності. У таблиці 2.2. 

систематизовано ключові фахові навички та якості майбутнього хореографа.  

Таблиця 2.2 

Ключові виконавські (технічні й експресивні)  

навички та професійні якості з хореографії 

Технічні / Фізичні Експресивні 

Постава. 

Енергійність. 

Координація. 

Баланс. 

Міцність. 

Гнучкість. 

Контроль тіла. 

Мобільність. 

Фокус. 

Проекція. 

Відчуття стилю. 

Музичність. 

Комунікація. 

Намір і мотив. 

Міміка / тіло. 

Експресія. 

Джерело: систематизовано автором  

У змісті фахової підготовки бакалавра хореографії важливу роль 

відіграє комплекс предметів, що дають змогу опанувати теорію і практику 

танців різних стилів. Для прикладу, в університеті Центрального Ланкаширу 
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(The University of Central Lancashire) упродовж першого року навчання 

студенти опановують такі дисципліни: «Історія танцю», «Композиція і 

техніка», «Рухи тіла», «Імпровізація й техніка», що сприяють формуванню 

фундаментальних знань та вмінь. Другий рік навчання передбачає вивчення 

курсів: «Техніка і хореографія», «Танець і його виконання», «Рухи і 

презентація», «Танець в освіті» – для формування хореографічних стратегій і 

технік, їх реалізації протягом практичної підготовки (5 тижнів). Упродовж 

третього року навчання студентам пропонують дисципліни «Хореографія», 

«Техніка танцю й виконання», «Я та інші», «Навчання танцю в різних 

контекстах», «Танень і його стилі», «Навчання соматичних рухів». Навчання 

має переважно самостійний індивідуальний характер, спрямоване на 

розвиток професійної кар’єри в танцювальному мистецтві. Студенти 

виявляють себе як самостійні хореографи, презентуючи свої роботи та 

постановки, розробляючи самостійні хореографічні  проекти (колективні або 

індивідуальні) (The University of Central Lancashire, 2018).  

Дотримання принципу поєднання теорії і практики в змісті професійної 

підготовки хореографів чітко простежуване в Університеті Мідлсекс 

(Middlesex University) під час реалізації освітньої програми «Dance 

Performance» (BA Honours). Студенти отримують фундаментальні знання з 

історії танцю, феноменології, соматики, хореології, етики й естетики танцю 

тощо. Теоретичні модулі («Танець: феноменологія», «Джазовий танець» 

«Репертуар», «Хореологія») сприяють формуванню аналітичного мислення, 

навичок рефлексивного аналізу тощо. Паралельно з теорією студенти 

реалізовують знання на практиці й формують фахові уміння (модулі 

«Навчання танцю», «Імпровізація», «Хореографічна техніка). 

«Хореографічна практика» (60 кредитів) є обов’язковим модулем протягом 

трьох років навчання. Практичні заняття охоплюють відпрацювання 

танцювальної техніки, формування навичок імпровізаційної хореографії на 

основі танцювальних технік «Graham-based», «Humphrey-based», 

«Cunningham-based», «Release-based», доповнених основами балету та джазу. 
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У змісті програми заплановано, крім того, стажування й практичну 

підготовку в міждисциплінарній команді експертів-хореографів, де студенти 

виконують спільний творчий або дослідницький проект («Незалежний 

дослідницький проект» (30 кредитів), «Танцювальний проект» (30 кредитів)) 

(Middlesex University, 2020).  

Специфіка дисциплін вільного вибору й спеціалізацій спонукає 

студентів до пошуку власної освітньої та професійної траєкторії, розвитку 

художньо-інтелектуальних, етичних і соціально-культурних, 

імпровізаційних, творчих, управлінських умінь. Діагностика й розвиток 

пізнавальних можливостей студентів дає змогу формувати в них суб’єктну 

пізнавальну позицію, згідно з якою студенти не лише вивчають реальну 

дійсність, але й реформують її, беруть активну участь у створенні культурно-

мистецько-освітнього простору навколо себе. Розвиваючись як суб’єкти 

освіти, студенти здебільшого усвідомлюють сенс і значення своєї пізнавальної 

діяльності та майбутньої професійної діяльності, що стимулює процеси 

саморозвитку й вольової регуляції.  

Досвід британських університетів, зокрема Вінчестерського (The 

University of Winchester), засвідчує використання й упровадження 

спеціальних «кар’єрних» модулів, мета яких – ознайомлення майбутніх 

хореографів із перспективами розвитку професії в контексті сучасних 

викликів. Наприклад, модулі «Dance Perspectives» і «Performance now» 

ознайомлюють з основами використання сучасних цифрових технологій та 

технік для створення власного портфоліо, а також із прогресивними 

тенденціями в хореографії. Вони розвивають здатність до саморозвитку та 

самокритики. Інноваційним є також упровадження модулів, які спрямовані 

на розвиток навичок управління, міжкультурної комунікації та просування 

хореографічного продукту на світовому ринку мистецьких послуг («Cultural 

Entrepreneurship») (The University of Winchester, 2020). 

На магістерському рівні активно реалізують міждисциплінарні освітні 

програми, зокрема: «Фізична культура й танець», «Хореографія та медіа», 
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«Хореографія та лідерство», «Танець і соматика», «Хореографія і соціологія», 

«Наука танцю», «Філософія танцю та історія», «Танцювальна драматургія та 

історія танцю», «Хореографія та антропологія танцю» тощо. Л. Сандерс 

(Sanders, 2008) у статті «Дослідження в галузі танцювальної освіти» 

зауважує, що танець відображає незалежну реальність, а отже, ґрунтований і 

конструйований на сукупності попередніх знань та вмінь. Студенти 

вступають на освітні програми вже з певним сформованим попереднім 

танцювальним досвідом, з уявленнями про танцювальні техніки та стилі, 

тому схильні до структуралістської позиції абсолютних істин, згідно з якими 

«балет є основою хореографії» і закритим до диверситивності стилів. 

Опановуючи міждисциплінарні знання, студенти можуть вивчати 

танцювальне мистецтво з притаманними йому цінностями й 

інтелектуальними процесами (Sanders, 2008; Fortin, 2009, с. 48). 

Наприкінці 90-х рр. ХХ ст. з’явилася нова міждисциплінарна освітня 

програма «Танцювальна медицина і наука» («Dance Medicine and Science»), 

що сублімує знання з медицини, спорту, соматики, арт-терапії, фізіотерапії, 

танцю, анатомії, фізіології, психології, кінезіології, біомеханіки, дієтології. 

Згодом вона була визнана окремим напрямом хореографічної освіти, а також 

обов’язковою навчальною дисципліною «Dance Medicine and Sciеnce», що 

спрямована на опанування студентами теорії руху й танцювальних технік 

(Beck, 2012, с. 8–10).  

Вартими уваги є освітньо-наукові міждисциплінарні програми в 

Консерваторії музики і танцю Лабана: «Магістр філософії в галузі танцю, 

музики, колаборативного мистецтва» («MPhil in Dance / Music / Colloborative 

Art»); «Магістр / доктор філософії в галузі креативної практики» («MPhil / 

PhD in Creative Practice»); «Магістр / доктор філософії в галузі науки (танець 

та музика)» («MPhil / PhD in [Dance and / or Music] Science)»; «Магістр / 

доктор філософії в галузі педагогіки (танець та музика)» («MPhil / PhD in 

[Dance and / or Music] Pedagogy») (Trinity Laban Conservatoire of Music and 

Dance, 2018). Зміст освітніх програм сфокусований на розвитку креативної 
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майстерності й композиційних навичок, дослідницьких навичок, 

колаборативних навичок, педагогічних умінь. Проведення 

міждисциплінарних емпіричних досліджень формує методологічні вміння й 

аналітичне мислення. Освітні програми є подвійними, дають змогу навчатися 

паралельно для отримання ступеня магістра й доктора філософії. Результатом 

навчання стає виконана дисертація. Практика проходить за такими 

напрямами: музична композиція (через подання портфоліо); хореографія 

(через подання портфоліо); соматична практика на основі рухів; музично-

танцювальне виконання; міждисциплінарні проекти (кіно, інсталяція та 

фотографія), які взаємопов’язані з музикою або з танцями. Важливий 

складник хореографічної підготовки – опанування основ педагогічної 

діяльності та майстерності (володіння педагогічними прийомами й методами 

викладання хореографії, управління аматорським колективом, робота з 

різною цільовою аудиторією).  

Практико-орієнтоване навчання хореографів запропоноване в 

Університеті Чичестрер (University of Chichester) за освітніми програмами 

«Магістр мистецтв у галузі хореографії та професійних практик» («MA 

Choreography and Professional Practices»), «Магістр мистецтв із незалежного 

дослідження хореографії» («MA Choreography by Independent Research»),  

«Магістр мистецтв із танцювального виконання» («MA Performance Dance»), 

«Магістр мистецтв із соматичних практик» («MA Somatic Practices by 

Independent Research»), «Диплом із сучасного танцю» («Contemporary Dance 

PGDip (The Postgraduate Diploma)» та ін. (The University of Chichester, 2018). 

Програма «Хореографія та професійні практики» («MA Choreography and 

Professional Practices») охоплює освоєння інноваційних й експериментальних 

підходів до хореографічної практики, дослідження методів імпровізації, 

соматичних підходів, розроблення нових словників рухів, колективної 

діяльності для розвитку індивідуального стилю або манери. Студенти мають 

провести незалежний дослідницький проект із вибраної теми в галузі 

хореографії, узяти участь у спільних проектах, що розвивають у межах 
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власної компетентності навички управління проектами та міжособистісної 

командної роботи. Аналогом є програма «Хореографія: незалежне 

дослідження» («Choreography by Independent Research»), що пропонує 

професійним танцюристам і хореографам змогу підтвердити власні незалежні 

хореографічні студії, через акредитацію попередньої посади й завершення 

модуля рефлексивної практики або проекту дисертації.  

Програма «Магістр мистецтв із дослідження танцю» («MA Dance by 

Research») спрямована на розвиток дослідницьких умінь студентів для 

вивчення конкретного стилю танцю. Програма «Магістр мистецтв із 

танцювального виконання» («MA Performance Dance») мотивує студенів до 

створення власної танцювальної практики як виконавця, який інтенсивно 

працює в колі відомих сучасних міжнародних хореографів та виступає з 

гастрольною компанією університету.  

Як зазначено вище, розвиток дослідницьких інтересів і формування 

дослідницької культури студентів-хореографів передбачає виконання 

незалежних досліджень (проектів) конкретного стилю танцю або створення 

хореографічних композицій (наприклад, танець і постмодернізм, практика 

суспільного танцю, танці в освіті, специфічні танцювальні практики, танці й 

технології, танцювальні та синтезовані мистецтва, історія танцю, танці й 

соціальна політика, хореотерапія тощо). Проектна робота вирізняється 

ефективним освітнім, естетичним, пізнавальним і виховним потенціалом. У 

процесі виконання творчих проектів студенти набувають навичок роботи в 

команді, навичок тайм-менеджменту, навичок генерування ідей, навичок 

пошуку інформації, аналізу, драматургічного експериментування, ухвалення 

рішень, розширюють світогляд й опановують досвід оволодіння різними 

способами творчої хореографічної діяльності (Minton, 2000, с. 112). 

Заслуговує на увагу діяльність Центру досліджень танцювального 

мистецтва (Centre for Dance Research) у Роегемптонському університеті (The 

University of Roehampton London, 2018a), де реалізують наукові студії 

(міждисциплінарні, спільні з іншими університетами й організаціями) із 
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різних проблем танцювального мистецтва. Університет визнаний світовим 

лідером у галузі досліджень із питань мистецтва, зокрема хореографічного. 

На факультеті танцювального мистецтва налагоджена неперервна професійна 

підготовка хореографів («BFA / MPhil / PhD»). Найпопулярніші освітні 

програми – «Танець» («Dance»), «Хореографія» («Choreography (MFA)»), 

«Хореографія і виконання» («Choreography and Performance (MRes)»), 

«Танцювальна антропологія» («Dance Anthropology»), «Філософія та історія 

танцю» («Dance Philosophy and History»), «Соціологія і політика танцю» 

(«Dance Politics and Sociology»), «Танець і практика» («Dance and Practice»), 

«Психотерапія танцювального руху» («Dance Movement Psychotherapy»). 

Навчання майбутніх хореографів базоване на практико-дослідницькому 

підході, який дає змогу поєднувати практичний досвід із науковими 

досягненнями в хореографічному мистецтві. Цілі освітніх програм полягають 

у формуванні вмінь студентів розробляти й перевіряти нові ідеї за 

допомогою практичних досліджень, із використанням досягнень різних 

галузей науки (наприклад, педагогіки, мистецтва, філософії танцю, 

драматургії тощо), розвитку критичного мислення, креативної ідентичності, 

дослідницької культури, імпровізаційних умінь, творчого потенціалу. 

Фундаментальними дисциплінами є «Мислення через танець» («Thinking 

Through Dance»), «Філософія танцю» («Philosophy of Dance»), «Антропологія 

танцю» («Dance Anthropology») та ін. (див. Додатки Г.1-Г.2). Унікальність 

освітніх програм полягає у відритій можливості навчатися та здобувати 

практичний досвід (щоденні заняття з різноманітних технік, танцювальні 

майстер-класи, дослідження на базі танцювальних студій) у відомих 

хореографів і драматургів світу, яких постійно запрошують до викладання, а 

також у тьюторів університету (The University of Roehampton London, 2018b). 

Факультет пропагує наукові програми для здобуття ступеня доктора 

філософії. Дослідницькі проекти виконують на актуальні мистецько-соціальні 

проблеми, наприклад: «Танець для людей із хворобою Паркінсона», 

«Драматургія в професійній діяльності хореографа» (сучасні європейські 

https://www.roehampton.ac.uk/undergraduate-courses/bfa-dance/
https://www.roehampton.ac.uk/undergraduate-courses/bfa-dance/
https://www.roehampton.ac.uk/undergraduate-courses/bfa-dance/
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перспективи та практики драматургії), «Падіння в танці» (міждисциплінарне 

дослідження фізичного, метафоричного та психологічного значення падіння в 

танці), «Порушення гармонії в танці» (використання цифрових технологій і 3D-

візуалізації для аналізу руху за методикою Лабана), «Ігор Ставінський – 

танцівник глобального суспільства», «Сутність танцю» (онтологія 

хореографічних творів), «Танцювальні вистави в Руанді після геноциду». 

Результати наукових досліджень опубліковують у науковому часописі «Mōtiō».  

Значення хореографічної підготовки зростає з кожним роком, оскільки 

постійно збільшується динаміка виконання змагальних програм, це диктує 

необхідність як удосконалення технічної майстерності танцюристів, так і 

підвищення рівня розвитку їхніх фізичних якостей, зокрема спеціальної 

витривалості. Серед викладачів-хореографів триває дискусія щодо 

майбутнього соматичних практик, співвідношення соматики й 

хореографічних прийомів у танцювальній техніці. На думку педагогів, 

соматика може забезпечити підвищення сенсорної обізнаності, інтеграції 

тіла, розуму й танцювальних рухів тощо. Експерти Університету Чичестера 

розробили освітню програму «Магістр мистецтв у галузі незалежних 

соматичних практик» («MA Somatic Practices by Independent Research»), що 

спрямована на вивчення соматичних практик і їх використання в незалежних 

дослідженнях, зокрема хореографії. Програма адресована студентам, із 

досвідом професійної практики не менше від 3 років або тих, які отримали 

диплом соматичної практики (The University of Chichester, 2018).  

Теоретичні знання знаходять реалізовані в практичній підготовці, що 

сприяє розвитку саморефлексії, самовпевненості, чуттєвості та емоційності, 

саморозвитку. Невід’ємний компонент освітньої програми підготовки 

хореографів (75 % навчання) – хореографічна та педагогічна практика 

(900 год. для бакалаврів, 200 год. – для магістрів) із різними режимами 

(технічний, креативний, хореографічний) та самостійна робота (есе, тести, 

презентації). Освітньою програмою передбачений тісний зв’язок між базами 

практики й університетами, де теорія та практика відображають сучасні 
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досягнення в хореографії. Упродовж навчання студенти мають широкі 

можливості ознайомитися з хореографічною індустрією через відвідування 

майстер-класів, вистав і лекцій відомих артистів та хореографів (наприклад, 

Diane Amans, Candoco Dance Company, Protein Dance, Jasmine Pasch, 12 North, 

Levantes Dance Theatre, Le Petit Mort and Francis Angol); стажування в 

хореографічних колективах («first hand’ experience»); працевлаштування 

(учитель хореографії в школі); підвищення кваліфікації (Ludus Dance, Preston 

Youth Dance Company). Наприклад в Університеті Чичестера, популярними 

авторськими курсами є «методика цифрової хореографїі» (професор                     

С. Рубідж (S. Rubidge)), «методика навчання контепорарі»  (лектор Г. Кук      

(G. Cook)), «танцювальне лідерство» (асистент-лідер Е. Куін (E. Quin)), 

«методика контактної імпровізації» (тьютор К. Вотерс (C. Waters)) та ін. 

(University of Chichester, 2018). 

Диверситивність практичної підготовки студентів-хореографів 

забезпечена такими видами практики: відвідування ознайомлювальних 

семінарів-практикумів для формування й розвитку мотивації до професійної 

діяльності; участь-реєстрація у фахових танцювальних товариствах та 

асоціаціях; відвідування коуч-сесій, тренінгів і майстер-класів топ-

хореографів світу; набуття досвіду роботи в міждисциплінарній команді 

фахівців; участь у програмах «Pro-Am» (танцювальне наставництво) для 

набуття педагогічного досвіду; стажування («first hand’ experience») у відомих 

хореографічних школах («авторських школах») за кордоном тощо. Гнучкий 

механізм реєстрації випускників-хореографів у професійних асоціаціях дає 

змогу отримати ліцензію на власну практику. Інноваційним підходом, на нашу 

думку, є практикування студентів у програмах танцювального наставництва 

«Pro-Am» («Professional-Amateur») для набуття педагогічного досвіду. 

Студенти працюють у парі з аматором танцювального мистецтва й 

виконують функцію педагога-наставника (хореограф-професіонал – учень-

аматор). Студенти постають у ролі партнера-професіонала й готують 

аматорів до участі в спортивних змаганнях різного рівня. Танцювальний 
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напрям «Pro-Am» популярний у США, Європі та Японії, його мета – 

гармонійне поєднання особистих інтересів, задоволення та практики.   

Аналіз змісту освітніх програм професійної підготовки хореографів в 

університетах Великої Британії засвідчив, що навчання за освітнім рівнем 

«бакалавр» має академічне, практико-орієнтоване, дослідницько-базоване 

спрямування; навчання за освітнім рівнем «магістр» – спеціалізовану, 

науково-дослідницьку, міждисциплінарну орієнтацію. Основні цілі освітніх 

програм із хореографічної освіти такі: розвиток танцювальних навичок; 

формування вмінь створювати композиції спеціальних і традиційних танців; 

пропагування знань про культурний, історичний та соціальний контекст 

танцю; розвиток  навичок саморефлексії й танцювального лідерства.  

Моніторинг результатів навчання охоплює такі форми контролю: 

творчі есе, мультимедійні презентації, рефлексивне портфоліо, експертизи, 

художні перфоменси, творчі роботи, практичні іспити, незалежний проект, 

кейси. Самостійна робота (70-75 %) становить левову частку від загального 

обсягу навчання (лекції й семінари – 14-18 %, практика – 8-12 %). Форми 

контролю можуть бути як індивідуальними, так і груповими. 

Самовдосконалення майбутніх хореографів організовані через членство в 

професійних танцювальних організаціях, асоціаціях, участь у форумах, 

конференціях, семінарах, майстер-класах тощо.  

Отже, аналіз змісту освітніх програм із професійної підготовки 

хореографів у британських університетах дає змогу стверджувати, що він 

побудований на основі положень міждисциплінарного, особистісно 

орієнтованого, практико-орієнтованого підходів, принципів 

професіоналізації, предметної концентрації, модульності, фундаменталізації 

та інтеграції, з огляду на виклики й тенденції розвитку сучасного 

хореографічного мистецтва. Професійна підготовка хореографів передбачає 

професійно зорієнтований зміст освітніх програм і диверсифікацію 

практичної підготовки, спрямована на прогнозовані результати навчання, 

необхідні для провадження якісної хореографічної діяльності. 
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2.4. Методичні основи професійної підготовки хореографів  

 

Професійна підготовка хореографів має практико-орієнтоване 

навчання, студенти навчаються в умовах танцювальних студій, театрів, 

відкритих лекцій і семінарів. Вибір та використання ефективних методів і 

технологій навчання хореографії – актуальні питання в сучасній методиці. 

Британські педагоги дотримуються інтегративного підходу до навчання 

хореографії, оскільки переконані, що гармонійне поєднання традиційних та 

інноваційних метoдів навчання танцю може привести до очікуваних результатів 

і досягнення кінцевої мети (Butterworth, 2004; Smith-Autard, 2002; 2003).  

У професійній підготовці хореографів використовують «дидактично-

демократичну модель» («didactic-democratic spectrum»), яка визнана новою 

парадигмою навчання хореографічного мистецтва, що ґрунтована на соціально-

мистецьких взаєминах між хореографом і виконавцем (нові ролі хореографа й 

виконавця: «експерт – виконавець», «постановник – транслятор», «фасилітатор – 

творець», «співавтор – співвиконавець», «художник – оповідач» та ін.). Відомий 

хореограф, професор Лідського університету Д. Батеррворт(J. Butterworth) 

розробила «дидактично-демократичну модель» підготовки хореографів, де 

дидактичний складник охоплює навчання хореографії на засадах принципу 

«навчаючи покажи» («teaching by showing»), а демократичний – процес 

навчання на основі співпраці, партнерської взаємодії, колаборації й кооперації 

(«collaborative  dance learning»). На думку дослідниці, концепт «дидактичний» 

стосується не лише навчального елемента «навчання через показ», але й 

розвитку навичок учіння, концепт «демократичний» частково пов’язаний із 

дослідженням американського постмодерністського танцю 1960-х років та 

його впливом на цінності класичної європейської хореографії, що 

відображене в соціальному характері танцю, відтінках демократичної 

рівності в танці на засадах партнерства й толерантності (Butterworth, 2004). 

Для студентів-хореографів призначення цієї моделі полягає в сприянні 

розумінню поліаспектностні підходів до навчання хореографічного 
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мистецтва, усвідомленню важливості партнерських (професійних і 

соціальних) взаємин між хореографом та танцівником у процесі створення 

танців, а також виявленню індивідуальних потреб, уподобань для розвитку 

хореографічних навичок і професійної кар’єри. Для викладача-хореографа 

функційне призначення моделі – це сприяння плануванню й реалізації 

збалансованої освітньої програми, науково обґрунтованому структуруванню 

її змістового наповнення для заохочення студентів до генерації нових ідей та 

професійних відкриттів, розвиток практичних навичок, залучення сучасних 

танцювальних технік і технологій тощо. Механізм реалізації й змістове 

наповнення дидактично-демократичної моделі представлено в табл. 2.3.  

Таблиця 2.3 

Поетапна дидактично-демократична модель підготовки майбутніх 

хореографів (за J. Butterworth) 

 

Джерело: (Butterworth, 2004) 

Д. Батеррворт запропонувала п’ять етапів реалізації цієї моделі, що 

передбачають контрастні підходи від передання знань до набуття 

подальшого досвіду саморегуляції навчання. Концептуальною ідеєю для 
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розроблення моделі послугували три положення: урахування думки та 

професійного внеску танцівника в концепцію діяльності хореографа; 

співпраця танцівника й хореографа; спільна участь (праці) танцівника та 

хореографа в художньо-хореографічному колективі. Цікавими та 

інноваційними вважаємо назви етапів: перший – «хореограф – експерт, 

танцівник – інструмент»; другий – «хореограф – автор, танцівник – 

транслятор»; третій – «хореограф – пілот, танцівник – помічник», четвертий 

«хореограф – фасилітатор, танцівник – творець», п’ятий – «хореограф – 

наставник, танцівник – партнер». Експериментально доведено ефективність 

використання такої моделі в освітньому професій університетів, які готують 

хореографів. Модель сприяє посиленню взаємозв’язку теоретичного й 

практичного навчання на основі фасилітації, незалежної експертизи навчання 

хореографії, демократичного стилю викладання, урахування особистого 

досвіду студента та викладача, рефлексії й саморегуляції, принципів 

соціальної взаємодії, збалансованому підходу до викладання хореографії. 

Обґрунтовуючи концептуальні засади професійної підготовки 

хореографів, британські педагоги беруть до уваги нові теорії синтезу музичного 

й танцювального мистецтва, танцювальної та цифрової педагогіки, хореографії 

й спорту, зокрема: «ритмопластика жестів Е. Жак-Далькроза» («Е. Jaques-

Dalcroze’ method of eurhythmics»), «кінетографія танцю» («dance kinetography»), 

«теорія аналізу руху Р. Лабана» («Laban’s movement theory»), теорія 

«метакінетичного трансферу Дж. Мартіна» («Martin’s theory of «metakinetic 

transfer»), теорія «танцювальної імпровізації» («dance improvisation»), теорія 

«колаборативної хореографії» («collaborative choreography»), теорія «цифрової 

хореографії» («digital choreography»), «педагогіка танцювальної нотації» («dance 

notation pedagogy») тощо. Упровадження соматичних практик у навчання 

хореографії, їх популяризація на сторінках професійних хореографічних видань 

Великої Британії («New Dance»), США («Contact Quarterly») та Австралії 

(«Writings on Dance») вплинули на розроблення інноваційних (авторських) 

методик навчання хореографії (авторські комплекси вправ для підвищення 
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технічної майстерності й формування індивідуальної манери поведінки, 

змагальні вправи для розвитку фізичної витривалості та танцювальної техніки). 

Вибір форм і методів навчання узгоджений із загальною методологією 

мистецько-педагогічного процесу. Педагогічна майстерність викладача-

хореографа комбінує різні види хореографічного мистецтва, ґрунтована на 

гармонійному поєднанні психолого-педагогічного мислення, професійно-

педагогічних знань, умінь і навичок, професійно важливих особистісних 

якостей, що дає йому змогу ефективно реалізувати професійні функції. В 

освітній практиці британської школи хореографії сконцентрований величезний 

багатовіковий досвід виконавців і педагогів – як емпіричний, що передають 

поколіннями, так і методичний, широко представлений у педагогічній 

літературі. Викладачі університетів є відомими хореографами (Butterworth, 

2018; Nicholson, 2008; Millar, 2019), які досконало знають професійні 

стандарти й володіють сучасними танцювальними техніками, а також 

поєднують викладацько-центроване («teacher-centred learning») і 

студентоцентроване навчання («student-centred learning»).  

На наше переконання, практичну цінність мають інноваційні методи 

навчання хореографії: навчання на основі танцювального досвіду («experience-

based learning»), симуляційне навчання («simulation techniques»), 

міжособистісна взаємодія («іnterpersonal learning»), попередня фізична 

експертиза; покрокове (аналітичне) навчання («step-by-step (analytic) 

learning»), танцювальна мультиплікація, танцювальна координація, ментальні 

хореографічні карти, візуальна матриця, спортивні фітнес-технології; 

рефлексивний щоденник, техніки соматичного навчання; колаборативне 

навчання, групова хореографія тощо.  

На основі рефлексії власного досвіду ознайомлення з методикою 

навчання бальної хореографії в хореографічних школах Великої Британії 

констатуємо, що зазвичай британські педагоги-хореографи вибирають методи 

навчання інтуїтивно, зважаючи на низку особливостей освітнього процесу, 

індивідуальних і психофізіологічних потреб студентів.  
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Методика навчання бальної хореографії передбачає кілька етапів: 

– планування заняття (формулювання мети й конкретних завдань у 

межах практичного заняття, оскільки саме вони зумовлюють вибір найбільш 

ефективних методів; проведення тестування для визначення рівня засвоєння 

попереднього матеріалу («pre-testing for prior knowledge / understanding»); 

вивчення емоційного й фізичного стану студентів; аналіз інтенсивності, 

навантаження, тривалості та типу танцю); 

– створення комфортного навчального середовища (налагодження 

комфортного психологічного клімату; використання прийомів заохочення ц 

фасилітації; формування атмосфери відкритості й інтерактивної взаємодії; 

розвиток навичок співпраці; поєднання індивідуальної самостійної роботи з 

груповими заняттями; обговорення дискусійних питань; створення кінцевого 

продукту (результату) власної творчої діяльності); 

– демонстрація позитивної комунікації й поведінки (спільне 

обговорення цілей та інструкцій; демонстрація викладачем свого досвіду як 

прикладу для наслідування й виховання любові до танцю; використання 

вербальних, невербальних, аудіовізуальних і письмових методів та форм 

навчання; обмін думками; стимулювання групової творчості й ініціативи на 

основі використання різних форм роботи – фрoнтальнo-кoлективної, групoвої, 

парної, індивідуальної; забезпечення міжособистісної взаємодії); 

– окреслення очікуваних результатів, контроль і самоконтроль 

(використання методів контролю й самоконтролю (уcнoгo, пиcьмoвoгo, 

теcтoвoгo, графічнoгo, прoграмнoгo, практичнoї перевірки, cамoкoнтрoлю 

(відеoзапиcи проведення навчально-тренувальних занять), cамooцінювання; 

аналіз діагностичних процедур; створення реальних ситуацій успіху для 

демонстрації продукту хореографічного мистецтва; використання методу 

проектів); 

– мотивування майбутніх хореографів до професійної діяльності 

(вивчення потреб і мотивацій хореографічної діяльності; визначення рівня 

стабілізації професійних інтересів та ступеня усвідомлення відповідальності за 
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результати професійної діяльності, а також рівня мобілізації й активізації знань, 

умінь, навичок і професійно важливих якостей особистості; розвиток 

професійного мислення; спеціальні фізичні характеристики тощо). 

– опис перспектив професійного розвитку студентів-хореографів 

(побудова власної моделі (алгоритму) самовиховання, саморозвитку, самоосвіти 

за запропонованою програмою) (Brodie, & Lobel, 2008; Clark, 2003). 

Практичну цінність мають пізнавальні професійно орієнтовані завдання, 

проблемні запитання, що сприяють усвідомленню потреби студентів у нових 

знаннях, значущості хореографічної підготовки; розширенню світогляду 

майбутнього хореографа; формуванню установок на поглиблення фахових 

знань, ціннісного ставлення до професійної діяльності; активізації внутрішніх 

мотивів, потреб, переконань і прагнень до професійного саморозвитку. 

Найбільш ефективними є такі методи та прийоми: експериментування з різними 

аспектами особистої й професійної поведінки в змодельованих ситуаціях; 

демонстрація мотиваційних сил, коли незавершене розв’язування професійної 

проблеми активізує студентів і спонукає до інтенсивного самостійного пошуку 

шляхів її розв’язання, наприклад, завершити побудову навчально-

тренувального процесу мікроциклу підготовки хореографів на початковому 

етапі навчання бального танцю; створення, використання та зміна уявних 

образів, схем, символів, що сприяють глибшому розумінню й засвоєнню 

професійно важливого матеріалу, а також мотивують до розвитку терплячості, 

емоційної стійкості, вольових якостей, уміння донести свою думку; створення 

ситуації новизни; пізнавальна гра з опорою на життєвий спортивний досвід; 

пояснення та бесіди тощо.  

Важливе значення має система вправ, спрямована на виховання рухової 

культури студентів-хореографів, відчуття краси рухів, їхньої гармонії з 

музикою, а також на розширення арсеналу творчо-виразних засобів та 

образів. Важливість і значущість хореографічної підготовки зростає у зв’язку 

зі стрімкою динамікою виконання студентами змагальних програм, це 

зумовлює необхідність удосконалення технічної майстерності майбутніх 
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хореографів, підвищення рівня розвитку їхніх фізичних якостей, зокрема 

спеціальної витривалості. 

Вивчення особливостей хореографічної підготовки в спортивних 

танцях у британському досвіді засвідчило, що її фундаментом є класична 

хореографія. Наприклад, правильна постава корпусу необхідна передусім у 

спортивних танцях із європейської програми, а латиноамериканська 

програма вимагає вивернутої стопи. Для підвищення рівня хореографічної 

підготовленості використовують засоби сучасного танцю (модерн, джаз), які 

сприяють розвиткові виразності, що особливо актуально для танцюристів, які 

виступають у латиноамериканській програмі. У проведенні занять із 

хореографічної підготовки в спортивних танцях британські педагоги-

хореографи використовують такі технічні прийоми, як мультиплікація, 

координація; авторські комплекси спеціально-підготовчих вправ для 

підвищення технічної майстерності та формування індивідуальної манери; 

змагальні вправи для розвитку фізичної витривалості й танцювальної 

техніки; прийоми «партерної хореографії» тощо (Jing, & Ravn, 2018). 

Методичну цінність мають прийоми формування виконавської 

компетентності за допомого техніки соціально-емоційного навчання, яка 

охоплює п’ять прийомів, що описані нижче.  

Опанування емоцій («Emotion Check-In») – передбачає формування 

соціально-емоційних навичок, які сприяють утіленню власних емоцій за 

допомогою руху в хореографічній композиції. Наприклад, на початку заняття 

студентам рекомендують створити фігуру, натхненну тим, як вони 

почуваються в певний момент. Для цього викладач має вибрати різні засоби 

й способи заохочення (простір, вираз обличчя, жести тощо). Студенти 

повинні поділитися емоціями про свою фігуру з групою та отримати 

зворотну емоцію від колег для обміну досвідом. Викладач спостерігає за 

настроєм студентів, їхніми емоціями, реакцією, просить повторити й 

відтворити, а також поміркувати над тим, як міг би змінитися їхній настрій 

під час танців. Актуальним є також використання ігрових методів навчання.  
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Розминка обличчя («Facial Warm-up»). На обличчі людини є 42 м’язи, 

тому студенти мають обов’язково виконувати різні вправи для тренування 

цих м’язів, оскільки використання таких ресурсів є важливою частиною 

танцювального мистецтва, незалежно від того, хореографія вимагає 

драматизму, хвилювання, смутку чи мінімального виразу. Вправи 

включають: піднімання, опускання й хитання бровами; переміщення губ і 

щелепи через відкривання й закривання рота, усміхаючись і хмурячись; рухи 

носом; «посмішка очима» тощо. Студенти виконують ці вправи обличчям 

один до одного або до дзеркала. Це допомагає їм досліджувати рух, не 

боячись осуду, отримати впевненість, використовуючи своє обличчя та 

демонструючи емоції перед іншими. 

Характер персонажів («Character Cards»). Основна мета прийому – 

відтворення персонажа в танцях за допомогою невербальної рухової лексики. 

Для цього необхідно обговорити зі студентами якість руху, пов’язану з 

кожним персонажем, емоцією та місцем розташування. Найпростіший 

варіант діяльності передбачає, що кожен танцюрист бере одну карту 

персонажа й використовує її як натхнення для імпровізації. Для додаткового 

завдання студентам можна запропонувати спостерігати один за одним для 

вгадування персонажу, його емоцій (сумний, злий, щасливий, піднесений, 

здивований, похмурий, роздратований, загострений, нудьгуючий, збуджений, 

охочий, спустошений, виснажений, набридлий, радісний). Розташування – на 

Місяці, біля моря, у джунглях, на жвавій міській вулиці, у будинку з 

привидами, на американських гірках, пастка тощо. 

Музичне вдосконалення («Musical Improv») має на меті допомогти 

студентам використовувати різні стилі музики (джаз, класика, різновиди 

світової музики, перкусія, поп, стандарти, нью-ейдж) та реагувати на них під 

час імпровізації. Діапазон допоможе студентам знайти нові якості, які можна 

втілити та виразити у своїх танцях. Студенти лежачи на спині, із заплющеними 

очима, слухають 30 секунд музику, потім відтворюють за допомогою окремих 
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рухів звуки різних інструментів, мелодій. Якщо студенти роблять випадкові 

хаотичні рухи, вони повертаються на початок мелодії. 

«Вечірка-руханка» («Party Quirks in Motion»). Цей ігровий прийом 

спрямований на формування навичок акторської майстерності в танцювальній 

версії. Він також покращує навички спостереження й спілкування. Студент 

отримує імпровізаційні завдання, які мають швидко відтворити інші студенти в 

групі. Коли студенти «прибувають» на вечірку, потрапляючи до танцювального 

простору, вони повинні рухатися, як головний персонаж протягом усього 

заняття (The Holistic Dance Teacher, 2020). 

Підвищенню ефективності професійної підготовки хореографів зі 

спортивного бального танцю сприяє залучення різних методик спеціальної 

фізичної підготовки спортсменів у видах спортивного танцю. Наприклад, 

врахування специфіки навантаження та інших індивідуальних особливостей, 

визначення модельних параметрів функційного забезпечення спеціальної 

працездатності, обґрунтування на цій основі параметрів спеціальних 

тренувальних навантажень. У зв’язку з цим, використовують сучасні 

спортивні фітнес-технології як потужний резерв підвищення рівня фізичної 

підготовленості танцюристів. До найбільш ефективних належать такі: 

аеробні технології (спортивна аеробіка, кардіотренування з танцювальними 

рухами; комбінації циклічних вправ і додаткових елементів рухової 

активності); танцювальні технології (хіп-хоп, «латина», зумба, стрип-

пластика, східні танці, поул-денс); нейрогуморальні технології (пілатес, 

стретчинг, балістичний стретчинг, йога); дихальні вправи (бодифлекс, 

тренування дихальних м’язів з опором вдиху, поєднання дихальних вправ із 

силовим напруженням).  

На заняттях класичного танцю важливою є формування чітких ліній і 

виразної пластики верхньої частини тіла. Під час занять класичним 

екзерсисом формується правильна постава корпусу, що забезпечує надійну 

опору й артистичне забарвлення «pas». Саме така постава корпусу необхідна 

передовсім у танцях стандартної (європейської) програми. Ефективними 
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прийомами є вправи на зміцнення м’язів ніг, гомілково-ступеневого суглоба 

(наприклад, поєднання рухів «деми і гранд пліє», «релеве»), обертання 

«шене», виклонання стрибків («Allegro») для розвитку гнучкості тіла 

(Beauquel, 2013). 

Для підвищення рівня підготовки в латиноамериканській програмі 

актуальними є прийоми сучасного танцю, наприклад, елементи танцю-

модерн вирізняються яскравою індивідуальністю виконання; виконання рухів 

джаз-танцю сприяє розвитку рухової саморефлексії (дослухатися до свого 

тіла й точно керувати ним, залежно від поставлених завдань), що позитивно 

позначається на реалізації завдань технічної підготовленості майбутнього 

хореографа. Вправи на вивчення рухів сучасного танцю розвивають 

координаційні здібності (наприклад, технічні прийоми джаз-танцю 

«ізоляція», «мультиплікація», «координація»). Важливими засобами 

хореографічної виразності слугують вправи на вивчення й автоматизацію 

рухів народно-характерного танцю, що формують різні національні стилі 

(наприклад, найбільш складний за характером свого виконання в 

латиноамериканській програмі танець «пасодобль»). Такі вправи 

автоматизують освоєння майданчика; формують правдиву манеру поведінки;  

рухові навички в різних темпах і ритмах тощо.  

Для формування хореографічних навичок у різних стилях танцю в 

британській дидактиці орієнтуються на теорію конструктивізму, яку  

інтерпретовано до педагогічної теорії «педагогіка танцювальної нотації» 

(«dance notation pedagogy»), що в поєднанні з таксономією Блума допомагає 

окреслити мотиви, бажання, інтереси в професійній діяльності загалом та 

щодо вибраного стилю танцю зокрема (табл. 2.4).  

Експериментальні дослідження підтвердили ефективність 

використання  методів  «педагогіки танцювальної нотації» у навчанні  різних 

стилів танцю (Bucek, 1992; Heiland, 2018; Warburton 2004). Результати 

дослідження Т. Хейланд довели, що нотація залучає танцюристів до 

вивчення нових стилів танцю з використанням «мови танцю» (Heiland, 2018).  
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Таблиця 2.4 

Використання таксономії Блума у формуванні когнітивного компоненту 

професійної компетентності хореографів (з використанням методики 

танцювальної нотації)

 
(P) – Psychomotor,  С – Conative,  DN – Dance Notation 

Джерело: Heiland, T. (2018).  

 

Авторка стверджує, що танець міг би отримати сприйняття й  

розуміння більшою громадою, якщо його використовувати разом із 



 

 

127 

письмовою системою символів танцю (Heiland, 2018). Танцювальна 

грамотність, зазвичай, асоціюється з мультимодальними процесами 

створення танцю або з використанням нотаційної мови танцю (рис. 2.13). 

 

 

Рис. 2.13. Символи мови танцю 

Джерело: Warburton, E. (2004); Heiland, T. (2018). 

 

Деякі дослідники переконані, що танцювальна грамотність є 

нотаційною, може підвищити якість і статус танцювального мистецтва 

(Warburton, 2004; Heiland, 2018). На рис. 2.14. презентовано використання 

нотації для підтримки танцювальної техніки і створення композиційного 

рисунку. Композиційний малюнок відтворює розташування й переміщення 

танцівників на сценічному майданчику, ідеї твору та емоційний стан героїв, 

вияв у вчинках. Він має повною мірою виражати головну думку, характер та 

настрій, закладені в танцювальному номері. Працюючи над композиційним 

малюнком, вагомого значення надають хореографічному тексту (опис 

комбінацій, рухів, жестів, ракурсів, міміки) і засобам сценічної виразності 

(костюм, музичний супровід, освітлення тощо). Логіка його розвитку 

передбачає зв’язок попереднього малюнку з наступним, при цьому кожен 

наступний малюнок має бути розвитком попереднього. 
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Рис. 2.14. Приклади використання мови танцю  

для позначення композиційного танцювального руху (Warburton, 2000) 

 

Джерело: Warburton, E. (2000).  
 

Пізнавальна діяльність із танцювальної нотації, психомоторна 

таксономія також сприяють підвищенню рівня фізичної підготовки 

хореографів. Нотація танцю може поглиблювати знання, оптимізувати 

додаткові креативні стратегії для виконання та створення танцювальної 

композиції. Результати дослідження доводять, що методика використання 

нотацій у навчанні танцю може покращити ставлення й мотивацію студента 

до навчання, поповнити, оновити та зафіксувати знання, розвинути 

координацію й саморефлексію, сформувати критичне мислення, розвинути 

аналітичні навички, образне мислення тощо.  

Своєрідність створення хореографічного етюду як невеликого за 

обсягом, але багатокомпонентного самостійного завершеного сюжетного 

твору вимагає уваги до таких компонентів: орнаментальність танцю, 

змістовність і декоративність, композиція танцю, музичний супровід, 

хореографічний текст, малюнок, ракурси. Пріоритетною є творча особистість 

хореографа, його темперамент, уява, образне мислення, цілісність 
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переконань в окресленні завдання, сміливість експериментувати в 

неординарних, новаторських хореографічних постановках. 

Із-поміж форм організації навчальної діяльності найбільш популярні – 

e-lessons, у ході яких розвивають різні види хореографічної діяльності:  

– прості («Simple activities»), що передбачають використання образу, 

аудіозапису та відео як стимулювальних засобів для ознайомлення й 

інформування студентів зі специфічними аспектами танцю, їх розуміння 

(наприклад: використання «WebDANCE» для інформації щодо грецького 

танцю Сертакі, географічний контекст);  

– інтерактивні («Interactive activities») для більш детального 

ознайомлення та самостійного використання інформації за допомогою 

«WebDANCE» – слайд-шоу, вікторини, матчинг, відтворення музики або 

відео, запис ритму;  

– розширені («Extended activities»), що охоплюють додаткові стимули 

для розв’язання завдань за допомогою комп’ютера / 3D платформи 

(наприклад, вивчення ритму танцю; хореографія й виконання конкретного 

руху; ескіз костюма; музичні виступи; рольова гра; організація танцювальних 

заходів і фестивалів; дебати тощо) (Karkou, & Sanderson, 2000; Karkou, 

Bakogianni, & Kavakli, 2008).  

Останнім часом здобувають популярність відеоуроки, що покращують 

засвоєння матеріалу. Викладач спільно зі студентами проводить методичний 

аналіз виконання певних рухів. Завдяки навчальній платформі «Moodle», 

викладачі зі студентами он-лайн переглядають лекційний матеріал, плани 

практичних занять, завдання самостійної роботи, відеоматеріали та інше. 

Ефективним є також режим відеоконференцій на платформі «Zoom», що дає 

змогу ознайомлюватися з попередніми записами академпоказів танцю, 

пояснювати нові комбінації та вправи для вивчення різних стилів танцю. 

Викладачі записують відеоаналіз танцювальних комбінацій зі своїх дисциплін, 

надсилають студентам, а потім отримують запис матеріалу в їхньому виконанні. 
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Можливості використання сервісів конференц-зв’язку («Skype», «Zoom», 

«Viber») дають змогу ввімкнути спільну демонстрацію екрана для повноцінного 

вивчення елементів хореографії в режимі реального часу. Сучасний спортивний 

танець викладають за допомогою кінетичного навчання, заснованого на 

використанні вправ (практикуванні) і рефлексії. Кожен студент набуває навичок 

виконавської діяльності та хореографії завдяки постійному практикуванню, 

одночасно зміцнюючи свої вміння оцінювати особистісні й парні результати, 

ведучи рефлексивний щоденник («reflective diaries»).  

Заслуговує на увагу використання «Semantic Web» – платформи для 

навчання спортивних танців, що забезпечує універсальні можливості для 

накопичення й повторного використання знань із хореографії. За її 

допомогою можливо робити відеозапис для продуктивного перегляду, 

створювати відеоколекції для танцювального проекту. «Semantic Web» дає 

змогу маркувати відеоколекції, щоб певні сегменти хореографії з життєвого 

циклу танцювального проекту можна було легко знайти, порівняти та 

зазначити підтримку рефлексивних записів щоденника студента-хореографа.  

Дієвою відкритою платформою для навчання спортивних танців 

уважаємо також «SIMILE Exhibition», що сприяє перетворенню даних у 

насичені складні компоненти візуалізації (прототипування), комплементації й 

розширенню стандартної бази 3D експонатів новими авторськими 

відеокомпонентами. Студенти вчаться аналізувати зміни та стежити за 

власним фізичним і хореографічним розвитком, ведуть рефлексивні 

щоденники, які становлять центральну частину оцінювання результатів 

навчання, використовують базову лексику, що описує рух і стиль танцю, 

спеціалізовану лексику для певної хореографії. Досліджуючи словниковий 

запас протягом навчання, студенти складають семантичні мапи, які 

відображають у відеозаписах індивідуальних і групових тренувань, 

обговорень у групі. Записи зберігаються під час кожного заняття, групової 

дискусії, відео знімають із різних кутів. Ці записи корисні в безпосередньому 

розумінні, оскільки допомагають студентам аналізувати поточну 
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хореографію й коригувати результати. Зауважимо, що кожен студент 

коментує записи в рефлексивному щоденнику як доказ особистого розвитку. 

Генерування численної кількості відеоматеріалів зумовлює певні труднощі 

під час створення відеороликів та їх завантаження на «YouTube» за 

допомогою веб-інструментів («The Resource / Clip Manager / Reflection 

Manager»). Використання «Reflection Manager» дає змогу студентові робити 

запис і текстовий супровід для відео в рефлексивних щоденниках. За 

допомогою «SIMILE Exhibition» майбутні хореографи можуть швидко 

переглядати велику кількість записів, щоб знайти конкретні моменти та 

елементи для аналізу й порівняння. 

На думку А. Робертсон (A. Robertson), ефективним методом навчання 

хореографії є трансляція в режимі реального часу «live streaming», із попереднім 

завантаженням матеріалів на платформи («YouTube», «Facebook», «Instagram», 

«Vimeo», «Google Classrooms», «Sharing videos through Dropbox»), збереженням 

для студентів. Створення інтернет-контенту забезпечує гнучкість у плануванні, 

відкритий доступ до повторного перегляду заняття. Недоліком можна вважати 

відсутність взаємодії, мотивації, можливості внесення корективів, обмежений 

доступ і технічні проблеми (Teaching Dance in an Online World Workshop with 

Amy Robertson, 2020). 

Отже, забезпечення якості й результативності професійної підготовки 

хореографів у британському досвіді досягають на основі використання 

інноваційних методів і технологій, методичних прийомів та вправ, які 

спрямовані на формування хореографічних навичок, імпровізації, розвиток 

критичного й художньо-образного мислення, рухової культури, відчуття 

краси рухів, партнерської взаємодії тощо.  

 

2.5. Танцювальне лідерство в британській освітній практиці 

 

Очевидним є факт, що британському суспільству потрібні хореографи-

професіонали, які не лише мають необхідні високі професійні знання та 
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творчий потенціал, а й психологічно готові до постійного оновлення, 

удосконалення професіоналізму, здатні оцінити нові тенденції сучасного 

розвитку хореографічного мистецтва, швидко адаптуватися до них. Аналіз 

специфіки професійної діяльності хореографа, її сутності, змісту та 

структури дає змогу стверджувати, що така діяльність являє собою єдність 

загальнокультурного й професійного розвитку цілісної особистості 

хореографа-лідера, який уміє поєднувати знання, уміння, навички за такими 

векторами:  

– творчість і майстерність, що реалізують у процесі мистецької чи 

іншої діяльності (знання методики й техніки виконавської роботи, звернення 

до аналізу роботи, уміння сформулювати основне завдання, шляхи його 

втілення в окремих рухах, фігурах);  

– організація та управління, що пов’язані з набуттям практичних 

навичок в організації й реалізації хореографічної постановки, налагодження 

контактів з усіма учасниками хореографічного колективу, розроблення плану 

підготовки, чітке керівництво колективом і координація роботи з усіма 

мистецькими й соціальними структурами, дотичними до розвитку 

хореографічної культури;  

– соціально-психологічні взаємини, пов’язані з управлінською 

системою (спілкування в колективі, ставлення особистості кожного до 

вибраної постановки, до інших учасників творчого процесу, до середовища й 

самого себе);  

– психолого-педагогічні властивості та лідерські якості особистості 

хореографа (знання власних психологічних особливостей і вміння керувати 

собою, своїм психічним станом у процесі роботи, вияв танцювального 

лідерства) (Assessment and Qualifications Alliance (AQA), 2006; People 

Dancing – Foundation for Community Dance, 2011). На рис. 2.15 представлено 

універсальні навички («soft skills») хореографа.  
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Рис. 2.15. Універсальні навички в кар’єрі хореографа 

Джерело: систематизоване автором. 

 

На початку ХХІ століття основним виміром ефективності діяльності 

хореографів стали лідерські якості. Зазнала модифікації роль хореографа: на 

зміну «виконавцю» приходить «менеджер», «промоутер», «продюсер», «лідер», 

здатний планувати та організовувати власну діяльність і діяльність інших 

учасників хореографічного процесу; мотивувати поведінку учнів, колег, 

представників громадськості, впливати на формування політики щодо розвитку 

хореографічної освіти й мистецтва. Такі тенденції ґрунтовані на залученні 

хореографів до процесу управління на всіх рівнях мистецько-освітньої системи – 

національному, регіональному, локальному, а також у ході самоврядування.  

У 2011 році розроблено професійний стандарт хореографа-лідера, що 

містить п’ять розділів: пропагування власного танцювального досвіду; розвиток 

співпраці з громадами й фаховими організаціями; ефективне танцювальне 

управління; самооцінювання результатів практичного досвіду й усвідомлення 

досягнень усіх учасників; усвідомлення критики та обмін досвідом. Кожна з 

п’яти категорій представляє докладний опис лідерських умінь і навичок 

рефлексивної практики. Зокрема, ключовими, на наш погляд, є такі: уміння 

передавати свій досвід потенційним клієнтам; уміння оцінити ринок 

хореографічних послуг;  професійна майстерність і контекстуальні знання 

Confidence / упевненість 

Presentation Skills / презентаційні навички 

Team Work / навички роботи в команді 

Co-Ordination / координація 

Creative Thinking / креативне мислення 

Appreciation of Arts & Culture /  захоплення  / поціновування мистецтва 
й культури 
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танцювальних стилів; творчі та композиційні вміння з огляду на цільову групу; 

готовність працювати з різною цільовою групою; уміння використовувати 

цифрові засоби навчання хореографії; уміння спілкуватися із засобами масової 

інформації; громадська активність; робота з партнерами та спонсорами; 

навички групової взаємодії й комунікації, роботи в команді; творчість та 

імпровізація; технічна майстерність і знання танцювальних стилів; гармонійне 

поєднання різних видів мистецтва; робота з волонтерами, працівниками 

соціальної служби й менеджерами; навички саморефлексії; потреби в 

професійному розвитку та самовдосконаленні (People Dancing – Foundation for 

Community Dance, 2011). 

Харизма, ораторські здібності, схильність, здатність надихати людей 

повірити в себе й те, що вони можуть досягти, працюючи для узгоджених цілей 

та ідеалів, виконавська етика, приклад для наслідування, дотримання політики 

відкритих дверей – суттєві характеристики хореографа-лідера. Розширення 

стилю управління в групі з різною метою, постійна взаємодія в режимі 

реального часу та кризових ситуацій, ухвалення адекватних рішень на основі 

творчого бачення, надихання на нові ідеї, вибір правильних хореографічних 

стратегій і тактик, чітке формулювання завдань та відкритість для критики – це 

основні функції сучасного хореографа-лідера (Alexandre, 2017). 

Розробники стандарту танцювального лідерства вважають, що 

танцювальне лідерство охоплює різноманітний спектр професійних навичок 

На основі вивчення розділів стандарту систематизовано основні професійні й 

лідерські якості хореографа, що поціновують у культурно-мистецькому 

просторі британського суспільства (рис. 2.16). Хореографи й танцівники 

варіюються за рівнем і типом підготовки, досвідом, який вони мають, 

жанрами танцю, що вони проводять, за змістом і цілями діяльності Саме цей   

стандарт допомагає  подолати таку різноманітність, виявити знання, навички 

й досвід, що засвідчують рівень практики, незалежно від середовища, жанру 

тощо. Роботодавці також керуються стандартом для написання посадових 

інструкцій,  з’ясування  професійної  придатності,  узгодження  рівня  оплати 
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Рис. 2.16. Основні професійно важливі та лідерські якості хореографа 

Джерело: самостійне напрацювання автора.  

 

праці. Професійні організації, які надають можливості професійного 

розвитку для хореографів-лідерів (наприклад, танцювальні агенції, школи 

підготовки танців, товариства викладачів тощо), зіставляють свої програми 

підвищення професійної кваліфікації й вимоги стандарту, пропонують нові 

курси, щоб заповнити прогалини. Вимоги стандарту доводять, що 

хореографічна галузь, незважаючи на свою різноманітність, є самостійною, 

поліфункційною, адаптивною, гнучкою галуззю професійної мистецької 

освіти. Програми з танцювального лідерства перебувають поза межами 

Хореограф-лідер 

Лідерські якості 

 

 

Професійні 

якості: 

інтерес до професфії; 

відповідальність; 

цілеспрямованість; 

працездатність; 

самоконтроль та 

самокритичність; 

високий рівень 

креативності й 

професійної 

самосвідомості; 

стресостійкість; 

фізична 

витривалість; 

потреба в  

здоров’язбереженні  
 
 

 

Особистісні 
якості: 

емпатійні та 
перцептивні навички; 
здатність 
налагоджувати 
емоційно-позитивний 
контакт із різною 
цільовою групою;  
уміння створювати 
сприятливу емоційну 
атмосферу; 
уміння виявляти 
гнучкість у 
розв’язанні 
конфліктних ситуацій; 
здатність діяти 
оперативно;  
саморефлексія 
професійних дій;  
здатність до  
самовдосконалення 

Професійні функції 

Практикувати в межах 
основних напрямів 
хореографії.  
Керувати своєю діяльністю та 
взаємодіяти з іншими 
фахівцями в 
міждисциплінарній команді.  
Розвивати  хореграфічне 
мистецтво в умовах інклюзії.  
Керуватися принципами 
партнерської взаємодії.  
Брати участь у науково-
практичних, хореграфічних 
проектах.  
Демонструвати та 
застосовувати знання в 
практичній діяльності. 
Діяти  відповідно до викликів 
сучасного хореграфічного 
мистецтва.  
Практикувати й надавати 
підтримку колегам. 
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формальної освіти, це альтернативний шлях професійного становлення й 

розвитку хореографа. 

У межах танцювального лідерства набувають популярності такі форми 

професійного розвитку хореографа, як менторство й наставництво, рефлексія та 

емпіричне навчання, що відображають перехід від пасивної до активної форми 

навчання хореографії. Для інтеграції теорії та практики все частіше 

використовують ситуативне й проблемне навчання, колегіальне лідерське 

навчання, віртуальні навчальні спільноти хореографів тощо. Роль лідерства в 

управлінні хореографічними спільнотами передбачає пріоритетність 

хореографічної освіти; окреслення високих очікувань від діяльності; 

спрямування змісту хореографічної освіти та викладання відповідно до освітніх 

стандартів; створення культури неперервного навчання; використання 

різноманітних методик оцінювання хореографічної діяльності; активізацію 

громадської підтримки для досягнення успіху в діяльності мистецької школи. 

У 2017 році на базі Единбурзького університету за ініціативи 

Національного центру танцю «Dance Base» запроваджено програму  

«Підготовка тьюторів із танцювального лідерства в поєднанні зі спортивним 

лідерством» («Dance Leadership Tutor Training with Sports Leaders UK»). Лідери 

в спорті взяли активну участь у розробленні напрямів удосконалення 

професійної підготовки студентів з акцентом на формуванні лідерства в 

хореографічному мистецтві. На думку організаторів, програми лідерства 

спрямовані на вдосконалення професійної компетентності хореографів, крім 

того, це ідеальний засіб залучити неактивних студентів до соціально-

громадської діяльності, створити їм платформу для розвитку життєво важливих 

навичок лідерства та підвищення їхньої впевненості. Танцювальне лідерство 

спрямоване на розвиток підприємницьких навичок, необхідних для організації 

танцювальних клубів та шкіл. 

За результатами реалізації зазначеної програми танцювального лідерства, 

отримано такі показники: 98 % хореографів покращили свої навички 

спілкування; 96 % навчилися працювати в команді; 94 % хореографів 
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працевлаштовані; 78 % отримали перше місце роботи; 87 % залучили інших 

хореографів до лідерства; 83 % зробили суттєвий внесок у розвиток громади. 

Навчання за цією програмою мало кілька напрямів реалізації 

танцювального лідерства: педагогічний (робота з мистецькими школами, 

педагогічна діяльність у школі, репетиторство, наставництво); соціально-

громадський (волонтерська діяльність, соціальна активність у соцмережах,  

мистецьке просвітництво, робота з різними цільовими групами); 

самореалізаційний (підвищення професійної майстерності, сертифікація 

(«Sports Leaders UK»), неформальна освіта). Танцювальне лідерство активно 

пропагують такі організації, як «Body Politic», «Dancin 'Oxford», «City of 

Oxford College», «Sports Leaders UK», «One Dance UK». Вони сприяють 

плануванню й проведенню інклюзивних занять, пропаганді здорового 

способу життя, покращенню психічного здоров’я, розвитку хореографічних 

навичок і руху, фінансовій підтримці навчання. Процедура професійної 

реєстрації хореографів проходить у Раді професіоналів у сфері танцю, що 

надає ліцензію на право провадження практичної діяльності на законній 

підставі терміном на 2 роки з подальшою перереєстрацією. 

Серед новацій розвитку танцювального лідерства варто назвати 

неперервний характер, спільне, інтерактивне, експериментальне  навчання, 

спрямоване на особистість у складі цільової групи. До того ж змінюється роль 

хореографа – від постачальника хореографічних послуг до партнера, 

наставника, помічника. Для танцювального лідерства характерний високий 

рівень довіри, послідовність розвитку в часі, повага, турбота й прихильність, 

відкритість, чесність та безпосередність, здатність запроваджувати зміни без 

страху, спільні цінності й відданість взаємному співіснуванню. Лідери 

випереджають події й шукають тієї підтримки, якої вони потребують і можуть 

знайти. Вони настільки віддані навчанню, змінам та формуванню досвіду, що 

не зважають на ситуацію, у якій вони перебувають (Alexandre, 2017).     

Створення осередків танцювального лідерства, розвиток програм та 

ініціатив набули поширення у Великій Британії на початку нового століття. 
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Їхні основні завдання полягають у розвитку навичок і вмінь хореографів, що 

необхідні для самостійного ухвалення важливих рішень, а також для 

виконання ролі танцювального лідера в хореографічному колективі. 

Успішність розвитку хореографічного мистецтва, танцювальної культури 

залежить від якості танцювального лідерства, що застосовують хореографи-

лідери, та від їхньої здатності залучати колег до його реалізації. 

Танцювальне лідерство відображає сконцентрованість на навчанні 

хореографічного мистецтва; зміну ролі танцювального лідера; колегіальність 

танцювального лідерства; спрямованість на підвищення якості 

хореографічної освіти; удосконалення дієвої системи оцінювання 

танцювальних лідерів; інтегрованість і послідовність; узгодженість із 

поняттями доступності, можливості; делегування повноважень усім членам 

хореографічної спільноти тощо. Основне завдання програм танцювального 

лідерства полягає у вихованні рефлексивних хореографів-практиків, здатних 

самостійно навчатися та навчати колег.  

Танцювальне лідерство – важливий засіб професійного розвитку 

хореографа, що використовують для розвитку особистісної, соціальної та 

професійної ефективності хореографів в умовах трансформації професійних 

функцій. Реалізація лідерських функцій вимагає від сучасного хореографа 

неперервного навчання, освоєння нових знань, розвитку навичок і вмінь, 

необхідних для формування професійної чи навчальної спільноти, а також 

розвитку хореографічної професії, що відіграє посутню роль у соціальному, 

культурному, мистецькому, економічному поступі сучасного британського 

суспільства.   

 

Висновки до другого розділу 

 

Вивчення досвіду освітньої діяльності університетів і хореографічних 

шкіл Великої Британії засвідчило, що система хореографічної освіти країни 

розвивається в контексті освітньої стратегії ЄС, яка спрямована на підготовку 
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висококваліфікованих хореографів, з огляду на національні культурні традиції, 

динаміку соціального замовлення й запити мистецьких шкіл. Система 

хореографічної освіти Великої Британії вирізняється відкритістю, 

автономністю, гнучкістю, поліфункційністю та адаптивністю, охоплює 

взаємопов’язані компоненти (законодавчий, теоретико-методологічний, 

стратегічний, організаційний, змістово-технологічний, особистісний, 

управлінський, прогностичний), які забезпечують її динамічний і 

випереджувальний розвиток відповідно до напрямів державної культурно-

освітньої політики, потреб хореографічного мистецтва, науки й практики. 

Виявом прогресивних тенденцій розвитку системи хореографічної освіти є 

постійне оновлення академічних і професійних стандартів, переосмислення 

соціальної ролі хореографа, відображення сучасних реалій хореографічного 

мистецтва у формуванні змісту освіти тощо.  

Диверсифікація освітніх програм із хореографії за бакалаврським і 

магістерським рівнями зумовлена насамперед професійною спеціалізацією 

(концентрацією). Хореографічна освіта на рівні бакалавра передбачає 

концентрацію навколо танцювального мистецтва й викладання, а на рівні 

магістра спрямована на підготовку хореографів-постановників, хореографів-

керівників, хореографів-дослідників з акцентом на розвитку драматургії 

сценічної хореографії. З’ясовано, що на магістерському рівні реалізують 

міждисциплінарні освітні програми для вибору спеціалізації. 

Зміст підготовки сформований відповідно до освітніх і професійних 

стандартів, що обґрунтовують фахові компетентності, спрямовані на творчий 

успіх і лідерські якості студента, а також структурований на основі принципів 

студентоцентризму, особистісно орієнтованого навчання, предметної 

концентрації, міждисциплінарності, навчання з опорою на танцювальний досвід, 

пріоритетності практичного навчання, інтенційності та інтерсуб’єктності, 

саморегуляції й рефлексії, «танцювального плюралізму». Обґрунтовуючи 

концептуальні засади професійної підготовки хореографів, британські педагоги 
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беруть до уваги нові теорії синтезу музичного й танцювального мистецтва, 

танцювальної та цифрової педагогіки, хореографії, спорту.  

Аналіз 35 освітніх програм засвідчує, що структура змісту охоплює 

обов’язкові, елективні й факультативні дисципліни, а також підготовку 

магістерської дисертації. Специфіка дисциплін вільного вибору спонукає 

студентів до пошуку власної освітньої та професійної траєкторії, розвитку 

художньо-інтелектуальних, етичних, соціально-культурних, імпровізаційних, 

творчих, управлінських умінь. Важливим компонентом пошуково-

дослідницької діяльності студентів-хореографів є проектна робота, яка 

вирізняється ефективним освітнім, естетичним, пізнавальним і виховним 

потенціалом. Дослідницькі проекти стосуються розроблення композиції 

конкретного стилю танцю, створення сценічної хореографії в історичній 

ретроспективі, розроблення хореографічних композицій тощо.  

Виявлено, що зміст підготовки хореографів охоплює мистецько-

світоглядний, спеціально-технічний, спеціально-фізичний, естетично-

поведінковий, практико-орієнтований компоненти. Ці компоненти сприяють 

розвитку образно-драматургічного й творчого мислення, удосконаленню 

технічної майстерності, розвитку фізичних якостей і кінетичної обізнаності, 

вихованню естетичних здібностей, розвитку творчої індивідуальності, 

формуванню культури рухів, артистичності та емоційної виразності. 

Упровадження «кар’єрних модулів» сприяє задоволенню особистісних і 

професійних інтересів студентів, їхній конкурентоспроможності на 

національному та світовому ринку праці.  

Диверситивність практичної підготовки студентів-хореографів 

забезпечена такими видами практики: відвідування ознайомлювальних 

семінарів-практикумів для формування й розвитку мотивації до професійної 

діяльності; участь-реєстрація у фахових танцювальних товариствах та 

асоціаціях; відвідування коуч-сесій, тренінгів і майстер-класів топ-

хореографів світу; набуття досвіду роботи в міждисциплінарній команді 

фахівців; участь у програмах «Pro-Am» (танцювальне наставництво) для 
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здобуття педагогічного досвіду; стажування у відомих хореографічних 

школах («авторських школах») за кордоном тощо. Гнучкий механізм 

реєстрації випускників-хореографів у професійних асоціаціях дає змогу 

отримати ліцензію на власну практику.  

Індивідуальну освітню траєкторію студентів-хореографів планують та 

реалізують за трьома напрямами: академічний (формальний), комбінований 

(формальний + неформальний), альтернативний.  

Університети зважають на рекомендації стейкхолдерів, зокрема відомих 

хореографів світу, міжнародних професійних організацій, рад, асоціацій, 

товариств, аматорських шкіл, мистецьких освітніх закладів, хореографів-

фрилансерів. Посутня увага зосереджена на моніторингу результатів навчання, 

що передбачає такі форми контролю: творчі есе, мультимедійні презентації, 

рефлексивне портфоліо, експертизи, художні перфоменси, творчі роботи, 

практичні іспити, незалежний проект. Прозора система діагностування творчих 

здібностей студентів стає можливою завдяки виконанню незалежних творчих 

проектів.  

З’ясовано, що в британському досвіді використовують «дидактично-

демократичну модель», яка визнана новою парадигмою навчання 

хореографічного мистецтва, що ґрунтована на соціально-мистецьких взаєминах 

між хореографом і виконавцем. Серед форм організації навчальної діяльності 

студентів-хореографів домінують практичні заняття, бінарні лекції, семінари 

(танцювальні практики), майстер-класи, групове й індивідуальне тьюторство, 

самостійна (індивідуальна) робота, репетиції. Практичну цінність мають 

інноваційні методи та технології навчання хореографії: навчання на основі 

танцювального досвіду, міжособистісна взаємодія, попередня фізична 

експертиза, покрокове (аналітичне) навчання, практико-базоване спостереження, 

кейси, інструктаж із танцювальної техніки, танцювальна мультиплікація, 

танцювальна координація, ментальні хореографічні карти, візуальна матриця, 

авторські комплекси вправ для підвищення технічної майстерності, змагальні 

вправи для розвитку фізичної витривалості й танцювальної техніки, спортивні 
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фітнес-технології, рефлексивний щоденник, техніки соматичного навчання, 

колаборативне навчання тощо. Важливе значення має інформаційно-

технологічне забезпечення, зокрема використання «WebDANCE», «Semantic 

Web» та «3D» платформ.  

У британському досвіді особливого значення набуває проблема 

танцювального лідерства, що передбачає опанування міждисциплінарних 

знань (психологія, менеджмент, математика, педагогіка, медицина, 

соціологія, соціальна педагогіка), формування навичок і вмінь працювати з 

цільовою групою, володіння комунікативними, менеджерськими, 

посередницькими, презентаційними вміннями просування хореографічного 

продукту, володіння навичками роботи в команді, навичками технічного 

універсалізму, танцювальними стратегіями й тактиками.  

Професійна підготовка хореографів в університетах Великої Британії – 

це динамічний процес, який охоплює низку взаємопов’язаних філософсько-

педагогічних і культурологічних дій, спрямованих на формування сучасних 

фахівців із високим рівнем хореографічної культури й розвиненим творчим 

та образно-драматургічним мисленням, що здатні вільно орієнтуватися в 

сучасних тенденціях розвитку хореографії, проводити актуальні 

дослідження, розробляти методики навчання танцювального мистецтва, 

володіти управлінськими й лідерськими якостями.  

 

Результати дослідження, відображені в розділі, викладені у таких 

публікаціях автора: Бідюк, 2016a; .Бідюк, 2016b; Бідюк, 2017a; Бідюк, 2017b; 

Бідюк, 2018a; Бідюк, 2018d;  Bidyuk, 2016; Bidyuk 2017a; Bidyuk 2017b;. 

Bidyuk, 2018; Bidyuk, 2019.   
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РОЗДІЛ 3 

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРЕСИВНИХ ІДЕЙ 

БРИТАНСЬКОГО ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ХОРЕОГРАФІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ 

 

У розділі викладено результати вивчення сучасного стану професійної 

підготовки хореографів в Україні; здійснено порівняльно-педагогічний аналіз 

особливостей професійної підготовки хореографів у Великій Британії та Україні; 

обґрунтовано можливості творчої реалізації прогресивних ідей британського 

досвіду в Україні. 

 

3.1. Особливості професійної підготовки хореографів у закладах 

вищої освіти України 

 

Динамізм змін у глобалізованому суспільстві зумовлює, з одного боку, 

відродження, збереження національних цінностей культурно-мистецьких 

традицій, з іншого, вивчення світових прогресивних тенденцій розвитку 

мистецтва, зокрема хореографічного. У зв’язку з цим, постає необхідність 

оновлення й модернізації системи мистецької (хореографічної) освіти в 

Україні, що вможливлювала б розроблення та впровадження сучасних 

стратегій розвитку індивідуальності, творчої активності, самостійності, 

креативності майбутніх хореографів.  

Реформування системи мистецько-хореографічної освіти в Україні 

відбувається відповідно до законодавчих актів і нормативно-правових 

документів, з огляду на національні мистецькі традиції, досвід професійної 

діяльності відомих балетмейстерів, хореографів-педагогів, артистів, а також 

оновлених на початку ХХІ століття професійних функцій хореографів. 

Основні концептуальні положення щодо вдосконалення й подальшого 

розвитку мистецько-хореографічної освіти закладено в Законах України «Про 

культуру» (2011 р.), «Про освіту» (2017 р.), «Про вищу освіту» (2014 р.), 
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«Концепції розвитку освіти України на період 2015 – 2025 років» («Про 

Національну стратегію розвитку освіти», 2013), «Концепції розвитку 

педагогічної освіти» («Про затвердження Концепції», 2018), «Концепції 

сучасної мистецької школи» (Міністерство культури України, 2017) та ін.  

Зазначимо, що потреба у кваліфікованих хореографах існувала ще з тих 

часів, коли танцмейстери робили перші спроби з’ясувати роль професії 

вчителя танців (Андрощук, 2015). У середині ХХ ст. із мистецтвом 

хореографії ознайомлювалися в процесі підготовки педагогів на факультетах 

соціального виховання, передусім у ході позааудиторних студійних занять як 

засобу організації дозвіллєвої діяльності студентів (Благова, 2011). 

Із появою першого вищого навчального закладу культури в Україні – 

Харківського державного інституту культури – розпочалася підготовка 

артистів балету та балетмейстерів-постановників, які, не маючи педагогічної 

освіти, фактично працевлаштовувалися в системі позашкільної освіти 

хореографами. На базі філії цього закладу відкрили Київський інститут 

культури (1968 р.) і Рівненський інститут культури (нині – Рівненський 

державний гуманітарний університет), що підготували плеяду керівників 

танцювальних колективів, майбутніх викладачів мистецьких дисциплін. У 

90-х роках ХХ ст. започатковано професійну підготовку майбутніх учителів 

хореографії за суміжними спеціальностями «Дошкільна освіта. 

Хореографія», «Початкова освіта. Хореографія», «Педагогіка і методика 

середньої освіти. Хореографія» (Сідлецька, 2012).  

На зламі ХХ – ХХІ століть в Інституті психології і педагогіки 

професійної освіти АПН України створено відділ мистецької освіти, що 

очолила професор О. Рудницька (2005). Наукові розвідки відділу 

(С. Горбенко, Л. Масол, Н. Миропольська, О. Отич, Г. Падалка, Г. Філіпчук 

та ін.) стосувалися проблем мистецької педагогіки й мистецько-

хореографічної освіти. 

Розроблення стандартів вищої освіти на засадах компетентнісно-

орієнтованого підходу (формування інтегральних, загальних і фахових 
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компетентностей), розвиток співпраці з міжнародними організаціями щодо 

академічної мобільності студентів та викладачів сприяє підвищенню якості 

професійної підготовки хореографів в Україні.  

Професійна підготовка хореографів у ЗВО України організована за 

двома напрямами: мистецько-хореографічним – галузь знань 02 «Культура і 

мистецтво», спеціальність 024 «Хореографія» (підготовка у сфері 

виконавського мистецтва, балетмейстерської, викладацької, методичної 

діяльності в галузі початкової, профільної, фахової передвищої мистецької 

освіти) та хореографічно-педагогічним – галузь знань 01 «Освіта / 

Педагогіка», спеціальність 014 «Середня освіта (Хореографія)» (підготовка 

вчителя-хореографа для організації навчання хореографії в закладах шкільної 

та позашкільної освіти). Професійна кваліфікація дає змогу випускникові 

працювати хореографом (народна, сучасна, бальна, класична хореографія), 

балетмейстером, артистом танцювального ансамблю, викладачем мистецьких 

шкіл, тренером зі спортивних танців, організатором у сфері культури й 

мистецтва тощо. Загалом 33 ЗВО України впроваджують освітні програми зі 

спеціальності «Хореографія» першого (бакалаврського) рівня (106 програм), 

19 університетів – другого (магістерського) рівня (32 програми) (див. 

Додаток В).  

Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 

«Хореографія», запропоновані вітчизняними університетами, відповідають 

шостому рівню «Національної рамки кваліфікацій», першому циклу вищої 

освіти «Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти» (англ. 

«FQ EHEA»), шостому рівню «Європейської рамки кваліфікацій для 

навчання впродовж життя» (англ. «EQF for LLL»). Навчання організоване за 

денною й заочною формами, термін навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки бакалавра становить 3 роки і 10 місяців, що дорівнює 

240 кредитам ЄКТС. Освітньо-професійні й освітньо-наукові програми 

підготовки магістрів за спеціальністю «Хореографія» відповідають сьомому 

рівню «Національної рамки кваліфікацій», другому циклу вищої освіти 
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«Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти» (англ. «FQ 

EHEA) та шостому рівню «Європейської рамки кваліфікацій для навчання 

впродовж життя» (англ. «EQF for LLL»). Навчання проходить за денною та 

заочною формами, термін навчання за освітньо-професійною програмою 

підготовки магістра – 1 рік 4 місяці (90 кредитів), освітньо-наукової 

програми – 1 рік 10 місяців (120 кредитів ЄКТС).  

Для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зарахування 

на навчання відбувається на основі повної загальної середньої освіти за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників 

(з української мови та літератури, історії України), творчих здібностей, з 

огляду на середній бал документа про повну загальну середню освіту та балів 

за особливі успіхи. Для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю «Хореографія» прийом на навчання проводять на основі 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за результатами вступних 

випробувань (фахового, англійської мови) та середнього бала додатка 

диплома про базову вищу освіту.  

На рис. 3.1 представлено інформацію про ЗВО та освітні програми, що 

готували фахівців із хореографії в Україні у 2016 – 2019 роках.  

Серед десяти найкращих ЗВО України, що готують фахівців із 

хореографії, визнані такі: Київський національний університет культури і 

мистецтв, Київський університет імені Бориса Грінченка, Національний 

педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Східноєвропейський 

національний університет, Сумський державний педагогічний університет 

імені А. Макаренка, Полтавський національний педагогічний університет, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 

Харківська державна академія культури, Львівський національний 

університет імені Івана Франка, Національний університет фізичної культури 

і спорту України. Академічний рейтинг ЗВО України «Топ-200 Україна 

2019», що готують майбутніх хореографів, представлений у додатку В. 

Однією з основних тенденцій ранжування університетів є забезпечення 

http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6091
http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6091
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балансу між створенням нових освітніх програм та їх якісною практичною 

реалізацією у ЗВО. 

 

Рис. 3.1. Кількість ЗВО та освітніх програм, що готують фахівців  

із хореографії в Україні (2016 – 2019 рр.) 

Джерело: систематизоване автором. 

 

На підставі аналізу освітніх програм названих ЗВО України галузі 

знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 024 «Хореографія» з’ясовано, 

що мета освітніх програм – підготовка висококваліфікованих фахівців у 

виконавських видах танцювального мистецтва, балетмейстерській і 

викладацькій діяльності, у сфері початкової, профільної, фахової передвищої 

мистецької освіти. Успішне завершення освітньої програми дає випускникам 

змогу працювати на таких посадах: 2454.2 «Хореограф»; 2454.2 «Артист» 

(танцювального ансамблю, танцювального та хорового колективу, ансамблю 

пісні й танцю та ін.); 2454.2 «Артист балету»; 2454.2 «Керівник 

танцювального колективу»; 2454.2 «Репетитор із балету»; 2359.2 «Методист 

позашкільного навчального закладу»; 2455.2 «Методист культурно-

освітнього закладу»; 3340 «Викладач початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів». 

Хореографічно-педагогічний напрям підготовки презентують освітні 

програми за спеціальністю 014 «Середня освіта (Хореографія)», що 
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передбачають здобуття освітньої кваліфікації «Бакалавр освіти» і «Магістр 

освіти», професійної кваліфікації «Вчитель хореографії». Після успішного 

завершення програм випускники можуть працювати на таких посадах: 

балетмейстер (2454.2); учитель 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); 

керівник (студії за видами мистецтва та художньої творчості, 

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

студії, колективу (за видами мистецтва та народної творчості) (1229.6); 

хореограф (2454.2) (Класифікатор професій ДК, 2010). 

На думку Л. Андрощук (2019), об’єктивна необхідність 

функціонування хореографічно-педагогічної освіти в Україні полягає в тому, 

що хореографія володіє невичерпним здоров’язбережувальним потенціалом 

та є потужним засобом реалізації творчих здібностей дитини, тому 

підготовка вчителів танцю в системі хореографічно-педагогічної освіти на 

разі є необхідністю. Забезпечення сталого розвитку хореографічно-

педагогічної освіти сприятиме формуванню цілісної, активної, соціальної та 

творчої особистості майбутнього вчителя хореографії в педагогічних 

закладах вищої освіти (Андрощук, 2019). 

Як засвідчують результати порівняльного аналізу освітньо-професійних 

програм підготовки бакалавра за спеціальністю 024 «Хореографія» зазначених 

університетів, досвід підготовки хореографів також має свою специфіку, що 

підтверджує факт реалізації закладами права на освітню автономію. Варто 

з’ясувати змістові характеристики й особливості підготовки майбутніх 

хореографів у цих університетах.  

Заслуговує на увагу досвід підготовки хореографів у Київському 

національному університеті культури і мистецтв. Навчальні плани 

спеціальності 024 «Хореографія» (за спеціалізаціями «Народна хореографія», 

«Бальна хореографія», «Класична хореографія», «Сучасна хореографія») 
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зорієнтовані на якісну різновекторну, поліфункційну професійну підготовку 

артистів балету, викладачів фахових дисциплін і балетмейстерів. Навчальний 

процес сфокусований на широкий спектр дисциплін – як загальноосвітніх, так і 

фахових. Серед фахових дисциплін – «Мистецтво балетмейстера», «Методика 

виконання класичного танцю», «Дуетно-сценічний танець», «Історико-

побутовий танець», «Режисура та акторська майстерність». Саме на кафедрі 

сучасної хореографії КНУКіМ уперше в Україні з’явилися такі дисципліни, як-

от: «Теорія та методика викладання модерн-джаз танцю», «Теорія та методика 

викладання «contemporary», «Фольк-джаз танець», «Теорія та методика 

викладання популярних танцювальних стилів», «Акробатика», «Пластична 

анатомія», «Контактна імпровізація» та ін. Зазначимо, що ця особливість 

забезпечує унікальність професійної підготовки хореографів у КНУКіМ, 

суттєво відрізняє її від аналогічних спеціальностей в інших ЗВО (Київський 

національний університет культури і мистецтв, 2019).  

Як зауважують розробники освітньо-професійної програми 

«Хореографія» за спеціальністю 024 «Хореографія» Львівського 

національного університету імені Івана Франка, її основною метою є 

забезпечення здобуття знань, умінь і навичок у галузі хореографічного 

мистецтва та методики його викладання, з акцентом на практичній творчій 

діяльності. Після завершення навчання бакалавр хореографії може 

працювати викладачем хореографічних дисциплін, методистом навчального 

закладу початкової мистецької освіти та позашкільної освіти, артистом 

танцювального ансамблю й балету, асистентом балетмейстера, репетитором 

із балету (Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019).  

Освітні програми розробляють на інституційному рівні, тому 

університети мають повну автономність щодо змістового наповнення освітніх 

програм (обов’язкової та вибіркової компонент). Відповідно до вимог 

Міністерства освіти і науки України, університети зобов’язані оприлюднити 

перелік обов’язкових дисциплін, основна мета освоєння яких – формування 

універсальних, загальних і спеціальних компетентностей. Зокрема, освітня 
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програма, пропонована університетом, передбачає опанування здобувачами 

низки нормативних навчальних дисциплін циклу загальної підготовки: 

«Українська мова», «Історія України», «Історія української культури», 

«Філософія», «Політологія», «Іноземна мова» (27 кредитів). У циклі 

професійної практичної підготовки заплановане вивчення дисциплін: «Основи 

теорії музики», «Історія образотворчого мистецтва», «Анатомія людини», 

«Методика роботи з хореографічним колективом», «Майстерність актора», 

«Теорія і методика викладання танцю», «Мистецтво балетмейстера», а також 

підготовка двох курсових робіт, проходження чотирьох практик і комплексний 

державний екзамен. Загальний обсяг навчальних дисциплін обов’язкової 

компоненти становить 180 кредитів. Вибіркові дисципліни цієї освітньої 

програми згруповані за двома циклами (60 кредитів): гуманітарної та соціально-

економічної підготовки (12 кредитів) і професійно-практичної підготовки (9 

блоків по дві дисципліни, 48 кредитів). Представлено кілька переліків 

навчальних дисциплін, із яких здобувач вищої освіти може вибрати одну 

дисципліну для вивчення: 1) «Партнерний тренаж», «Партнерна гімнастика»; 2) 

«Віртуозна техніка», «Танцювальна аеробіка»; 3) «Теорія та методика 

викладання сучасного бального танцю», «Контактна імпровізація»; 4) «Тренаж 

за фахом», «Психологія соціальних танців»; 6) «Джаз-танець», «Методика 

викладання популярних видів танцю». 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

пропонує освітньо-професійну програму «Хореографія» для підготовки 

фахівця першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 024 

«Хореографія» із кваліфікацією «Вчитель хореографії» (див. Додаток Д.2). 

Мета освітньої програми – підготовка майбутніх хореографів для організації 

навчання хореографії в шкільних і позашкільних навчальних закладах. У 

програмі передбачено вивчення обов’язкових дисциплін: цикл загальної 

підготовки – 78 кредитів, із них гуманітарна підготовка – 22 кредити, 

фундаментальна підготовка – 56 кредитів; цикл професійної підготовки – 75 

кредитів, із них психолого-педагогічна підготовка – 12 кредитів, науково-
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фахова підготовка – 63 кредити. Вибіркова компонента (60 кредитів) 

поділена на два рівнозначні блоки з 5 дисциплін, які відрізняються двома 

дисциплінами, а саме: 1) «Етика і естетика», «Ансамбль»; 2) «Історія театру, 

кіномистецтва і телебачення», «Режисура в танці». Освітня програма 

пропонує проходження двох практик (навчальна й виробнича) обсягом 24 

кредити. Атестація випускників освітньої програми спеціальності 024 

«Хореографія» проходить у формі екзамену з хореографічного мистецтва, 

охоплює методику викладання й захист кваліфікаційної роботи з хореографії 

(див. Додаток Д.2). 

Університет пропонує також освітньо-професійну програму «Середня 

освіта (Хореографія)» за хореографічно-педагогічним напрямом підготовки, 

за спеціальністю 014 «Середня освіта (Хореографія)» галузі знань 01 

«Освіта / педагогіка» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

(Додаток Д.3) Особливістю цієї освітньої програми є з’ясування 

особливостей хореографічної освіти в закладах вищої освіти, шкільних, 

позашкільних навчальних закладах. Програма орієнтована на набуття 

майбутніми хореографами професійних компетентностей викладача 

хореографії, балетмейстера й керівника хореографічного колективу. 

Програма охоплює обов’язкові (45 кредитів) і вибіркові (45 кредитів) 

компоненти. Частка вибіркових дисциплін становить 50 %, що не характерне 

для інших освітніх програм із хореографії. Особливістю магістерської 

програми є обов’язковий блок дисциплін загальної підготовки (5 дисциплін, 

26 кредитів) і наявність психолого-педагогічного блоку в циклі професійної 

підготовки (3 дисципліни, 9 кредитів), що містить такі дисципліни: 

«Педагогіка профільної школи», «Психологія профільної школи», «Креативні 

технології навчання». Вибіркові компоненти програми поділені на два блоки 

по 5 дисциплін загальним обсягом 45 кредитів. Студенти за програмою 

проходять дві практики – навчальну (3 кредити) та виробничу (педагогічну) 

обсягом 9 кредитів. Атестацію випускників освітньої програми проводять у 

формі комплексного кваліфікаційного екзамену: педагогіка, психологія та 
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методика викладання хореографії, а також захисту випускної кваліфікаційної 

роботи. (Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини, 2019).  

Факультет хореографічного мистецтва Харківської державної академії 

культури пропонує освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів 

(«Бальна хореографія», «Сучасна хореографія», «Народна хореографія») і 

магістрів «Хореографія» за спеціальністю 024 «Хореографія». Особливість 

програм пов’язана з підготовкою фахівців у сфері виконавського мистецтва, 

балетмейстерської, викладацької, методичної діяльності в галузі початкової, 

профільної, фахової передвищої мистецької освіти. Програма базована на 

наукових результатах і практичних розробках у галузі мистецтвознавства, 

зважає на сучасний стан теорії та практики хореографічного мистецтва, 

орієнтує на сучасну хореографію, у межах якої можлива подальша наукова й 

професійна кар’єра (балетмейстера, артиста, педагога, керівника 

хореографічного колективу). Зміст освітньої програми представляє 

обов’язкові (180 кредитів) і вибіркові освітні компоненти (60 кредитів). 

Обов’язкові компоненти поділені на гуманітарні й соціально-економічні 

компоненти (5 дисциплін, 18 кредитів), що забезпечують формування 

загальних компетентностей майбутніх хореографів, а також освітні 

компоненти професійної та практичної підготовки (15 дисциплін, 145 

кредитів). Освітня програма передбачає дві практики (виконавська й 

виробнича) обсягом 15 кредитів, курсові роботи та підсумкову державну 

атестацію у вигляді кваліфікаційного комплексного іспиту з фаху, що 

складається з двох частин – практичної й теоретичної. До практичної частини 

входить дисципліна «Сучасний танець та методика його викладання»; до 

теоретичної – «Мистецтво балетмейстера» і «Класичний танець та методика 

його викладання». Вибіркові освітні компоненти програми (60 кредитів) 

поділено на два блоки: гуманітарної й соціально-економічної підготовки 

(чотири дисципліни загальним обсягом 14 кредитів) та професійної й 

практичної підготовки (три дисципліни, 48 кредитів) 
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Освітньо-професійна програма зі спеціальності 024 «Хореографія» за 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти цього ж ЗВО орієнтована на 

актуальні спеціалізації (народна хореографія, сучасна хореографія, бальна 

хореографія), у межах можлива подальша професійна та наукова кар’єра 

майбутніх хореографів (балетмейстер, артист, педагог, мистецтвознавець). 

Програма охоплює виконання завдань у галузі хореографічного мистецтва, 

принципи, форми, методи й методики педагогічної діяльності у сфері вищої 

хореографічної освіти; методологію та методи наукових досліджень у галузі 

хореографії; принципи й методи балетмейстерської діяльності; принципи та 

методи організаційно-управлінської діяльності у сфері хореографічного 

мистецтва й освіти. Програма містить обов’язкові (67 кредитів) і вибіркові 

(23 кредити) освітні компоненти, педагогічну практику (6 кредитів) та 

кваліфікаційну роботу (творчий проект) (6 кредитів), що складається з двох 

частин балетмейстерської роботи (хореографічна сюїта або танцювальна 

композиція) і пояснювальної записки до неї (Харківська державна академія 

культури, 2020).  

Факультет культури та мистецтв Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки пропонує освітньо-професійну програму 

«Хореографія» підготовки бакалаврів за спеціальністю 024 «Хореографія», 

що передбачає надання спеціальних знань у сфері навчання хореографічного 

мистецтва, необхідних для подальшої професійно-наукової та педагогічної 

діяльності. Програма традиційно охоплює блок нормативних дисциплін і 

дисциплін за вибором. Нормативні дисципліни поділяють на цикл дисциплін 

гуманітарної й соціально-економічної підготовки (14 кредитів – «Філософія», 

«Основи інформаційних технологій», «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)», «Історія театру, кіно і телебачення», «Творчий феномен 

Лесі Українки»), цикл дисциплін професійної та практичної підготовки (161 

кредит), серед яких – «Методика організації навчального процесу в 

мистецьких начальних закладах та роботи з хореографічним колективом», 

«Методика вивчення класичного танцю», педагогічна (6 кредитів) і 
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хореографічна (4 кредити) практика. Цикл вибіркових дисциплін складається 

з циклу дисциплін гуманітарної й соціально-економічної підготовки (2 

дисципліни, 13 кредитів) і циклу навчальних дисциплін професійної та 

практичної підготовки. Наявні два блоки (5 дисциплін, 52 кредити) за 

вибором: народна хореографія та сучасна бальна хореографія. Особливістю 

освітньої програми є концентрація на формуванні національних цінностей 

мистецтва, розвиток естетичних смаків і загальної культури, творчого та 

художньо-образного мислення, педагогічної майстерності в хореографії 

(Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016).  

У Київському університеті імені Бориса Грінченка освітньо-професійна 

програма «Хореографія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 024 «Хореографія» (див. Додаток Д.1) надає випускникам 

професійну кваліфікацію «Хореограф, артист танцювального ансамблю, 

викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів» 

(Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018b). Програма передбачає 

засвоєння навчальних дисциплін, обов’язкова частина яких становить 180 

кредитів ЄКТС (75,0 %) й охоплює 21 дисципліну, виробничу практику (12 

кредитів), підготовку творчої роботи (4,5 кредиту). Вибірковий складник має 

обсяг 60 кредитів ЄКТС (25,0 %). Студенти вибирають навчальні дисципліни 

з каталогу дисциплін на певну кількість кредитів (60 кредитів). Цикл 

загальної підготовки передбачає оволодіння 6 обов’язковими навчальними 

дисциплінами (30 кредитів) та 15 дисциплінами із циклу професійної 

підготовки, що дорівнює 132 кредитам (див. Додаток Д.1). Атестація 

випускників освітньої програми проходить у формі захисту бакалаврської 

кваліфікаційної роботи – творчого проекту, комплексного кваліфікаційного 

іспиту з педагогіки, психології та методики роботи з хореографічним 

колективом. 

Освітньо-професійна програма за спеціальністю «Хореографія» для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти пропонує спеціальну освіту в галузі 

хореографії з додатковою спеціалізацією «Педагогіка вищої школи», даючи 
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змогу випускникам здобути професійну кваліфікацію «Балетмейстер». 

(Додаток Д.2). Після опанування програми магістр хореографії, балетмейстер, 

викладач фахових дисциплін може працювати в культурно-мистецькій, 

науковій, освітній галузях; на викладацьких, науково-дослідницьких та 

адміністративних посадах у ЗВО 1 – 4 рівнів акредитації; у мистецьких, 

театральних установах; у професійних й аматорських хореографічних 

колективах; у будинках культури та творчості, мистецьких і культурних 

центрах, центрах позашкільної освіти; у різноманітних організаціях, спілках 

мистецького спрямування тощо. Освітня програма містить обов’язкові (13 

дисциплін, 67 кредитів) та вибіркові (23 кредити) компоненти. Студенти 

проходять виробничу (6 кредитів) практику. Вибіркова компонента допомагає 

майбутнім хореографам вибрати додаткову спеціалізацію «Педагогіка вищої 

школи». Атестацію випускників проводять у формі захисту магістерської 

кваліфікаційної роботи та творчого проекту, комплексного кваліфікаційного 

екзамену з теорії й методики мистецтва балетмейстера та філософії мистецтва, а 

також кваліфікаційного екзамену з методики викладання фахових дисциплін за 

додатковою спеціалізацією «Педагогіка вищої школи» (Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 2018a).  

З’ясовано, що зміст професійної підготовки хореографів має практико-

орієнтований характер навчання з використанням спеціальних творчих 

лабораторій і навчальних творчих студій сучасного танцю, народно-

сценічного та класичного танців, хореографічно-пластичної майстерності й 

бального танцю. У цьому контексті слушною є позиція М. Рожко (2006) 

щодо формування пластичної культури хореографа. Пластична культура – це 

особливий показник професійності, який синтезує перцептивні (сприймання), 

комунікативні (спілкування) та інтерактивні (взаємодія) методи професійної 

діяльності й детермінований його ціннісними орієнтаціями та установками. 

Складниками пластичної культури хореографа є такі ключові елементи, як 

технічна майстерність (природність рухів, володіння психофізичними 

якостями), особистісні якості (мотивація, індивідуальність, комунікативність, 
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перцептивні здібності, динамізм, креативність), художнє виконання 

(оригінальність, образність, сюжетність), постава (поза), міміка (проксеміка), 

пантоміміка (жести, хода, рухи) (Рожко, 2006). На нашу думку, у змісті 

освітніх компонентів фахової підготовки хореографів необхідно відобразити 

розвиток пластичної культури, оскільки вона формує людську цілісність, 

зумовлює пластичну поведінку особистості, здатна поєднувати її фізичний і 

психічний стан. 

Мета професійної підготовки магістрів із хореографії в Сумському 

державному педагогічному університеті імені А. Макаренка – надання освіти 

в галузі культури і мистецтва із широким доступом до працевлаштування, 

озброєння необхідними для виконання професійної діяльності 

компетентностями, зацікавлення певними галузями мистецтвознавчої науки 

та хореографічної практики. Випускники здобувають професійну 

кваліфікацію «Магістр хореографії. Хореограф-постановник». Програма 

орієнтована на загальнонаукові уявлення про сучасні досягнення в 

хореографічному мистецтві, освіті й суміжних галузях мистецької творчості, 

передбачає теоретичний і практичний складники для підготовки 

компетентного конкурентоспроможного фахівця-хореографа. Акцент 

зроблений на високому рівні професійної підготовки до створення творів 

хореографічного мистецтва в різних стилях, формах і жанрах. Зосереджено 

увагу на набутті студентами поглиблених фахових знань і вмінь, 

загальнокультурних та професійних компетентностей, здатності самостійно 

виконувати завдання професійної діяльності, обґрунтовувати й вибирати 

шляхи розв’язання професійних завдань у контексті власних досліджень, 

науково аргументувати й захищати свою позицію або рішення. Серед 

предметів вибіркового хореографічного циклу – «Постановка дихання», 

«Дуетно-сценічний танець», «Сучасний бальний танець», «Історія 

хореографічного мистецтва», «Основи композиції та постановки танцю», 

«Хореографічна імпровізація», «Основи театральної гри».  
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Професійна підготовка майбутнього вчителя хореографа має 

комплексний характер і передбачає вивчення студентами спеціальних курсів, 

які забезпечують формування в них основних якостей як педагога-

балетмейстера, так і хореографа-виконавця. Серед основних профільних 

дисциплін – «Теорія і методика класичного танцю», «Теорія і методика 

народно-сценічного / бального танцю», «Теорія і методика історико-побутового 

танцю», «Історія хореографічного мистецтва», «Мистецтво балетмейстера», 

«Підготовка концертних номерів», «Методика роботи з дитячим 

хореографічним колективом». Крім того, у навчальних планах підготовки 

майбутнього вчителя хореографа щорічно оновлюють спецкурси та 

спецпрактикуми, які затверджує профільна кафедра, репрезентуючи актуальні 

проблеми розвитку хореографічного мистецтва, інноваційні методики 

викладання хореографії, творчий досвід авторських танцювальних шкіл 

(Сумський державний педагогічний університет імені А. Макаренка, 2020).  

У стандартах вищої освіти («Стандарт вищої освіти. Перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти. Галузь знань 02 Культура і мистецтво. 

Спеціальність 024 Хореографія» 2020 р. (Міністерство освіти і науки України 

2020b), «Стандарт вищої освіти. Другий (магістерський) рівень вищої освіти. 

Галузь знань 02 Культура і мистецтво. Спеціальність 024 Хореографія» 

2020р. (Міністерство освіти і науки України 2020a)), а також в освітніх 

програмах регламентовано програмні компетентності, які формують у 

студентів-хореографів: інтегральна компетентність, загальні компетентності, 

спеціальні фахові компетентності. Аналіз навчальних планів ЗВО України 

засвідчив, що блок обов’язкових дисциплін забезпечує формування 

загальних і спеціальних фахових компетентностей. Формування загальних 

компетентностей уможливлює блок 5-6 дисциплін загальним обсягом 24 – 30 

кредитів. У межах блоку фундаментальної підготовки, що спрямований на 

формування спеціальних фахових компетентностей, варто виокремити цикл 

психолого-педагогічних дисциплін (9 – 12 кредитів); цикл медико-

біологічних дисциплін (10 кредитів); цикл історико-мистецтвознавчих 
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дисциплін (14 – 15 кредитів); цикл дисциплін хореографічної підготовки 

(90 – 94 кредити). Окремий блок становить виробнича практика (12 – 24 

кредити) (див. Додатки Е.1 – Е.3). 

Розробники освітніх програм у межах магістерської підготовки по-

різному інтерпретують специфіку професійної діяльності. Зокрема, у 

Київському університеті імені Бориса Грінченка основну увагу зосереджено на 

дисциплінах, які передбачають поглиблення знань магістрантів у різних стилях 

танцю (класичний, сучасний, народний, бальний), композиції й постановці 

танцю (переважно класичного), теорії та методиці мистецтва балетмейстера. 

Вибірковий блок дисциплін стосується переважно педагогічних дисциплін для 

отримання спеціалізації «Педагогіка вищої школи». Натомість в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини навчальний план 

професійної підготовки майбутніх хореографів бакалаврського рівня містить 

два цикли дисциплін: загальної (гуманітарна й фундаментальна підготовка) та 

професійної підготовки (психолого-педагогічна й науково-предметна 

підготовка). Практична підготовка охоплює навчальну та виробничу практику. 

Аналіз змістового наповнення дисциплін доводить, що професійна підготовка 

хореографів в університеті вирізняється культурознавчою спрямованістю. 

Студенти-бакалаври мають змогу опанувати такі дисципліни: «Українська і 

зарубіжна культура», «Історія та культура України», «Народознавство та 

зарубіжний фольклор», «Художня культура» тощо. Це вмотивоване тим 

фактом, що університет пропонує ще одну освітню програму «014 Середня 

освіта (Хореографія). Художня культура». Випускники освітньої програми 

отримують професійну кваліфікацію «Вчитель хореографії». Посади, які 

можуть обіймати випускники, такі: учитель закладу загальної середньої освіти; 

викладач мистецької школи (за видами навчальних дисциплін), головний 

художній керівник, керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та 

ін.), керівник студії, колективу (за видами мистецтва і народної творчості), 

керівник (студії за видами мистецтва та художньої творчості, любительського 

об’єднання, клубу за інтересами та ін.), педагог-організатор. 
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Узагальнюючи порівняльний аналіз змісту підготовки хореографів, 

констатуємо, що для більшості українських університетів практика 

вибіркових дисциплін є новою. Закон «Про вищу освіту» (2014 р.) гарантує 

українським студентам право самостійно вибирати щонайменше 25 % обсягу 

освітньої програми. До цього часу процедура вільного вибору студентами 

навчальних дисциплін була формальною й продиктована здебільшого 

вибором ЗВО, зокрема випускової кафедри. Водночас, на нашу думку, 

вибіркові дисципліни вільного вибору студента згруповано переважно у два 

блоки, їхній перелік не повною мірою забезпечує вільний вибір та 

індивідуальну освітню траєкторію, деякі з них повторюються в блоках. 

Магістерська підготовка має психолого-педагогічну спрямованість, 

недостатня кількість дисциплін мистецького спрямування гальмує здобуття 

мистецько-хореографічної освіти. Дисципліни вибіркового блоку інколи 

дублюють дисципліни бакалаврського рівня, що також не задовольняє 

інтереси студентів і потреби роботодавців. Однак можливість вибору 

дисциплін із різних факультетів та кафедр слугує ефективним інструментом 

забезпечення міждисциплінарності знань, а отже, розроблення й 

упровадження міждисциплінарних програм. Навчання в змішаних групах 

допомагає студентам здобувати неформальний досвід від студентів з інших 

спеціальностей. Зрештою, кінцеві компетентності, якими може оволодіти 

студент, завдяки гнучкості навчальних планів, більшою мірою відповідають 

потребам сучасного ринку праці.  

Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання спеціалізованого 

завдання та / або практичної проблеми в галузі хореографії та має бути 

самостійним дослідженням. Дослідження перевіряють на наявність плагіату 

згідно з процедурою, що затверджена системою забезпечення якості 

освітньої діяльності. Вимоги до обсягу та структури кваліфікаційної роботи 

регулює заклад вищої освіти. Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти 

повинні бути оприлюднені на офіційному сайті навчального закладу або його 

підрозділу.  
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Як слушно зауважують педагоги-практики (Кизім, & Андрєєва, 2006; 

Овчинникова, & Бирюк, 1991; Румба, 2006; Терехова, 2008), структура 

професійної підготовки хореографів зумовлює необхідність аналізу низки 

специфічних чинників, що вмотивовують особливі вимоги до вибору засобів 

і методів фізичної підготовки. Високий ступінь належності до артистичного 

компонента підготовленості, широка варіативність техніки руху, робота в 

парі, темпо-ритмова структура кожного танцю й танцювальної програми 

вимагають добору спеціальних тренувальних засобів і режимів тренувальної 

роботи в системі фізичної підготовки. На наш погляд, зміст підготовки варто 

оновити низкою дисциплін спеціальної фізичної підготовки, наприклад, 

«Фізична підготовка в спортивних танцях», «Спорт і хореографічне 

мистецтво», «Сучасні фітнес-технології в хореографії» тощо. 

Аналіз змісту освітніх компонентів, які забезпечують формування 

фахової компетентності майбутніх хореографів, засвідчує, що робочі 

програми фахових дисциплін потребують оновлення та змін на основі 

опрацювання наукових досягнень і сучасних хореографічних практик, а 

також побажань та зауважень від результатів моніторингу й періодичного 

перегляду освітніх програм здобувачами вищої освіти та стейкхолдерами. 

Доцільно звернути увагу на формування професійної (термінологічної) 

грамотності хореографів, зокрема, на оновлення поняттєво-термінологічного 

апарату хореографічних дисциплін. У зв’язку з цим, необхідне розроблення 

термінологічного тезаурусу (електронного), що презентує сучасні види 

хореографічного мистецтва й мистецької педагогіки. В окремих ЗВО на 

першому етапі студенти засвоюють ці терміни в процесі вивчення 

дисципліни «Хореографічні терміни французькою мовою». Практика 

переконує, що під час самостійної роботи студенти нерідко відчувають 

невпевненість саме через відсутність достатнього рівня термінологічної 

грамотності. Процес формування термінологічної грамотності забезпечує 

робота з фаховими словниками. Наприклад, сучасна хореографічна освіта 

має у своєму методичному забезпеченні такі лексикографічні праці: 
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Ю. Колесниченко (2012) «Инструменты хореографа. Терминология 

хореографии»; А. Карапетьян (2007) «Заимствование терминов и понятий 

танца как разновидность деривации»; Е. Суриц (1966) «Всѐ о балете: словарь-

справочник»; Г. Грант (2009) «Практический словарь классического балета». 

Педагогічна діяльність хореографів може бути збагачена новим педагогічним 

тезаурусом, однак студенти нерідко застосовують деякі педагогічні поняття 

без глибокого розуміння їхньої сутності. Розуміння категорій, які пояснюють 

хореографічні й педагогічні явища, є дуже важливим у професійному 

становленні майбутніх хореографів, оскільки саме завдяки категоріям 

зазнають реалізації когнітивні процеси міждисциплінарної інтеграції.  

Вагоме місце в процесі становлення особистості майбутнього хореографа 

посідає такий складник хореографічної підготовки, як формування 

балетмейстерських умінь, рівень розвитку яких характеризує ступінь 

підготовленості до ефективної роботи в освітніх закладах різного спрямування. 

Це спонукає до необхідності розвитку в студентів ціннісного ставлення до 

творів хореографічного мистецтва, сприймання й розуміння художніх образів, 

індивідуального стилю культуротворчості, потреби в духовному 

самовираженні, ініціативності та самостійності, власного стилю творчості, 

оригінальності мислення. Як доводять практичний досвід і зарубіжна практика, 

лише в освітніх програмах доцільно розширити освітні компоненти, які 

забезпечують формування балетмейстерських умінь хореографів, зокрема 

такими дисциплінами (або модулями): «Драматургія хореографічного твору та 

її застосування в діяльності балетмейстера», «Композиція танцю та її основні 

компоненти», «Балетмейстерська робота над створенням хореографічного 

образу» та ін. Як зазначає О. Пархоменко (2016), педагогічна діяльність 

майбутнього вчителя хореографії реалізована в конструктивній, освітньо-

виховній, інформаційно-просвітницькій, комунікативній, організаторській, 

соціально-психологічній, дослідницькій роботі. Важливий складник у 

формуванні балетмейстерських умінь майбутніх учителів хореографії – 

педагогічні переконання, майстерність, професіоналізм, творчість, культура, 
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здібності, самосвідомість і спрямованість. Цей компонент представляє 

балетмейстерську підготовку як творчий процес, спрямований на опанування 

вчителем хореографії теоретичних і практичних знань, що сприяють 

формуванню балетмейстерських умінь. Балетмейстерські вміння вчителя 

хореографії формують на основі фахових знань, навичок (або системи навичок), 

завдяки варіюванню умов тренування, які ґрунтовані на майстерності та 

творчості, що успішно функціюють у динаміці балетмейстерської діяльності 

(Пархоменко, 2016). 

Отже, хореографічна підготовка передбачає процес творення, 

постановки, виконання хореографічного твору, який вимагає від майбутнього 

хореографа образного мислення, творчої уяви, комунікативних та 

організаторських здібностей, виконавських, педагогічних, музично-слухових, 

виконавсько-технічних, операційно-творчих умінь у процесі створення 

хореографічних композицій. Зміст фахових дисциплін із підготовки 

майбутніх хореографів має формувати й розвивати такі вміння. Як важливі 

структурні компоненти хореографічної освіти, окреслені вміння суттєво 

позначаються на готовності до професійної діяльності балетмейстера 

хореографічних колективів. 

Необхідно наголосити, що в змісті освітніх програм передбачено різні 

види практики (навчальна, виробнича, педагогічна, науково-дослідницька, 

науково-педагогічна, асистентська, переддипломна), регламентовано терміни 

проходження й обсяги в кредитах. Практика дає змогу студентам насамперед 

збагатити свій фаховий досвід, а також продемонструвати опановані 

практичні вміння й навички з методик викладання дисциплін 

хореографічного циклу. Загальна мета практик із хореографії аргументована 

комплексною професійною підготовкою студента до хореографічної 

(переважно педагогічної) діяльності. Відповідно до профілю хореографічної 

підготовки й перспектив майбутньої професійної діяльності, студентові 

надана змога вибирати базу проходження практики, а також комплекс 

завдань із хореографічних дисциплін, які він виконуватиме під час 



 

 

163 

проходження практики. Водночас уважаємо, що в практичній підготовці 

варто акцентувати увагу на формуванні й реалізації творчих здібностей 

студента-хореографа. Творчу особистість педагога, на думку українського 

психолога В. Рибалки (2001), вирізняє «світоглядна зрілість, цілеспрямоване 

налаштування на творчу виховну діяльність; уміння відчувати настрій 

дитини, її внутрішній світ, щедро ділитися з учнями знаннями, поважати 

гідність дитини як особистості» (c. 24). Погоджуючись із висновками вчених 

щодо важливості практичної підготовки хореографа-педагога, здатного до 

творчої педагогічної діяльності, зауважимо, що вона, на жаль, не завжди 

автоматично забезпечує його системну роботу з розвитку творчих здібностей 

учнів. Хореографічна діяльність є синтезом фізичного й естетичного 

розвитку учнів, позитивно впливає на збереження їхнього здоров’я, 

задоволення художньо-творчих потреб, сприяє вихованню національної 

свідомості тощо. Хореографу-педагогові потрібен спеціальний методичний 

інструментарій, яким він може оволодіти в процесі практичної підготовки, а 

також на практичних заняттях у ЗВО. 

У процесі дослідження з’ясовано, що форми організації навчального 

процесу освітніх програм із хореографії традиційно охоплюють теоретичні 

(лекції, семінарські заняття, консультації з викладачами, самостійне 

опрацювання студентами теоретичного навчального матеріалу); практичні 

(практичні заняття в малих групах, у комп’ютерних класах, у центрі 

практичної підготовки хореографів, консультації з викладачами) заняття.  

Із-поміж методів і технологій варто виокремити такі: словесні (лекція, 

розповідь, бесіда, робота з друкованими виданнями); наочні (метод 

демонстрації, ілюстрування, відеометод, ситуаційні методики), практичні 

(метод проектів, виконання різноманітних вправ, адаптивні технології, метод 

самостійного виконання практичних завдань). Оцінювання освітньої 

діяльності, зазвичай, передбачає письмові, комбіновані та практичні 

екзамени, проміжний модульний контроль, усні презентації, захист звітів із 

практик, публічний захист кваліфікаційної роботи (див. Додатки Д.1 – Д.3).  
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Розвиток професійної майстерності хореографа передбачає 

формування його фахових переконань і позитивного ставлення до 

самоосвіти. У процесі професійної підготовки, на думку Ю. Ростовської 

(2016), цього можливо досягти завдяки творчій атмосфері в навчальному 

процесі, який базований на принципах педагогічної взаємодії, співтворчості, 

індивідуалізації й диференціації навчально-пізнавальних завдань, корекції 

змісту та технології педагогічної підготовки, зважає на професійні установки, 

ціннісні орієнтації та мотиви, індивідуально-особистісні особливості й 

можливості майбутніх педагогів-хореографів; максимально наближає зміст 

навчальних занять із фахових дисциплін, особливо з методики викладання 

хореографії, до освітньої практики. 

Вивчення досвіду освітньої діяльності Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини дає підстави стверджувати, 

що освітній процес спрямований на формування індивідуального стилю 

діяльності майбутнього хореографа, базований на демократичних засадах 

спілкування, на інтерактивних методиках навчання, на творчих підходах до 

розв’язання навчальних ситуацій. Стилі взаємодії суб’єктів освітнього 

процесу: демократично-толерантний, профорієнтаційно-діяльнісний, 

художньо-творчий. Нам імпонує позиція дослідниці Л. Андрощук (2009) 

щодо необхідності формування індивідуального стилю майбутнього вчителя 

хореографії в процесі фахової підготовки. За визначенням авторки, 

хореографічний стиль – це самореалізація вчителя хореографії в певному 

напрямі танцювального мистецтва, що виражене в неповторній манері 

проведення занять, особливостях творчо-постановчої діяльності та в 

підготовці студентів-хореографів до майбутньої професійної діяльності 

(Андрощук, 2009). В освітньому процесі Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини під час вивчення дисциплін 

«Мистецтво балетмейстера», «Композиція та постановка танцю», «Теорія та 

методика роботи з самодіяльним хореографічним колективом», «Постановка 

концертних номерів», «Історія хореографічного мистецтва», «Теорія та 



 

 

165 

методика сучасного танцю» використовують розроблену дослідницею 

модель формування індивідуального стилю хореографа.  

Підсумовуючи, зауважимо, що професійна підготовка хореографів в 

Україні передбачає два напрями – мистецько-хореографічний і 

хореографічно-педагогічний, проте домінує педагогічний напрям. Освітні 

програми професійної підготовки хореографів сфокусовані на узгодженість 

змісту з потребами мистецької науки і практики; задоволення освітніх потреб 

особистості; досягнення мети й виконання завдань навчальної, виховної, 

розвивальної функцій освіти в процесі опанування знань; побудову 

індивідуальної освітньої траєкторії на основі вибору дисциплін; формування 

в студентів здатності до самостійної роботи, розвитку особистісних якостей і 

творчих здібностей. Позитивним зрушенням є надання студентам-

хореографам більших прав у виборі навчальних дисциплін, що демонструє 

вагомий крок у популяризації хореографічної освіти не лише в країні, а й за 

кордоном. ЗВО України повинні подбати про забезпечення широкого спектру 

спеціалізацій у межах професійної підготовки хореографів (через створення 

міждисциплінарних освітніх програм). Підготовка майбутніх хореографів 

спрямована на прогресивний розвиток, зокрема на використання найкращих 

зарубіжних практик. 

 

3.2. Порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки 

хореографів в університетах України та Великої Британії 

 

На тлі європейської інтеграції українська система мистецької 

(хореографічної) освіти має орієнтуватися на основні цінності західної 

культури (парламентаризм, права людини, права національних меншин, 

лібералізація, свобода пересування, свобода здобуття освіти будь-якого 

рівня, освіта впродовж життя тощо). Теоретичні й практичні аспекти 

професійної підготовки хореографів в Україні повинні бути узгоджені з 

ключовими векторами формування й розвитку культурно-мистецько-
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освітнього простору в країнах ЄС. Наша держава потребує підготовки 

хореографа нової генерації, здатного впроваджувати мистецькі цінності й 

інновації в практику. Професійна підготовка має відповідати європейському 

рівню якості хореографічної освіти, сучасний хореограф – балетмейстер, 

актор-танцівник, керівник-постановник, педагог-організатор, тренер-викладач, 

менеджер-адміністратор, дослідник-мистецтвознавець, тьютор-наставник, 

продюсер-медіатор, лідер-модератор, інноватор-творець, коуч тощо. З огляду 

на це, професійна підготовка хореографів повинна бути організована в 

контексті інтеграції до європейського культурно-мистецько-освітнього 

простору, зважати на традиції, здобутки, досягнення мистецької науки й 

практики країни. 

Системного вивчення потребують питання транснаціонального вектору 

розвитку вищої хореографічної освіти, їх зіставлення з українськими 

реаліями, окреслення пріоритетів, що мають бути реалізовані в умовах 

інтеграції мистецької освіти України до європейського освітнього простору, а 

саме: можливість здобуття якісної хореографічної освіти; узгодженість 

вітчизняної хореографічної освіти з європейськими стандартами й вимогами; 

підтримка навчання талановитої молоді в авторитетних навчальних закладах 

не лише України, а й світу для здобуття сучасного рівня хореографічної 

освіти, використання своїх знань в успішній професійній діяльності, для 

розвитку сучасного хореографічного мистецтва. 

Порівняльно-педагогічний аналіз особливостей професійної підготовки 

хореографів в університетах України та Великої Британії ставить за мету 

виявити подібні й відмінні підходи до професійної підготовки хореографів в 

обох країнах, з’ясувати прогресивні ідеї зарубіжного досвіду, розробити 

рекомендації щодо їх ефективної реалізації в системі вищої хореографічної 

освіти України. 

Для порівняльного аналізу доцільно обґрунтувати критерії порівняння. 

На нашу думку, зіставлення варто проводити за такими критеріями: 

законодавчо-нормативне забезпечення хореографічної освіти; управління 
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хореографічною освітою; організація освітнього процесу; зміст освіти; 

форми, методи й технології навчання; самоосвіта та професійний розвиток 

хореографів. 

Законодавчо-нормативне забезпечення. Вивчення чинної 

законодавчої та нормативно-правової бази вищої освіти, зокрема 

хореографічної, доводить, що в обох країнах система мистецької освіти 

регульована законами, законодавчими актами, концепціями, стандартами 

освіти. Основні положення законодавчих документів стосуються організації 

освітнього процесу, автономії закладів освіти, реалізації освітніх цілей і 

завдань, забезпечення якості освіти та можливостей вибору освітніх послуг.  

З’ясовано, що підготовка майбутніх хореографів в обох країнах є 

стандартизованою. Варто зауважити, що український «Державний стандарт 

вищої освіти (перший (бакалаврський рівень) галузі знань 02 «Культура та 

мистецтво» за спеціальністю 024 «Хореографія» (2020 р.) розроблено за певною 

аналогією до британського освітнього стандарту «Танець. Драматургія. 

Виконання» (QAA, 2015b).  

Важливим кроком на шляху до модернізації системи вищої 

хореографічної освіти України в руслі впровадження спеціальності 024 

«Хореографія» стало ухвалення постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» (2015). Відповідно до цього документа, 

скориговано перелік галузей знань і спеціальностей: створено нову галузь знань 

02 «Культура і мистецтво», для якої передбачено спеціальність 024 

«Хореографія». 

Серед спільних підходів виявлено обов’язкові й вибіркові компоненти 

змісту освіти; прагнення до вільного вибору індивідуальної освітньої 

траєкторії; трансформацію змісту на основі компетентнісного підходу; 

запровадження механізмів моніторингу академічних результатів; раціональну 

організацію самостійної та науково-дослідницької роботи тощо. Водночас 

дещо різними є підходи та освітня політика країн щодо створення умов для 



 

 

168 

професійного розвитку хореографів і їхньої самореалізації через участь у 

міжнародних програмах обміну й стажування за кордоном. Суттєва 

відмінність полягає в залученні зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів до 

розроблення нормативно-правових актів (процедурних механізмів реалізації 

Закону «Про вищу освіту») та внутрішніх положень ЗВО щодо функціювання 

й розвитку системи забезпечення якості хореографічної освіти. 

Запровадження Законом України «Про освіту» нових видів освіти 

(неформальна й інформальна) передбачає реалізацію права хореографа на 

визнання результатів навчання через неформальну та / або інформальну 

освіту. Попри прогресивні кроки, процедура їх визнання в системі 

формальної освіти недосконала. Наприклад, потребує доопрацювання 

положення про те, що визнання результатів неформальної / інформальної 

освіти поширюється лише на освітні компоненти обов’язкового складника 

освітньої програми. З огляду на право університетів керуватися автономією, 

розроблені «Положення про порядок визнання результатів навчання, 

здобутих у неформальній та інформальній освіті» мають свої процедурні 

відмінності в різних університетах.  

Мистецький фах вимагає збереження процедури творчого конкурсу для 

відбору найбільш талановитої молоді, це один зі шляхів підвищення якості 

хореографічної освіти, що засвідчує прозорість діагностичних процедур 

виявлення унікального таланту, творчого потенціалу й неповторної манери 

хореографа.  

У Великій Британії оперативно оновлюють стандарти й освітні 

програми, відповідно до вимог ринку хореографічних послуг. На жаль, в 

Україні така своєчасна корекція стандартів поки що відсутня. 

Управління освітніми процесами. Аналіз особливостей управління 

системами хореографічної освіти обох країн спонукає до висновку, що 

найбільш високим є рівень децентралізації управління освітніми процесами. 

Автономність закладів вищої освіти у виборі освітніх пріоритетів сприяє 

конкуренції між ними та змушує швидко адаптувати освітньо-професійні 
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програми до потреб споживачів освітніх послуг. Суттєва відмінність у 

регулюванні освітньої діяльності закладів вищої освіти в Україні та Великій 

Британії полягає в активній участі стейкхолдерів (професійні організації та 

асоціації) у розробленні й удосконаленні нормативних і навчально-

методичних документів, а також у проведенні лекцій та практичних занять. 

Констатовано, що національні танцювальні організації (Національна 

хореографічна спілка України, Асоціація спортивного танцю України, 

Українська федерація спортивного танцю, Всеукраїнська федерація 

танцювального спорту, Українська федерація сучасного танцю та ін.) не 

залучені до організації освітнього процесу з підготовки майбутніх 

хореографів. В українському досвіді не зовсім відпрацьований механізм 

оплати праці й розподілу навантаження для запрошених вітчизняних 

хореографів, не кажучи про іноземних фахівців.   

Управління й відповідальність за підготовку хореографів в обох 

країнах покладено на Департамент освіти (Велика Британія), Міністерство 

освіти і науки України, Міністерство культури України, Агенції забезпечення 

якості вищої освіти, заклади вищої освіти та ін. Рішення з питань освітньої 

діяльності університетів Великої Британії ухвалюють на рівні професійних 

організацій та асоціацій, спілок університетів. У контексті розвитку 

європейської політики з питань управління хореографічною освітою 

діяльність міжнародних професійних організацій полягає в координації 

інформації й формуванні спільних управлінських стратегій щодо 

інтернаціоналізації хореографічної освіти. 

Наголосимо, що британські університети як самостійні автономні заклади 

вищої освіти відповідають за окреслені вектори розвитку хореографічної освіти, 

її якість і прогностичні результати, які контролює незалежна Агенція із 

забезпечення якості вищої освіти стратегічний  (QAA, 2018). 

Сучасна система управління вищої освіти України декларує принципи 

демократизації, автономізації, інтернаціоналізації й персоналізації освітнього 

процесу.  
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Організація освітнього процесу. Вивчення особливостей професійної 

підготовки хореографів в університетах Великої Британії доводить, що в 

забезпеченні якісної хореографічної освіти провідну роль відіграють 

взаємозв’язки між теорією, практикою й науковим пошуком для посилення 

практичного складника підготовки за допомогою розвитку практико-

орієнтованих маршрутів; підвищення вимог до особистісних, освітніх, 

професійних досягнень; створення прозорої системи відбору та зарахування 

кандидатів на навчання; збереження своєї культури, мистецтва, цінностей і 

національної ідентичності. У Великій Британії проходить стандартизація 

хореографічної освіти, диверсифікація освітніх програм, удосконалення 

форм, методів і технологій навчання. Водночас обидві країни прагнуть 

збагатити свій історично напрацьований культурно-мистецько-освітній 

потенціал, активно вивчаючи інноваційний досвід організації та змісту освіти 

інших держав.  

Унаслідок опрацювання концепцій розбудови хореографічної освіти у 

Великій Британії на засадах нової філософії освіти, констатовано, що 

сукупність сучасних світоглядних, митецьких ідей і теорій впливає на 

виявлення основних закономірностей розвитку хореографічної освіти; 

формування теоретичних засад, розвиток стратегії й тактики професійної 

діяльності та професійної підготовки хореографів.  

Аналізуючи освітні можливості хореографів в Україні, констатуємо, що 

підготовка на бакалаврському рівні запропонована в 33 ЗВО (106 програм) та 

на магістерському рівні – у 19 ЗВО (32 програми). У Великій Британії 

29 університетів упроваджують освітні програми зі спеціальності 

«Хореографія» першого (бакалаврського) рівня (118 програм) та 17 

університетів другого (магістерського) рівня (27 програм). 

Професійна підготовка хореографів в Україні організована за денною й 

заочною формами навчання, натомість у Великій Британії популярною є 

змішана форма освіти. Цей факт у жодному разі не дає підстав говорити про 

неефективність зазначеної форми навчання, оскільки Велика Британія має 
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порівняно багатший досвід організації системи змішаного навчання та її 

інформаційно-технологічне забезпечення. Суттєва відмінність між освітньо-

професійними програмами підготовки хореографів в Україні та Великій 

Британії полягає в рівні спеціалізації. У британському досвіді органічно 

поєднані широкопрофільні й вузькопрофільні програми, а також 

міждисциплінарні програми (на другому магістерському рівні), що 

передбачають підготовку хореографів інтегрованого типу. Для української 

вищої школи міждисциплінарні освітні програми з хореографії – явище 

нетипове, хоч кілька таких програм уже існує й у вітчизняних закладах 

освіти. 

Для системи вищої хореографічної освіти у Великій Британії 

характерний прозорий механізм вступу талановитої молоді до закладів вищої 

освіти на засадах об’єктивного професійного відбору або співбесіди. У 

зв’язку з високою вартістю навчання, заслуговує на увагу механізм 

фінансової підтримки студентів (позики, субсидії, грантова підтримка тощо). 

В Україні поки немає системи фінансової підтримки навчання студентів, 

навіть на рівні талановитої молоді. Вітчизняна система хореографічної освіти 

вирізняється низьким рівнем мобільності студентів. Практика доводить, що 

до магістратури, зазвичай, зараховують студентів, які навчалися за суміжною 

бакалаврською програмою. У Великій Британії магістерські програми 

функціюють незалежно від бакалаврських, передбачають один-два роки 

навчання для студентів, які вже здобули ступінь бакалавра в цій галузі знань. 

Зарахування на магістерську програму з хореографії не обов’язково базоване 

на вивченні програми бакалаврату. Отже, британський підхід до організації 

вступу на навчання за магістерськими програмами частково вже 

впроваджують в Україні. 

Інтеграція України до європейського культурно-мистецького 

освітнього простору об’єктивно потребує створення оптимального балансу 

між внутрішньою й зовнішньою академічною мобільністю, імпортом та 

експортом освітніх послуг. Це сприяє формуванню якісно нової генерації 
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хореографів, спроможних посісти гідне місце на світовому ринку 

хореографічних послуг і суттєво вплинути на якість підготовки майбутніх 

хореографів; підвищенню доступності, якості й ефективності хореографічної 

освіти. Зауважимо, що мобільність адміністративного та професорсько-

викладацького складу закладу вищої освіти також підвищує рівень 

національної системи хореографічної освіти на основі вивчення зарубіжного 

досвіду й запобігає відставанню вітчизняної хореографічної освіти.  

Структурування змісту навчання. Аналіз змісту стандарту вищої 

освіти та освітніх програм університетів Великої Британії й України дає 

змогу констатувати, що в Україні відбулася реструктуризація хореографічних 

спеціальностей (зміни в переліку напрямів підготовки). Як зазначено в 

попередніх параграфах, професійна підготовка хореографів організована за 

двома напрямами: мистецько-хореографічним – 024 «Хореографія» (підготовка у 

сфері виконавського мистецтва, балетмейстерської, викладацької, методичної 

діяльності в галузі початкової, профільної, фахової передвищої мистецької 

освіти) та хореографічно-педагогічним – 014 «Середня освіта (Хореографія)» 

(підготовка вчителя-хореографа для організації навчання хореографії в закладах 

шкільної та позашкільної освіти). Професійна кваліфікація дає змогу 

випускникові працювати хореографом (народна, сучасна, бальна, класична 

хореографія), балетмейстером, артистом танцювального ансамблю, викладачем 

мистецьких шкіл, тренером зі спортивних танців, організатором у сфері культури 

й мистецтва тощо. 

У Великій Британії професійна підготовка хореографів 

диверсифікована переважно за мистецько-хореографічним напрямом, 

оскільки концентрована навколо танцювального мистецтва («Dance», 

«Choreography», «Dance and Culture», «Community Dance», «Types of Dance», 

«Dance Theatre», «Contemporary Dance», «Dance Performance», «History of 

Dance», «Choreography and Professional Practices»). Виявом диверсифікації 

освітніх програм із хореографії є академічне різноманіття: базові, комбіновані, 

спільні, дуальні, міждисциплінарні, сертифікатні, дипломні.  
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У ході порівняльного аналізу структури освітньо-професійних програм 

з’ясовано, що кожна з досліджуваних ОПП містить таку інформацію: назва 

закладу вищої освіти, реквізити; освітній рівень підготовки; галузь знань і 

спеціальність; вимоги до здобувачів під час вступу до закладу вищої освіти 

та кваліфікаційні вимоги до випускника; загальна кількість кредитів / 

дисциплін за весь термін підготовки здобувача; загальна кількість кредитів / 

дисциплін, назва дисциплін, розподілених відповідно до різних циклів; 

власне цикли дисциплін, програмні результати, матриця ОПП тощо. 

У структурі освітніх програм обох країни представлено такі основні 

компоненти: обов’язкові й вибіркові дисципліни, практика, науково-

дослідницька робота, самостійна робота. Проте наповнення цих освітніх 

компонентів у досвіді обох країн дещо відрізняється. Раціональною є 

тенденція, якої дотримується більшість університетів Великої Британії,  до 

збереження системи стабільного «ядра» дисциплін, що доповнене 

вибірковими, а не замінене ними (як в українській освітній практиці). 

Незважаючи на те, що студенти мають право вільного вивчення вибіркових 

модулів / дисциплін, вони зобов’язані дотримуватися певних вимог 

опанування курсу. Спектр дисциплін за вибором дає змогу британським 

студентам побудувати індивідуальну освітню траєкторію, полегшити 

працевлаштування, отримати доступ до виконання міждисциплінарних 

досліджень і проектів.  

В Україні заклад вищої освіти пропонує студентові систематизований, 

послідовний підхід до вибору дисциплін, причому студент не може суттєво 

змінювати зміст навчання та самостійно будувати маршрут професійного 

розвитку. Згідно з британською моделлю, зміст професійної підготовки 

хореографів умовно охоплює такі компоненти: мистецько-світоглядний, 

спеціально-технічний, спеціально-фізичний, естетично-поведінковий, 

практико-орієнтований. Зміст спрямований на розвиток творчого мислення, 

удосконалення технічної майстерності, фізичних якостей, виховання 
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естетичних смаків, розвиток творчої індивідуальності, культури рухів, 

артистичності та емоційної виразності.  

Зауважимо, що розподіл і співвідношення годин між лекційним та 

практичним заняттями проаналізованих освітніх програм суттєво 

відрізняється. В українських закладах вищої освіти домінують лекційні 

заняття, а в британських – навчання має практико-орієнтовану 

спрямованість. Для прикладу, у Роегемптонському університеті в освітній 

програмі бакалаврського рівня «Танець» (BFA «Dance») на першому курсі 

навчання переважають такі практико-орієнтовані модулі «Dance Practice 1», 

«Dance Performance 1», «Thinking Through Dance 1», «Thinking Through Dance 

2», «Thinking Through Dance Project», «Improvisation and Dance Composition»; 

на другому курсі – «Dance Practice 2», «Dance Performance 2», «Dance Science 

in Practice», «Dance Analysis and Philosophy of Dance»; на третьому курсі – 

«Dance Practice 3», «Dance Performance 3», «Dance, Science and Somatics», 

«Dance Anthropology», «Dramaturgy and Collaborative Practice», «From Process 

to Product»; на четвертому – «Dance Practice 4», «Dance Performance 4», 

«Teaching Dance Practice», «Events Curation and Production». 

Використання принципу керованої факультативності передбачає вибір 

одного з трьох (двох) вибіркових модулів, наприклад, «Choreography and 

Collaboration», «Choreography and Site», «Choreography and Improvisation» 

(вибір відбувається за рекомендацією тьютора). Інноваційним підходом є 

впровадження кар’єрних модулів «The Teaching Artist», «Applied Lighting and 

Production for Dance», «Screendance». Окремий самостійний модуль 

становить дисертація або дослідницький проект. Зазначимо, що обов’язкові 

модулі можуть змінюватися під час перегляду й оновлення освітніх програм. 

Факультативні модулі, пропоновані як освітній компонент програми, щороку 

відрізняються та залежать від життєвих потреб. Практична підготовка 

(стажування) становить вагому частку професійної підготовки. Студенти 

набувають практичних навичок у команді танцівників. Контроль практичних 

навичок передбачає практичне портфоліо – 60 % (2000 слів), рефлексивний 
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щоденник – 40 % (1500 слів). Студенти-хореографи вивчають танцювальну 

техніку, особливості проведення занять і майстер-класів для різних стилів 

танцю, розробляють стратегії викладання й навчання за допомогою сучасної 

танцювальної практики, використовуючи підготовку, досвід та 

мікронавчання тощо (The University of Roehampton London, 2018a; 2018b). 

Практика також охоплює вивчення музичної композиції, соматичних технік, 

музично-танцювальне виконання, міждисциплінарні проекти (кіно, 

інсталяція та фотографія), які взаємопов’язані з музикою або з танцями. 

Освітні програми магістерського рівня «Хореографія» («Choreography 

(MFA)»), «Хореографія і виконання» («Choreography and Performance 

(MRes)») пропонують оволодіння дисциплінами соціально-філософського 

спрямування: «Шляхи пізнання», «Хореографія», «Танцювальна практика», 

«Антропологія танцю», «Політика і соціологія танцю», «Танцювальна 

спадщина», «Рухи людей», «Історія і філософія танцю» тощо.  

У Київському національному університеті культури і мистецтв освітня 

програма «Сучасна хореографія» спрямована на вивчення різних видів та 

жанрів хореографічного мистецтва, новітні форми сучасного танцю. З огляду 

на динаміку хореографічного мистецтва, результатом професійної підготовки 

стає артист балету, викладач фахових дисциплін і балетмейстер. Зміст 

орієнтований на широкий спектр дисциплін – як загальноосвітніх, так і 

спеціальних. Серед фахових предметів – «Мистецтво балетмейстера», 

«Методика виконання класичного танцю», «Дуетно-сценічний танець», 

«Історико-побутовий танець», «Режисура та акторська майстерність». 

Унікальність освітньої програми аргументована новими дисциплінами: 

«Теорія та методика викладання модерн-джаз танцю», «Теорія та методика 

викладання «contemporary», «Фольк-джаз танець», «Теорія та методика 

викладання популярних танцювальних стилів», «Акробатика», «Пластична 

анатомія», «Контактна імпровізація» та ін., що суттєво вирізняє цю освітню 

програму від програм інших ЗВО (Київський національний університет 

культури і мистецтв, 2019). Університет запрошує для проведення майстер-
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класів досвідчених українських і закордонних хореографів та артистів 

(Д. Базела, В. Вірська, І. Герц, П. Неборський, Р. Поклітару, А. Рубіна, 

О. Сафонов, М. Трегубов, Г. Чапкіс та ін.). Випускники працюють 

балетмейстерами, педагогами-репетиторами, викладачами закладів вищої 

освіти, солістами професійних колективів, керівниками провідних 

хореографічних клубів, об’єднань України та світу (США, Аргентина, Італія, 

Іспанія, Японія, Південна Корея, Сингапур, Китай тощо). Подібним до 

британської практики є запровадження в КНУКІМ авторських курсів, 

наприклад, Ю. Васютяка, Т. Винокурової, Р. Поклітару, О. Шоптенко та ін. 

Зауважимо, що практика авторських курсів запроваджена не в усіх ЗВО 

України.  

Порівняльний аналіз освітніх компонентів змісту освіти у двох 

провідних професійно спрямованих університетах Великої Британії та 

України засвідчив, що цілі й завдання професійної підготовки є подібними, 

спрямовані на підготовку висококваліфікованих хореографів нової генерації 

– артистів, балетмейстерів, викладачів танцю. Водночас шляхи реалізації 

цілей і завдань в університетах дещо відрізняються. У Великій Британії 

провідними принципами навчання слугує практико-орієнтоване навчання, 

диверсифікація освітніх програм і спеціалізацій, міждисциплінарність на 

магістерському освітньому рівні, можливість отримання подвійного диплома 

на магістерському й докторському рівнях (хореограф-дослідник). В Україні 

важливим складником хореографічної підготовки є опанування основ 

педагогічної діяльності та майстерності, зокрема оволодіння педагогічними 

прийомами й методами викладання хореографії, управління художнім 

колективом, діяльністю в мистецьких школах (хореограф-педагог). У процесі 

порівняння з’ясовано, що в британських навчальних планах кількість 

дисциплін коливається від 4 до 8 за семестр, їх вивчення наскрізне, базоване 

на модульній основі, вибіркові дисципліни – професійно спрямовані, їхня 

кількість також невелика. В українських навчальних планах кількість 

дисциплін значно більша, навчальні плани побудовані за блочним 
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принципом: загальної та професійної підготовки, однак практика інтеграції 

дисциплін відсутня, бракує дисциплін кар’єрного зростання. До циклу 

загальної підготовки часто належать такі дисципліни, як «Українська мова», 

«Іноземна мова», «Історія та культура України», «Політологія та соціологія», 

«Українознавство», «Філософія мистецтв». Формування загальних 

компетентностей, особливо на магістерському рівні, повинно бути 

інтегрованим до дисциплін фахового спрямування, наприклад, передбачати 

виконання завдань із застосуванням інформаційно-комунікаційних 

технологій або виконання проекту, що вимагає співпраці з 

міждисциплінарною командою хореографів. Альтернативний варіант 

збереження компоненти загальної підготовки – оновлення змісту відповідно 

до вимог сучасного суспільства, запровадження таких дисциплін, як 

«Громадянське суспільство» тощо.  

На нашу думку, до змісту навчальних планів варто додати дисципліни, 

які б розвивали критичне мислення через танець, соматичні дослідження, 

танцювальне лідерство. У формуванні змісту хореографічної освіти доцільно 

сконцентруватися на використанні практико-дослідницького підходу, який 

дає змогу поєднувати практичний досвід із науковими досягненнями в 

хореографічному мистецтві. Підготовка за освітнім рівнем «магістр» має 

бути спрямована на науково-дослідницьке міждисциплінарне навчання. 

Обсяг освітньо-професійної бакалаврської програми в українських ЗВО 

становить 240 кредитів, тривалість програм – 3 роки 10 місяців. Обсяг 

освітньо-професійної магістерської програми – 90 кредитів ЄКТС, а освітньо-

наукової – 120 кредитів, тривалість програм – 1 рік 4 місяці та 1 рік 10 

місяців. Обсяг навчальної освітньої програми бакалавра у Великій Британії 

сягає 180 кредитів, тривалість програми – 3 років; обсяг програми магістра у 

Великій Британії дорівнює 180 кредитам «CATS» (еквівалент – 90 кредитів 

«ECTS»), тривалість програми – 1–2 роки.  

В Україні професійна підготовка хореографів (бакалаврат) охоплює 

вивчення 16 – 20 академічних дисциплін, серед яких 5 – 6 дисциплін блоку 
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загальної підготовки обсягом 30 кредитів (10 – 15 %), 15 – 20 обов’язкових 

дисциплін (модулів) обсягом 170 – 190 кредитів ЄКТС (70 – 80 %), 10 – 15 % 

вибіркових дисциплін обсягом 60 кредитів ЄКТС (25 – 30 %). Серед 

дисциплін професійного спрямування, що мають нормативний характер, 

тобто є обов’язковими, виокремлено такі: «Класичний танець», «Сучасний 

танець», «Народно-сценічний танець», «Сучасний бальний танець», 

«Акторська майстерність і режисура в хореографії», «Хореографічний 

ансамбль», «Мистецтво балетмейстера» тощо. Особливість магістерських 

програм із хореографії у ЗВО України пов’язана з наявністю обов’язкового 

блоку дисциплін загальної підготовки (2 – 3 дисципліни для ОПП, 2 – 4 

дисциплін для ОНП) обсягом 8 – 10 і 10 – 12 кредитів, що забезпечують 

формування загальних компетентностей магістрів. Загальна кількість 

кредитів освітньо-професійної програми магістрів становить 90, із них 46 –

 60 кредитів для вивчення обов’язкових і вибіркових модулів, 7,5 – 15 

кредитів – науково-виробнича педагогічна (асистентська) практика й 4 – 6 

кредитів для написання магістерської дипломної роботи.  

Суттєвою відмінністю між освітньо-професійними програмами 

підготовки хореографів в Україні та Великій Британії є рівень спеціалізації. 

У створенні освітньо-професійних програм важливу роль відіграють 

стейкхолдери.  

На сучасному етапі виокремлено провідні тенденції національної 

освіти України й Великої Британії: узгодженість із загальноєвропейськими 

вимогами, що передбачає модернізацію системи вищої освіти; реалізація ідей 

Болонського процесу; необхідність оновлення цілей і змісту професійної 

підготовки хореографів. Спільним підходом для обох країн є прагнення 

сформувати систему вищої освіти на основі поєднання національних 

традицій із вимогами євроінтеграційних процесів і викликами 

глобалізованого світу. Синтез цих двох аспектів спрямовано на формування 

конкурентоспроможного хореографа нової генерації, здатного провадити 
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професійну діяльність в умовах інформаційного суспільства й ринкової 

економіки. 

У контексті порівняльного аналізу варто удокладнити програми 

підготовки хореографів Київського університету імені Бориса Грінченка 

(див. Додатки Д,1 - Д.2) та Університету Уолверхемптона (див. Додатки Г.7 – 

Г.8) Великої Британії. Серед дисциплін професійного спрямування, що 

мають нормативний характер, тобто є обов’язковими, запропоновано такі: 

«Теорія і методика мистецтва балетмейстера», «Практикум із сучасного 

танцю», «Практикум із народного танцю», «Практикум із бального танцю», 

«Організація танцювальних шоу програм», «Композиція й постановка 

танцю» тощо. 

Програма підготовки бакалаврів із хореографії університету 

Уолверхемптона містить 17 обов’язкових модулів обсягом 20 кредитів 

(«Вступ до танцювальної практики», «Танцювальна практика», «Історія 

танцю», «Композиція та техніка», «Рухи тіла», «Імпровізація й техніка», 

«Техніка й хореографія», «Танець і його виконання», «Рухи та презентація», 

«Танець в освіті»; «Хореографія», «Техніка танцю й виконання», «Навчання 

танцю в різних контекстах», «Танень та його стилі», «Навчання соматичних 

рухів»). 

Магістерська програма «MA Dance» Університету Уолверхемптона 

обсягом 180 кредитів містить 5 обов’язкових модулів (20 – 40 кредитів) 

(«Творчий продукт», «Передові методи дослідження», «Драматургія», 

«Професійний практикум», «Прикладна практика»). Студенти готують 

магістерську дисертацію з танцю обсягом 60 кредитів. 

Програма дає студентам змогу ознайомитися із сучасними дискусіями 

й тенденціями в практиці танцю / перформансу, дослідженні танців, пізнати 

нові перспективи в танцювальній / хореографічній / виконавській практиці й 

танцювальних дослідженнях, опанувати практичні навички вищого рівня, 

пов’язані з танцями / хореографією / виставою. 
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Вимоги до вступу підлягають регулярному корегуванню, їх щороку 

опубліковують на веб-сайті університету (UCAS). Для вступу на програму 

потрібен достатній ступінь із танцю або з суміжного предмета, наприклад, 

драматичний, музичний театр, танцювальна освіта, театральне навчання. 

Кандидати також повинні пройти співбесіду / прослуховування для 

оцінювання їхньої придатності. Кандидати з великим професійним досвідом 

(п’ять років) у галузі танцю чи в суміжній сфері, але без ступеня бакалавра (із 

відзнакою), теж мають шанси на вступ.  

Важливий складник навчальних планів – вибіркові дисципліни. 

Кількість, перелік і назви курсів суттєво відрізняються, що вмотивоване 

насамперед відмінностями в концептуальному баченні професії, суспільними 

потребами українського й британського суспільства в таких фахівцях та в 

можливостях реалізації професії на сучасному (світовому) ринку праці. 

Незважаючи на майже досконалий теоретичний аспект українських програм, 

вони все ж таки мають певні практичні недоліки. На нашу думку, основний 

недолік – обмежене право студентів самостійно вибирати дисципліни для 

вивчення (зазвичай, це робить навчальний заклад). Натомість британські 

студенти використовують повною мірою свої права щодо вибору навчальних 

курсів. Позитивним зрушенням стало б надання студентам більших прав у 

виборі навчальних дисциплін, що, з огляду на академічність української 

вищої школи, потенційно є вагомим кроком у популяризації вітчизняної 

професійної підготовки не лише в країні, а й за кордоном.  

Унаслідок порівняння обсягу навчального навантаження магістерських 

програм, підсумовано, що обсяг тижневого аудиторного навантаження в 

багатьох ЗВО Великої Британії нижчий, ніж в Україні, і становить 15-16 

академічних годин, іноді й менше (для зіставлення в Україні – 18-20 год.). Це 

аргументоване насамперед тим фактом, що зміст освітньо-професійних 

програм підготовки магістрів-хореографів як у Великій Британії, так і в 

Україні передбачає інтенсивну теоретичну та практичну самостійну 

підготовку.  
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Для українських хореографів запропоновано великі можливості для 

розвитку професійних здібностей і набуття фахового досвіду за кордоном. 

Проте держава не встигає відреагувати на таку ситуацію, тому втрачає 

авторитет у світі, нівелюю потенціал фахівців. Отже, найважливішим 

напрямом у розвитку підготовки хореографів України повинна стати 

інтеграція до європейських професійних об’єднань, європейського освітнього 

простору, посилення законодавчої підтримки професійної діяльності та 

корегування змісту підготовки відповідно до світового досвіду. 

Зауважимо, що майбутні магістри в обох країнах виконують тривалі 

(семестрові) індивідуальні науково-дослідницькі проекти (магістерські 

роботи, дисертації), презентують результати у формі наукових статей, 

доповідях на конференціях, участі в міжнародних проектах, розвиваючи 

навички самостійного дослідження, зміцнюючи теоретичну й науково-

дослідницьку підготовку в галузі спеціалізації.  

Для написання магістерської дисертації з хореографії в університетах 

Великої Британії заплановано вагому частину навчальних годин (150 – 200 

годин), із використанням ресурсів закладу й навчально-методичного 

середовища. Виконання дисертаційної роботи магістрами із хореографії є 

оптимальною умовою для формування їхньої науково-дослідницької 

компетентності, має бути орієнтоване на оволодіння додатковими 

професійними знаннями, уміннями, спрямованими на розвиток 

дослідницьких навичок у сфері професійної спеціалізації. Студенти мають 

доступ до великої кількості «full-text», онлайн-ресурсів у галузі хореографії в 

різних британських бібліотеках. В Україні можливості для реалізації 

дослідницького потенціалу магістрантів дуже обмежені як технічно, так і 

методично та практично. 

Студенти працюють над проектом самостійно, під керівництвом 

викладача, для консультацій якого передбачено 10 годин, можлива 

організація однотижневого проектного курсу з обов’язковим відвідуванням. 

Обсяг магістерського проекту становить 15 тис. – 40 тис. слів, або 45 – 80 
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сторінок, для різних університетів. Виконання магістерського проекту 

заплановане в третьому (літньому) семестрі, що дає змогу дотримуватися 

загального терміну навчання (1 рік) для навчальних магістерських програм. 

Навчання у Великій Британії платне для всіх студентів (деяким 

вдається вибороти підтримку різних фондів). Привертає увагу переважання 

британської вищої школи в обсязі фінансування навчальних закладів і 

забезпечення матеріально-технічними ресурсами. У 2018 – 2019 навчальному 

році для громадян Великої Британії загальні витрати на навчання в межах 

здобуття ступеня «магістр» зі спеціальності «Хореографія» становили від 9 тис. 

до 14 тис. фунтів стерлінгів. В Україні вартість навчання за рахунок коштів 

фізичних і юридичних осіб на освітній програмі «магістр» за спеціальністю 024 

«Хореографія» у 2018 – 2019 навчальному році в різних університетах сягала 

від 20 до 40 тис. грн. Водночас в університетах України велику частину освітніх 

програм фінансують за рахунок коштів державного бюджету України. 

Співвідношення бюджетних і контрактних місць для освітнього рівня «магістр» 

за спеціальністю 024 «Хореографія» для різних університетів – близько 1:1. 

Випускники магістерських програм університетів Великої Британії, на 

відміну від випускників українських університетів, мають змогу гарантовано 

працевлаштуватися, однак для успішного працевлаштування одного лише 

ступеня магістра недостатньо. Роботодавці очікують від майбутніх 

хореографів досвіду практичної діяльності. Більшість магістрів із хореографії 

здобуває практичний досвід під час навчання в університетах, у цьому їм 

допомагають спеціальні бюро студентського стажування. Університети 

пропонують майбутнім магістрам стажування (від кількох тижнів до кількох 

місяців), рік працевлаштування, волонтерство, роботу за сумісництвом. 

Форми й методи навчання. У ході дослідження обґрунтовано, що 

необхідною умовою підвищення якості хореографічної освіти є використання 

інноваційних методик і технологій в освітньому процесі. Узагальнення 

результатів аналізу основних чинників глобалізації цифрового простору 

світового інформаційного співтовариства спонукало до висновку, що 
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інформатизація розширює можливості для розвитку хореографічної освіти й 

допомагає: адаптуватися до навколишнього середовища та динамічних 

соціальних змін; створити кожному учасникові освітнього процесу умови для 

опанування необхідних знань, незалежно від часу, місця й засобу подання 

інформації; забезпечити розвиток неперервного, інклюзивного навчання; 

створити умови для індивідуального навчання через системи відкритої 

освіти; запровадити принципово нові засоби й технології мережевих 

комунікацій.  

Важливе практичне значення має розроблення інноваційних 

(авторських) методик навчання хореографії (авторські комплекси вправ для 

підвищення технічної майстерності та формування індивідуальної манери 

поведінки, змагальні вправи для розвитку фізичної витривалості й 

танцювальної техніки) в обох країнах. Вибір форм і методів навчання 

узгоджений із загальною методологією мистецько-педагогічного процесу. В 

освітній практиці хореографії обох країн сконцентрований величезний 

багатовіковий досвід виконавців і педагогів, який передають із покоління в 

покоління. Викладачі університетів є відомими хореографами, які володіють 

сучасними танцювальними техніками, а також поєднують мистецько-

хореографічний і педагогічний складники. 

Танцювальне лідерство у Великій Британії слугує важливим засобом 

професійного розвитку хореографа, що використовують для розвитку 

особистісної, соціальної та професійної ефективності хореографів в умовах 

трансформації професійних функцій. На жаль, в Україні практика 

танцювального лідерства не поширена в системі хореографічної освіти.  

Для обґрунтування ключових результатів компаративно-педагогічного 

аналізу професійної підготовки хореографів в університетах Великої Британії 

та України запропоновано порівняльну таблицю, що охоплює основні 

критерії та презентує подібні й відмінні особливості професійної підготовки 

хореографів у зазначених країнах (див.Додаток Ж). 
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Отже, британська й українська системи хореографічної освіти мають 

подібні та відмінні тенденції, які зумовлені історичними традиціями, 

національною культурою, мистецькими цінностями кожної країни, 

менталітетом країн, культурно-освітньою політикою держав, фінансовим      

та інформаційно-методичним потенціалом закладів вищої освіти, реалізацією 

автономії закладів. У британській дидактиці використовують дидактично-

демократичну модель навчання. Професійна підготовка хореографів в обох 

країнах спрямована на розвиток творчих здібностей майбутнього хореографа, 

формування професіоналізму, світоглядної культури, духовно-моральної 

свідомості. Усі описані вище чинники безпосередньо впливають на 

організацію професійної підготовки хореографів у ЗВО обох країн. 

 

3.3. Обґрунтування можливостей творчого використання 

прогресивних ідей досвіду Великої Британії в професійній підготовці 

хореографів в Україні 

 

Сучасна система мистецько-хореографічної та хореографічно-

педагогічної освіти України функціює на засадах національних освітніх і 

мистецьких традицій, а також прогресує в прагненні відповідати вимогам 

світових та європейських освітніх стандартів забезпечення якості професійної 

підготовки хореографів. Слушними є пропозиції Л. Андрощук (2019) щодо  

об’єктивної необхідності модернізації та обгрунтуванні концепції 

хореографічно-педагогічної освіти в Україні. До стратегічних напрямів 

концепції дослідниця відносить: збереження та вдосконалення неперервної 

хореографічної освіти (дошкільна, шкільна, позашкільна, вища); структурне 

та якісне узгодження хореографічно-педагогічної освіти з європейською 

сферою освіти, модернізація її змісту на засадах аналізу еволюції 

хореографічно-педагогічної освіти в Україні; забезпечення сталого розвитку 

хореографічно-педагогічної освіти з метою формування цілісної, активної, 

соціальної та творчої особистості майбутнього вчителя хореографії в вищих 
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педагогічних закладах освіти; модернізація фахової підготовки майбутнього 

вчителя хореографії в закладах вищої освіти; впровадження моделі 

формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії в 

контексті перспектив розвитку національної системи освіти тощо. 

(Андрощук, 2019)  

Розвиток міжнаціональних відносин, інтеграційні процеси відкрили 

можливості для розширення напрямів міжкультурної мистецької та освітньої 

комунікації. Популяризація мистецької, зокрема хореографічної, освіти в 

європейському культурно-мистецькому освітньому просторі відбувається на 

різних рівнях: транснаціональному, національному, інституційному, 

індивідуальному тощо.  

На основі виявлених тенденцій розвитку й модернізації системи 

хореографічної освіти Великої Британії обґрунтовано, що професійна 

підготовка хореографів – культурно-мистецько-освітній феномен, який 

інтегрує унікальні надбання історії британської культури й хореографічного 

мистецтва; сучасні виклики та прогресивні тенденції в розвитку хореографії; 

освітні інновації в навчанні хореографії; вимоги національних і міжнародних 

стандартів забезпечення якості хореографічної освіти; інтереси хореографів-

професіоналів та потреби майбутніх хореографів у проектуванні 

індивідуальної освітньо-професійної траєкторії й саморозвитку. Професійна 

підготовка хореографів реалізована відповідно до загальноєвропейських 

стандартів професійної освіти, які полягають у впровадженні навчальними 

закладами політики та процедур гарантування якості освітніх програм і 

кваліфікацій.  

Удосконалення професійної підготовки хореографів в Україні можливе 

через творчу адаптацію прогресивних ідей британського досвіду, з огляду на 

вітчизняні надбання й традиції, вимоги суспільства та інтереси споживачів 

освітніх послуг.  

Узагальнення результатів наукового пошуку професійної підготовки 

хореографів у британському й українському досвіді дало змогу сформулювати 
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рекомендації щодо використання прогресивних ідей британського досвіду в 

системі мистецько-хореографічної освіти України за трьома рівнями: 

державним, інституційним, індивідуально-творчим. 

Державний рівень. У контексті формування й розвитку європейського 

культурно-мистецького освітнього простору важливе значення має освітня 

політика держави щодо створення умов для розвитку співпраці ЗВО з 

міжнародними освітніми фаховими організаціями, європейськими 

мистецькими закладами освіти та їхніми представництвами на території 

України. Доцільним у цьому контексті вважаємо створення загальної 

стратегії перспективного розвитку мистецької (хореографічної) освіти, що 

прогнозує активізацію співпраці мистецьких закладів освіти й університетів 

із міжнародними професійними організаціями та освітніми закладами. 

Модернізація законодавчо-нормативної бази хореографічної освіти 

передбачає вдосконалення окремих положень «Стандарту вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня галузі знань 02 «Культура та мистецтво» за 

спеціальністю 024 «Хореографія» (2020 р.). Зокрема, необхідно скорегувати 

роз’яснення міждисциплінарної сутності хореографічної підготовки, 

наголосити на широких можливостях комбінування хореографії з іншими 

спеціальностями в межах інтегрованих (міждисциплінарних) освітніх 

програм. Використання інноваційних методів викладання, навчання й 

оцінювання також потребує конкретизації та уточнення. 

Активна участь студентів і викладачів у програмах культурних обмінів, 

у міжнародних танцювальних конкурсах, фестивалях вимагає суттєвих 

інвестицій та фінансової підтримки. На державному рівні має бути 

відрегульований механізм співпраці національних фахових громадських 

організацій із танцювального мистецтва та ЗВО. Ідеться про залучення цих 

організацій до освітнього процесу у ЗВО, оскільки вони також виконують 

важливу національно-патріотичну, соціальну, культурно-просвітницьку, 

здоров’язбережувальну місію.  
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Нині серед найбільших федерацій спортивних танців в Україні 

називають такі: Асоціація спортивного танцю України (АСТУ), що об’єднала 

близько 8 федерацій та організацій; Всеукраїнська федерація спортивного 

танцю (ВФТС). Ці федерації також входять до складу Національного 

олімпійського комітету (НОК) України, Спортивного комітету України, 

Міжнародної асоціації спортивного танцю (IDSA), Міжнародної 

танцювальної спілки (IDU), Всесвітньої федерації танцювального спорту 

(WDSF) тощо. Українські танцювальні організації продовжують активно 

взаємодіяти як із профільним міністерством, так і з міжнародними 

організаціями, зокрема з WDSF та WDC, реалізуючи великий обсяг роботи з 

упровадження нових стандартів і норм для спортсменів, тренерів та суддів. 

Танцювальним мистецтвом в Україні опікуються й мистецькі школи, обласні 

осередки, аматорські клуби, гуртки масового танцювального руху, що 

сприяють профілактиці здоров’я, пропагують здоровий спосіб життя різним 

категоріям населення. Державна підтримка та фінансовий супровід 

діяльності таких осередків, хореографічних колективів, підготовки 

талановитих танцівників до участі в змаганнях світового рівня суттєво 

підвищили б статус хореографічного мистецтва в країні, упрозорили систему 

суддівства, сприяли б зростанню рівня масовості, а також посилили б імідж 

держави у світі. Ідеться також про матеріально-технічне забезпечення, 

зокрема про спеціально обладнані танцювальні класи, сценічні костюми, 

налагоджену систему проведення семінарів і майстер-класів хореографів 

світового рівня, розширення мережі інноваційних осередків аматорської 

хореографічної освіти.  

Для розв’язання фінансових й організаційних проблем необхідна 

консолідація зусиль органів виконавчої влади на державному та 

регіональному рівнях, а також провідних ЗВО, закладів початкової, 

профільної, фахової передвищої мистецької освіти, фахових організацій та 

осередків. Актуальною є адміністративна підтримка міжнародних наукових 

проектів у галузі мистецько-хореографічної освіти, стимулювання спільних 
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проектів і перспективних студій із проблем хореографічної освіти, 

розширення напрямів соціального партнерства.  

Нагальною вважаємо проблему вдосконалення процедури сертифікації 

хореографів та визнання результатів неформальної й інформальної освіти. Мета 

сертифікації – виявлення та заохочення хореографів із високим рівнем 

професійної майстерності, які володіють новітніми методиками навчання 

хореографії та сприяють їх поширенню. Сертифікація підтверджує 

відповідність кваліфікації хореографа сучасним вимогам і викликам професії та 

ринку мистецько-освітніх послуг. В Україні необхідно розвивати й 

запроваджувати різні маршрути (моделі) альтернативної сертифікації 

хореографів. Сприятливим середовищем для реалізації професійного розвитку 

та сертифікації хореографів є професійні об’єднання (асоціації, федерації тощо), 

незалежні, неурядові організації, які пропагують альтернативні шляхи 

неперервного професійного розвитку хореографів, розроблять механізми 

впровадження альтернативних програм сертифікації, надають підтримку в 

працевлаштуванні, розробляють стандарти професійного розвитку та критерії 

оцінювання професійної майстерності. Серед конструктивних заходів варто 

назвати такі: створення й активізація центрів професійного розвитку та 

сертифікації в межах освітньої діяльності ЗВО; створення сертифікаційних 

центрів для надання підтримки й методичного супроводу (забезпечення 

належного нормативно-правового регулювання діяльності); запровадження 

альтернативних програм сертифікації.  

Інституційний рівень. На наш погляд, удосконалення потребує механізм 

реалізації принципів автономізації, інтернаціоналізації, демократизації, 

персоналізації мистецько-хореографічної освіти, застосування практико-

орієнтованого й міждисциплінарного підходів за допомогою поєднання 

українських традицій та інновацій із прогресивною практикою університетів 

Великої Британії, що зумовить розвиток вітчизняної мистецько-

хореографічної освіти на основі британської дидактично-демократичної 

моделі навчання. 
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Повноцінна реалізація принципу свободи вибору на рівні освітніх 

програм (спеціалізацій) можлива на основі диверсифікації освітніх програм 

(загальні, дуальні, міждисциплінарні, альтернативні, подвійні тощо). Вартим 

підтримати розроблення нових освітніх (міждисциплінарних) програм на 

другому магістерському рівні, а також розширення спеціалізацій (наприклад, 

«Спортивний танець», «Танець та арт-терапія», «Хореографія і фітнес», 

«Хореографія і соматичні техніки» тощо). Важливе соціальне значення має 

створення інклюзивних освітніх програм – «Психотерапія танцювального 

руху», «Танець для людей з особливими потребами» й ін.  

Нині набуває актуальності проблема урізноманітнення предметних 

спеціалізацій для освітніх програм із хореографічної освіти. Як засвідчує 

британська практика, оптимальним для вищої освіти є розроблення 

предметних спеціалізацій для освітніх програм на бакалаврському рівні. Під 

впливом зовнішніх культурно-освітніх чинників хореографічний простір 

стрімко розширюється, змінюються орієнтири хореографічних напрямів і 

дисциплін. Це натомість задовольняє потребу в хореографах інтегрованого 

типу, що сприятиме мотивації майбутніх хореографів до пошуку власної 

освітньої траєкторії й допоможе задовольнити їхні різноманітні освітні 

потреби, інтереси та вподобання. 

Збалансоване доповнення обов’язкових дисциплін низкою вибіркових 

або фахових дисциплін серією вузькоспеціалізованих курсів, з огляду на 

інтереси студентів, сприяє професіоналізації освітніх програм. Вибір 

студентом-хореографом навчальних дисциплін спонукає його до 

усвідомлення особистої ролі й відповідальності за навчальні результати, а 

також до побудови індивідуальної освітньої та професійної кар’єрної 

траєкторії.  

Суттєвого вдосконалення потребує зміст підготовки, зокрема тематичне 

оновлення змісту фахових дисциплін сучасними проблемами в галузі теорій і 

концепцій навчання хореографічного мистецтва, зарубіжного досвіду навчання 

хореографії, гармонійного наскрізного структурування змісту на основі 
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інтеграції й міждисциплінарності знань; збагачення лекційних курсів 

компаративними матеріалами щодо еволюції та модернізації систем 

аматорської й професійної хореографічної освіти в культурно-освітніх 

осередках і навчальних закладах Європи тощо. Удосконалення змісту 

професійної підготовки хореографів, на нашу думку, передбачає оновлення 

низки дисциплін спеціальної фізичної підготовки, наприклад «Фізична 

підготовка в спортивних танцях», «Спорт і хореографічне мистецтво», «Сучасні 

фітнес-технології в хореографії», «Хореографія й фітнес» тощо. Важливе 

значення має формування термінологічної грамотності, що слугує атрибутом 

інтелектуально-мистецької операційної інтеграції. 

Нам імпонує британська практика впровадження «кар’єрних модулів» з 

інформаційним і методичним супроводом. Такий підхід дасть змогу суттєво 

покращити кар’єрні перспективи майбутніх хореографів. Під час лекцій і 

семінарів студенти отримують практичні рекомендації від представників 

відділів кар’єри, що функціюють в університетах, стосовно пошуку бази для 

проходження практики й подальшого працевлаштування тощо. Викладачі 

забезпечують студентів інформацією про специфіку роботи за допомогою 

віртуального середовища навчання, ведуть онлайн-блоги, дають поради й 

рекомендації. Таке розроблення – надзвичайно ефективне, оскільки дає 

студентам змогу через інформаційні технології розвивати комунікативні 

навички в контексті професійного спілкування, а викладачеві – ефективно 

регулювати досягнення студентів, вчасно виявляти помилки в режимі 

реального часу, демонструвати дотримання субординації та етики 

спілкування у віртуальному середовищі. 

Прогресивним напрямом удосконалення професійної підготовки 

хореографів є орієнтація фокусу освітніх програм на розвиток танцювального 

лідерства. Танцювальне лідерство передбачає опанування міждисциплінарних 

знань, формування навичок і вмінь працювати з цільовою групою, 

оволодіння комунікативними, менеджерськими, посередницькими, 

презентаційними вміннями просування хореографічного продукту, 
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навичками роботи в команді, інклюзивними навичками, навичками 

технічного універсалізму в різних стилях танцю, навичками міжкультурного 

діалогу, провадження соціально-громадської й волонтерської діяльності. Для 

реалізації цього завдання ЗВО необхідно залучати до освітнього процесу 

світових та українських хореографів-лідерів для обміну досвідом.  

Професійна підготовка майбутніх хореографів потребує інноваційних 

методів і технологій навчання. Зокрема, варті уваги мультимедійні 

презентації веб-сторінки, веб-квести, кібергіди, візуальні рухові та емоційні 

реакції. Ці методи допомагають студентам максимально ефективно 

використовувати навчальний час, адаптуватися до можливостей Інтернету, 

опановувати новітні технології опрацювання інформації; здобувати нові 

знання, уміння, навички, розробляючи, плануючи та створюючи 

мультимедійні продукти; обмінюватися досвідом, переконаннями, даними, 

стратегіями розв’язання проблем, продуктами, розробленими учасниками 

самостійно або спільно; розвивати критичне розуміння хореографічних явищ, 

аналітичні й дослідницькі навички; ухвалювати ефективні рішення для 

подолання проблем; працювати в команді; дотримуватися термінів тощо.  

Удосконалення інформаційних онлайн-сервісів для студентів-

хореографів (блогів, форумів) в інформаційно-освітньому середовищі – 

нагальне завдання ЗВО. Поява й поширення концепції електронного 

викладання зумовлені доступністю електронних баз даних, полегшенням 

засвоєння матеріалу за допомогою електронних засобів, виникненням нових 

можливостей спілкування, зміною концепції хореографічної освіти. Як 

доводить британська практика, розробники освітніх програм із хореографії 

взяли до уваги переваги інформаційних онлайн-сервісів (блогів, форумів) та 

імплементували їх у професійну підготовку хореографів, оскільки вони 

передбачають вільний доступ до інформації, суттєве зменшення 

навантаження викладачів, можливість застосування різних засобів передання 

інформації (звукових, візуальних та інших). Крім того, використання 
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університетами навчальних курсів, розроблених іншими ЗВО, допомагає 

вивільняти час і кошти для наукових досліджень.  

На дослідницьку увагу заслуговують британські надсучасні 

мультимедійні лабораторії, призначені не лише для проведення занять 

викладачем, але й для самостійної роботи. Заснування лабораторій, 

мистецьких хабів в українських університетах сприятиме досягненню 

високого рівня організації самостійної роботи студентів-хореографів, 

орієнтуватиме їх на особистісний успіх, а також забезпечить оптимальні 

умови для професійної підготовки. 

Удосконалення спеціальної фізичної підготовки майбутніх хореографів 

можливе через активне використання сучасних інноваційних фітнес-

технологій, які спрямовані на інтеграцію компонентів професійної 

підготовки в процесі розвитку спеціальної витривалості й підвищення 

спеціальної працездатності. Ідеться, наприклад, про систематизацію засобів 

сучасних фітнес-технологій, з огляду на вимоги видів і стилів танцю, 

об’єднання їх у єдиній структурі фізичної підготовки. Потребують 

удосконалення методики діагностики, спрямовані, зокрема, на можливості 

оптимізації співвідношення «дозування навантажень» й ефектів їхнього 

впливу, з урахуванням структури функційного забезпечення спеціальної 

фізичної підготовленості хореографів.  

Освітні реалії сьогодення зумовлюють удосконалення системи 

забезпечення якості професійної підготовки майбутніх хореографів. Досвід 

Великої Британії засвідчує, що в країні діє ефективна система акредитації 

закладів та освітніх програм із хореографії. На нашу думку, у практику 

діяльності вітчизняних університетів, які реалізують професійну підготовку 

хореографів, доречно впроваджувати такі позитивні аспекти: конструктивний 

діалог із потенційними учасниками акредитаційної експертизи (академічним 

персоналом, представниками студентського самоврядування, 

стейкхолдерами) для ефективної та якісної підготовки, подальшого розвитку 

й підвищення гарантій якості; постійне оновлення та наповнення сайту 
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кафедр і модульного середовища, навчально-методичного й інформаційного 

забезпечення; активізація роботи кафедр хореографії щодо розширення 

напрямів інтернаціоналізації хореографічної освіти (залучення досвідчених 

іноземних хореографів-практиків до онлайн-викладання окремих дисциплін, 

проведення майстер-класів для викладачів он-лайн); активна участь 

студентів-хореографів у міжнародних онлайн-конференціях, відкритих 

курсах (MOOCs) тощо; налагодження інституційної міждисциплінарної 

співпраці викладачів, студентів-хореографів і роботодавців на факультетах 

хореографії; систематичне підвищення професійної кваліфікації 

професорсько-викладацького складу кафедр хореографії; активне залучення 

студентів до експертних груп з оцінювання якості освітніх програм. 

Практична підготовка студентів-хореографів потребує вдосконалення 

на рівні як змісту, так і форм організації. Інноваційний підхід  пов’язаний із 

практикуванням студентів у програмах танцювального наставництва «Pro-

Am» для здобуття педагогічного досвіду.  

Для покращення якості професійної підготовки хореографів доцільно 

вдосконалювати інфраструктуру й посилювати консультаційну підтримку 

здобувачів вищої освіти з питань формування індивідуальної освітньої 

траєкторії в контексті вибіркових освітніх компонентів програми, участі в 

проектах внутрішньої та зовнішньої академічної мобільності, використання 

віртуального навчального середовища, міжнародних інформаційних баз даних. 

Для підготовки майбутніх хореографів до психолого-педагогічного 

супроводу дітей з особливими освітніми потребами доцільно створити 

«Центр авторських методик і модерних хореографічних практик», який 

слугуватиме місцем соціальної інтеграції студентів, викладачів, дітей і 

батьків. Це цілісний освітній майданчик для дітей і дорослих із різними 

стартовими позиціями та потребами, особливостями в навчанні хореографії. 

На нашу думку, варто посилити співпрацю ЗВО в межах України для 

розширення можливостей внутрішньої академічної мобільності здобувачів 

вищої освіти й науково-педагогічних працівників, розроблення освітньо-
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професійних програм підготовки хореографів, що ведуть до присвоєння 

спільного диплома. Налагодження міжнародних зв’язків із провідними 

закладами освіти мистецького профілю Європи, Китаю, Канади є 

перспективним рішенням для реалізації академічної та професійної 

міжнародної мобільності. 

Заслуговує на увагу запровадження матеріальних та індивідуальних 

заохочень для майбутніх хореографів, які провадять пошуково-дослідницьку 

діяльність. У сучасних умовах глобальної комерціалізації вищої освіти 

надзвичайно актуальним є запровадження матеріальних й індивідуальних 

заохочень для майбутніх фахівців до пошуково-дослідницької діяльності. 

Провідні країни світу систематично переглядають механізми забезпечення 

розвитку власних дослідницьких секторів, упроваджують ефективні грантові 

програми та стипендії. Варто вивчати досвід Великої Британії, де асоціації й 

незалежні громадські організації розробили систему стипендій для бакалаврів-, 

магістрів- і докторантів-хореографів не лише за вагомі досягнення в розвитку 

хореографії як галузі мистецтва, а й за спробу просунути власне дослідницьке 

портфоліо через участь у конференціях, форумах тощо.  

Отже, інноваційність британського підходу полягає в тому, що всі 

зусилля спрямовані на формування свідомої мотивації майбутніх хореографів 

до участі в наукових заходах, присвячених проблемам хореографічного 

мистецтва. Більшість українських студентів-хореографів будуть зацікавлені в 

такій ініціативі, оскільки це допоможе їм сформувати наукову культуру 

дослідника, відчути вмотивованість, усвідомити значущість потенціалу 

хореографічного мистецтва, зміцнити власні позиції в науковій спільноті, 

розвинути дослідницький потенціал, покращити кар’єрні перспективи. 

Запровадження матеріальних та індивідуальних заохочень для майбутніх 

хореографів у межах науково-дослідницької підготовки мотивуватиме їх до 

ефективної пошуково-дослідницької діяльності й уможливить удосконалення 

теорії та практики хореографічної освіти.  
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Для інтенсифікації обміну теоретичним практичним досвідом, ЗВО 

необхідно заохочувати підготовку статей науково-педагогічними працівниками 

та їх опублікування у виданнях із проблем мистецької освіти, що належать до 

авторитетних міжнародних наукометричних баз даних. Доречна апробація 

результатів досліджень на міжнародних конференціях для гарантування 

актуальності наукових розвідок, теоретичної й практичної значущості 

отриманих результатів на міжнародному рівні. 

Індивідуально-творчий рівень. На наше переконання, професійна 

підготовка хореографів має бути спрямована на професійний розвиток і 

самоосвіту хореографів. У цьому процесі основна увага зосереджена на 

усвідомленні майбутніми хореографами потреби в міждисциплінарних знаннях 

і вміннях для реалізації творчого потенціалу, а також на потребі в постійному 

професійному саморозвитку. Варто залучати студентів-хореографів до активної 

участі в позапрограмних заходах, зокрема у творчих проектах, конференціях, 

олімпіадах, конкурсах, тренінгах, семінарах, літніх школах для налагодження 

контактів, розширення світогляду.  

Ерудований, із високим рівнем розвитку критичного мислення, 

підготовлений до дослідницької діяльності, зорієнтований на реалізацію 

особистісного підходу до проектування стратегії професійно-особистісного 

становлення, здатний самоактуалізуватися в професійній діяльності, набувати 

професійної компетентності, особистісного авторитету й статусу – саме такий 

хореограф потрібен сучасному хореографічному мистецтву та освіті. Украй 

важливо розвивати навички «soft skills», базовані на особистісних рисах 

(екстраверсія, доброзичливість, відкритість до досвіду, оптимізм, ініціативність, 

креативність, критичне мислення, управління часом), навичках 

міжособистісного спілкування (комунікабельність, навички роботи в команді та 

навички лідерства, вільне володіння іноземними мовами), навичках розв’язання 

проблем й ухвалення рішень. 

Досліджуючи особливості застосування інноваційних технологій для 

розвитку «soft skills» майбутніх хореографів, дотримуємося думки, що у ЗВО 
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доцільно створювати інноваційне інтерактивне мистецько-освітнє середовище, 

яке б забезпечувало розвиток інноваційного та творчого мислення хореографів, 

формувало індивідуальний стиль (творчо-демократичний, творчо-

інтелектуальний, творчо-імпровізаційний, творчо-дослідницький) 

хореографічної діяльності. Нині майбутньому хореографу надано свободу в 

побудові траєкторії власного професійного розвитку, вибору форм його 

реалізації, які вможливлюють новий погляд на мистецько-хореографічну й 

хореографічно-педагогічну діяльність, нове бачення шляхів для саморозвитку. 

Неперервний професійний розвиток хореографа – це передусім зростання 

професійних досягнень унаслідок накопичення практичного досвіду й 

систематичної рефлексії.  Якість хореографічної освіти суттєво підвищиться на 

основі розвитку «авторських шкіл», хореографічного аматорства, свободи 

вибору, творчості й імпровізації, соціального та танцювального лідерства.  

Одержані дослідницькі результати вможливили висновок щодо 

необхідності поглибленого теоретичного та практичного вивчення таких 

проблем: реформування хореографічної освіти з огляду на національні 

культурно-мистецькі та науково-освітні здобутки, європейські норми й 

стандарти; сприяння розвитку академічної та професійної мобільності 

сучасного хореографа; упровадження європейської моделі хореографа нової 

генерації та умов для його розвитку й самореалізації; оновлення функцій і 

фахових компетентностей сучасного хореографа з огляду на вітчизняний та 

зарубіжний досвід; употужнення науково-творчого потенціалу студентів через 

створення інноваційного інтерактивного культурно-мистецько-освітнього 

середовища. 

Висновки до третього розділу 

 

Реформування системи мистецько-хореографічної освіти в Україні 

здійснюється відповідно до законодавчих актів і нормативно-правових 

документів, з урахуванням національних мистецьких традицій, досвіду 
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професійної діяльності відомих балетмейстерів, хореографів-педагогів, 

артистів, а також оновлених професійних функцій хореографів.  

Професійна підготовка хореографів здійснюється за мистецько-

хореографічним та хореографічно-педагогічним напрямами. Професійна 

кваліфікація дає змогу випускникові працювати хореографом (народна, сучасна, 

бальна, класична хореографія), балетмейстером, артистом танцювального 

ансамблю, викладачем мистецьких шкіл, тренером зі спортивних танців, 

організатором у сфері культури й мистецтва тощо.  

Водночас з’ясовано, що у ЗВО України недооцінюється значення 

міждисциплінарних освітніх програм (особливо на магістерському рівні), які 

б суттєво розширили можливості студентів-хореографів у контексті повної 

реалізації їхнього мистецького, спортивного, культурного, педагогічного, 

управлінського, дослідницького і творчого потенціалу, створили б умови 

для планування індивідуального маршруту професійного та кар’єрного 

розвитку. Підвищення якості освітніх хореографічних послуг щодо 

формування професійної компетентності хореографів потребує гармонізації 

педагогічних дій, сучасного методичного та інформаційного забезпечення. 

На основі компаративного аналізу професійної підготовки хореографів 

у Великій Британії та Україні виявлено подібні підходи й особливості. 

З’ясовано специфічні особливості, зокрема: студентоорієнтована 

спрямованість освітнього процесу; академічна й професійна мобільність 

студентів і викладачів; міждисциплінарність та інтеграція змісту 

хореографічної освіти; рівень інформаційного забезпечення  освітнього 

процесу; участь стейкхолдерів, фахових організацій у структуруванні змісту 

та організації практичної підготовки студентів-хореографів. Зростанню 

популярності британської хореографічної освіти на світовому рівні сприяє 

залучення відомих хореографів світу до організації освітнього процесу, 

створення спільних хореографічних проектів, наукових шкіл, мистецько-

культурних хабів, міжнародних освітніх програм, проведення танцювальних 

турнірів, фестивалів і конгресів. Практична підготовка хореографів 
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організована на засадах діяльності «авторських шкіл», проведення «майстер-

класів», що дають змогу сформувати професійні навички в різних напрямах 

танцювальних технік, стилів і шкіл для створення індивідуальної манери 

хореографа. 

Поєднання багатовікових українських традицій у хореографічному 

мистецтві з прогресивними ідеями британського досвіду враховувалося в 

обґрунтуванні рекомендацій щодо вдосконалення професійної підготовки 

хореографів в Україні. Йдеться про: підвищення престижності й 

конкурентоспроможності хореографічної професії; розширення кроскультурної 

мистецької діяльності ЗВО; налагодження міжнародних зв’язків із провідними 

закладами освіти мистецького профілю Європи, Китаю, Канади для реалізації 

академічної та професійної мобільності; створення міждисциплінарних освітніх 

програм магістерського рівня; випереджувальний підхід до визначення фахових 

знань, умінь, навичок хореографа; спрямованість змісту підготовки на 

компетентнісний менеджмент і танцювальне лідерство; розширення спектру 

вибіркових дисциплін (авторських курсів) для задоволення особистісних та 

професійних інтересів студентів; збільшення кількості навчальних годин, 

передбачених на авторські заняття із різних стилів хореографічного мистецтва; 

визнання результатів неформального й неформального навчання хореографів; 

використання сучасних інноваційних технік і методик навчання танцю; 

активізацію індивідуальних спільних міжнародних науково-хореографічних 

проектів; залучення світових хореографів до освітнього процесу в ЗВО України, 

які здійснюють підготовку хореографів тощо. 

Результати дослідження, відображені в розділі, викладені у таких 

публікаціях автора: Бідюк, 2017d; Бідюк, 2018c; Бідюк, (2020).   
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Узагальнені результати дослідження професійної підготовки 

хореографів в університетах Великої Британії підтверджують досягнення мети 

й розв’язання визначених завдань, а також дають змогу сформулювати такі 

висновки.  

1. У сучасному мистецько-хореографічному, педагогічно-

компаративному аспекті проблема підготовки хореографів в університетах 

Великої Британії не набула системного вивчення. Окреслення перспективних 

напрямів удосконалення професійної підготовки хореографів нової генерації 

активізує дослідницьку увагу до зарубіжних педагогічних інновацій. Відкритими 

для наукової дискусії є питання: престижу та популяризації хореографічної 

освіти; змістового наповнення понять «мистецька освіта», «мистецько-

хореографічна освіта», «хореографічно-спортивна освіта», «професійна 

компетентність хореографа»; диверсифікації освітніх програм; трансформації 

змісту хореографічної освіти на основі міждисциплінарності; удосконалення 

науково-методичного й інформаційного інструментарію; посилення мотивації до 

самостійної навчальної діяльності. Цілісний аналіз проблеми професійної 

підготовки хореографів у британському досвіді та екстраполяція його 

прогресивних ідей у національну систему хореографічної освіти – перспективні 

напрями розвитку педагогічної компаративістики й мистецької педагогіки. 

Наукові досягнення українських і зарубіжних учених із проблем розвитку 

хореографічної освіти в контексті європейської освітньої інтеграції відкривають 

нові можливості для обґрунтування організаційно-дидактичних і методичних 

засад професійної підготовки хореографів, окреслення їхнього професійного 

поля у контексті міждисциплінарності знань, створення і реалізації спільних 

креативних мистецько-освітніх проектів. 

2. На початку ХХІ століття хореографічна освіта Великої Британії 

розвивається в контексті європейських культурних, мистецьких та освітніх 

цінностей. Стратегічні напрями розвитку системи британської хореографічної 
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освіти в умовах формування європейського культурно-мистецько-освітнього 

простору зумовлені низкою зовнішніх і внутрішніх тенденцій, серед яких 

важливе значення мають такі: створення загальної стратегії перспективного 

розвитку хореографічної освіти; активізація співпраці мистецьких закладів освіти 

й університетів із міжнародними професійними організаціями; розроблення 

універсальних освітніх програм, стандартів, моделей професійної підготовки 

хореографів; забезпечення професійного розвитку й визнання результатів 

неформальної та інформальної освіти хореографів; збільшення обсягу інвестицій 

у розвиток хореографічної освіти; координація дій усіх зацікавлених учасників 

освітнього процесу на міжнародному рівні; забезпечення академічної та 

професійної мобільності студентів і викладачів; створення необхідних умов для 

обміну результатами наукових досліджень та практики; стимулювання спільних 

проектів і перспективних студій із проблем хореографічної освіти; розширення 

напрямів соціального партнерства; активізація й розвиток програм із 

танцювального лідерства. Європейська і британська системи хореографічної 

освіти ґрунтуються на засадах «авторських шкіл», хореографічного аматорства, 

свободи вибору, свободи творчості й імпровізації, соціального та танцювального 

лідерства. Помітний вплив на формування стратегії розвитку хореографічної 

освіти має діяльність професійних міжнародних організацій, що окреслюють 

перспективні вектори її розвитку у світі, сприяють взаємодії й обміну освітніми 

здобутками, удосконалюють зміст стандартів та освітніх програм із хореографії, 

забезпечують неперервний професійний розвиток хореографів, популяризують 

хореографічне мистецтво у світі. 

3. Професійна підготовка хореографів у Великій Британії здійснюється 

на філософських, соціологічних, мистецьких, культурологічних, психологічних, 

педагогічних засадах, що сприяє забезпеченню культурно-мистецьких потреб 

на державному, інституційному та індивідуальних рівнях. Потужний освітньо-

мистецькій потенціал британських університетів спрямований на організацію 

навчання студентів-хореографів для досягнення високих результатів на 

національному й міжнародному рівнях. Такий рівень професійної підготовки 
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хореографів уможливлений завдяки: структуруванню змісту освіти за 

принципами предметної концентрації, інтеграції, міждисциплінарності, 

прозорої системи діагностування й корекції творчих здібностей студентів; 

широкому вибору дисциплін (авторських курсів) і спеціалізацій; орієнтації 

навчання на творчий успіх, свободу творчості, імпровізацію, світові кар’єрні 

перспективи, лідерські якості студента; використанню інноваційних моделей, 

авторських методик, технік, комплексів вправ і прийомів навчання хореографії; 

самостійності студентів у пошуку власної освітньої та професійної траєкторії, у 

виконанні незалежних творчих проектів; використанню цифрових технологій у 

навчанні хореографії; запровадженню якісних механізмів моніторингу творчих 

здібностей студентів та академічних результатів; практико-орієнтованій 

підготовці. Результатом підготовки є висококваліфікований хореограф-

професіонал із сформованими професійними компетентностями та лідерськими 

якостями (креативність, мобільність, самостійність, толерантність, 

комунікабельність, здатність до саморефлексії, відповідальність, соціально-

громадська активність).  

4. Порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки хореографів в 

університетах Великої Британії та України уможливив виявлення подібних та 

особливих підходів за виокремленими критеріями. До подібних підходів 

належать такі: законодавчо-нормативне регулювання освітньої діяльності ЗВО з 

підготовки майбутніх хореографів; стандартизація підготовки; гуманітарно-

професійна спрямованість освітніх програм; наявність нормативного й 

варіативного складників освітніх програм; організація навчання на модульній 

основі; використання педагогічних інновацій; підвищення кваліфікації й 

самоосвіти хореографів тощо. До особливих характеристик віднесено: 

міждисциплінарність й інтеграція змісту хореографічної освіти; створення 

відповідних умов для забезпечення студентоцентрованого навчання, 

академічної і професійної мобільності студентів; дотримання та реалізація 

принципу свободи вибору й свободи творчості; формування навичок 

танцювального лідерства; матеріальний та інформаційний супровід навчання; 
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активна участь національних і міжнародних фахових організацій (асоціацій) у 

регулюванні змісту й організації практичної підготовки студентів-хореографів; 

дидактичне обґрунтування й розроблення концепції цифрового навчання та 

викладання хореографії; визнання результатів самоосвіти; міждисциплінарні 

підходи до визначення професійного поля хореографа тощо.  

5. Узагальнення результатів наукового пошуку професійної підготовки 

хореографів у британському й українському досвіді дало змогу сформулювати 

рекомендації щодо використання прогресивних ідей британського досвіду в 

системі мистецько-хореографічної освіти України за трьома рівнями:  

– державний рівень – створення умов для розвитку співпраці ЗВО з 

міжнародними освітніми фаховими організаціями, європейськими мистецькими 

закладами освіти та їхніми представництвами на території України; державна 

фінансова підтримка та сприяння участі студентів і викладачів у програмах 

культурних обмінів, у міжнародних танцювальних конкурсах і фестивалях; 

адміністративна підтримка міжнародних наукових проектів у галузі мистецько-

хореографічної освіти; модернізація матеріально-технічної бази й технологічного 

забезпечення хореографічної освіти; розширення мережі інноваційних осередків 

аматорської хореографічної освіти; удосконалення процедури сертифікації 

хореографів; 

– інституційний рівень – розроблення нових освітніх програм 

(міждисциплінарних на другому магістерському рівні) і спеціалізацій 

(«Спортивний танець», «Танець та арт-терапія», «Хореографія і фітнес»); 

удосконалення змісту фахових компетентностей майбутніх хореографів; 

збагачення лекційних курсів компаративними матеріалами щодо еволюції й 

модернізації систем аматорської та професійної хореографічної освіти в 

культурно-освітніх осередках і навчальних закладах Європи; орієнтація фокусу 

освітніх програм на розвиток лідерських якостей; забезпечення широких 

можливостей вільного вибору дисциплін відповідно до особистих уподобань та 

професійних інтересів; створення інклюзивних освітніх програм; активне 

використання інформаційних технологій у навчанні хореографії;  
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– індивідуально-творчий – усвідомлення потреби в міждисциплінарних 

знаннях і вміннях для реалізації творчого потенціалу; формування потреби в 

постійному професійному саморозвитку; формування індивідуального стилю 

(творчо-демократичного, творчо-інтелектуального, творчо-імпровізаційного, 

творчо-дослідницького) хореографічної діяльності та творчої манери. 

Проведене дослідження не вичерпує цієї багатоаспектної проблеми. 

Перспективи подальших наукових пошуків пов’язані з обґрунтуванням 

концептуальних засад психопедагогіки танцю; міждисциплінарним аналізом 

особливостей змішаного навчання майбутніх хореографів; вивченням систем 

професійного розвитку хореографів у країнах ЄС; обґрунтуванням психолого-

педагогічних й організаційних засад підготовки вчителів хореографії в країнах 

ЄС; обґрунтуванням перспектив розвитку національних систем хореографічної 

освіти. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А  

Міжнародні рейтинги університетів 

Додаток A.1 

Academic Ranking of World Universities  

(Shanghai Ranking Consultancy) 
Statistics by Region 

Region 
Top  
20 

Top 
100 

Top 
200 

Top 
300 

Top 
400 

Top 
500 

501-
1000 

Americas 16 49 76 109 140 164 106 

Europe 4 34 79 117 157 193 179 

Asia/Oceania — 17 45 72 100 137 206 

Africas — — — 2 3 6 9 

Total 20 100 200 300 400 500 500 

 

Statistics by Country 

Country 
Top  
20 

Top 
100 

Top 
200 

Top 
300 

Top 
400 

Top 
500 

501-
1000 

United States 16 45 66 94 116 137 69 

United Kingdom 3 8 21 26 34 36 25 

Switzerland 1 5 7 7 7 8 2 

Australia — 7 8 15 21 23 10 

China — 4 20 33 47 66 88 

China-Mainland — 4 17 27 39 58 74 

China-Hong Kong — — 2 5 5 5 2 

China-Taiwan — — 1 1 3 3 10 

China-Macau — — — — — — 2 

Germany — 4 10 21 27 30 21 

Canada — 4 9 12 18 18 10 

Netherlands — 4 9 10 11 12 1 

France — 3 9 13 19 21 14 

Japan — 3 7 9 10 14 29 

Sweden — 3 5 6 9 11 2 

Belgium — 2 4 7 7 7 2 

Denmark — 2 3 4 5 5 1 

Singapore — 2 2 2 2 2 1 

Israel — 1 4 4 4 6 1 

Norway — 1 2 2 3 3 3 

 Джерело: Academic Ranking of World Universities (Shanghai Ranking 

Consultancy) (2019). Mode of access : http://www.shanghairanking.com/ARWU-Statistics-

2019.html.#2   
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Додаток A.2 

Times Higher Education World University Rankings 2019  

United Kingdom (Art, Perfoming Arts & Design) 

Rank 
Name  

Country/Region 

No. of FTE 

Students 

No. of 

students per 

staff 

Internation

al Students 

Female:Mal

e Ratio 

1 University of Oxford 20,298 11.0 40% 46 : 54 

2 University of Cambridge 18,749 10.9 37% 46 : 54 

14 UCL 31,696 10.6 51% 57 : 43 

29 University of Edinburgh 28,153 12.7 41% 60 : 40 

38 King’s College London 24,293 12.1 42% 62 : 38 

57 University of Manchester 36,530 14.5 39% 53 : 47 

78 
University of Roehampton 

London 
20,570 13.2 27% 53 : 47 

=79 University of Warwick 19,649 13.3 41% 50 : 50 

=93 University of Glasgow 24,235 15.3 36% 58 : 42 

106 University of Sheffield 25,577 14.9 35% 50 : 50 

=114 Durham University 16,565 14.8 30% 54 : 46 

=116 University of Birmingham 28,354 15.1 28% 56 : 44 

118 University of Southampton 24,078 13.9 36% 52 : 48 

119 University of York 15,194 14.9 25% 56 : 44 

130 
Queen Mary University of 

London 
16,434 14.0 44% 54 : 46 

141 University of Exeter 20,286 18.0 28% 54 : 46 

 Джерело: Times Higher Education World University Rankings (2020). Mode of access : 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-

ranking#!/page/0/length/25.  

  

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-oxford
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-cambridge
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/ucl
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-edinburgh
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/kings-college-london
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-manchester
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-warwick
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-glasgow
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-sheffield
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/durham-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-birmingham
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-southampton
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-york
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/queen-mary-university-london
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/queen-mary-university-london
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-exeter
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Додаток A.3 

QS World University Rankings® 2019 

(Art & Design) 

 

Rank University Country 

5 University of Oxford United Kingdom 

6 University of Cambridge United Kingdom 

8 Imperial College London United Kingdom 

10 UCL United Kingdom 

18 The University of Edinburgh United Kingdom 

29 The University of Manchester United Kingdom 

31 King's College London United Kingdom 

38 University of Roehampton London United Kingdom 

51 University of Bristol United Kingdom 

54 The University of Warwick United Kingdom 

=69 University of Glasgow United Kingdom 

74 Durham University United Kingdom 

=75 The University of Sheffield United Kingdom 

=79 University of Birmingham United Kingdom 

82 University of Nottingham United Kingdom 

 Джерело: QS TOPUNIVERSITIES [Electronic resource]. – Mode of access : 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-

rankings/2019#sorting=rank+region=140+country=208+faculty=+stars=false+search=  

https://www.topuniversities.com/universities/university-oxford#wurs
https://www.topuniversities.com/universities/ucl#wurs
https://www.topuniversities.com/universities/university-edinburgh#wurs
https://www.topuniversities.com/universities/university-manchester#wurs
https://www.topuniversities.com/universities/university-bristol#wurs
https://www.topuniversities.com/universities/university-warwick#wurs
https://www.topuniversities.com/universities/university-glasgow#wurs
https://www.topuniversities.com/universities/durham-university#wurs
https://www.topuniversities.com/universities/university-sheffield#wurs
https://www.topuniversities.com/universities/university-birmingham#wurs
https://www.topuniversities.com/universities/university-nottingham#wurs
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Додаток Б 

Рейтинг університетів, що готують фахівців з хореографії 

 «ТОП-200 Україна» (2019) 

№ 

з/п 
ЗВО 

Оцінка якості 

науково-

педагогічного 

потенціалу 

Оцінка якості 

навчання  

Оцінка 

міжнародного 

визнання  

Оцінка 

інтегрального 

показника 

діяльності ЗВО 

6 
Сумський державний 

університет 
15,71 17,68 10,11 43,50 

9 

Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка 

16,69 13,90 5,67 36,26 

30 

Національний 

педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова 

12,41 6,50 5,19 24,10 

81 
Київський університет 

імені Бориса Грінченка 
8,78 6,94 2,24 17,96 

108 

Вінницький державний 

педагогічний 

університет імені 

Михайла 

Коцюбинського 

7,11 6,94 1,53 15,58 

110 

Уманський державний 

педагогічний 

університет імені 

Павла Тичини 

7,43 6,17 1,85 15,44 

128 

Київський 

національний 

університет культури і 

мистецтв 

9,26 4,36 0,70 14,32 

148 

Сумський державний 

педагогічний 

університет імені А.С. 

Макаренка 

6,23 5,79 1,62 13,64 

152 
Харківська державна 

академія культури 
7,10 4,33 1,99 13,41 

155 

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет імені В.Г. 

Короленка 

6,31 5,68 1,38 13,37 

186 
Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна академія 
6,29 4,32 0,96 11,57 

Джерело: систематизовано автором 
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Додаток В 

Українські ЗВО, що здійснюють підготовку майбутніх хореографів 

 
№ Назва закладу вищої 

освіти 

Факультет/інститут, 

кафедра 

Кваліфікація Форма 

навчання 

1. 1

. 

Київський національний 

університет культури і 

мистецтва 

Факультет 

хореографічного 

мистецтва 

Бакалавр 

хореографії 

 

Денна 

2. Київський університет 

імені Бориса Грінченка 

Інститут мистецтв  Бакалавр 

хореографії 

Магістр 

хореографії 

Денна  

3. Національний педагогічний 

університет імені М. П. 

Драгоманова 

Факультет мистецтв 

імені Анатолія 

Авдієвського  

Бакалавр 

хореографії 
Денна 

4. Національний університет 

фізичного виховання і 

спорту України 

Тренерський факультет  Бакалавр 

хореографії 

Магістр 

хореографії 

Денна 

5. Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка 

Факультет культури і 

мистецтв 
Магістр 

хореографії 
Денна 

6. Полтавський національний 

педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка 

Психолого-

педагогічний факультет 

Бакалавр 

хореографії 

Магістр 

хореографії 

Денна, 

заочна 

7. Уманський державний 

педагогічний університет 

імені Павла Тичини 

Факультет мистецтв Бакалавр 

хореографії 

Магістр 

хореографії 

Денна 

8. Сумський державний 

педагогічний університет 

імені А.С. Макаренка 

Навчально-науковий 

інститут культури і 

мистецтв 

Бакалавр 

хореографії 

Магістр 

хореографії 

Денна, 

заочна 

9. Харківська державна 

академія культури 

Факультет 

хореографічного 

мистецтва 

Бакалавр 

хореографії 

Магістр 

хореографії 

Денна, 

заочна 

10. Хмельницька гуманітарно-

педагогічна академія 

Гуманітарний 

факультет   

Бакалавр 

хореографії 

Магістр 

хореографії 

Денна, 

заочна 

11. Східноєвропейський 

національний університет 

імені Лесі Українки 

Факультет культури і 

мистецтв  

Бакалавр 

хореографії 

Магістр 

хореографії 

Денна, 

заочна 

 Джерело систематизовано автором  

https://fm.npu.edu.ua/?view=article&id=844:vruchennia-dyplomiv-bakalavram-i-mahistram-fakultetu-mystetstv-imeni-anatoliia-avdiievskoho&catid=89
https://fm.npu.edu.ua/?view=article&id=844:vruchennia-dyplomiv-bakalavram-i-mahistram-fakultetu-mystetstv-imeni-anatoliia-avdiievskoho&catid=89
https://fm.npu.edu.ua/?view=article&id=844:vruchennia-dyplomiv-bakalavram-i-mahistram-fakultetu-mystetstv-imeni-anatoliia-avdiievskoho&catid=89
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Додаток Г 

Освітні програми університетів Великої Британії 

 

Г.1 Роегемптонський університет (University of Roehampton London) 

 

Освітня програма «Танець» («Dance» / BA) 

(освітній рівень – бакалавр мистецтв) 

Факультет танцю  
ЦІЛІ НАВЧАННЯ:  

 розвивати творчий потенціал студентів за допомогою танцювальної 

практики, хореографії, перформансу, дослідження та інших засобів масової 

інформації; 

 розвивати пізнавальний потенціал студентів шляхом читання, 

слухання, письма, обговорення та презентації; 

 заохочувати студентів досліджувати взаємозв'язок між когнітивними, 

аналітичними, інтуїтивними та творчими навичками; 

 формувати наукові, філософські, історичні та соціальні основи 

танцю; 

 забезпечити можливості для практики в різних танцювальних 

техніках та підходах; 

 формувати навички виконання, постановки та викладання; 

 створити умови розвитку творчого потенціалу; 

 сприяти розвитку критичного мислення на основі дискусій та 

поглиблених досліджень; 

 задовольняти вимоги академічного стандарту та потреби й інтереси 

студентів; 

 вдосконалювати універсальні навички письма, управління часом, 

самостійної роботи поряд із міжособистісними навичками, лідерськими якостями, 

командною роботою, що дасть змогу студентам самореалізуватися на робочому 

місці незалежно від галузі. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

 володіти теоретичні і практичні засади зародження та розвитку стилів танцю, його 

ключових фігур; 

 розуміти роль танцювальної практики в мистецтві, ідеях, знаннях; 

 знати соціальні, освітні, громадські функції танцю; 

 визнавати етичні цінності, практикувати, ініціювати та продукувати 

хореографічний твір; 

 здійснювати міждисциплінарні дослідження та виконувати творчі проекти; 

 розуміти як розвивати науково обґрунтовану, здоров’язбережувальну практику 

танцю. 

 

ФОКУС ПРОГРАМИ: програма спрямована на вивчення танцю як багатогранного 

мистецтва в сучасному мультикультурному суспільстві Великої Британії з урахуванням 

світових досягнень; а також з акцентом на соціальний, політичний, етичний, екологічний 

контекст змісту хореографічної освіти. Особливістю програми є інтегрована підготовка 

танцівників-виконавців, хореографів, лідерів, адміністраторів, продюсерів та викладачів 

танцю.  
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ: 

 

Обов’язкові модулі / Вибіркові модулі  
 

Перший рік навчання передбачає виключно  обов’язкові модулі 

 

Compulsory modules / Обов’язкові модулі 
 

#DAN020C101A - Dance Practice 1 / Танцювальна практика 1 

#DAN020C102S - Dance Performance 1/ Танцювальний перформанс 1 

#DAN020C103A - Thinking Through Dance 1 / Мислення через танець 1 

#DAN020C104S - Thinking Through Dance 2 / Мислення через танець 2 

#DAN020C105H - Thinking Through Dance Project / Мислення через танцювальний проект 

#DAN020C147Y - Improvisation and Dance Composition / Імпровізація і танцювальна 

композиція 

 

Другий рік навчання 

DAN020N201A - Dance Practice 2 / Танцювальна практика 2 

DAN020N202S - Dance Performance 2 / Танцювальний перформанс 2 

 

Два модуля на вибір: 

DAN020N211A - Dance Science in Practice / Наука про танці в Практика 

DAN020N212A - Dance History and Politics / Історія та політика танцю  

DAN020N213S - Dance Analysis and Philosophy of Dance / Аналіз танцю та філософія 

танцю 

DAN020N214S - Dance Cultures and Identities / Танцювальні культури та ідентичність 

 

На вибір один з трьох модулів 

 

DAN020N259A - Choreography and Collaboration / Хореографія та співпраця 

DAN020N261H - Choreography and Site / Хореографія та вдосконалення   

DAN020N262S - Choreography and Improvisation / Хореографія та імпровізація 

 

На вибір один з модулів самостійного /незалежного дослідження 

 

DAN020N001H - Dance International Report / Міжнародний аспект танцю 

DAN020N232S - Extended Essay / Розширене есе 

 

Третій рік навчання 

 

Independent Study module / Незалежне дослідження 
DAN040X300Y – Dissertation /дисертація 

 

Вибірковий модуль  

DAN020X301A or S or Y - Dance Practice 3 / Танцювальна практика 3 

 

На вибір один з модулів 

DAN020X311S - Dance Science and Somatics / Танцювальна наука та соматика 

DAN020X312A - Dance Anthropology / Танцювальна антропологія 

DAN020X313A - Dance Philosophy and Aesthetics / Філософія та естетика 

DAN020X326 - Dance, Power and Politics / Танець, влада та політика 
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DAN020X347 - Re-presenting and Embodying Dance History / Презентація та втілення 

історії танцю 

 

Вибіркові (факультативні) модулі (один на вибір)  

 

DAN020X310Y - Dramaturgy and Collaborative Practice /Драматургія та спільна практика 

DAN020X320Y - From Process to Product / Від процесу до продукту 

DAN020X348A – Screendance / Скринданс 

 

Професійні модулі (один на вибір)  

DAN020X332Y - Dance Performance and Repertory / Танцювальний спектакль та репертуар 

DAN020X338A - Dance Movement Psychotherapy Fundamentals / Основи психотерапії 

танцювальних рухів 

DAN020X339Y - The Teaching Artist / Навчання мистецтву 

DAN020X345Y - Applied Lighting and Production for Dance /  Освітлення та оснащення для 

танцю  

 

Примітка: Кожний код модуля складається з трилітерного префікса модуля, що позначає 

програму, до якої він належить (наприклад, BSS 020C103Y = Biosciences), наступні три 

цифри стосуються його кредитної вартості (наприклад, BSS 020 C103Y = 20 кредитів), 

одна літера в середині (наприклад BSS020 З 103Y) позначає  рівень (наприклад , C = 

рівень 4, N = рівень 5, Х = рівень 6), останні три цифри позначають свій 

унікальний номер (наприклад , BSS020C 103 Y), а кінцева літера позначає семестр 

(наприклад, BSS020C103 Y ): A - осінній, S - весняний, H - літній / літній інтенсивний, Y - 

рік, V – співпраця, партнерство. 

 

Джерело: The University of Roehampton London (2018). Dance practice and 

performance. Postgraduate. Retrieved from https://www.roehampton.ac.uk/postgraduate-

courses/dance-practice-and-performance/ 
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Г.2 Роегемптонський університет (University of Roehampton London) 
 

Освітня програма «Хореографія» («Choreography / МA) 

(освітній рівень – магістр мистецтв) 

Факультет танцю 
Загальний обсяг - 240 кредитів  

 120 кредитів обов'язкових модулів 

 60 кредитів вибіркових  модулів 

 60 кредитів дисертація 

 

ЦІЛІ НАВЧАННЯ:  

 розуміння танцю через дослідження, практику і суспільний запит; 

 використання індивідуального підходу до хореографічного дослідження; 

 генерування спільних практик з відомими хореографами, танцюристами та 

артистами-виконавцями; 

 розвиток хореографічного потенціалу  

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:  

Знання та розуміння 

Cтуденти, які успішно завершили програму, здатні: 

 знайти своє хореографічне дослідження в широкому ландшафті мистецтва, ідей і 

знань; 

 розвинути навички хореографічної підготовки, виконання та оцінювання; 

 розвинути етичні навички, навички продюсування хореографічного продукту; 

 розуміти вплив драматургічного мислення на хореографічну практику; 

 розуміти можливості та обмеження хореографічного мислення. 

 

Когнітивні/інтелектуальні навички 

Студенти, які успішно завершили програму, здатні: 

 демонструвати гнучкість мислення в дослідженні, налаштуванні і структуруванні 

хореографічних рухів; 

 розпізнавати «хореографію» в русі, перформансі, письмі та комунікації; 

 генерувати нові ідеї; 

 продуктивно використовувати саморефлексію у практиці; 

 використовувати методи презентації; 

 формулювати конструктивні відгуки та критику. 

 

Ключові/універсальні навички 

Студенти, які успішно завершили програму, здатні: 

 грамотно усно і письмово спілкуватися; 

 ефективно планувати, використовувати тайм-менеджмент; 

 впевнено обговорювати та продукувати ідеї; 

 рефлексувати та аргументи;  

 ухвалювати правильні рішення щодо розв’язання проблем; 

 ефективно працювати в групі, вести переговори, дискутувати; 
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 грамотно виконувати творчі, аналітичні дослідницькі завдання автономно; 

 ефективно отримувати, синтезувати та оцінювати відповідну інформацію. 

 

ФОКУС ПРОГРАМИ: Програма стала першою у своєму роді у Великій Британії              

(2005 р.) і до тепер спирається на глибину і широту досвіду в хореографії, танцювальному 

виконанні, танцювальній практиці, якості досліджень. Враховує потреби випускників, 

хореографів, танцівників-артистів, які бажають продовжити свій професійний розвиток. 

Програма пропонує можливості для хореографічного навчання в гнучкому, менторному 

середовищі. Зміст програми спрямований на «пізнання» танцю, інтегрує практичні, творчі 

та академічні студії. Програма має на меті надати студентам можливість кинути виклик та 

розвинути свою хореографічну практику, сформувати універсальні навички, критичне 

мислення. Програма має міждисциплінарний, кар’єроорієнтований характер. Сферами 

працевлаштування є педагогічна, хореографічна, танцювальна практика. 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ 

Обов’язкові та вибіркові модулі 

 

Перший рік навчання 

Research methods module / Методи дослідження 

DAN040L406A - Ways of Knowing / Методи пізнання 

Обов’язкові модулі 

DAN060L486Y – Choreography /Хореографія  

DAN020L487Y - Dance Practice / Танцювальна практика  

Вибіркові модулі (студенти обирають 1 модуль  на 40 кредитів і один – на 20 кредитів 

або 3 модулі по 20 кредитів) 

DAN020L403A or S – Project / Проект  

DAN040L407Y - Anthropology of Dance / Антропологія танцю 

DAN040L408Y - Politics and Sociology of Dance / Політика і соціологія танцю 

DAN020L410S - Music and Dance / Музика і танець 

DAN020L416S - The Performance of Heritage: Dance in Museums, Galleries and Historic Sites 

/ Мистецька спадщина: Танець в музеях, галереях та історичних пам'ятках 

DAN020L422S - Classicism and Power / Класицизм і влада 

DAN020L423S - Mediated Choreography / Медіація у хореографії 

DAN020L424S - People Moving, People Dancing / Люди, що рухаються; Люди, що 

танцюють 

DAN040L425Y - History, Philosophy and Dance / Історія, філософія і танець 

DAN020L484Y - Applied Lighting Design and Production for Dance / Освітлення, дизайн і 

оснащення для танцю 

DAN060L485Y  Choreographic Thesis / Хореографічна дисертація 

 

Джерело: The University of Roehampton London (2018). Dance practice and 

performance. Postgraduate. Retrieved from https://www.roehampton.ac.uk/postgraduate-

courses/dance-practice-and-performance/ 
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Г.3. Університет Мідлсекс (Middlesex University London) 

Освітня програма «Танцювальний перфоманс»  

(BA (Hons) Dance Performance)) 

(освітній рівень – бакалавр мистецтв) 
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Джерело: Middlesex University (2020). Dance performance. BA Honours. Retrieved from 

https://www.mdx.ac.uk/courses/undergraduate/dance-performance./ 
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Г.4. Університет Фальмоут (Falmouth University) 

Освітня програма «Танець і хореографія»  

(BA (Hons) Dance&Choreography)) 

(освітній рівень – бакалавр мистецтв) 
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Джерело: The Falmouth University. (2019). Dance&Choreography. BA 

Honours. Retrieved from https://www.falmouth.ac.uk/study/undergraduate/dance-

choreography 
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Г.5. Університет Бедфордшир (University of Bedfordshire) 

Освітня програма «Танець і професійна практика»  

(Dance and Professional Practice BA)) 

(освітній рівень –Бакалавр мистецтв) 
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Джерело: The University of Bedfordshire. (2018). Dance and Professional Practice BA 

(Hons). Retrieved from https://www.beds.ac.uk/howtoapply/courses/undergraduate/next-

year/dance-and-professional-practice/ 
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Г.6. Університет Бедфордшир (University of Bedfordshire) 

Освітня програма «Танцювальний перфоманс і хореографія»  

(Dance Performance and Choreography MA) 

(освітній рівень – магістр мистецтв) 
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Джерело: The University of Bedfordshire. (2019). Dance Performance and 

Choreography MA. Retrieved from 

https://www.beds.ac.uk/howtoapply/courses/postgraduate/next-year/dance-performance-and-

choreography/ 
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Г.7. Університет Уолверхемптон (University of Wolverhampton) 

Освітня програма «Танець» (BA (Hons) Dance) 

(освітній рівень – бакалавр мистецтв) 
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Джерело: The University of Wolverhampton (2018). BA (Hons) Dance. Retrieved from 

https://www.wlv.ac.uk/courses/ba-hons-dance/ 
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Г.8. Університет Уолверхемптон (University of Wolverhampton) 

Освітня програма «Танець» (MA Dance) 

(освітній рівень – магістр мистецтв) 
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Джерело: The University of Wolverhampton (2018). MA Dance. Retrieved from 

https://www.wlv.ac.uk/courses/ma-dance/ 
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Г.9. Університет Единбургу (The University of Edinburgh) 

Освітня програма «Наука танцю та освіта» («Dance Science and 

Education»,  MSc)  

Year 1  

Compulsory courses 

Dance Pedagogy 

EDUA11209 40 credits 

Preventive Dance Medicine 

EDUA11210 20 credits 

The sources of knowledge: Understanding and analysing research literature 

REDU11046 10 credits 

Conceptualising research: Foundations, assumptions and praxis 

REDU11045 10 credits 

Dissertation ( MSc Dance Science & Education ) 

REDU11089 60 credits 

Course options 

Group A 

Select exactly 40 credits in this group. 

Level 10 courses  

Select between 0 and 20 credits from  

AND Level 11 courses  

Select between 20 and 40 credits from Level 11  

 

NOTES: 
Choice of course is subject to approval by the Programme Director. 

 Assessment of physical activity and body composition (10 credits) 

 Coaching and performance 

 Conditioning Physiology (20 credits) 

 Nutritional factors and ergogenic aids 

 Pediatric factors in sport (10 credits) 

 Peak performance (20 credits) 

 Physical activity for health (20 credits) 

 Physio-mechanical aspects of resistance training (20 credits) 

 Planning and instruction for performance (20 credits) 

 Psychology of physical activity (20 credits) 

 Stress: coping and control (20 credits) 

 
Джерело: The University of Edinburgh (2018). Dance Science and Education.  Retrieved 

from https://www.ed.ac.uk/studying/postgraduate/degrees/index.php?r=site/ 

view&edition=2021&id=421 

  

http://www.drps.ed.ac.uk/20-21/dpt/cxedua11209.htm
http://www.drps.ed.ac.uk/20-21/dpt/cxedua11210.htm
http://www.drps.ed.ac.uk/20-21/dpt/cxredu11046.htm
http://www.drps.ed.ac.uk/20-21/dpt/cxredu11045.htm
http://www.drps.ed.ac.uk/20-21/dpt/cxredu11089.htm
http://www.drps.ed.ac.uk/20-21/dpt/cx_schindex.htm
http://www.drps.ed.ac.uk/20-21/dpt/cxedua11398.htm
http://www.drps.ed.ac.uk/20-21/dpt/cxedua11053.htm
http://www.drps.ed.ac.uk/20-21/dpt/cxedua11332.htm
http://www.drps.ed.ac.uk/20-21/dpt/cxedua11041.htm
http://www.drps.ed.ac.uk/20-21/dpt/cxsprt11005.htm
http://www.drps.ed.ac.uk/20-21/dpt/cxsprt11011.htm
http://www.drps.ed.ac.uk/20-21/dpt/cxedua11040.htm
http://www.drps.ed.ac.uk/20-21/dpt/cxsprt11002.htm
http://www.drps.ed.ac.uk/20-21/dpt/cxedua11038.htm
https://www.ed.ac.uk/studying/postgraduate/degrees/index.php?r=site/
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Додаток Д 

Освітні програми підготовки хореографів в Україні 

Д.1 Київський університет імені Бориса Грінченка 

Освітньо-професійна програма «Хореографія» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
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Джерело: Київський університет імені Бориса Грінченка (2018).  Освітньо-

професійна програма 024.00.01 Хореографія (за видами) першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти. Взято з 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstupnikam/im/bak/2018/op_bak_khor.pdf 
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Д.2. Уманський державний педагогічний університет  

імені Павла Тичини 

Освітньо-професійна програма «Хореографія» 

першого рівня вищої освіти (бакалавр) 
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Джерело: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. 

(2019). Освітньо-професійна програма «Хореографія» для першого рівня вищої освіти 

(бакалавр). Взято з https://udpu.edu.ua/documents/educational-programs/.pdf. 
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Д.3. Уманський державний педагогічний університет  

імені Павла Тичини 

Освітньо-професійна програма 

«Середня освіта (Хореографія). Художня культура» 

першого рівня вищої освіти (бакалавр) 
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Джерело: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. 

(2019). Освітньо-професійна програма «Хореографія» для першого рівня вищої освіти 

(бакалавр). Взято з https://udpu.edu.ua/documents/educational-programs/.pdf. 
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Додаток Е 

Навчальні плани підготовки хореографів в Україні 

 

Е.1. Київський університет імені Бориса Грінченка  

Спеціальність 024 «Хореографія» (бакалавр) 
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Джерело: Київський університет імені Бориса Грінченка (2018). Освітньо-

професійна програма 024.00.01 Хореографія (за видами) першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти. Взято з 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstupnikam/im/bak/2018/op_bak_khor.pdf 
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Е.2. Київський університет імені Бориса Грінченка (магістр) 

Спеціальність 024 «Хореографія» (магістр) 
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Джерело: Київський університет імені Бориса Грінченка (2018).  Освітньо-

професійна програма 024.00.01 Хореографія другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Взято з 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstupnikam/im/mag/2018/op_mag_khoreograf.

pdf 
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Е.3. Полтавський національний педагогічний університет  

імені В. Г. Короленка 

Спеціальність 024 «Хореографія» (бакалавр) 

  

Джерело: Полтавький національний педагогічний університет імені 

В. Г. Короленка (2018). Кафедра хореографії. Взято з 

http://ped.pnpu.edu.ua/index.php/horeografia/  

http://ped.pnpu.edu.ua/index.php/horeografia/
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Додаток Ж 

Порівняльна таблиця організації професійної підготовки хореографів в 

університетах Великої Британії та України 

Критерій 

порівняння 
Велика Британія Україна 

Освітня кваліфікація  

 

 

Галузь знань  

«Танець, драматургія, 

виконання». 

Спеціальності: 

«Танець»;  

«Хореографія»; 

«Танець і культура»; 

«Типи танцю»; 

«Соціальний танець»; 

«Театр танцю»; 

«Сучасний танець»; 

«Історія танцю»; 

«Постановка танцю». 

Галузь 02 «Культура і мистецтво». 

Спеціальність 024 «Хореографія». 

Галузь 01 «Освіта / Педагогіка». 

014 «Середня освіта (Хореографія)».  

  

Професійна 

кваліфікація  

Галузь 34 «Культура, 

медіа та спортивні 

професії» («Culture, Media 

and Sport Occupations»). 

Напрям 341 «Мистецтво, 

література, медіа» 

(«Artistic, Literary and 

Media Occupations»). 

Спеціальність 3414 

«Танцівники і 

хореографи» («Dancers 

and choreographers»). 

 

Галузь 2 «Професіонали».  

Напрям 2454 «Професіонали в галузі 

хореографії». 

2454.1 «Мистецтвознавці 

(хореографія)». 

2454.2 «Хореографи і танцюристи». 

2454.1. 22862  

«Мистецтвознавець (хореографія)». 

2454.2 «Аранжувальник балетний». 

2454.2 «Артист (танцювального 

ансамблю, танцювального та 

хорового колективу, ансамблю пісні й 

танцю та ін.)».  

2454.2 «Артист балету».  

2454.2 «Артист балету (соліст)».  

2454.2 «Артист балету на льоду».  

2454.2 «Асистент балетмейстера».  

2454.2 «Балетмейстер».  

2454.2 «Балетмейстер-постановник».  

2454.2 «Керівник танцювального 

колективу».  

2454.2 «Концертмейстер із класу 

балету».  

2454.2 «Репетитор з балету».  

2454.2 «Хореограф».  

2454.2 «Член колегії (сценарної, 

художньо-експертної в галузі 

хореографії)».  

232 «Викладачі закладів середньої 

освіти». 

234 «Вчителі спеціалізованих 

навчальних закладів». 
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232 «Викладачі закладів середньої 

освіти». 

234 «Вчителі спеціалізованих 

навчальних закладів». 

Освітній рівень Бакалавр гуманітарних 

наук (BА). 

Магістр гуманітарних 

наук (MА). 

Магістр природничих наук 

(MSc, MRes). 

Магістр філософії (MPhil).  

Доктор філософії (PhD). 

Диплом (PgD). 

Сертифікат (PgCert). 

Бакалавр хореографії.  

Магістр хореографії. 

Органи управління 

та контролю якості 

вищої освіти 

Департамент освіти 

(Department for Education),  

Рада університетів 

Великої Британії (UUK), 

Ради та експертні комісії, 

зокрема Рада з оцінювання 

якості вищої освіти, Ради з 

фінансування вищої освіти 

Англії (HEFCE), Шотландії 

(SHEFC), Уельсу (HEFCW) 

та Північної Ірландії, 

Агентство забезпечення 

якості вищої освіти (QQA), 

Рада з оцінювання якості 

вищої освіти (HEQC), 

Комітет якості вищої 

освіти (QAC), 

Британська рада танцю 

(BDC), Рада танцю та 

педагогічної підготовки 

(CDET), Королівська 

академія танцю (RAD), 

Національна асоціація 

викладачів танцю 

(NDTA), Королівське 

товариство вчителів 

танцю (ISTD), заклади 

вищої освіти. 

Міністерство освіти і науки України, 

Міністерство культури України, 

Національне агентство забезпечення 

якості вищої освіти (НАЗЯВО), 

заклади вищої освіти. 

Нормативно-

законодавча база 

«Закон про реформування 

освіти» (1988), «Закон про 

подальшу та вищу освіту» 

(1992), ««Закон про вищу 

освіту» (2004), «Закон про 

вищу освіту та науково-

дослідницьку діяльність» 

(2017), освітній стандарт 

«Танець. Драматургія. 

Конституція України, Закон України 

«Про освіту» (2017), Закон України 

«Про вищу освіту» (2014), Стандарти 

вищої освіти за спеціальністю 024 

«Хореографія» для першого 

(бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти 

(2020). 
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Виконання» (2015, 2019), 

професійний стандарт 

«Танцювальне лідерство» 

(2011), «Національний 

класифікатор професій» 

(2015), «Національний 

професійний стандарт» 

(2011). 

Кількість ЗВО, у 

яких запропонована 

підготовка 

хореографів 

29 університетів (118 

освітніх програм першого 

(бакалаврського) рівня),  

17 університетів (27 

освітніх програм другого 

(магістерського) рівня). 

33 ЗВО (106 освітніх програм 

першого (бакалаврського) рівня),  

19 ЗВО (32 освітні програми другого 

(магістерського) рівня). 

Форма навчання Денна, заочна, змішана. Денна, заочна. 

Термін навчання,  

кредити ЄКТС 

Бакалавр – 3 роки (180 

кредитів). 

Магістр – 1 рік (90 

кредитів). 

Доктор філософії – 3-6 

років. 

Бакалавр – 4 роки (240 кредитів). 

Магістр – 1,5–2 роки (90–120 

кредитів). 

Доктор філософії – 3-4 роки. 

Освітні програми Освітньо-професійні; 

Освітньо-наукові 

(базові, комбіновані, 

спільні, дуальні, 

міждисциплінарні, 

сертифікатні, дипломні). 

Освітньо-професійні. 

Освітньо-наукові.  

 

Типові назви 

освітніх програм  

«Танець».  

«Хореографія». 

«Танець і культура». 

«Типи танцю». 

«Соціальний танець». 

«Театр танцю». 

«Сучасний танець». 

«Історія танцю». 

«Постановка танцю». 

«Танець та музика». 

«Фізична культура і 

танець». 

«Хореографія та медіа». 

«Хореографія та 

лідерство».  

«Танець і соматика». 

«Хореографія і 

соціологія». 

«Філософія танцю та 

історія».  

«Танцювальна драматургія 

та історія танцю».  

«Хореографія та 

антропологія».  

«Сучасна хореографія». 

«Класична хореографія». 

«Бальна хореографія». 

«Народна хореографія». 

«Середня освіта (Хореографія)». 
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«Танцювальна медицина і 

наука». 

Компоненти змісту 

освіти 

Мистецько-світоглядна. 

Спеціально-технічна. 

Спеціально-фізична.  

Естетично-поведінкова.  

Практико-орієнтована. 

Загальна компонента. 

Професійна, зокрема практична, 

компонента, 

 

Практична 

підготовка 

Відвідування 

ознайомлювальних 

семінарів-практикумів 

для формування й 

розвитку мотивації до 

професійної діяльності;  

участь-реєстрація у 

фахових танцювальних 

товариствах та 

асоціаціях;  

відвідування коуч-сесій, 

тренінгів і майстер-класів 

топ-хореографів світу; 

набуття досвіду роботи в 

міждисциплінарній 

команді фахівців;  

участь у програмах «Pro-

Am» (танцювальне 

наставництво) для 

набуття педагогічного 

досвіду; стажування 

(«first hand’ experience») у 

відомих хореографічних 

школах («авторських 

школах») за кордоном. 

Навчальна, виробнича, педагогічна, 

науково-дослідницька, науково-

педагогічна, асистентська, 

переддипломна. 

Форми та методи 

навчання 

Дидактично-демократична 

модель навчання.  

Інноваційні методи й 

технології навчання 

хореографії: навчання на 

основі танцювального 

досвіду («experience-based 

learning»), симуляційне 

навчання («simulation 

techniques»), 

міжособистісна взаємодія 

(«іnterpersonal learning»), 

попередня фізична 

експертиза; покрокове 

(аналітичне) навчання 

(«step-by-step (analytic) 

learning»), танцювальна 

мультиплікація, 

танцювальна координація, 

Форми: лекції, практичні, 

семінарські, індивідуальні заняття, 

консультації. 

Методи: словесні (лекція, розповідь, 

бесіда, робота з друкованими 

виданнями); наочні (метод 

демонстрації, ілюстрування, 

відеометод), практичні (метод 

проектів, виконання різноманітних 

вправ, метод самостійного виконання 

практичних завдань). 

«YouTube», «Facebook», 

«Instagram», «Google Classrooms», 

«ZOOM». 
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ментальні хореографічні 

карти, візуальна матриця, 

спортивні фітнес-

технології; рефлексивний 

щоденник, техніки 

соматичного навчання, 

техніки соціально-

емоційного навчання, 

колаборативне навчання, 

групова хореографія. 

Платформи: 

«WebDANCE», «Semantic 

Web» та «3D»,  

«YouTube», «Facebook», 

«Instagram», «Vimeo», 

«Google Classrooms», 

«Dropbox», «ZOOM». 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Підсумкова комплексна 

атестація, магістерська 

робота. 

Кваліфікаційний комплексний іспит зі 

спеціальності. 

Кваліфікаційна робота. 

Акредитація й 

ліцензування 

освітньої програми, 

професійна реєстрація 

Інституційна перевірка. 

Агентство забезпечення 

якості вищої освіти (QAA), 

сертифікат про 

акредитацію. Рада з 

оцінювання якості вищої 

освіти (HEQC). 

Сертифікат про акредитацію. 

Національне агентство із забезпечення 

якості вищої освіти (НАЗЯВО). 

 

Сприяння розвиткові 

кар’єри 

Обов’язкове 

запровадження кар’єрних 

модулів. 

Професійна сертифікація в 

професійних асоціаціях та 

організаціях 

Стажування в 

хореографічних 

колективах.  

Участь у програмі 

«Танцювальне лідерство». 

Ефективне функціювання 

сервісу з 

працевлаштування при 

університетах. 

Реєстрація танцівників у професійних 

міжнародних і національних асоціаціях 

та організаціях. 

 

Сфери 

працевлаштування 

Хореографія; викладання; 

управління; наукові 

дослідження; 

продюсування. 

Мистецько-хореографічна діяльність, 

педагогічна діяльність. 

 

 

Джерело: систематизоване автором. 
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Додаток К 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

Наукові праці, в яких опубліковано основні результати дослідження 

 

Наукові праці, в яких опубліковано основні результати дослідження 

1. Бідюк, Д. Є. (2016). Дидактичні засади професійної підготовки 

хореографів в університетах Великої Британії. Вісник Черкаського 

університету. Серія «Педагогічні науки», (10), 132–139. 

2. Бідюк, Д. Є. (2018). Стандартизація професійної підготовки 

хореографів у британському досвіді. Сучасні інформаційні технології та 

інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, 

досвід, проблеми, (52), 228–232. 

3. Бідюк, Д. Є. (2019). Філософія сучасної хореографічної освіти. 

Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія. 10 (4), 132–139. 

4. Бідюк, Д. Є., & Бідюк, Н. М. (2020). Сучасна хореографічна освіта: 

британський та український досвід. Педагогічний часопис Волині, 1 (16), 7–

16. 

5. Bidyuk, D. (2016). Using web-based technologies and tools in future 

choreographers’ training: British experience. Comparative Professional Pedagogy, 6 

(3), 49–56. 

6. Bidyuk, D. (2018). Professional training of choreography students in 

European universities. Comparative Professional Pedagogy, 6 (3), 39–46. 

Наукові праці, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

7. Бідюк, Д. Є. (2016). Педагогічні традиції британської хореографічної 

освіти. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти». 

Умань: ФОП Жовтий О. О. 

8. Бідюк, Д. Є. (2017). Ефективні методи навчання бальної хореографії 

в британській освітній практиці. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні стратегії розвитку 

хореографічної освіти». Умань: ФОП Жовтий О. О. 

9. Бідюк, Д. Є. (2017). Методичні аспекти хореографічної підготовки у 

спортивних танцях: британський досвід. Матеріали ІV Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Формування професійно-мобільного 

фахівця: європейський вимір». Львів: ПП Ощипок М. М. 

10. Бідюк, Д. Є. (2017). Професійна підготовка майбутніх хореографів: 
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Матеріали VIІ Міжнародного науково-методологічного семінару «Розвиток 

порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та 

інтеграційних процесів» Київ; Хмельницький: ХНУ. 
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12. Bidyuk, D. Ye. (2017). Mastering choreography in UK higher 

education Practice. Матеріали VI Міжнародного науково-методологічного 
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14. Bidyuk, D. Ye. (2018). Multidimensional model for teaching 
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конференції «Якість вищої освіти: Українська національна система та 
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15. Bidyuk, D. Ye. (2019). Future Professional Dancers’ Teaching in Royal 
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Наукові праці, що додатково відображають результати дисертації 
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порівняльний аспект. Хмельницький: ФОП Бідюк Є. І.  

 

Додаток підготовлено автором. 
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Додаток Л 

Відомості про апробацію результатів дослідження 

 

Апробація проміжних і кінцевих результатів дослідження 

відбувалася шляхом участі дисертанта на науково-практичних конференціях 

різного рівня:  

1. Міжнародна науково-практичної конференції «Якість вищої освіти: 

Українська національна система та Європейські практики» (Київ, 2018), очна 

форма участі. Тема доповіді: Multidimensional model for teaching choreography 

at UK universities.. 

2. VI Міжнародний науково-методологічний семінар «Професійне 

становлення особистості: проблеми і перспективи» (Хмельницький, 2017), 

очна форма участі. Тема доповіді: Providing continuing professional 

development for dance artists in Great Britain. 

3. VI Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток 

порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та 

інтеграційних процесів» (Хмельницький, 2017), очна форма участі. Тема 

доповіді: Mastering choreography in UK higher education Practice. 

4. VII Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток 

порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та 

інтеграційних процесів» (Хмельницький, 2018), очна форма участі. Тема 

доповіді: Європейські імперативи хореографічної освіти. 

5. VIII Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток 

порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та 

інтеграційних процесів» (Хмельницький, 2019), очна форма участі. Тема 

доповіді: Future Professional Dancers’ Teaching in Royal Academy of Dance. 

6. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти», очна форма 

участі. (Умань, 2016). Тема доповіді: Педагогічні традиції британської 

хореографічної освіти. 

7. III Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти», очна форма 

участі. (Умань, 2017). Тема доповіді: Ефективні методи навчання бальної 

хореографії в британській освітній практиці. 

8. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 

питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх 

фахівців» (Хмельницький, 2017), очна форма участі. Тема доповіді: 

Професійна підготовка майбутніх хореографів: проблеми і перспективи. 
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9. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування 

професійно-мобільного фахівця: європейський вимір» (Львів, 2017),  очна 

форма участі. Тема доповіді:Методичні аспекти хореографічної підготовки у 

спортивних танцях: британський досвід. 

 

Основні положення й результати дисертації оприлюднено на 

засіданнях і науково-методичних семінарах кафедри психології та педагогіки 

Хмельницького національного університету (2015 – 2018).  

Автор неодноразово брав участь у міжнародних чемпіонатах світу зі 

спортивних танців та конгресах у Великій Британії («Blackpool Dance 

Festival», 2012 – 2013, 2017 – 2019; «UK Open Championship», 2013, 2017 – 

2020; «Blackpool Dance Festival International Congress», 2019); у майстер-

класах і тренінгах топ-хореографів світу й Великої Британії; вивчав 

методичний досвід навчання майбутніх хореографів у хореографічних 

школах та університетах Великої Британії.  
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Додаток М  

Довідки про впровадження результатів дисертаційного дослідження 
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