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ВСТУП
На початку ХХІ століттѐ світ все більше усвідомляю позитивну
роль танця в таких сферах, ѐк охорона здоров'ѐ, освіта молоді, арттерапіѐ. Специфіка хореографічного мистецтва полѐгаю у його
різнобічній дії на лядину, що зумовлено самоя природоя танця ѐк
синтетичного виду мистецтва. Хореографічна освіта удосконаляю тіло
лядини, впливаю на розвиток уѐви та емоційної сфери особистості,
забезпечую вишкіл творчого продуктивного мисленнѐ.
На сучасному етапі в ювропейському науковому просторі
актуалізуятьсѐ проблеми розвитку хореографічного мистецтва та
вдосконаленнѐ професійної підготовки майбутніх танцівників. Шлѐх
ювропейської та світової інтеграції зумовляю необхідність інтенсивних
змін в освітньому просторі. Ідеѐ підвищеннѐ статусу мистецької освіти
(у т.ч. і хореографічної) знаходитьсѐ в центрі уваги Міжнародної
асоціації експертів та практиків із питань зв’ѐзків освіти й мистецтва,
створеної при ЮНЕСКО. Саме тому останніми роками відбуваятьсѐ
модернізаційні процеси в хореографічній освітній галузі, ѐкі
здійсняятьсѐ за такими основними напрѐмами: збереженнѐ
національних
танцявальних
традицій,
розвиток
сучасної
хореографічної освіти, розвиток хореографії в контексті мистецької
освіти та арт-терапії.
Навчально-методичний
посібник
повністя
відповідаю
четвертому змістовому модуля навчальної програми «Історіѐ
хореографічного мистецтва», метоя та завданнѐм ѐкої ю: аналіз
провідних етапів та тенденцій розвитку світового хореографічного
мистецтва, формуваннѐ у майбутніх учителів хореографії цілісної
системи знань що до хореографічної освіти. Посібник ю
основоположним у формуванні світоглѐду учнів у галузі танця,
визначаю знаннѐ основних етапів розвитку хореографічного
мистецтва, становленнѐ і розвитку мистецтва балету, основні відмінні
особливості хореографічного освіти різних країн, знайомить з
творчістя видатних майстрів балету минулого і сьогоденнѐ.
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Змістовий модуль 1.
РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ
Тема 1.1. Розвиток хореографічної освіти в контексті європейських
провідних балетних шкіл
1.1.1. Розвиток хореографічної освіти в Італії та Франції
Розвиток хореографічної освіти маю складний і суперечливий
характер, що обумовлений високоя значущістя спадкоюмності в
системі виробленнѐ спеціальних знань, умінь і навичок, ѐкі формуять
специфічну традиція, покликану зв'ѐзувати поколіннѐ творців
мистецтва і культури. Глибоке знайомство з живописом, музикоя,
драматичним театром, кращими зразками кінематографічного
мистецтва, літературоя – обов'ѐзковий компонент майстерності
майбутнього хореографа.
У XVII-XVIII ст. ще тільки починало формуватисѐ освітню поле
хореографії. Воно виражалосѐ в активних пошуках упорѐдкуваннѐ й
систематизації танця; затвердженнѐ методики позицій (П. Бошан),
виробленнѐ «нового» (тобто сценічний) театрально-танцявальної
мови (Р. Фейе), починав свої експерименти в області діювої
хореографії Ж.Ж. Новерр (XVIII). Тільки на початку XIX ст. створив
систему академічного танця і аналітичну хореографія (тобто
анатомо-фізіологічна схема поведінки танцівника і синоптичні
таблиці, застосовувані в навчально-виховному процесі) К. Блазіс.
Привабливими у контексті комплексного дослідженнѐ
ювропейської хореографічної спадщини ю вивченнѐ теоретичних
праць 20-50-х років (Ф. Лопухов, К. Гойлезовський, М.Фокін та ін.),
робіт з опрацяваннѐ проблеми історичної класифікації танця від
часів середньовіччѐ до середини ХХ ст. (Л.Блок), систематизації
видовищних хореографічних форм (Н. Шереметтювська).
В.Гаювський зазначаю, що витоками мистецьких процесів
поѐсняютьсѐ тісний зв'ѐзок між хореографічними школами Америки
та Європи, так танець модерн виник у протестантських країнах
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(Німеччина, США), а класичний танець – у католицьких (Італіѐ,
Франціѐ). Проте, ідеї ритмічного вихованнѐ в Європі ХХ ст. придбали
популѐрності в різних країнах: Великій Британії, Італії, Німеччині,
Франції, Швейцарії.
Синтез мистецтв, ѐкий звертаютьсѐ до всіх органів чуттѐ лядини,
на сьогоднішній стадії розвитку хореографічної освіти ю визначальним
фактором його актуальності. На думку доктора філологічних наук,
професора Дмитра Сергійовича Наливайко, тип творчості охопляю
«внутрішньо цілісні системи естетичних понѐть і уѐвлень (про красу, її
природу, структуру, функції і т.д.), специфічне відчуттѐ і розуміннѐ
форми, ѐкі складаятьсѐ в різних регіонах світу на різних стадіѐх
розвитку художньої культури і залишаятьсѐ в різних модифікаціѐх
певним ѐдром, стійкоя динамічноя юдністя художнього мисленнѐ на
наступних стадіѐх її розвитку».
Хореографічна освіта в Італії перебуваю на периферії художніх
інтересів серйозних митців, а саме – серед розважальних видовищ.
Не зважаячи на те, що римську танцявальну школу у 1940 р. очолила
послідовницѐ ідей Ф. Дельсарта і Е.Ж. Далькроза – І. Руська,
італійська хореографіѐ зазнала незначних ритмопластичних змін. Нині
в Італії працяять близько 100 танцявальних груп, але у світовому
контексті вони не маять такої ваги, ѐк, наприклад, італійський
оперний театр, кінематограф або мистецтво fashion.
Італійській школі властива віртуозна техніка, строгий стиль,
манера руху стрімка, рвучка, наскільки напружена і часом незграбна.
В її формуванні можна виділити два етапи1:
1) староіталійська школа, пов'ѐзана з ім'ѐм Фоссано (XVIII ст. до
1837 р.);
2) ново італійська школа, пов'ѐзана з ім'ѐм Карло Блазіс (з 1837 р).
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
(AFAM) це навчальні заклади ѐкі даять художня, музичну
і хореографічну освіту вищого рівнѐ в Італії. Даний тип навчаннѐ
1

Ивлева Л.Д. Историѐ преподаваниѐ танца: учебное пособие / Л.Д. Ивлева. – Челѐбинск,
2011. – 2-е изд. – 142 с.
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прирівняютьсѐ університетській системі, і ѐк Інститути AFAM, так і
університети перебуваять під контролем Міністерства освіти,
університетів і досліджень (створено в 1999 році).
Традиційно Академії мистецтв і Консерваторії в Італії були
частиноя шкільної системи, тому знаходилисѐ під опікоя
Міністерства освіти. Але на початку 90-х років численні протести
студентів даних установ привели до необхідності присудити
університетський рівень дипломам академій і консерваторій, ѐкі
також були переведені під керівництво Міністерства Університетів
(в ті часи це відомство було відокремлено від Міністерства Освіти).
Основні причини даної реформи:
• по-перше, аналогічним інститутам у Європі був наданий статус
університету,
в
результаті
дані
установи
були
більш
конкурентоспроможними на ринку освіти в порівнѐнні з італійськими
інститутами, хоча останні пропонували той же курс навчаннѐ;
• по-друге, університети Італії відкрили курси навчаннѐ у сфері
мистецтва і музики, конкуруячи, таким чином, з академіѐми і
консерваторіѐми.
За даними мотивами Урѐд Італії в 1999 році переглѐнуло
сформовану ситуація і прирівнѐв академії і консерваторії до
університетів.
На сьогоднішній день в AFAM входѐть:
- Академіѐ витончених мистецтв (Accademia di belle arti);
- Національна академіѐ танця (Accademia Nazionale di Danza);
- Національна академіѐ театрального мистецтва (Accademia
Nazionale d'Arte Drammatica);
- Інститут промислового мистецтва (Istituto superiore per le
industrie artistiche (ISIA). Це державний інститут, що пропоную
особливе навчаннѐ в сфері дизайну (графічний дизайн);
- Музичні консерваторії (Conservatori di musica);
- Музичні інститути (Istituti musicali pareggiati).
Структура курсу в AFAM така ж, ѐк і в університетах: три роки
основного навчаннѐ пляс 2 роки – спеціалізаціѐ. Що стосуютьсѐ
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запису іноземних студентів на курси в Інститути AFAM, Міністерство
освіти, університетів і досліджень даю посиланнѐ на правила, що
регуляять «Надходженнѐ на програми навчаннѐ в університетські
установи» за винѐтком невеликих деталей. Так, наприклад, треба
заповнявати Modello A bis (анкета-заѐва на вступ до вишу в галузі
мистецтва і музики), а не Modello A (длѐ трьох ступенів). Також
Інститути AFAM, ѐк правило, вимагаять додаткові документи від
іноземних студентів. Наприклад, детальні програми навчаннѐ
(Curriculum studi).
Як і в університетах, в Інститутах AFAM 1 вереснѐ передбачена
перевірка знань італійської мови длѐ іноземних абітуріюнтів. Якщо
майбутній студент вдало проходить тест з італійської мови, на нього
чекаю друге випробуваннѐ – спеціалізований тест за обраним
напрѐмом. Університети та інститути Італії, ѐк правило, маять право
вводити додаткові випробуваннѐ длѐ студентів, тому іспити можуть
мінѐтисѐ від установи до установи.
Прийнѐто вважати, що длѐ французької балетної школи
характерна висока виконавська техніка, витончений стиль, манера
руху м'ѐка, легка, граціозна, часом кілька вишукана. Розвиток
класичного танця у Франції можна умовно розділити на чотири
етапи2:
- старофранцузький, пов'ѐзаний з Огястом Вестрісом (16601795);
- ампірний, пов'ѐзаний з Карлом Блазісом (1795-1827);
- тальонізм, що вклячаю в себе всі ці три етапи (1827-1850);
- сучасний (характеристика його – змішаність) (1850).
Перша в світі Академіѐ танця з'ѐвиласѐ у Франції в ХVІІ ст. і була
заснована в 1661-му році за указом Лядовика 14-го. Педагогічний
склад академії вклячав в себе 13 майстрів танця. Педагоги академії
танця, регулѐрно зустрічалисѐ в таверні недалеко від Лувру, де і
проходили їхні репетиції.
2

Ивлева Л.Д. Историѐ преподаваниѐ танца: учебное пособие / Л.Д. Ивлева. – Челѐбинск,
2011. – 2-е изд. – 142 с.
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Безперечноя заслугоя Паризької академії танця ю кодифікаціѐ,
тобто перенесеннѐ правил і норм характерноя і класичної
хореографії на письмові джерела. Це стало потужним поштовхом до
розвитку, а також поширеннѐ цих танців по всьому світу, так ѐк
спрощувало процес навчаннѐ танцѐм. До того ж, письмові джерела
поклали початок систематизації та накопичення практичних
елементів класичної хореографії.
Моріс Бежар – балетмейстер-новатор, педагог, танцівник,
наслідувач концепції універсального чоловічого
танця, що маю витоки у традиціѐх античних
видовищ та масових дійств різних народів. У
дитинстві Моріс був хворобливоя, слабкоя
дитиноя, і лікар порадив йому занѐттѐ спортом,
але, почувши від батьків про пристрасне
захопленнѐ хлопчика театром, рекомендував
класичний танець. У 1941 році Моріс почав
навчатисѐ хореографії, а в 1944 році вже
дебятував в балетній трупі марсельської Опери. Однак у класичному
балеті він не приживсѐ і в 1945 році переїхав до Парижа, де протѐгом
декількох років брав уроки у відомих викладачів, в результаті чого
освоїв безліч різних хореографічних шкіл. На початку своюї кар'юри
Бежар змінив безліч труп: він працявав у Ролана Петі і Жанін Шарра в
1948 році, виступав в «l’International Ballet» в Лондоні в 1949 році і в
Королівському шведському балеті в 1950-1952 роках.
Під час занѐть танцѐми в Марселі йому доводилосѐ постійно
чути про те, що марселець Петіпа став великим хореографом і
прославивсѐ на весь світ. Коли Бежару виповнивсѐ 21 рік і він
танцявав в англійській трупі в Лондоні, йому довелосѐ багато
працявати над класичним репертуаром з Миколоя Сергюювим, ѐкий
протѐгом чверті століттѐ асистував Петіпа. У Швеції Бежар танцявав у
трупі «Кульберг-Балеттен», і коли там дізналисѐ, що він володію
хореографіюя Петіпа, його попросили поставити велику па-де-де з
«Лускунчика» длѐ Стокгольмської опери. Це був перший відновлений
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їм дует, найбільш близький до оригіналу. У Швеції Бежар дебятував
ѐк хореограф, поставивши длѐ кінофільму фрагменти балету «Жарптицѐ» І. Стравінського.
У 1953 році Бежар спільно з Ж. Лораном заснував у Парижі трупу
«Балі де л'Етуаль», ѐка проіснувала до 1957 року. У 1957 році він
створив трупу «Балі-театр де Парі». У той час Бежар ставив балети і
одночасно виступав у них в головних ролѐх. Його трупа поставила такі
балети, ѐк «Сон у літня ніч» на музику Фредеріка Шопена,
«Приборканнѐ норовливої» на музику Доменіко Скарлатті, «Красунѐ в
боа» на музику Джакомо Россіні, «Подорож до серцѐ дитини» та
«Таїнство» Анрі, «Таніт, або Сутінки богів», «Прометей » Ована.
Зірковий час балетмейстера пробив у 1959 році. Його трупа
«Балі-театр де Парі» опиниласѐ в скрутному фінансовому становищі. І
в цей момент Бежар отримав від Моріса Юісмана, щойно
призначеного директором бряссельського «Театр де ла Монне»,
пропозиція здійснити постановку «Весни свѐщенної» на музику Ігорѐ
Стравінського. Спеціально длѐ неї була сформована трупа. На
репетиції відвели всього три тижні. Успіх «Весни» зумовив майбутню
хореографа. На наступний рік Юісман запропонував Бежару створити
і очолити постійну балетну трупу в Бельгії. У Франції не знайшлосѐ
нікого, хто б надав йому подібні умови роботи. Молодий хореограф
переїхав до Бельгії, до Брясселѐ, тут в 1960 році і з'ѐвивсѐ на світ
«Балет ХХ століттѐ».
Післѐ «Весни свѐщенної» Бежар задумав створеннѐ синтетичних
вистав, де танець, пантоміма, спів (або слово) займаять рівне місце.
Як наслідок, поширявавсѐ розмір сценічних майданчиків, життѐ
вимагало нових рішень ритмічного та просторово-часового
оформленнѐ
спектакля.
Бежар
першим
запропонував
використовувати длѐ хореографічних постановок простір спортивних
арен, розміщуячи на великій площі оркестр і хор, розгортаячи
дійство у лябому секторі арени, іноді – у декількох одночасно, що
дозволѐло активізувати участь глѐдачів у спектаклі. У такому стилі він
поставив в 1961 році балети «Гала» на музику Скарлатті, ѐкий йшов в
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театрі «Венеціѐ», «Четверо синів Еймон» на музику композиторів XVXVI століть, ѐкий він поставив у Брясселі спільно з Е. Клоссон і
Ж. Шара, а також «Муки свѐтого Себастьѐна», поставлений в 1988
році за участя сценічного оркестру, хору, вокальних соло й танця у
виконанні артистів балету. Ці експерименти були оцінені критикоя і
фахівцѐми дуже високо, і в 1960 і в 1962 роках Моріс Бежар був
нагороджений преміюя Театру Націй, а в 1965 році став лауреатом
Фестиваля танця в Парижі.
Влітку 1978 Бежар зі своюя трупоя вперше відправивсѐ на
гастролі до Москви. Його спектаклі викликали шок, а сам Бежар
відразу став улябленим закордонним хореографом. У нього
з'ѐвилосѐ навіть по батькові – Іванович. Це був знак особливої
російської вдѐчності, до Бежара подібної честі удостоївсѐ лише
Маріус Петіпа.
У 1987 році Моріс Бежар переклав «Балет ХХ століттѐ» в
швейцарську Лозанну і змінив назву трупи на «Лозаннський балет
Бежара». У 1999 році Бежар показав своя оригінальну версія балету
«Лускунчик», прем'юра ѐкого відбуласѐ в жовтні в Турині. На
знамениту музику Чайковського він створив оригінальне
автобіографічний твір.
У 1994 році Моріс Бежар був обраний членом французької
Академії витончених мистецтв. З 1984 року костями длѐ постановок
Бежара придумував метр світової моди кутяр'ю Джанні Версаче, на
десѐту річниця смерті ѐкого – 15 липнѐ 2007 року – в міланському
театрі «Ла Скала» пройшла прем'юра балету «Спасибі, Джанні, з
лябов'я».
Він створив і поставив більше ста балетів, написав п'ѐть книг. У
числі найбільш відомих його робіт: «Бахт», «Жар-птицѐ» на музику
сяїти з однойменного балету Стравінського, «Наш Фауст»,
«Ніжинський, клоун Божий» (на музику П'юра Анрі і Чайковського),
«Брель і Барбара», присвѐчений двом великим французьким
шансонью.
Діѐльність школи-студії М. Бежара «Мудра» в Брясселі – це
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поступова кристалізаціѐ хореографічного стиля: 1) теоретичне
обґрунтуваннѐ необхідності поверненнѐ танця його природного
ритуального характеру і значеннѐ; 2) визнаннѐ стародавніх
універсальних основ, спільних длѐ танцявального мистецтва всіх рас і
народів, головним стрижнем світової хореографічної культури, що
мало вираженнѐ у постійному інтересі до класичного танця Сходу,
Африки, традиційного мистецтва Японії.
1.1.2. Розвиток хореографічного мистецтва в Німеччині
У розвитку танця модерн, за свідченнѐм М. Бежара, важливу
роль зіграла Німеччина. Дж. Ноймайюр характеризую німецьке
сучасне хореографічне мистецтво ѐк полістилітичне, відкрите длѐ
експериментів німецьких та іноземних хореографів. Дослідники
хореографічної освіти Німеччини наголошуять на тому, що її розвиток
в новітній час проходив найбільш складно і суперечливо у першу
чергу з геополітичних причин.
Перші школи сучасного танця у Німеччині виникли на початку
ХХ ст. Вплив творчості американських танцяристок Л. Фуллер та
А. Дункан природно позначивсѐ на діѐльності школи, ѐку було
відкрито в Берліні 1904 р. ЇЇ засновницѐми вважаять сестер Айседору
та Елізабет Дункан. В Мянхені 1910 р. була заснована школа Р. фон
Лабана, в Хелерау 1911 р. – школа ритмічної гімнастики Е. ЖакаДалькроза3.
Але лише згодом виступи першої виконавиці «виразного» танця
Г. Лейстиков та хореографічно-педагогічна діѐльність учениці Е. ЖакаДалькроза та Р. фон Лабана – М. Вігман, засновниці естетики
німецького «виразного» танця, довели унікальність нової
хореографії.
Марі Вігман (1886-1973) – німецька танцівницѐ, педагог і
3

Кравчук О.Г. Хореографічні школи Європи ѐк творчі лабораторії синтезу мистецтв /
О.Г. Кравчук // Вісник міжнародного слов'ѐнського університету: український науковотеоретичний журнал. – Харків, 2009. – Т. 12. – № 1. – С. 8-15.
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хореограф, засновницѐ ювропейського експресивно-пластичного
танця «модерн». У Швейцарії вона почала ставити танці, в 1920
відкрила в Дрездені власну школу – Центральний інститут Вігман.
Марі хотіла висловити у своїх танцѐх ляті, трагічні почуттѐ, тому й
рухи повинні були стати сильними, різкими, незграбними. Замість
звичайної мелодійноя балетної музики Вігман використовувала
звуки барабанів, гонгів, тарілок. Вперше вона приїхала в Нья-Йорк в
1930. Протѐгом декількох років виступу її трупи по всій країні
викликали гострі суперечки. Під час Другої світової війни школа
Вігман в Лейпцигу була закрита, і їй довелосѐ викладати звичайний
класичний танець. У 1950 вона відкрила нову школу в Далеме,
передмісті Берліна. Учні Вігман – М.Вальман, І.Георгі, Х.Кройцберг,
Г.Палукка, М.Терпіс, Х.Хольм продовжили розвиток «виразного»
танця. «Виразний» танець став спільним і характерним ѐвищем длѐ
Німеччини і Австрії.
Наприкінці ХХст., вже у межах естетики постмодернізму,
відбуласѐ актуалізаціѐ сучасного танця Німеччини у виглѐді так
званого «театру танця». Один з перших, хто усвідомив необхідність
синтезу класичного танця і не балетної пантоміми, автор теорії, ѐка
отримала
детальну
розробку
в
системі
«еукінетика» – артист, педагог Курт Йосс (19011979). Будучи прихильником сучасного танця, він
у той же час усвідомлявав важливість класичної
балетної школи з її усталеним художнім стилем.
Взѐвши за основу вченнѐ Рудольфа фон Лабана
про гармонія руху і простору, Курт Йосс прагнув
створити нейтральну систему рухів, ѐка тільки в
контексті хореографії досѐгала б певної ѐкості. На
відміну від багатьох своїх колег, Йосс ввів в
методику викладаннѐ сучасного танця класичні
елементи. Його сподвижником став Зігурд Леедер, з ѐким вони разом
танцявали в трупі Рудольфа фон Лабана. Їх спільна педагогічна та
творча діѐльність тривала понад 20 років. Леедер і Йосс були
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авторами проекту хореографічного навчального закладу, в основі
ѐкого лежала ідеѐ Лабана про об'юднаннѐ всіх видів сценічного
мистецтва – танця, музики і драматургії. Його ідеї знайшли практичне
застосуваннѐ в програмі танцявального відділеннѐ Фольквангської
школи, в навчальний план ѐкої входила вченнѐ про багато
направленість рухів у тривимірному просторі (коройтіка), ой-кінетика,
імпровізаціѐ і композиціѐ танця, а також сучасний танець по Йосс.
З теоретичних предметів викладалисѐ музика, анатоміѐ і історіѐ
танця. Як експериментальної сцени до школи була прикріплена так
звана Танцявальна студіѐ Фолькванг.
У 1932 році Курт Йосс отримав першу премія на конкурсі
хореографії в Парижі за постановку «Зелений стіл». Не прийнѐвши
політичні вимоги націонал-соціалістів, Курт Йосс в 1933 році покинув
Німеччину разом зі своїм ансамблем. Аж до 1949 року Йоссі жив і
працявав в Англії. Післѐ поверненнѐ до Німеччини він знову став
керівником хореографічного відділеннѐ Школи Фолькванг. У 1963
році школа отримала статус вищого навчального закладу. Сьогодні
школа Фолькванг маю у розпорѐдженні дві незалежні студії та
приймаю студентів на чотири факультети.
Провідні центри сучасної хореографічної освіти і сьогодні
знаходѐтьсѐ у Німеччині: Баварська опера (Мянхен), Національний
театр (Мангейм), Державна опера (Гамбург), Танц-театр (Вуперталь),
Танц-форум (Кельн), Франкфурт-Балет та ін.
Уільям Форсайт (1949 р.н.) – хореографпровокатор,
засновник
деконструктивизму
в танцявальному мистецтві. Ставить длѐ балетних
труп Мянхена, Гааги, Лондона, Базелѐ, Берліна,
Франкфурта-на-Майні, Парижа, Нья-Йорка і СанФранциско. З 1983 по 2004 – директор
Франкфуртського балету: «Артефакт» (1984),
«Кроки» (1985), «Посередині, трохи на узвишші» (1987, Паризька
Опера), «Теорема Лімба» (1990), «Втрата маленької деталі» (1991).
Також ставить балети длѐ «Нья-Йорк Сіті балі» (Behind the China Dogs,
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1988, і Херман Шмерман, 1992), Королівського Балету (Firstext, 1995),
Голландського театру танця (Say Bye-Bye, 1980; Mental Model, 1983 та
ін), балету Джоффри, Канадського національного балету. Його
постановки виконуятьсѐ по всьому світу, вклячаячи Шведський
Королівський балет, Данський Королівський балет, Балет Ліонської
опери, Star Dance Company (Токіо), Балет Німецької державної опери
(Берлін), Балет Дяссельдорфської опери, Нярнберзький балет,
Державний балет (Відень), Балет Великого Женевського театру,
Голландський національний балет, Маріїнський театр та ін.
Післѐ закриттѐ Франкфуртського балету в 2004 Форсайт засновую
власну компанія – The Forsythe Company, що базуютьсѐ в Дрездені та
Франкфурті-на-Майні. Найбільш важливі роботи, створені Компаніюя
Форсайта – «Три атмосферних етяду» (2005), «Ніде і в той же час
скрізь» (2005), «Ти зробив (а) з мене монстра» (2005), «Гетеротопіѐ»
(2006), «Так, ми не можемо» (2008) та ін.
Позначив нову віху в розвитку навчаннѐ танця, випустивши в
1994 перший у своюму роді комп'ятерний продукт «Технології
імпровізації: Інструмент длѐ аналітичного танцявального розуму»,
ѐкий використовуютьсѐ балетними компаніѐми, танцявальними
школами, університетами, архітекторськими програмами додаткової
освіти і середніми школами. Різні великі університети та культурні
центри по всьому світу часто запрошуять Форсайта в ѐкості
викладача. Зараз він ю одним з со-директорів та
викладачів програми Європейської Мережі Учнів
Танця.
Інший представник німецької хореографії –
Джон Ноймайєр (1942р.н.). Закінчив університет у
місті Маркет, штат Мічиган, отримавши званнѐ
бакалавра
з
англійської
літератури
і
театрознавства. Танцѐми займавсѐ, ще будучи
студентом університету, післѐ закінченнѐ ѐкого продовжив навчаннѐ
в Королівській балетній школі Лондона, а потім і в Королівському
датському балеті в Копенгагені. У 1963 р. у Лондоні він був
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запрошений Джоном Кранко на положеннѐ провідного танцівника в
трупу Штутгартського Балету, де почав свої перші хореографічні
досліди. З 1969 по 1973 – був директором Франкфуртського Балету,
де поставив свої редакції класичних спектаклів: «Лускунчик», «Ромео
і Джульютта», «Дафніс і Хлоѐ». У 1973 році очолив Гамбурзький балет.
У 1978 він відкрив Гамбурзьку Балетну школу при трупі театру.
Значним етапом в його творчості стали постановки «балетів-казок»
або «балетів-легенд». До їх числа відносѐтьсѐ: «Історіѐ Попеляшки»,
«Ундіна», а також його інтерпретаціѐ Гомерівської «Одіссеї»,
показаної вперше в Афінах в 1995 р. Міжнародне визнаннѐ отримали
його балети на музику симфоній Г. Малера, «Страсті за Матфеюм» І.С.
Баха, «Реквіюм» В.А. Моцарта. В останні роки до числа найбільш
ѐскравих робіт відносѐтьсѐ: «Танці Бернстайна» (1998), «Месіѐ» (1999)
та «Ніжинський» (2000).
У своїх хореографічних роботах Джон Ноймайюр притримуютьсѐ
балетної традиції багатоактного спектакля. Його маніфестом стали
сучасні версії класичних «сяжетних балетів». Длѐ своїх нових робіт
він створяю власні розповідні форми, що знайшли вираженнѐ в «Сазі
про Королѐ Артура», рѐді балетів на сяжети Шекспіра («Сон в літня
ніч», «Гамлет», «Отелло», «Як вам це сподобаютьсѐ»,»Вівальді, або
що завгодно»), створених длѐ Марсии Хайде постановках на
літературні сяжети («Дама з камеліѐми», «Трамвай Бажаннѐ»).
Одним з таких «літературних балетів» став «Пер Гянт» на музику
Альфреда Шнітке. Цѐ партитура була замовлена композитору
Гамбургським балетом.
Балети Джона Ноймайера йдуть на багатьох сценах світу: в
Паризькій Опері, Американському Театрі Балету, Токіо Балеті,
Королівському Балеті (Лондон), в Маріїнському театрі та інших. Він
удостоюний безлічі почесних звань і нагород, в їх числі: Орден
Федеративної Республіки Німеччини, Медаль Лицарського Хреста
«Данеброг» (1989), званнѐ Лицарѐ Ордена мистецтв і літератури
Французької республіки, а також «Європейський Приз Датського
Принца Хенріка» і Золотий «Данеброг» з рук королеви
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Маргрети II (2000).
Навчаннѐ професіѐм в галузі хореографії в Німеччині лише
частково проходить у вищих навчальних закладах. Велике значеннѐ в
цій сфері традиційно належить недержавним освітнім установам та
студіѐм при театрах. Важливу роль відіграять і приватні занѐттѐ. У
даний час існую 15 вишів – в основному, це вищі школи музики і
театру, чи музики, театрального та хореографічного мистецтва, або
драматичного мистецтва, в ѐких можна вивчати танець і танцявальну
педагогіку.
Під час навчаннѐ танця, сценічного танця або балету студенти
здобуваять необхідні длѐ професії хореографа художні, фізичні та
технічні навички, а також необхідні спеціальні знаннѐ. Оволодіннѐ
спеціальністя «танцявальна педагогіка» даю можливість працявати
викладачем хореографії у дитѐчих позашкільних закладах та
викладачем сценічного танця (цѐ кваліфікаціѐ присвояютьсѐ, ѐк
правило, післѐ закінченнѐ програми післѐдипломної освіти).
Навчальний курс за напрѐмом підготовки «мистецтво і
викладаннѐ танця» в Німецьких вишах ділитьсѐ на початковий і
основний. Вивчаютьсѐ класичний академічний танець, вільний
сучасний танець, а також характерний і національний танець. Серед
додаткових дисциплін – ритміка і основи теорії музики, психологіѐ та
анатоміѐ, історіѐ танця і музики. Навчаннѐ танцявальної педагогіки
та педагогіці сценічного танця ю додатковоя програмоя на зразок
програми післѐдипломної освіти або підвищеннѐ кваліфікації. Це
навчаннѐ розраховане на один-два роки. Основний упор тут робитьсѐ
на вивченнѐ теоретичних, методичних, педагогічних і дидактичних
аспектів танця.
Навчаннѐ триваю, залежно від вишів та навчальних програм, від
6 до 10 семестрів. Завершуютьсѐ іспитом і видачея диплома
сценічного танцяриста або актора балету. Диплом з дитѐчої
танцявальної педагогіки або викладача хореографії даю право давати
уроки дітѐм та молоді. Диплом педагога сценічного танця даю право
працявати в ѐкості тренера або інструктора.
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Отримати професія хореографа можна на одній з магістерських
програм, ѐкі пропонуять німецькі виші. Туди приймаять талановитих
студентів з базовоя професійноя освітоя, а в деѐких випадках і без
неї. Студентів магістерських програм хореографічного профіля вчать
не тільки ставити шоу, але і проводити наукові дослідженнѐ.
Хореографічне навчаннѐ відбуваютьсѐ в навчальних закладах
Берліну, Дрездена, Мянхена, а також у майстернѐх і творчих
лабораторіѐх, що працяять по всій Німеччині. Довгий час тут, втім, ѐк
і в інших ювропейських країнах, готували хореографів двома
методами. У першому випадку освіта давала чисто технічні навички:
навчаннѐ зводилосѐ до відпрацяваннѐ певних рухів, наприклад,
відточування кроків і пластики. Такий принцип дотепер
застосовуютьсѐ в консервативних німецьких вишах. Прихильники
іншого підходу приділѐять увагу теорії: студенти займаятьсѐ різними
дослідженнѐми, вивчаять зв'ѐзок хореографії з іншими видами
мистецтва.
З часом стало зрозуміло, що перевага у бік теорії або практики
не дозволѐю студентам отримати цілісне утвореннѐ: звичайно,
потрібно вивчати теоретичні основи дисципліни, але не можна
перегороджувати шлѐх експериментів. Тим більше що танець
постійно вдосконаляютьсѐ, і це маю відбиватисѐ на навчальній
програмі. Таким чином, був потрібен новий поглѐд стосовно
хореографічного навчаннѐ.
У 2010 році був опублікований так званий «Танцявальний план
Німеччини» («Tanzplan Deutschland») – документ, в ѐкому
наголошуютьсѐ про те, де можна придбати професія хореографа за
методикоя, що поюдную обидва підходи, а також ѐк отримати
стипендія на навчаннѐ чи нагороду в області хореографії.
У перелік рекомендованих освітніх програм потрапила дворічна
магістратура «Хореографіѐ і перфоманс» (Choreographie und
Performance) Гіссенського університету імені Юстуса Лібіха. Скоротити
існуячий розрив між практикоя і теоріюя стало першорѐдним
завданнѐм її організаторів. Як результат, в перший рік навчаннѐ
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студенти працяять з пластикоя і рухом і паралельно займаятьсѐ
науковоя діѐльністя. На другому році вони вже можуть
застосовувати отримані навички, займаячись постановкоя власних
танцявальних програм.
Науковий співробітник вишу Штефан Хельшер (Stefan Hölscher)
зазначав, що їм цікаво висувати нові концепції та ідеї в хореографії,
ѐкщо навіть танець стане менш технічним. Такий підхід визначаю і
готовність приймати на курс молодих лядей, ѐкі не отримали до
цього профільну освіту: звичайно, студенти, ѐкі вивчали, наприклад,
гуманітарні дисципліни або візуальне мистецтво, не так гарні в плані
фізичної підготовки, але зате можуть привнести в хореографія щось
абсолятно нове за рахунок свого «нетанцявального» досвіду.
Щоб вступити на магістерську програму «Перфоманс»
(Performance Studies) Гамбурзького університету, потрібна наѐвність
закінченої професійної освіти. Але змішаннѐ теорії та практики в
даному виші також підтримуять. Професор Габріеле Клѐйн (Gabriele
Klein) поѐсняю, що те, чому вони намагаятьсѐ навчити – це так звана
«теоретична практика» або «практична теоріѐ». Кульмінаціюя
навчаннѐ в університеті стаю власне уѐвленнѐ, ѐке повинні підготувати
студенти.
У німецьких вишах розуміять, що післѐ випуску початківцѐм
хореографам потрібно буде взаюмодіѐти з великим колом фахівців,
адже гарне шоу неможливо без сценографа чи фахівцѐ по світловому
дизайну. І професійні хореографи вже давно перестали займатисѐ
виклячно постановкоя танця: вони повинні бути знайомі і з іншими
засобами художньої виразності. Тому вже під час роботи над
випускноя постановкоя студенти тісно співпрацяять зі своїми
наставниками – драматургами і хореографами. Свої фінальні художні
уѐвленнѐ студенти показуять на сцені Kulturfabrik Kampnagel – одніюї
з найбільших майданчиків сучасного мистецтва в Європі.
1.1.3. Розвиток хореографічної освіти в Росії
Система хореографічної освіти в Російській імперії (у т.ч. і в
Малоросії), особливо на початковому етапі, формуваласѐ під значним
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впливом ювропейських традицій, ѐкі запроваджувались на
вітчизнѐних теренах через діѐльність багатьох італійських,
французьких, австрійських та інших танцівників і балетмейстерів.
Визначальним у цьому процесі стало ХІХ ст., протѐгом ѐкого
відбувавсѐ відбір виразних засобів, випрацьовувались еталони
класичного танця, формувалась система балетного вихованнѐ. У цей
період Росіѐ постала країноя, де було впроваджено кращі надбаннѐ
ювропейського хореографічного вихованнѐ й створено власну систему
вивченнѐ класичного танця. Отже, до початку ХХ ст. розвиток
російської школи класичного танця здійснявавсѐ в інтеркультурному
просторі ювропейського балетного мистецтва4.
Стимулом длѐ розвитку хореографічної освіти в Росії з часів
Петра I було прагненнѐ придворних вельмож не поступатисѐ в
багатстві, розкоші і вишуканості західноювропейській аристократії.
Оріюнтуячись на звичаї ювропейських дворів, Петро I запровадив
перші російські бали – асамблеї (1718). Головноя складовоя
асамблей були танці, а оскільки Росіѐ не знала балів, країну
наповнили іноземні артисти, ѐкі зналисѐ на цьому мистецтві. Вміннѐ
добре танцявати вважалосѐ обов’ѐзковим длѐ представників вищих
кіл. І бальний танець, ѐкий мало відрізнѐвсѐ в той час від
професійного, входив до числа обов’ѐзкових дисциплін у навчальних
закладах.
У 1734 році до Петербурга з метоя навчати танцѐм
приїхав французький танцмейстер Жан-Батист Ланде.
Спочатку він давав приватні уроки придворним, а
потім став викладати в Сухопутному шлѐхетному
корпусі, де була відкрита перша російська
танцявальна школа. Протѐгом XVIII ст. у Школі
викладали виклячно французькі та італійські майстри,
що служили при російському дворі. Водночас з Ланде працявав
італіюць Антоніо Рінальді (Фоссано), ѐкий згодом змінив французького
4
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танцмейстера на посту керівника Школи.
Основу навчаннѐ складали менует та інші бальні танці, що
панували на балетній сцені. І хоча сценічний танець XVIII ст. мало був
схожий на класичний, хореографічна техніка ґрунтуваласѐ на
виворотності ніг і суворої упорѐдкованості рухів. Учнів постійно
залучали длѐ участі в придворних виставах. Постановки в Петербурзі
відомих балетмейстерів Франца Хильфердинга, Гаспара Анджоліні та
інших, що знайомили російську публіку з досѐгненнѐми ювропейської
хореографії, потребували належної хореографічної підготовки
артистів длѐ їх відтвореннѐ на вітчизнѐній сцені5.
У 1779 році Танцявальна школа була перетворена у Театральну,
де передбачалосѐ готувати танцівників, музикантів та артистів драми.
Проте головним у діѐльності Школи залишилосѐ навчаннѐ
«театральному танця», а уроки танця були обов’ѐзковими длѐ всіх
професій. У програму навчаннѐ були вклячені загальноосвітні
дисципліни: російська словесність, іноземні мови (французька та
німецька), математика, живопис. В останній чверті XVIII ст. почала
складатисѐ традиціѐ «шкільних» спектаклів, що ставилисѐ спеціально
на учнів6
Значно підвищив рівень підготовки, наблизивши його до
ювропейського й виховавши плеѐду чудових танцівників, послідовник
Ж.Ж. Новерра Джузеппе Канціані, ѐкий викладав у Школі в 1784-92
роках. Серед учнів Канціані був перший російський балетмейстер Іван
Вальберх, ѐкий виѐвивсѐ талановитим педагогом і був керівником
Школи на межі XVIII-XIX ст. Соратник і помічник Ш. Л. Дідло Вальберх
наприкінці життѐ виховав Євгенія Колосову – чудову танцівниця, ѐка
стала першоя російськоя жінкоя-педагогом, та Ісака Аблецѐ –
першого
представника
Петербурга
в
Московському балеті.
У 1801 році до Петербурга приїхав
французький танцівник, педагог і балетмейстер
5
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Шарль-Луї Дідло, під керівництвом ѐкого російський балетний театр
посів одне з перших місць в Європі. Хореографічні драми Ш. Дідло –
найвище досѐгненнѐ епохи передромантизму. Дідло розвинув
жіночий і чоловічий танець, підсилив роль кордебалету. Він вніс
значні перетвореннѐ у балетні вистави, кардинально змінив костям і
грим: скасував перуки та шиньйони, черевики з прѐжками, важкі
каптани, фіжми; увів зручні длѐ танців газові туніки і трико. Реформа
костяма була безпосередньо пов’ѐзана зі змінами в хореографічній
техніці. Сценічний танець остаточно перестав бути аналогом
салонного і набув рис сучасного класичного танця з ѐсністя і чіткістя
ліній тіла, великоя амплітудоя рухів рук, корпусу, особливо ніг,
помітністя стрибків, що позначилосѐ на більшій свободі рухів.
Урок класичного танця придбав сучасну структуру і став
проводитьсѐ за принципом «від простого до складного», процес
навчаннѐ дістав послідовності. Учні залежно від здібностей, віку та
успіхів у навчанні були розділені на відділеннѐ (згодом розрѐди і
класи), кожному з ѐких пропонувалисѐ певні завданнѐ. Крім уроків
танця і підготовки до участі у виставах, були введені уроки акторської
майстерності, більше уваги стали приділѐти музичній підготовці. Ш.
Дідло вперше запровадив навчаннѐ длѐ жінок-вихованок, збільшив
кількість педагогів росіѐн7.
Саме при Дідло були прийнѐті перші законодавчі акти – «Освіта
Театральної школи» (1809) і «Статут Санкт-Петербурзького
Імператорського театрального училища» (1829). Перший документ
вперше містив перелік навчальних дисциплін, визначав обов’ѐзки
вихованців, педагогів і службовців, уперше встановлявалисѐ правила
прийому (вік, умови приймальних випробувань), строки навчаннѐ,
критерії длѐ переведеннѐ з одного відділеннѐ в інше. Документом від
1829 року Театральній школі був наданий статус Імператорського
училища (назва, що проіснувала аж до револяції 1917 року),
підвищувалисѐ правила прийому та критерії оцінок, вводилисѐ
7
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розрѐди (замість відділень), уточнявавсѐ перелік навчальних
дисциплін кінцѐ 1820 – початку 1830-х років8.
Характерноя особливістя російської хореографічної освіти було
те, що, спираячись на практику і досѐгненнѐ ювропейського
балетного мистецтва, від початку вона засновувалась на
національних виконавських традиціѐх. Починаячи з XVIII ст.,
хореографічне вихованнѐ розвивалосѐ в Росії, набираячи міцних
обертів. З ХІХ ст. на базі первісно створених театральних і
танцявальних шкіл в Росії існувало два хореографічних училища
Петербурзьке та Московське9.
Петербурзьке хореографічне училище – найстаріший
спеціальний навчальний заклад Росії з підготовки артистів балету та
ансамблів (танцівників кордебалету). Воно було засноване у 1738
році з ініціативи французького
балетмейстера та педагога з танців
Ж.Б. Ланде ѐк танцявальна школа.
З 1779 року перетворено в Театральну школу, ѐка об’юднувала балетні,
драматичні й музичні класи. На
початку XIX ст. школу було
перейменовано в Петербурзьке
театральне училище10.
Першими педагогами танця у закладі були іноземні майстри –
Ж.Б. Ланде, Ф. Хильфердинг, Дж. Канціані та ін. Перший випуск
відбувсѐ у 1742 році. Педагогом та балетмейстером, ѐкий визначив
розвиток російської національної балетної школи, став І.І. Вальберх.
Він добивавсѐ від вихованців не тільки досконалої техніки, а й
акторської майстерності та виразності. Завдѐки діѐльності його учнів:
8
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9
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Я.І. Істоміної, Є.А. Телешової, А.П. Глушковського – у першій половині
XIX ст. склаласѐ російська виконавська манера, що отримала
визнаннѐ за кордоном післѐ виступів в Європі О.І. Андреѐнової,
М.М. Муравйової, К.О. Санковської.
У 1836 році Училище переїхало в будинок, побудований
архітектором Карлом Россі на Театральній вулиці, ѐкий став
символом російського балету. Архітектура Россі завжди створявала
величезне естетичне враженнѐ, що мало виховний вплив на
майбутніх артистів балету. Стрункі класичні фасади, ідеальні
пропорції, сама архітектура вулиці були співзвучні стрункості, суворій
красі, витонченості й високій художній виразності російського
петербурзького балету. У 1891 року до училища був додатково
прибудований репетиційний зал. Більше ста років (до 1970 року) зали
та приміщеннѐ Училища використовувалисѐ також ѐк репетиційна
база Імператорської балетної трупи (пізніше – балетної трупи Театру
ім. Кірова, нині – Маріїнського), що ще більше зміцнявало зв’ѐзок
Училища і «базової» балетної трупи11.
У першій половині ХІХ ст. великий вплив на російську школу
класичного танця здійснило романтичне мистецтво М. Тальоні та Ж.
Перро, але визначальний вплив на формуваннѐ виконавського стиля
російських танцівників справила балетмейстерсько-педагогічна
діѐльність М.І. Петіпа у другій половині ХІХ ст. Під його керівництвом
в училище сформувавсѐ сильний педагогічний колектив
Х.П. Йогансон, П.А. Гердт, пізніше М.Г. Легат, О.І. Преображенська,
К.О. Ваземта інші стали носіѐми традицій академічного класичного
танця12.
На початку 1860-х років під час керуваннѐ Училищем Павлом
Федоровим був розроблений новий статут. Документ ухвалявав
створеннѐ спеціальної бібліотеки з театральної тематики; вкляченнѐ
до програми фізичного вихованнѐ – гімнастики, ігор, купаннѐ,
11
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прогулѐнок; уведеннѐ п’ѐтибальної системи оцінок, класних журналів,
екзаменаційних випробувань, атестатів на званнѐ артистів 1, 2 та 3
розрѐдів. Вперше встановлявалосѐ обов’ѐзкове вивченнѐ історії
російського театру, історії драматичного мистецтва, вивченнѐ
попереднього й сучасного репертуару. З середини XIX ст. робилисѐ
спроби внести у процес навчаннѐ впорѐдкованість, систематизація,
поставити його на наукову основу.
З незмінноя вдѐчністя згадуять Театральне училище його
колишні учні й учениці, хоча своюя «залізноя»
дисципліноя воно нагадувало монастир. Ось ѐк
описаний училищний режим в книзі «Балерини» В.
Носової13. «Розпорѐдок днѐ длѐ дівчаток та
хлопчиків був однаковий, порушити його
вважалосѐ за злочин. О восьмій годині ранку
дзвінок будив всіх мешканців будинку. Вони
швидко одѐгалисѐ і під спостереженнѐм наглѐдачів
здійснявали ранковий туалет у ванній кімнаті, де
стоѐло широке мідне коло у виглѐді каруселі, з
кранами. Під ними зазвичай обливалисѐ холодноя
водоя до талії. Одѐгнувшись, поспішали на
молитву, ѐку по черзі читала одна з вихованок. У дев’ѐть всі йшли в
їдальня, де вже димів чай, смачно пахли бутерброди.
Потім починавсѐ урок танців. Уроки проходили в просторих,
дуже високих і світлих залах. Стоѐло кілька диванчиків длѐ
відпочинку, роѐль і дзеркало до самої підлоги. Уздовж стіни на
кронштейнах були укріплені круглі палиці. Нижнѐ – длѐ учениць
початкових класів, а та, що вище, – длѐ старших. Це нехитре
спорудженнѐ називалосѐ «станок». О півдні лунав дзвоник, і всі йшли
снідати.
П’ѐтницѐ була банним днем. По суботах і неділѐх обов’ѐзковим
було відвідуваннѐ домашньої церкви. По великих свѐтах вихованців
13
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возили на спектаклі в Олександринський, Маріїнський або
Михайлівський театри. Учнівські спектаклі давалисѐ у невеликому
шкільному театрі. Ставив їх зазвичай балетмейстер Імператорських
театрів Лев Іванович Іванов, безпосередній помічник відомого
хореографа Маріуса Петіпа. Балетні спектаклі в Маріїнському театрі
давалисѐ два рази в тиждень: по середах і неділѐх.
Так привчалисѐ вихованки балетного відділеннѐ до великої
сцени. Першим визнаннѐм було зарахуваннѐ в інтернат, другим, ще
більш надійним, призначеннѐ у дивертисмент. В одному з актів
балетного спектакля зазвичай даваласѐ сяїта танцявальних номерів,
це могло бути і концертне соло, і сяжетні мініатяри. Ученицѐм
доручалисѐ невеликі сольні номери з урахуваннѐм, звичайно їх
здібностей. Длѐ таких маленьких ролей, ѐкі доручалисѐ дітѐм, можна
було обійтисѐ без репетицій, ѐкі зазвичай проводили в залі училища.
Але напередодні спектакля учениць відвозили в театр, щоб вони
запам’ѐтали, де і що треба робити на великій сцені поруч зі
справжніми артистами»14.
Розквіт у російського виконавського мистецтва сприѐла творчість
вихованок училища А.П. Павлової, Т.І. Карсавіної, В.Х. Ніжинського,
О.А. Спесивцевої та ін. З початку ХХ ст. в училище виникли умови длѐ
запровадженнѐ нових віѐнь, пов’ѐзаних з балетмейстерськоя
реформоя М. М. Фокіна, ѐкий викладав в училищі з 1904 року. Післѐ
Жовтневої револяції у 1918 році училище було реорганізовано в
Петроградське театральне балетне училище з новоя програмоя
навчаннѐ. Розширилосѐ коло не тільки спеціальних, а й
загальноосвітніх дисциплін15.
Московське хореографічне училище веде початок від
балетного відділеннѐ класів витончених мистецтв, створених при
московському Виховному будинку (1773). У 1778 році навчаннѐ
танцявальному мистецтву було доручено Л. Парадізу, з класу ѐкого
14
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вийшли перші московські танцівники А.М. Собакіна, Г.І. Райков,
І.Р. Ропкін, В.М. Балашов. У 1806 році школа отримала статус
Московського театрального училища, в ѐкому виховувалисѐ артисти
драми, опери, балету та оркестру длѐ казенних (імператорських)
театрів.
В училищі викладали Д. Лефевр, Ф.В. Гяллень-Сор, І.М. Аблец,
А.П. Глушковський, К. Блазис.
Серед випускників – перші видатні танцівники Т.І. Глушковська,
І.К. Лобанов,
Л.С. Лопухіна,
К.Ф. Богданов та ін. Пізніше на
московській сцені виступали вихованці училища – К.О. Санковська, Т.С. Карпакова, П.П. Лебедюва, Л.М. Гейтен, О.М. Ніколаюва, І.Д. Нікітін, Д.І. Кузнецов,
В.Ф. Гельцер, Л. А. Рославлева, А.А. Джурі, О.М. Балашова та ін.
В кінці ХІХ – на початку ХХ ст. хореографічні класи очолявали
педагоги І.О. Єрмолов, X. Мендес, М.П. Домашов, О.О. Горський,
В.Д. Тихомиров та ін. Серед випускників – М.Р. Рейзен, М.П. Кандаурова, Л.О. Жуков, В.В. Крігер, В.А. Караллі, С.В. Федорова, М.М. Мордкін. Післѐ Жовтневої револяції училище в 1920 році було передано у
веденнѐ Великого театру. Всѐ подальша діѐльність училища була
тісно пов’ѐзана з цим театром, що позначилось на характері
формуваннѐ радѐнської школи класичного танця16.
Реформи у техніці призвели до змін у системі навчаннѐ.
Зусиллѐми Дідло склаласѐ нова система, були закладені основи
російської балетної педагогічної традиції. Поглибляячись в історія,
ми виѐвили, що майже в кожному обласному центрі (ще за часів
СРСР) були створені педагогічні вищі навчальні заклади. З плином
часу, вузи перейменовувалисѐ, змінявалисѐ, розширявали своя
структуру, але не втрачали педагогічної оріюнтації навчаннѐ. На базі
16
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цих закладів в свій длѐ кожного час створявалисѐ хореографічні
спеціальності, ѐкі і досі існуять і розвиваятьсѐ. Саме по цим
критеріѐм ми виокремили представлені нижче вузи – заклади в ѐких
здійсняютьсѐ підготовка студентів з хореографічно-педагогічного
профіля:
1. У
Волгоградському
державному
педагогічному
університеті (м. Волгоград) з 2002 року дію Кафедра вокальнохорового та хореографічного виконавства. Завідувачка кафедри Марина Олексіївна Олійник (доктор філософських наук, кандидат
педагогічних наук, професор). Тут здійсняютьсѐ навчаннѐ напрѐмом
«Народна художнѐ творчість», спеціалізаціѐ Хореографіѐ, а також
«Народна
художнѐ
культура»,
профіль
«Керівництво
хореографічним аматорським колективом». Підготовка бакалаврату
триваю 4 роки.
2. Воронезький державний педагогічний університет
(м. Воронеж) з 1995 року здійсняю підготовку студентів-хореографів.
З 2004 року на базі університету, веде своя роботу Кафедра народної
художньої творчості, де завідувачкоя кафедри ю - Тетѐна Юріївна
Жегульскаѐ, тут проводитьсѐ підготовка за спеціальністя - «Народна
художнѐ творчість», спеціалізаціѐ - «Хореографіѐ», кваліфікаціѐ
спеціаліста - «Художній керівник хореографічного колективу.
Викладач ». А з 2011 року - напрѐм підготовки - «Народна художнѐ
культура», профіль - «Керівництво самодіѐльним хореографічним
колективом». Підготовка бакалаврату триваю 4 роки.
3. У Гуманітарному університеті (м. Єкатеринбург) на
факультеті сучасного танця (contemporary dance) дію Кафедра
танцявальних дисциплін - завідувач кафедри - Олександр Ігорович
Гурвич (хореограф, лауреат міжнародних фестивалів і конкурсів
сучасного танця, старший викладач). Тут здійсняютьсѐ підготовка за
фахом: «Народна художнѐ творчість». Кваліфікаціѐ: «Художній
керівник хореографічного колективу, викладач». Навчаннѐ - 5 років.
4. З 2006 року на базі Липецького державного педагогічного
університету (м. Липецьк), на Кафедрі народної художньої
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творчості, завідувачка кафедри - Ірина Петрівна Стеганцева (кандидат
наук, хормейстер, викладач), здійсняютьсѐ підготовка студентів за
спеціальністя «Народна художнѐ творчість». Спеціалізаціѐ –
хореографіѐ.
5. Мордовський державний університет ім. Н.П. Огарьова
(м. Саранськ, респ. Мордовіѐ, Росіѐ) з 1991 року на Кафедрі
національної хореографії, завідувач - Олександр Гаврилович Бурнаюв;
здійсняю підготовку студентів за спеціальністя «Народна художнѐ
творчість (хореографіѐ)»: кваліфікаціѐ - Художній керівник
хореографічного колективу, викладач.
6. У
Новосибірському
державному
педагогічному
університеті (м. Новосибірськ) з 1998 року на Факультет культури та
додаткової освіти на Кафедрі народної художньої культури та
музичної освіти, завідувач кафедри - Андрій Михайлович Лесовіченко
(доктор, доцент), здійсняю підготовку студентів за спеціальністя
«Народна художнѐ культура», спеціалізаціѐ - Керівництво
хореографічним аматорським колективом, а також за спеціальністя
«Народна художнѐ творчість», спеціалізаціѐ - Хореографіѐ (народний
танець, бальний танець, сучасний танець). Напрѐмок підготовки Педагогічна освіта, кваліфікаціѐ (ступінь) «бакалавр», профіль:
«Хореографічне освіта».
7. Поволжськая державна соціально-гуманітарна академія
(м. Самара) з 1990 року, на Кафедрі хореографії, завідувачка кафедри
- Т.В. Кожевникова (кандидат філософських наук, доцент),
здійсняютьсѐ підготовка студентів (бакалаврат) за фахом
Хореографічне мистецтво, профілі: «Педагогіка народного танця»,
«Педагогіка сучасного танця».
8.
У
Ставропольському
державному
педагогічному
інституті (м. Ставрополь) з 2001 року, на Кафедрі хореографії,
завідувачка кафедри - Лябов Миколаївна Слѐднюва (доктор
педагогічних наук, професор), здійсняютьсѐ підготовка студентів за
спеціальністя «Народна художнѐ культура», спеціалізаціѐ –
Керівництво хореографічним аматорським колективом.
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9. Тамбовський державний університет ім. Г.Р. Державіна
(м. Тамбов) у своюму складі маю Інститут культури і мистецтв, де в
1973 році заснована Кафедра хореографії, завідувачка кафедри Марина Миколаївна Юр'юва (доктор педагогічних наук, професор). На
кафедрі, студенти можуть отримати педагогічну освіту: «Додаткова
освіта в галузі хореографічного мистецтва», а так само хореографічну
освіту: «Танцявально-естетична педагогіка» за 4 роки навчаннѐ.
Спеціальності підготовки спеціалістів: «Мистецтво хореографа»;
«Педагогіка балету»; «Історіѐ і теоріѐ хореографічного мистецтва».
Напрѐми підготовки бакалаврів: «Хореографічне мистецтво», профілі:
Танцявально-естетична педагогіка; Менеджмент виконавських
мистецтв. Напрѐми підготовки магістрів: «Хореографічне мистецтво»,
магістерська програма: Педагогіка хореографії.
10. Томський
державний
педагогічний
університет
(м. Томськ) на факультеті культури і мистецтв, дію кафедра
хореографії, завідувачка кафедри - Валентина Іванівна Петріюва
(професор). На кафедрі здійсняютьсѐ підготовка студентів за такими
напрѐмами: «Народна художнѐ культура (з циклом спеціальних
дисциплін з хореографічному мистецтву)» (4 роки); Народна художнѐ
культура, профіль - «Керівництво хореографічним аматорським
колективом» (4 роки); Педагогічна освіта, профіль - «Додаткова освіта
(освіта в області хореографії)» (4 роки).
11. Уральський
державний
педагогічний
університет
(м. Єкатеринбург) з 2007 року, на Кафедрі художньої освіти,
завідувачка кафедри - Наталіѐ Юріївна Перевишина (кандидат
педагогічних наук, доцент) здійсняю підготовку студентів за такими
спеціальностѐми:
«Хореографічне
мистецтво»
(підготовка
бакалаврату - 4 роки, магістратура – 2 роки); за напрѐмом
«Педагогічна освіта» профіль - «Хореографічне мистецтво»; за
напрѐмком - «Народна художнѐ культура», профіль - «Керівництво
аматорським хореографічним колективом».
Узагальняячи вищевикладене хочетьсѐ зазначити, що більшість
російських педагогічних вишів, здійсняять підготовку хореографів за
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спеціалізаціюя «Керівник хореографічного колективу, викладач» і
лише у трьох вишах, а саме – Тамбовський державний університет
ім. Г.Р. Державіна (м. Тамбов), Томський державний педагогічний
університет (м. Томськ), Уральський державний педагогічний
університет (м. Єкатеринбург) дію магістратура, де здійсняютьсѐ
підготовка майбутніх працівників вищих навчальних закладів –
педагогів з хореографії.
У Томському державному педагогічному університеті
(м. Томськ) на кафедрі «Хореографії» здійсняютьсѐ підготовка
студентів за такими напрѐмами: «Народна художнѐ культура з
циклом спеціальних дисциплін з хореографічному мистецтву»
(4 роки); Народна художнѐ культура, профіль – «Керівництво
хореографічним аматорським колективом» (4 роки); Педагогічна
освіта, профіль – «Додаткова освіта (освіта в області хореографії)»
(4 роки).
Загальний план навчального процесу підготовки бакалаврів
містить навчальні дисципліни, ѐкі поділѐятьсѐ на три цикли:
гуманітарний, соціальний та економічний цикл; етнокультурний,
етнохудожній та етнопедагогічний цикл; професійний цикл; а також
навчальну та виробничу практики та підсумкову державну атестація.
Навчальні дисципліни кожного циклу поділѐятьсѐ на базову і
варіативну частини. Варіативна частина містить дисципліни, ѐкі
встановляятьсѐ вищім навчальним закладом (факультетом) та
дисципліни, ѐкі студент маю право обрати самостійно.
На гуманітарний, соціальний та економічний цикл відводитьсѐ
1440 годин, з них 654 години на самостійну роботу. У своюму складі
він містить такі навчальні дисципліни: базова частина – філософіѐ,
історіѐ, іноземна мова, педагогіка, психологіѐ, культурологіѐ;
варіативна частина – російська мова та культура мови, економіка,
здоров’ѐ населеннѐ сибірського регіону, культурно-історичний
простір Томська, історіѐ і філософіѐ
науки.
На
етнокультурний,
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етнохудожній та етнопедагогічний цикл відводитьсѐ 1440 годин, з них
615 годин – самостійна робота студентів: базова частина – теоріѐ і
історіѐ народної художньої творчості, світова художнѐ культура,
національно-культурна політика, етнопедагогіка, теоріѐ і методика
етнокультурної освіти, етнокультурна діѐльність ЗМІ, музейновиставкова робота, журналістика в етнокультурній сфері,
менеджмент і маркетинг у сфері народної художньої культури;
варіативна частина – основи менеджменту в хореографії, методика
викладаннѐ народної художньої культури, основи інформатики,
міфологіѐ, форми російського народного танця, етнопсихологіѐ.
На дисципліни професійного циклу відводитьсѐ 5040 годин, з
них 1733 години на самостійну роботу: базова частина (загальний
модуль – організаціѐ та керівництво народним художнім мистецтвом,
педагогіка народного художнього мистецтва; профільний модуль –
історіѐ самодіѐльного хореографічного мистецтва, методика
керівництва художнім самодіѐльним колективом, теоріѐ та історіѐ
хореографічного мистецтва, етнографіѐ та танцявальний фольклор
народів Росії, регіональні особливості російського народного танця,
танець і методика його викладаннѐ, основи акторського мистецтва у
режисурі танця, мистецтво хореографа, костям та сценічне
оформленнѐ танця, теоріѐ та історіѐ музики, методика викладаннѐ
сучасних напрѐмків хореографії, безпека життюдіѐльності); варіативна
частина – аналіз музикально-танцявальних форм, анатоміѐ
класичного танця, зразки танцявального репертуару, дитѐчий танець
і методика його викладаннѐ, основи хореографічної драматургії,
основи сценічної мови, степ, академічний танець, танці старинних
епох, грим.
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8. Красовскаѐ В.М. Западноевропейский
балетный театр:
Очерки истории: От истоков до середины ХУІІІ века / В.М. Красовскаѐ.
– М.: Искусство, 1979.
9. Красовскаѐ В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки
истории / В.М. Красовскаѐ. – Л., 1979
10. Пасятинскаѐ
В.М.
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/
В.М. Пасятинскаѐ. – М.: Просвещение, 1985. – (Кн. Длѐ учащихсѐ).
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Інтернет-джерела
12. Академиѐ хореографии *Електронний ресурс+. – Режим
доступу: http://sov-dance.ru/text/academy/
13. Как стать хореографом в Германии *Електронний ресурс+. –
Режим
доступу:
http://www.udance.com.ua/publ/kak_stat_khoreografom_v_
germanii/3-1-0-673
14. Творческие ВУЗы Италии *Електронний ресурс+. – Режим
доступу: http://shumska.wordpress.com/2011/06/17/tvorcheslie-vuziitalii/
15. Учеба в Германии: информациѐ длѐ иностранцев об учебе в
высших художественных, музыкальных школах и высших школах
кинематографии *Електронний ресурс+. – Режим доступу:
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http://www.daad.ru/Publikationen/KFM_r.pdf
Завдання для самоконтролю
1. Розкрийте хореографічне мистецтво Італії.
2. Розкрийте хореографічне мистецтво Франції.
3. Розкрийте сутність хореографічної освіти Росії.
4. Висвітліть навчаннѐ професіѐм у галузі хореографічного
мистецтва в Німеччині.
5. Яку хореографічну освіту отримав Джон Ноймайюр?
6. Розкрийте діѐльність школи-студії М.Бежара «Мудра» в
Брясселі.
7. У чому особливість хореографічної творчості Марі Вігман?
8. У чому феномен майстерності Курта Йосса?
9. У чому особливості балетів Уільѐма Форсайта?
10. Який
хореографічний
твір
М.Бежара
вважаютьсѐ
хореграфічним шедевром?
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Тема 1.2. Розвиток хореографічної освіти в Польщі
1.2.1. Науковий простір хореографічної освіти в Польщі
На сучасному етапі в ювропейському науковому просторі
актуалізуятьсѐ проблеми розвитку хореографічної освіти та
вдосконаленнѐ професійної підготовки майбутніх фахівцівтанцівників. Реформаційні процеси в хореографічній галузі, що
відбуваятьсѐ останніми роками в Польщі та Україні, здійсняятьсѐ за
такими
основними
напрѐмами:
збереженнѐ
національних
танцявальних традицій, розвиток сучасної хореографії, дослідженнѐ
хореографії в контексті мистецької та педагогічної освіти.
Хореографічна освіта найчастіше розглѐдаютьсѐ польськими
науковцѐми ѐк багаторівневий процес, що може активно впливати на
формуваннѐ духовних ѐкостей лядини через цілеспрѐмовану
передачу молоді соціально-історичного досвіду засобами мистецтва
(Romana Agnel, Roman Arndt, Karol Urbaoski). Дослідники вивчаять
естетичні аспекти функціонуваннѐ хореографічного мистецтва (Agata
Siwiak, Edyta Kozak), його історія, умови формуваннѐ виконавської
майстерності (Jacek Przybyłowicz, Elwira Piorun, Grzegorz Chełmecki,
Anna Królica) тощо. Сьогодні напрѐми досліджень в галузі
хореографічної освіти Польщі досить умовно можна поділити за
декількома групами: філософські, педагогічні, мистецтвознавчі,
історичні.
Розвиток мистецької освіти ю зумовлений потребами суспільства
у створенні багатоманітного культурного простору, в ѐкому особливе
місце належить хореографічній культурі, особливо її новітнім
проѐвам. Хореографічна освіта ѐк самостійна галузь знаходитьсѐ в
Польщі на стадії становленнѐ. Однак, слід наголосити, що цілий рѐд
наукових праць складаять золотий фонд польської наукової думки у
цій сфері.
Становлення наукової думки в Польщі сприѐла низка подій, за
допомогоя ѐких спостерігаютьсѐ пожвавленнѐ досліджень з питань
професійної підготовки майбутніх фахівців танцявального мистецтва.
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У науковому просторі хореографічної освіти вирізнѐять розвідки у
сфері сучасного танця, здійснені Ядвигоя Маювськоя (Jadwiga
Majewska) та Йоанноя Шимайдоя (Joanna Szymajda). Їх автори
наголошуять на тому, що реальний розвиток сучасного танця в
Польщі не можливий без повстаннѐ спеціального науково-дослідного
осередку, а також плану підтримки галузі17.
Вирішальноя подіюя стало створеннѐ у 2010 році Інституту
музики і танця ѐк дослідницького центру. Його діѐльність
спрѐмована на розвиток музичної культури і танця в Польщі,
поліпшеннѐ ѐкості освіти, на підтримку існуячих культурних установ.
Основними завданнѐми Інституту в галузі танця ю:
формуляваннѐ пропозицій щодо ѐкості управліннѐ танцявальноя
культуроя в Польщі, хореографічної освіти, а також її способів
фінансуваннѐ; охорона культурного спадку, пов'ѐзаного з танцем,
зокрема польським; просуваннѐ польського танця в країні та за
кордоном; діѐльність на користь підтримки розвитку танцявальної
інфраструктури та наукових досліджень у сфері танця.
Інститут реалізую завданнѐ через: аналіз, оцінку та пропаганду
змін у політичних і законодавчих питаннѐх, щодо хореографії і
яридичних обумовленостей обробки мистецтва танця; участь у
впровадженні і реалізації програми професійної перекваліфікації
танцівників; програму моніторингу та пропозиції щодо ѐкості
професійного навчаннѐ і загальної шкільної освіти у сфері танця,
освіті дорослих, формальної і неформальної хореографічної освіти,
застосуваннѐ нових технологій в педагогіці танця; збір, обробку та
оновленнѐ про танцявальне життѐ; створеннѐ спеціалізованих
порталів, баз даних, бібліотек і архівів присвѐчених хореографії;
ініціація місцевих і загальнодержавних освітніх програм на
аматорському і професійному рівні; організація навчальних курсів,
семінарів, фестивалей, конференцій, дослідних стипендіальних
програм длѐ польських артистів, теоретиків, критиків, педагогів,
17
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аніматорів культури, студентів і науковців; співпрацѐ з центральними
органами влади, органами місцевого самоврѐдуваннѐ, установами
культури, суб'юктами підприюмницької діѐльності, ѐкі працяять у
сфері культури, засобами масової інформації та окремими митцѐми.
Керівними органами Інституту музики і танця ю: директор і дві
Програмні Ради (у справах музики і у справах танця). Директор керую
всіюя діѐльністя Інституту, репрезентую його назовні, наглѐдаю за
майном Інституту і несе за нього відповідальність.
Ради у справах музики і у справах танця призначаятьсѐ
міністром на проханнѐ директора та першого заступника директора
строком на три роки, з числа видатних представників музичного і
танцявального середовища. Кожна Рада складаютьсѐ з 5 осіб,
репрезентуячих дане середовище. Члени Ради обираять голову,
його заступника та проводѐть свої засіданнѐ в міру необхідності, але
не рідше одного разу на рік.
Серед найбільш важливої діѐльності Інституту ю організаціѐ І
Конгресу танця, ѐкий відбувсѐ у квітні 2011 р. у Варшаві. Він був
проведений під патронатом Міністра Культури і Національного
Спадку, Маршала Мазовецького воюводства, Мера Варшави, у
співпраці з Національним центром культури, Національноя Опероя,
бібліотекоя варшавського університету та викликав великий інтерес
серед широкої наукової та педагогічної громадськості.
І Конгрес Танця – зустріч фахівців з області хореографії,
пов'ѐзана з багатоаспектними дебатами над актуальноя ситуаціюя
танця в Польщі, ѐка ставить собі за мету виробленнѐ стратегії
подальшого розвитку цього мистецтва. За три дні роботи Конгресу у
секціѐх виступило 37 науковців.
Систематизаціѐ проблем, порушених у доповідѐх, дозволила
виділити наступні секції: етапи професійного розвитку танцівників та
пов'ѐзані з цим проблеми; інфраструктура хореографічної галузі, її
сучасний стан і стратегічне плануваннѐ розвитку; вищі навчальні
заклади та їх роль у підготовці педагогів-хореографів; професійна
хореографічна освіта за кордоном; розвиток сучасного танця в
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Польщі; народний та фольклорний танець; місцеве споживаннѐ і
експортний продукт – стратегії брендингу польського танця;
створеннѐ політики длѐ танця; фестиваль танця – пошук і
налагодженнѐ партнерських відносин; побудуваннѐ системи
професійної трансформації танцівників в Польщі та ін.18
Враховуячи актуальність, науково-практичну й методичну
значущість пропозицій, висловлених доповідачами на І Конгресі
танця, було розроблено завданнѐ на майбутню:
- запроваджувати реформи професійної освіти в галузі танця;
- наполѐгати на збільшені фінансуваннѐ хореографічної освіти;
- створити умови в галузі танцявальної освіти длѐ
співробітництва з іншими країнами Європи;
- посилити позиції балету в оперних театрах;
- адаптуватисѐ
до
потреб
існуячої
інфраструктури
хореографічної галузі й побудувати нову;
- активізувати комплексні й компаративні дослідженнѐ проблем
танцявальної освіти;
- модернізувати
навчальний
процес
мультимедійними
засобами;
- реалізувати рішеннѐ Конгресу.
Наступним етапом становленнѐ наукової думки в Польщі стала І
Міжнародна наукова конференціѐ «Танцявальна освіта в Польщі –
реалії та виклики», ѐка була підготовлена і проведена у червні 2012
року Інститутом музики і танця у Варшаві. У роботі конференції взѐли
активну участь представники Департаменту освіти в галузі мистецтва і
культури, представники Міністерства культури і національної
спадщини, наукові співробітники Центру художньої освіти, викладачі
закладів освіти та культури, у тому числі професура Державної вищої
театральної школи імені Лядвика Сольського в Кракові, Музичного
університету імені Фредеріка Шопена у Варшаві, науковці Музичної
академії імені Г. та К. Бацевичів в Лодзі, Інституту музики і танця в
18
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Варшаві, Відділу театру танця в Битомі, а також директори
загальноосвітніх балетних шкіл. Представницькими були також
делегації з Франції та Швейцарії, члени ѐких під час обговореннѐ
висвітлили проблеми танцявальної освіти та підготовки педагогівхореографів у своїх країнах. Нам випала честь презентувати Україну
на цій конференції.
На конференції дискутувалисѐ такі питаннѐ: хореологіѐ ѐк
самостійна наука, розвиток хореографічної освіти в різних регіонах
Польщі, професійна освіта в балетних школах, системні рішеннѐ на
рівні національної політики та міжнародного співробітництва, зміни в
шкільній артистичній справі та ін. Питаннѐ функціонуваннѐ
інструкторських курсів підвищеннѐ кваліфікації були розкриті у
доповіді керівника театру танця в Кельцѐх Ельжбети Шлуфік-Паньтак
(Elżbieta Szlufik-Paotak). Своюя оригінальністя привернув увагу виступ
Ядвиги Маювської (Jadwiga Majewska), присвѐчений підготовці
критиків і теоретиків танця. Особливо нас зацікавила доповідь Анни
Ахімович (Anna Achimowicz) «Медицина танця». У бесіді з нея ми
з’ѐсували основні завданнѐ танцявально-рухової терапії, соціальнореабілітаційний потенціал хореотерапії в педагогічній роботі з
вихованцѐми, принципи використаннѐ техніки руху, що підвищую
фізичний, розумовий і духовний розвиток лядини.
Під час обговореннѐ проблем на конференції ми з’ѐсували, що
питаннѐми змісту навчаннѐ в балетних школах займаютьсѐ доктор
філософських наук та викладач Університету Музики імені Фредеріка
Шопена Олександра Дзярош (Aleksandra Dziurosz). На її думку
хореографічні навчальні програми повинні складатисѐ з 4-х загальних
розділів: музично-ритмічні вправи, розвиток танцявальних навичок,
теоретичні відомості, формуваннѐ творчої активності вихованців.
Спостерігаячи за учасниками І Міжнародної конференції
«Танцявальна освіта в Польщі – реалії та виклики», ми відзначили,
що в останні роки значно розширилисѐ можливості фахівців з
хореографічного мистецтва щодо оприлядненнѐ власного наукового
доробку. Йоанна Шимайда зазначила, що поступово підвищуютьсѐ
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науковий рівень праць хореографічної тематики, більш активно
залучаятьсѐ науковці-педагоги, докторанти та аспіранти до розвідки
актуальних питань неперервної хореографічної освіти. Результати
систематизації науково-дослідної роботи вчених у галузі
хореографічної освіти свідчать, що необхідно більш активно
спрѐмовувати педагогів-хореографів на розробку змісту, форм і
методів професійної підготовки майбутніх фахівців танцявального
мистецтва, на спілкуваннѐ з науковцѐми із країн близького та
далекого зарубіжжѐ.
Питаннѐм розвитку та виникненнѐ нових форм театрального
мистецтва присвѐчена наукова працѐ Анни Круліци (Anna Królica)
«Театр танця: генезис нових форм театрального мистецтва». Авторка
висвітляю зміни та відродженнѐ в мистецтві танця на початку
ХХ століттѐ, поѐсняю Європейські спроби створити сучасний танець,
розкриваю структуру театру танця. На прикінці дослідженнѐ Анна
Круліца описую та аналізую виступи відомих балетмейстерів Піни Бауш
(Piny Bausch) та Іоганна Кресніка (Johann Kresnik)19.
У галузі хореографічної освіти було проаналізовано низку
рапортів, ѐкі розкриваять стан польського танця в різних регіонах
країни. Представниками цих досліджень ю Сонѐ НіеспіаловськаОвчарек (Sonia Niespialowska-Owczarek) – Лодзь; Ядвига Грабовська
(Jadwiga Grabowska) – Краков; Анна Круліца (Anna Królica) – Белосток,
Калиш, Кельце; Ришард Каліновські (Ryszard Kalinowski) – Ляблін;
Марчін Мацкювіч (Marcin Mackiewicz) – Познань; Вітольд Мрозек
(Witold Mrozek) – Верхнѐ Сілезіѐ; Юліѐ Хочик (Julia Hoczyk) – Варшава;
Дорота Радванська (Dorota Radwanska) – Вроцлав; Магдалена Хайдиш
(Magdalena Hajdysz). В рапортах було висвітлено стан класичного,
народного та історичного танця; стан інфраструктури хореографічної
галузі кожного регіону; наданий короткий аналіз динаміки змін;
представлено роботу державних та приватних театрів балету, центрів
культури, шкіл та університетів; окреслено рекомендації длѐ
19
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регіонального розвитку та ін.
Стан сучасного танця розкрито у «Рапорті о сучасному танці в
Польщі в 1989 – 2009 рр.» представленому Ядвигоя Маювськоя
(Jadwiga Majewska) та Йоанноя Шимайдоя (Joanna Szymajda). Ними
вивчені питаннѐ еволяції сучасного танця та хореографічної освіти в
Республіці Польща протѐгом останніх двадцѐти років. Дослідниці
доходѐть висновку, що «високий рівень і творчий потенціал
польського танця обмежуютьсѐ слабкістя інституціональних і освітніх
установ, відсутністя юдиних програм і субсидій на розвиток танців».
На думку Ядвиги Маювської та Йоанни Шимайди, в Польщі не
вистачаю «інтелектуальної бази, необхідної длѐ удосконаленнѐ
мистецтва танця – кураторів, критиків, менеджерів»20.
1.2.2. Структура хореографічної освіти в Польщі
Розвиток хореографічної освіти в Польщі передбачаю
висвітленнѐ історії становленнѐ та розвитку осередків танцявальної
освіти й науки на етнічних польських територіѐх., ѐкі з 1795 р. (третій
поділ Польщі) були під владоя імперських Росії, Австрії (з 1867 р. –
Австро-Угорщини) і Пруссії, з початку ХХ ст. – Варшавського
Кнѐзівства, Польського Королівства, Другої Речі Посполитої, ЗУНР,
УНР, у 1939 р. були поділені між фашистськоя Німеччиноя й
Радѐнським Соязом, а післѐ завершеннѐ Другої світової війни
відійшли Польській Народній Республіці та УРСР.
Особливості модернізації структури хореографічної освіти в
Польщі
визначалисѐ
потребами
суспільства
у
створенні
багатоманітного культурного простору, в ѐкому особливе місце
належить хореографічній культурі, особливо її новітнім проѐвам.
Перетвореннѐ у системі хореографічної освіти в Республіці Польща
розпочалисѐ зі зміноя політичної системи держави й переходом від
20
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командно-адміністративної соціалістичної моделі управліннѐ до
демократії.
Професор Б. Дуткевич, що обіймаю посаду ад’янкта Музичної
академії імені Карла Шимановського в Катовицѐх, зауважила, що
структурно-змістові зміни зумовлені, в першу чергу, економічними та
соціальними факторами. На її думку, саме реагуячи на запити ринку
праці, польські хореографічні навчальні заклади пристосовуятьсѐ до
нових умов шлѐхом створеннѐ додаткових структурних підрозділів,
упровадженнѐ інноваційних спеціальностей і спеціалізацій,
оновленнѐ програм підготовки за традиційними напрѐмами.
Засновницея та кураторкоя Мобільної академії критики танця
Ядвигоя Маювськоя були вивчені питаннѐ еволяції сучасного танця
та хореографічної освіти в Республіці Польща протѐгом останніх
двадцѐти років, ѐкі було розкрито в «Рапорті о сучаснім танці в
Польщі в 1989 – 2009 рр.». Дослідницѐ доходить висновку, що
«високий рівень і творчий потенціал польського танця обмежуютьсѐ
слабкістя інституціональних і освітніх установ, відсутністя юдиних
програм та субсидій на розвиток танців». На думку Я. Маювської, у
Польщі не вистачаю «інтелектуальної бази, необхідної длѐ розробки
мистецтва танця – кураторів, критиків, менеджерів та викладачів»21.
Модернізаціѐ структури ХО в Республіці Польща передбачаю
створеннѐ нових аматорських та професійних навчальних закладів, ѐкі
своюя діѐльністя демонструять високий рівень хореографічної
підготовки та справлѐять радикальний вплив на її подальший
розвиток. Нині аматорську ХО можна здобути в заклах різного типу,
ѐкі здійсняять хореографічну підготовку за окремими та мішаними
танцявальними жанрами, а саме: ансамблі історичного танця,
танцявально-акторські студії, експерементальні танцявальні групи,
студії сучасного танця, ансамблі балету, ансамблі народного танця,
студії пантоміми тощо. Метоя діѐльності аматорських навчальних
закладів ю не участь у розважальних заходах, а сумлінна підготовка
21

Grabowska Jadwiga Raport o tancu wspolczesnym w Polsce w latach 1989-2009 / Jadwiga Grabowska, Joanna
Szymajda. – Kraków – Lódź, 2009. – 88 s.
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хореографічних композицій ѐкі репрезентуятьсѐ на конкурсах та
фестивалѐх. Структура аматорської хореографічної освіти в Польщі
складаютьсѐ з шкіл мистецтва танця, осередків танця, палаців та
будинків культури, курсів танця, центрів розвитку дитини, ансамблів
танця, гуртків та студій танця, центрів та клубів танця тощо.
Становленнѐ та розвиток хореографічної освіти в Польщі ю
предметом
наукового
пошуку
польських
дослідників
(Р. Каліновського, Е. Бендер, Б. Фатуги, Я. Грабовської, Ю. Хочик,
Г. Каркошки, Е. Козак, А. Круліци, К. Павловського, Д. Радванської,
А. Соколовської, В. Мрозек, Б. Сер-Яник, Я. Шимайди).
Варто зазначити, що проблеми, з ѐкими зіткнулисѐ професійні
навчальні заклади хореографічного профіля в Польщі у зв’ѐзку з
диверсифікаціюя змісту підготовки й відкриттѐм нових структурних
підрозділів, виѐвилисѐ типовими длѐ всіюї системи освіти країни.
Жорсткі акредитаційні вимоги до штатного розкладу й кадрова
недостатність на популѐрних спеціальностѐх і напрѐмах підготовки
привели до поширеннѐ практики одночасного працевлаштуваннѐ
титулованих викладачів у кількох закладах освіти, що не дозволѐло їм
ѐкісно й повноцінно виконувати свої обов’ѐзки на кожній із обійманих
посад. Тому можливості паралельного працевлаштуваннѐ викладачів
у більш, ніж двох навчальних закладах було обмежено
законодавчими документами.
На ювроінтеграційному та транзитивному етапах адміністраціѐ й
самоврѐдні органи кожного навчального закладу хореографічного
профіля мали змогу обирати, ѐким чином здійснявати модернізація:
адаптувати зміст підготовки фахівців, поліпшуячи навчальні плани та
програми за наѐвними напрѐмами й спеціальностѐми, майже не
вводити нових і не вносити суттювих змін у структуру навчальних
закладів або диверсифікувати освітня пропозиція шлѐхом створеннѐ
нових структурних підрозділів і запровадженнѐ нових напрѐмів,
спеціальностей та спеціалізацій.
Модернізаційні
процеси
у
сфері
професійної
ХО
характеризуятьсѐ поѐвоя новітніх моделей хореографічної
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підготовки. Аналіз польської наукової літератури дозволив з’ѐсувати,
що чіткого визначеннѐ моделей ХП практично не існую. Найчастіше
проблеми підготовки фахівців розглѐдаятьсѐ в контексті загальної
хореографічної освіти та вихованнѐ. Так, за формоя підготовки
майбутніх спеціалістів хореографічної галузі виділѐюмо п’ѐть основних
моделей:
1. Класична модель, ѐка найчастіше охопляю всі форми і щаблі
хореографічного навчаннѐ та вихованнѐ від позашкільних закладів до
вищих закладів освіти, де навчаятьсѐ майбутні вчителі танця.
2. Театральна модель, коли ХО ю частиноя загальної фахової
підготовки до сценічної діѐльності акторів, режисерів, декораторів і
технічного апарату.
3. Хореотерапевтична модель, длѐ ѐкої характерне
використаннѐ танця, пластики і ритміки з лікувальноя і
профілактичноя метоя.
4. Модернова модель, ѐка відмовившись від обмежень школи
класичного танця щодо позицій та поз, стала універсальним засобом
длѐ імпровізацій та пошуку нових рухів.
5. Танцювально-спортивна модель, коли ХО ю частиноя
фізичного вихованнѐ та спорту.
6. Народно-ансамблева модель, длѐ ѐкої властиве навчаннѐ
студентської молоді танцѐм, що маять традиційні (длѐ певної
місцевості) рухи, ритми, костями й ѐка здійсняютьсѐ в ансамблѐх
народного танця на базі польських університетів.
Варто додати, що в Польщі можна вирізнити мішаний тип ХО
(різні запозиченнѐ, співіснуваннѐ традиційних і новаторських форм
тощо) з виразноя тенденція поступового наближеннѐ до одніюї з
моделей – найчастіше до класичної.
Класична модель хореографічної підготовки в Польщі
характерна длѐ середніх спеціальних навчальних закладів до ѐких
відносѐтьсѐ балетні школи, що підпорѐдковуятьсѐ Міністерству
культури і національного спадку та за формоя власності ю
державними й приватними. Аналіз статистичної інформації сайта
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науково-дослідного Інституту музики і танця у Варшаві
та
Міністерства культури і національного спадку РП за 2011-2013 рр.
дозволив визначити перелік балетних шкіл (див. таб. 2.1).
Таблиця 2.1
Структура середньої спеціальної хореографічної освіти
в Республіці Польща

Балетні школи

Назва навчальних закладів
Загальноосвітнѐ балетна школа імені Романа Турчиновича
Загальноосвітнѐ балетна школа імені Лядомира Ружицького
Загальноосвітнѐ балетна школа
Загальноосвітнѐ балетна школа імені Ольги СлавськоїЛіпчинської
Загальноосвітнѐ балетна школа імені Фелікса Парнелла
Капітольська балетна школа

Форма
власності
державна
державна
державна
державна
державна
приватна

Місто
Варшава
Битом
Гданськ
Познань
Лодзь
Вроцлав

Розглѐнемо детальніше структурні зміни в кожному з
навчальних закладів середньої спеціальної освіти, в ѐких
здійсняютьсѐ хореографічна підготовка фахівців. Загальноосвітня
балетна школа імені Романа Турчиновича у
Варшаві виникла на початку XIX століттѐ і ю
одніюя з найстаріших в Європі. З початку
існуваннѐ з школоя співпрацявали найкращі
французькі, італійські, російські, радѐнські і
польські педагоги. Нині у штаті школи
працяю понад 80 осіб, у тому числі близько
40 викладачів профільних дисциплін та 20
викладачів загальноосвітніх дисциплін.
З моменту свого створеннѐ в школі
працявали кращі французькі, італійські, російські, радѐнські та
польські викладачі. Вони передали учнѐм традиції і секрети
балетного мистецтва, сприѐячи розвитку польського балету та
виховуячи поколіннѐ відомих танцівників. Керівниками школи були
відомі балетмейстери, такі ѐк: Філіппо Тальоні, Карло Блазіс, Пітер
Зайліх, Леон Вуйциковський та Роман Турчинович – поточний
покровитель школи.
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3 вереснѐ 1979 р. завдѐки відданій і наполегливій роботі вчителѐ
історії танця і музичних дисциплін, Єлизовети Романової, школа
отримала ім'ѐ Романа Турчиновича, ѐкий був провідноя постаття
польського романтичного балету, танцівником і педагогом балетної
школи, але перш за все балетмейстером, хореографом і директором
балету Варшавських урѐдових театрів.
Балетна школа у Варшаві ю дев'ѐтирічноя артистичноя школоя,
готуячоя учнів до отриманнѐ диплому професійного танцівника за
спеціальністя «сценічний танець». Школа веде водночас загальне
навчаннѐ на рівні початкової (від IV класу) школи, гімназії та ліцея.
Крім професійного дипломного іспиту, що здаютьсѐ по закінчення 9літнього циклу навчаннѐ, учні приступаять до зовнішніх іспитів на
атестат зрілості. Головним профільним предметом в школі ю
класичний танець, а на різних етапах навчаннѐ викладаютьсѐ також
музично-рухова інтерпретаціѐ, сучасний, характерний, народний,
історичний та партнерський танець, ритміка, музична грамота, знаннѐ
про танець тощо.
Вихованці школи приймаять участь в балетних конкурсах у
Польщі (Гданськ, Щецин) та за кордоном. Позитивний вплив на
розвиток індивідуальності та професійних навичок молодих артистів
зумовляютьсѐ їх участя у багатьох балетних і оперних спектаклѐх,
представлених на сцені Великого театру (Попеляшка, Баѐдерка,
Ромео і Джульютта, Сплѐча красунѐ, Лускунчик, Лебедине озеро, Анна
Кареніна, Аіда, Дон Жуан, Тристан і багато інших).
OSBRT активно співпрацяю з навчальними закладами інших
країн, про що свідчить участь учнів у програмах міжнародних обмінів,
міжнародних фестивалѐх та конкурсах, літніх таборах тощо, ѐкі
організовуять міжнародні організації, у тому числі – студентські.
Доказом успішного співробітництва ю золоті та срібні медалі, відзнаки
міністра та нагороди президента Варшави за участь у Міжнародних і
Загальнопольських конкурсах та фестивалѐх.
У 1946 році розпочала своя діѐльність Загальноосвітня
балетна школа імені Людомира Ружицького (OSBLR), коли була
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створена приватна Балетна школа в Сосновці з місцеперебуваннѐм на
ринковій площі. Її засновницея була Тетѐна Висоцька (Tacjanna
Wysocka), польська танцівницѐ, хореограф, педагог і публіцист. Від
1918 року вела відділ сценічного танця в Музичній школі Стефана і
Тетѐни Висоцьких у Варшаві. Від 1922 року керувала власноруч
створеним колективом, ѐкий співпрацявав з варшавськими
драмтеатрами. Післѐ 1945 року займаласѐ критикоя і балетноя
публіцистикоя, була авторкоя журналу «Історіѐ балету».
У 1948 році балетна школа в Сосновці була трансформована в
Хореографічний ліцей, а в січні 1950 р. набула статусу державної
балетної школи. У серпні 1955 року школу було перенесено до
Битома і поміщено у будівлі Музичної школи. Від лятого 1958 року
школа отримала власне приміщеннѐ в Битомі, де перебуваю до
сьогоднішнього днѐ. У 1968-1969 роках було розпочато розширеннѐ
та реконструкція будівлі. У зв'ѐзку з цим надбудовано останній
поверх, в ѐкому додатково з'ѐвилисѐ 2 балетні зали.
Коли школа свѐткувала свою 30-річчѐ у 1976 році, їй було
присвоюно ім'ѐ Лядомира Ружицького (1884-1953), польського
композитора і диригента, ѐкий належав до групи композиторів
Молодої Польщі. До його артистичного доробку зараховуятьсѐ опери
(«Казанова», «Беатріче Ченчі», «Медуза») та балети («Пан
Твардовський», «Аполлон і дівчина» та ін.).
Сьогодні при школі працяю інтернат длѐ
іногородніх
учнів,
ѐкий
забезпечую
вихованцѐм харчуваннѐ, санітарно-гігіюнічні
умови проживаннѐ, відповідні умови длѐ
навчаннѐ, організація вільного часу тощо.
Також
при
школі
працяю
будинок
відпочинку, що створений длѐ учнів ѐкі мусѐть довше перебувати
післѐ занѐть. Приміщеннѐ оснащене необхідним обладнаннѐм длѐ
відпочинку та навчаннѐ: настільні ігри, комп'ятери з доступом в
інтернет, телевізор, DVD, бібліотека.
Кадрова забезпеченість балетної школи в Битомі складаю: 18
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викладачів загальноосвітніх дисциплін, 25 викладачів профільних
дисциплін, 19 акомпаніаторів, 7 вихователів інтернату, 3 вихователѐ
будинку відпочинку, 2 спортивних інструкторів та ін. Учні школи
багато разів ставали призерами конкурсів: Міжнародний
хореографічний конкурс учнів балетних шкіл у Битомі,
Загальнопольський конкурс танця імені Войцеха Весоловського,
Міжнародний балетний конкурс в Щеціні «Золоті думки»,
Загальнопольська конкурсна зустріч молодих танцівників в Лодзі
тощо.
З 1 вереснѐ 1950 року датую своя історія Загальноосвітня
балетна школа в Гданську (POSB). Спочатку протѐгом трьох років
знаходиласѐ у казармі, лише з 1957 року розміщаютьсѐ в центрі міста.
Школа була заснована за ініціативоя видатного хореографа,
професора Яніни Яжинівни-Собчак, ѐка була керівником Гданьського
балету, створеного в 1950 році.
Спочатку школа функціонувала ѐк
державне хореографічне училище, в
ѐкому період навчаннѐ тривав 6 років і
поюднував загальну освіту, у рамках
ліцейної програми, з професійноя
підготовкоя танцівників длѐ оперних
театрів і танцявальних колективів.
Перше танцювальне заняття з
Програма професійної освіти опираласѐ
пані професоркою Яніною
на програму радѐнських балетних шкіл.
Яжинівною-Собчак в
У
1952
році
хореографічне
Загальноосвітній балетній школі в
Гданську
училище перейменовано на Державну
загальноосвітня балетну школу і цикл підготовки продовжено до 9
років. Учні розпочинали свою навчаннѐ по закінчення третього класу
початкової школи, а завершали дипломним іспитом і атестатом
зрілості. Наука в школі охопляю загальноосвітні предмети (програма
IV - VI класу початкової школи, гімназії і ліцея) та професійні
дисципліни (практичні й теоретичні). Школа дуже швидко зав'ѐзала
співробітництво з Балтійськоя Опероя та охоче «позичала» своїх
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вихованців до різних балетних спектаклів.
У вересні 1972 року директором школи став Броніслав
Прадзинський (Bronisław Prądzyoski), ѐкий будучи її випускником,
досконало знав специфіку школи, а перш за все потреби її учнів. Він
не тільки розширявав будівля але й боровсѐ за високий професійний
рівень школи, високий рівень кваліфікації викладачів (вже від 1975
року в школі були організовані літні курси вдосконаленнѐ вчителів у
сфері класичного танця, характерного і сучасного, ѐкі інтегрували
балетне середовище і постачали педагогам нові знаннѐ), а перш за
все закликав молодь до безперервної роботи над розвитком своюї
індивідуальності й професійних вмінь.
У 1975 році POSB перша створила
кабінет
з
аудіовізуальним
устаткуваннѐм. Протѐгом наступних
років вдалосѐ в школі створити
вражаячу відеотеку, що складаласѐ з
власних звукозаписів, програм і
балетних фільмів, зареюстрованих
через
польські
і
зарубіжні
Фізіотерапевтичний кабінет
Загальноосвітньої балетної школи в
телекомпанії. З 1984 року Балетна
Гданську
школа і Музичний театр були
організаторами Гданських Балетних вечорів, ѐкі дозволили переглѐд
широкій громадськості найцікавіших хореографічних дебятів.
У 1951 році за ініціативоя видатної довоюнної польської прими
балерини Ольги Славської-Ліпчинської, а також інспектора шкільної
артистичної справи Зигмунда Дабровського створяютьсѐ Державна
початкова хореографічна школа в Познані (OSBSL). З 1952 року
Хореографічну школу трансформовано в Державну середня балетну
школу з 9-річним циклом навчаннѐ.
У 1973 році балетна школа перша в Польщі, за ініціативоя
артистичного директора Конрада Джевецького, впровадила до
програми навчаннѐ предмет «Сучасний танець». З 1981 року був
відкритий естрадний відділ, ѐкий до 1991 року діѐв ѐк юдиний в
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Польщі. У 1991 році з нагоди 40-річчѐ існуваннѐ SB в Познані, їй було
присвоюно ім’ѐ першого арт-директора Ольги Славської-Ліпчинської.
У вересні 2007 року в школі створено Мультимедійний центр.
Комп'ятерна лабораторіѐ була придбана Міністерством освіти в
рамках проекту «Комп'ятер длѐ шкіл». Цѐ програма спільно
фінансуютьсѐ
Європейським
соціальним
фондом.
Робота
Мультимедійного центру пов'ѐзуютьсѐ з дидактично-виховноя
діѐльністя школи, перш за все відкриваю доступ учнѐм до
комп’ятерних технологій поза уроками.
Міністерством культури і мистецтва 31 травнѐ 1975 року було
прийнѐто рішеннѐ про створеннѐ Державної балетної школи імені
Фелікса Парнелла в Лодзі (OSBFP). Першим директором школи став
відомий педагог Іренуш Баранський (Ireneusz Baraoski). Навчаннѐ в
школі триваю 9 років. Післѐ складаннѐ дипломного іспиту вихованці
дев’ѐтого класу отримуять диплом професійного танцівника.
У розпорѐдженнѐ балетної школи
була передана у 1981 році нова
будівлѐ. Майже вісім років в
навчальному
закладі
тривали
ремонтні роботи, комплектуваласѐ
бібліотека,
добиралисѐ
колекції
музичних та відео записів.
Програма навчаннѐ в SB передбачала
Історія праці Загальноосвітньої
балетної школи імені Фелікса
вивченнѐ таких дисциплін, ѐк
Парнелла в Лодзі
класичний, сучасний, народний,
історичний, характерний та партнерський танець, польська,
англійська, російська та французька мови, музично-рухова
інтерпретаціѐ, ритміка, знаннѐ про танець, музична грамота,
принципи гриму, історіѐ і суспільство, математика, природа,
інформатика, історіѐ, хіміѐ, фізика, біологіѐ, географіѐ, образотворче
мистецтво, безпека життюдіѐльності, підстави підприюмництва,
інформаційні технології тощо. Плануваласѐ також виробнича та
сценічна практика.
50

Балетна школа в Лодзі активно співпрацяю з іншими країнами у
навчальній та позанавчальній сфері, про що свідчить участь
вихованців у програмах міжнародних обмінів, міжнародних
фестивалѐх та конкурсах: виїзд делегації SB до Брясселя, Вітебська та
Санкт-Петербургу, Міжнародний Фестиваль Танця «Tanzolymp» у
Берліні, Загальнопольські методичні майстерні длѐ вчителів
класичного танця з участя керівника методики Академії Російського
Балету ім. A. Ваганової в Санкт-Петербурзі, семінар сучасного танця
длѐ VI-IX класів – техніка «Cunninghama», Загальнопольські методичні
семінари за участя Рози Естрелли з Іспанії, Міжнародний фестиваль
сучасного танця в Вітебську, Міжнародний балетний конкурс в Брню,
Міжнародний балетний конкурс у Москві, участь у шкільному
концерті в Консерваторії Танця в Празі, виступ на сцені Театру Опери
і Балету у Вільнясі, співробітництво з Балетноя Студіюя в Ліоні тощо.
Капітольська балетна школа у Вроцлаві (SBC) була заснована в
1997 році. Її засновниками ю Алла і Гіві Абесадзе, ѐкі нині працяять в
школі на посаді викладачей. Початок діѐльності Балетної школи сѐгаю
дев'ѐностих років, коли школа перебувала у будівлі Музичного театру
Капітол (Вроцлавська Опера). Тоді невелика установа, діяча на
користь розвитку балетної культури, протѐгом наступних років
перетворяваласѐ в професійний центр балетної культури ѐким ю
сьогодні.
Перший виступ SBC відбувсѐ на сцені Музичного театру в
2001 році. Сьогодні свої спектаклі школа демонструю на сцені
Вроцлавської Опери. Найбільшим досѐгненнѐм SB ю створеннѐ
істинних соціальних інститутів, що об'юднуять багатьох лядей різних
професій, ѐкі спільно діять длѐ блага молоді і польської культури.
Результатом співпраці ціюї спільноти лядей ю виїзди на зарубіжні
фестивалі і конкурси. Вихованці SBC неодноразово були першими
польськими учасниками конкурсів, що проходѐть у Брясселі, Берліні,
Фрайбургу, Нярнбергу, Парижі, Філлах, Афінах тощо.
Програма навчаннѐ в школі обіймаю від трьох до п'ѐти годин
занѐть з класичного танця щотижнево, залежно від віку також рівнѐ
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Вищі школи

Академії

Університет

Типи
вишів

розвитку учнів, що становить мінімальну кількість годин і дозволѐю
досѐгти хороших результатів. Крім того проводитьсѐ чимало
додаткових занѐть і репетицій, а найбільш талановитим учнѐм школа
пропоную індивідуальні занѐттѐ. У сфері освіти школа прѐмую за
розвитком танцявальної техніки, надаячи своїм учнѐм останні
досѐгненнѐ і ставлѐчи перед ними сучасні вимоги, щоб діти
зацікавлені кар'юроя в галузі танця могли отримати реальний шанс
на продовженнѐ навчаннѐ в вишах, ѐкі присуджуять офіційні
дипломи та надаять професія.
Аналіз сайтів польських вишів та систематизаціѐ матеріалів
емпіричного дослідженнѐ, здійсненого під час перебуваннѐ в Польщі,
дозволили конкретизувати структуру вищої хореографічної освіти за
такими критеріѐми: типи вишів, структурні підрозділи, міністерства,
місто, форма власності (див. табл. 2.2). З’ѐсовано, що навчальні
заклади підпорѐдковуятьсѐ двом міністерствам (Міністерство науки і
вищої освіти, Міністерство культури і національного спадку) та діять
на основі державної і приватної форми власності.
Таблицѐ 2.2
Структура вищої хореографічної освіти в Республіці Польща
Назва навчальних
закладів

Структурні підрозділи

Музичний університет Відділ
хорового
імені
Фредерика диригуваннѐ,
музичної
Шопена
освіти, костьольної музики,
ритміки і танця. Напрѐм
підготовки «Танець».
Академіѐ
Артистичний
відділ.
гуманістичноНапрѐм
підготовки
економічна
«Танець».
Музична
академіѐ Вокально-акторський
імені
Гражини
і відділ. Кафедра «мязиклу і
Кейстута Бацевичів
хореографії».
Напрѐм
підготовки: «мязиклу і
хореографії»
Вища школа мистецтв і Відділ танця. Напрѐм
суспільних наук
підготовки «Танець».
Вища
справності
С. Сташицѐ

Міністерство

Форма
власності

Міністерство
Варшава
культури
і
національного
спадку

державний

Міністерство
науки і вищої
освіти
Міністерство
культури
і
національного
спадку

Лодзь

приватний

Лодзь

державний

Познань

приватний

Кельце

приватний

Міністерство
науки і вищої
освіти
школа Відділ гуманістичних наук. Міністерство
імені Напрѐм
підготовки науки і вищої
«Танець».
освіти
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Місто

Професійні студіуми

Вища
школа Відділ танця. Напрѐм Міністерство
суспільних наук
підготовки «Танець».
науки і вищої
освіти
Державна
вища Відділ театру танця в Міністерство
театральна
школа Битомі. Напрѐм підготовки культури
і
імені
Лядвіга «Акторство».
національного
Сольского
спадку
Державний
Напрѐм підготовки «Актор Міністерство
професійний
музичних сцен».
культури
і
вокально-балетний
національного
студіум
спадку
Державний
Відділ аніматорів культури. Міністерство
професійний студіум Напрѐм
підготовки культури
і
навчаннѐ аніматорів «Танець».
національного
культури
спадку
Державний
Відділ аніматорів культури. Міністерство
професійний студіум Напрѐм
підготовки культури
і
навчаннѐ аніматорів «Танець».
національного
культури
і
спадку
бібліотекарів

Ляблін

приватний

Краков

державний

Глівіце

державний

Каліш

державний

Вроцлав

державний

Таким чином, класична модель хореографічної підготовки
доміную у Державному професійному студіумі навчання аніматорів
культури і бібліотекарів у Вроцлаві (PPSKAKiB). У 1960 році
директором було призначено Олександра Кудельського. У 1962 році
Олександр Кудельський йде у відставку з поста директора, заміняю
його Зофьѐ Шимандера. У 1973 році в навчальному закладі
відкриваютьсѐ заочний відділ. 7 березнѐ 1994 року – Педагогічна Рада
навчального закладу ухвалила новий Статут і приймаю нову назву.
Cпеціалізаціѐ «Танець» виникла у PPSKAKiB у Вроцлаві в 1985
році за ініціативоя тодішньої директриси – пані Яніни Шуміграй.
Коледж функціоную в системі шкільної артистичної справи, підлѐгаю
Департаменту шкільної артистичної справи культурної освіти,
Міністерству культури і національного спадку, а також Центру
мистецької освіти у Варшаві. Навчаннѐ проходить в стаціонарному і
заочному порѐдку на двох факультетах: аніматорів культури та
бібліотекарськім. Факультет аніматорів культури працяю за такими
спеціалізаціѐми: співтовариство анімації, танець, арттерапіѐ, фільм,
пантоміма та театр.
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На початку студенти хореографічного
спрѐмуваннѐ
займалисѐ
в
орендованих
приміщеннѐх
Вроцлавської
Оперети
та
Воюводського Дому Культури. Згодом
Академіѐ отримали одне приміщеннѐ
в підвалі й два на другому поверсі
будівлі дитѐчого садка. Одне із
Балетна зала Державного коледжу
аніматорів культури і бібліотекарів
приміщень на другому поверсі було
у Вроцлаві
трансформовано
в
професійний
балетний зал з дзеркалами. Нині студенти хореографи маять
можливість займатись у 2 аудіовізуальних, 3 танцявальних, 2
театральних залах, 2 комп'ятерних лабораторіѐх та гімнастичному
залі. У штаті коледжу працяю понад 100 осіб, у тому числі близько 55
викладачів, 12 з ѐких маять науковий ступінь доктора наук.
Під час навчаннѐ студенти відбуваять педагогічну практику в
різних осередках культури, беруть участь в організовуваних
конференціѐх, майстернѐх, виставах, презентаціѐх і фестивалѐх. Потім
студенти проходѐть 242-годинну практику в ѐкості волонтерів у таких
установах: Осередок артистичної діѐльності «Firlej», Центр культури
«Замок», Осередок творчої діѐльності «Światowid», Центр культури
«Agora», Центр культурної освіти дітей і молоді, Молодіжний дім
культури, Польський театр у Вроцлаві, Вроцлавський театр
пантоміми, Інститут імені Йежего Гротовського, Галереѐ «Awangard»,
Галереѐ «Entropia», Кабельне телебаченнѐ, будинок суспільної
допомоги тощо.
Простежимо розвиток хореографічної підготовки спеціалістів в
кожному з вищих навчальних закладів. У 1810 році був заснований
Музичний університет імені Фредерика Шопена у Варшаві (UMFC)
актором і режисером Войцехом Богуславським ѐк школа длѐ оперних
співаків і театральних акторів. У 1821 році, завдѐки Юзефу Ельснеру,
школа отримала статус консерваторії і удостоїласѐ назви Інституту
музики та декламації й стала частиноя Відділу образотворчих
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мистецтв при Варшавському університеті. У 1831 році післѐ
листопадового повстаннѐ Варшавський університет був закритий
царськоя владоя, а разом з тим і школа музики.
Школа відродила діѐльність лише 1861 року ѐк Музичний
інститут, в 1918 році перейменований у Державну консерваторія.
У часи німецької окупації консерваторіѐ продовжувала діѐльність під
назвоя Державна музична школа у Варшаві. Під час Варшавського
повстаннѐ 1944 року Головна будівлѐ консерваторії була знищена. По
закінченні війни в 1946 році заклад отримав назву Державна вища
школа музики і навчаннѐ проводилосѐ в палаці Уѐздовських.
У 1962 році заклад отримав статус Академії (Akademia
Muzyczna), що дозволив їй випускати магістрів мистецтв з усіх
музичних дисциплін і спеціальностей. Протѐгом 1960-1966 років длѐ
академії було збудовано нове приміщеннѐ. У 1979 році Музичній
академії було присвоюне ім'ѐ одного з перших її учнів – Фредеріка
Шопена. У 2008 році AM була перейменована на університет.
З 2005 року заклад очоляю польський композитор Станіслав Морито.
UMFC – член Європейської Асоціації консерваторій, академій та
вищих шкіл музики, а з 1992 року – член Європейської Ліги художніх
інститутів.
Кафедра танця була створена у 2011 році ректором університету
Фредеріка Шопена длѐ художньої, наукової і дидактичної освіти
хореографічного спрѐмуваннѐ. У рамках напрѐму підготовки
«Танець» студенти навчаятьсѐ за такими спеціальностѐми: ритміка
(денне відділеннѐ: магістратура/баклавріат), педагогіка балету
(заочне відділеннѐ: магістратура/баклавріат), хореографіѐ і теоріѐ
танця (заочне відділеннѐ: магістратура).
На всіх спеціальностѐх вивчаятьсѐ переважно практичні: танець
класичний, сучасний, джаз, польські національні танці, а також
предмети, ѐкі готуять до ролі професійного хореографа –
драматургіѐ, інсценізаціѐ, режисура спектакля тощо. Відповідно до
своїх специфічних особливих інтересів студенти маять предмети на
вибір, ѐкі нададуть їм можливість поглибити свої знаннѐ в галузѐх:
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інтелектуальної
хореографії.

власності,

історії

танця,

критики

танця

та

Спеціальність «Танець» призначена длѐ тих,
хто танцяю в групах сучасного або бального
танця, в ансамблѐх народної пісні і танця, в
театрах танця, займаятьсѐ художньоя
гімнастикоя, танцѐми на льоду. Це
спеціальність длѐ випускників недержавних
або загальноосвітніх балетних шкіл, балетних центрів, а також длѐ
співробітників танцявальних, культурних та мистецьких класів, длѐ
лядей, ѐкі володіять хореографічними, педагогічними здібностѐми.
По закінченні спеціальності «Танець» випускник може
працявати: танцяристом в
професійних театрах танця,
танцявальних колективах, театрах музики і мязиклу (у тому числі за
кордоном); театральним хореографом, керівником танцявального
колективу; учителем танця в школах танця, в балетних центрах і
школах, в культурно-освітніх та культурно-виховних центрах.
Також на факультеті хорового диригуваннѐ, музичної освіти,
костьольної музики, ритміки і танця проходить післѐдипломна освіта
з теорії танця. Метоя навчаннѐ ю: підготовка майбутніх істориків,
теоретиків і критиків танця.
У 1946 році Юліушем Остервем була закладена Державна вища
театральна школа імені Людвіга Сольскего в Кракові (PWST).
У першому періоді свого існуваннѐ Школа надавала освіту
драматичним акторам в ході трирічного навчаннѐ. У 1949 році
змінено назву на Державну вищу акторську школу та подовжено
період навчань до чотирьох років. Сьогоднішнѐ назва PWST, була
прийнѐта в 1955 році. Нині до складу школи входѐть 5 факультетів:
акторський в Кракові, режисури драми в Кракові, факультет театру
танця в Битомі, акторський у Вроцлаві та лѐльковий у Вроцлаві.
Навчаннѐ акторів театру танця розпочалосѐ в 2007-2008
академічному році на Акторському відділі. Спеціалізаціѐ виникла в
співробітництві вишу з Сілезьким театром танця. Перша програмова
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концепціѐ була розроблена у рамках програми Європейського соязу
Леонардо да Вінчі. Від 2008-2009 навчального року спеціалізація
перетворено було у Відділ театру танця, місцеперебуваннѐм
ѐкого ю Битом.
Навчаннѐ за напрѐмом підготовки «актор театру танця»
триваять не менше ніж 4,5 року (9 семестрів) і закінчуятьсѐ
наданнѐм ступенѐ магістра. Загальна кількість годин навчаннѐ
складаю 4.590. Програма навчаннѐ передбачаю міждисциплінарну
освіту в галузі танця, акторської майстерності, теорії, історії театру і
танця, польського фольклору, музики, анатомії, нових засобів
масової інформації, імпровізації, режисури і композиції.
Процес навчаннѐ поюдную у
собі постійні лекції й творчі
майстер-класи. У рамках майстеркласів студенти знайомлѐтьсѐ з
різноманітними
освітніми
й
артистичними
трендами
в
сучасному
ювропейському
мистецтві, вчитьсѐ під керівництвом
Наукова конференція «Арттерапія» в
іноземних викладачів.
Державній вищій театральній школі
Вступні іспити на факультет
імені Людвіга Сольскего у Кракові
театру танця в Битомі проходѐть у
2 етапи, під час першого етапу кандидати демонструять свої здібності
перед двома приймальними комісіѐми. Длѐ першої комісії
(акторської) вступникам необхідно підготувати: вірш, пісня, уривок з
прози, акторське завданнѐ. Друга комісіѐ (танцявальна) буде
перевірѐти: танцявальну імпровізація та знаннѐ в області класичного
і сучасного танця. Вступники, ѐкі добре пройдуть перший етап іспиту
предстануть перед спільноя акторсько-танцявальноя комісіюя, щоб
представити повний спектр своїх здібностей. Цей етап вступного
іспиту буде оціняватисѐ балами.
Один з найбільших приватних вишів у Польщі, що пропоную
студентам широкий спектр факультетів і спеціалізацій на вибір ю
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Академія гуманістично-економічна в Лодзі (AHE), ѐка маю статус
вищого навчального закладу з 1993 року (Ухвала Міністерства освіти
№ 30 від 05.10.1993). Академіѐ маю повноваженнѐ на проведеннѐ
досліджень з 11 напрѐмків, в ѐких пропоную кілька спеціалізацій,
вони також постійно оновляятьсѐ з урахуваннѐм потреб ринку праці.
У 2011 році за рішеннѐм Міністерства науки і вищої освіти
Академіѐ отримала повноваженнѐ длѐ створеннѐ спеціальності
«Танець» на артистичному факультеті. Навчаннѐ проводѐтьсѐ в
стаціонарній та заочній формі за такими спеціальностѐми: танцівник,
хореограф, сучасний танець, артист музичних сцен, педагогіка танця,
реабілітаціѐ танцівників і хореотерапіѐ.
При Академії в Лодзі з 1997
року працяю Центр післѐдипломної
освіти, одними з напрѐмків роботи
ѐкого ю: хореотерапіѐ у сфері освіти;
фізичне вихованнѐ з елементами
танця та аеробіки; менеджер
ювропейських шкіл танця, театрів
Балетна зала Академії гуманістично- танця,
кордебалетів.
Навчаннѐ
економічної в Лодзі
проводитьсѐ заочно, під час виїздів на
вихідні і триваю два, три або чотири семестри. У структурі занѐть
знаходѐтьсѐ семінари, практикуми та вправи, що даять максимум
практичних знань і дозволѐять учасникам вирішувати конкретні
проблеми, аналізувати деѐкі випадки і вдосконалявати свої навички.
Випускники післѐдипломної освіти набуваять нові можливості:
отриманнѐ додаткової кваліфікації, отриманнѐ сертифікатів
підвищеннѐ кваліфікації, підвищеннѐ конкурентоспроможності на
ринку праці, зміна спеціалізації, зміна професії.
У 2005 році академія було нагороджено за співробітництво з
Фондом «Gajusz», а зокрема за організуваннѐ акції «Поділисѐ своїм
майбутнім», в ѐкому кандидати на навчаннѐ під час рекрутуваннѐ
замість оплати вступного внеску сплачували довільну (не меншу ніж
10 злотих) квоту на користь Фонду. У 2007 році академіѐ отримала
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престижну емблему і титул компанії рівних можливостѐх 2007 за
вживаннѐ: пропорцій в працевлаштуванні жінок і чоловіків, рівності в
доступі до підвищень кваліфікації, способів рекрутуваннѐ,
примиреннѐ особистого і професійного життѐ, практики по боротьбі з
хуліганством.
У
2011
році
Академіѐ
гуманістично-економічна в Лодзі
отримала сертифікат «Вірогідна
Школа»,
що
визнаютьсѐ
Академічним
інформаційним
центром у Познані. Проект маю за
мету нагороду приватних вишів, ѐкі
діять відповідно до закону,
Іспит з «Техніки класичного танцю» в
розпорѐджаятьсѐ
належноя
Академії гуманістично-економічній в
Лодзі
дидактичноя базоя, забезпечуять
відповідні умови навчаннѐ, ведуть широку наукову діѐльність, а також
співпрацяять із зарубіжними навчальними закладами.
При Академії в Лодзі працяю Університет третього віку, ѐкий
пропоную систематичні занѐттѐ з метоя поширеннѐ знань у різних
сферах життѐ. Занѐттѐ проводѐтьсѐ 3 рази на тиждень за такими
секціѐми: журналістська, філософська, туристична, психологічна,
фотографічна, мовознавча, медична, творчого мисленнѐ і дії в
розв'ѐзуванні проблемних ситуацій, антропологічна, рухова
імпровізаціѐ, релаксаціѐ, гімнастика розуму з елементами тренінгу
пам'ѐті, йога, терапіѐ танцем, комп'ятерна, гімнастична, артистична,
театральна.
Вища школа мистецтв і наук імені Станіслава Сташица в
Кєльце (WSUS) ю 72 приватноя вищоя школоя, діячоя з 6 груднѐ
1995 року на підставі дозволу Міністра Національної Освіти.
З 21 груднѐ 1995 року школа внесена до реюстру приватних вишів
керованих міністром шкільної вищої справи. Засновником школи ю
яридична Спілка з обмеженоя відповідальністя Кюльцького
Освітного Товариства, президентом ѐкої ю доктор Анджей Блахут,
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автор ідеї та організатор.
Школа проводить бакалаврські та
магістерські навчаннѐ з 14 напрѐмів
підготовки, 7 з ѐких ю унікальними у
Свентокшиському воюводстві, у
ѐкому знаходитьсѐ виш: архітектура
та містобудуваннѐ; журналістика та
зв'ѐзки з громадськістя; економіка;
філологіѐ (англійська, німецька, іспанська, португальська, італійська,
французька); фінанси та банківська справа; філософіѐ; комп'ятерні
науки; охорона довколишнього середовища; політологіѐ; соціологіѐ;
туризм та відпочинок; охорона здоров'ѐ; танець.
Навчаннѐ проводѐтьсѐ в двох корпусах загальноя площея
10 000 м2, оснащених сучасними засобами навчаннѐ. Студенти маять
багато можливостей наукового, культурного та спортивного розвитку.
Вони беруть участь у різних студентських організаціѐх: студентське
самоврѐдуваннѐ, спортивні асоціації, наукові асоціації, видаять свої
газети, тощо. Відпочинок студентів: участь в зимових лижних таборах
або влітку занѐттѐ ѐхтингом на Мазурських озерах (Вища школа
володію 11-ма ѐхтами та лижним спорѐдженнѐм), тренажерний зал,
танцявальні класи, класи карате, плаваннѐ.
WSUS в Кюльце займаю 22 місце у загальнонаціональних
рейтингах. Також школа удостоюна медалей Європейського
управліннѐ з питань ювропейської інтеграції.
Одніюя з цілей адміністрації вишу і його співробітників ю
забезпеченнѐ не тільки освіти в тій чи іншій спеціалізації, але й
гармонійний та різносторонній розвиток студентів. Школа маю
додаткові класи, такі ѐк: психологіѐ, етика, філософіѐ, мистецтво та
історіѐ культури, право, переговори та ін.
Історіѐ Музичної академії в Лодзі (AMGKB) сѐгаю початку
XX століттѐ. Заснована консерваторіѐ Олени Кійенської-Добкіювічовей
збирала групу видатних музикантів і педагогів. Післѐ Другої світової
війни, виш був відроджений, спочатку в ѐкості державної
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консерваторії музики (18 квітнѐ 1945 р.), а потім ѐк Вища музична
школа (квітень 1946). У 1982 році Державна вища музична школа
отримала назву Музичної академії. У 1999 році AM прийнѐла ім'ѐ
Ґражини і Кейстута Бацевичів.
Нині в AMGKB налічуютьсѐ 4 факультети стаціонарного та
заочного навчаннѐ (композиції, теорії музики, ритміки і музичної
освіти; фортепіану, органа, клавесина і давніх інструментів;
інструментальний; вокально-акторський). Хореографічна освіта в
Музичній академії здійсняютьсѐ на вокально-акторськім факультеті за
напрѐмом підготовки «хореографіѐ і техніка танця» (3-річне заочне
навчаннѐ).
Один з відомих приватних вишів Польщі, де можна здобути
освіту з популѐрних у сучасному світі спеціальностей – Вища школа
суспільних наук в Любліні (WSNS). Навчальний заклад було створено
31 січнѐ 2001 року і внесено до реюстру недержавних шкіл та
приватних асоціацій. З того часу його відрізнѐю налаштованість не
лише на сучасні спеціальності, а й на прогресивні методики
викладаннѐ, що даю змогу студентам отримати ґрунтовні знаннѐ та
практичні навички. Актуальноя формоя навчаннѐ у WS ю
репетиторство, котре забезпечую тісний контакт викладача і студента,
індивідуальний розвиток, уміннѐ використовувати знаннѐ на
практиці, оріюнтуваннѐ щодо сучасного ринку праці та останніх
наукових досѐгнень в обраному напрѐмку. Школа пропоную навчаннѐ
за наступними напрѐмами підготовки: соціологіѐ, косметологіѐ,
діютологіѐ, соціальна робота, педагогіка, медичне рѐтівництво,
стоматологічні технології, танець.
Студент бакалаврату за напрѐмом
підготовки
«Танець»
повинен
володіти
міждисциплінарними
знаннѐми
про
мистецтво
з
особливим
акцентом
на
антропологія, історія та теорія
танця. У ході теоретичних і
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практичних занѐть студент набуваю вмінь у сфері окремих видів
танця: класичного, національного, народного, товариського та
сучасного. Випускник отримую знаннѐ про музику, музичні форми в
історичному контексті, композиція музики, ритміку, костямологія,
сценографія, акторське мистецтво, фітнес, гімнастику, акробатику,
управліннѐ мистецтвом і культуроя. У процесі навчаннѐ важливим
елементом ю дидактика. Розвиток зацікавленості також поглибленнѐ
знань і вдосконаленнѐ практичних вмінь студент реалізую через вибір
факультативних занѐть: сучасний танець, спортивний танець, етнічний
танець, латиноамериканський танець.
Хореографічна освіта у Вищій школі викладаютьсѐ за такими
основними
спеціальностѐми:
бальний,
сучасний,
латиноамериканський танець та хореотерапіѐ. Кожен студент при
подачі заѐвки вибираю спеціальність, ѐка здійсняютьсѐ з четвертого
семестру.
Професійна практика на хореографічному відділенні триваю
4 тижні, всього 160 годин. Проходить післѐ другого року навчань, в
місѐцѐх: липень, серпень, вересень. Кожен студент відбуваю практику
в таких установах: 2 тижні – Ляблінський Театр Танця, Музичний
Театр; 2 тижні – школа танця. Водночас в кожній установі
перебуваять не більше ніж шість осіб. Практика реалізовуютьсѐ в
установах, ѐкі висловили готовність співробітництва з WSNS в Лябліні.
Студенти маять можливість проходити практику також у місці
проживаннѐ у відповідній установі за попередньо підписаноя
угодоя.
Вища школа суспільних наук в Лябліні ѐк перша і юдина в
Ляблінському воюводстві впровадила післѐдипломне навчаннѐ у
сфері «Танець», ѐке здійсняютьсѐ видатними фахівцѐми з галузі:
теоретиками, танцівниками, хореографами, представниками освітніх
та наукових осередків, шкіл танця, театрів. Термін навчаннѐ 2 роки
(4 семестри), 620 годин + 150 годин практики.
Теоретичне навчаннѐ відбуваютьсѐ через мережу Інтернет.
Студенти отримуять мультимедійний підручник на диску CD-ROM.
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Кожен студент під час навчаннѐ маю гарантований доглѐд з боку
вчителѐ, що викладаю дисципліну. Завдѐки використання вебсторінок, електронної пошти і т.п. наставник стимуляю дидактичний
процес. Студент приймаю участь в 4 з'їздах в кожному семестрі
(субота-неділѐ), на ѐких відбуваятьсѐ практичні й теоретичні занѐттѐ.
Вища школа мистецтв і суспільних наук була заснована в
1997 році в Познані й займаю високе місце в рейтингах приватних
шкіл. Школа даю можливість вчитисѐ на восьми напрѐмах, що
супроводжуятьсѐ у рамках чотирьох факультетів: артистичний,
яридичний і суспільної комунікації, факультет танця та іногородній
факультет в Конині.
У 2013–2014 н. р. у штаті школи на факультеті танця працяю
понад 15 осіб, 4 з ѐких мали званнѐ професора, а 5 – науковий ступінь
доктора наук. Післѐ закінченнѐ 3-літніх навчань на напрѐмі «Танець»
випускник буде готовий до роботи на посадах: артиста у сфері танця,
хореографа в танцявально-музичних установах, публіциста і
редактора в спеціалізованих журналах, аніматора вільного часу в
сфері танця, управліннѐ установами культури танцявального
профіля.
Оригінальноя складовоя хореографічної підготовки ю ритміка
Емілѐ Жак-Далькроза. Проблеми хореотерапії завжди розглѐдаятьсѐ
на наукових конференціѐх музичної ритміки. Нині ритміка в Польщі
застосовуютьсѐ у багатьох сферах навчаннѐ і вихованнѐ, охопляячи ѐк
професійну мистецьку підготовку, так і загальну освіту, а також
аматорський рух і арт-терапія. Занѐттѐ з ритміки допомагаять
засвоїти основні музичні понѐттѐ, здійснявати добір музичного
матеріалу, розвиваять музичний слух і пам’ѐть, відчуттѐ ритму, а
головне – активізуять творчі здібності вихованців.
Центрами вивченнѐ проблем терапевтичного впливу ритміки в
Польщі стали Музична академіѐ у Варшаві, Музична академіѐ в
Катовицѐх, Музична академіѐ в Познані, Музична академіѐ в Лодзі,
Музична академіѐ у Вроцлаві та ін. Ритміка з її інтегративним впливом
на розвиток особистості ю не тільки формоя музичного вихованнѐ,
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Ансамблі народного танця

але й може використовуватисѐ в інших видах мистецтва, оскільки
ефективно формую слухову, зорову, тактильно-м’ѐзову координація,
тобто розвиваю полісенсорні ѐкості, необхідні длѐ діѐльності у сфері
мистецтва взагалі22.
Результати
емпіричного
дослідженнѐ
засвідчили,
що
хореографічна освіта в Польщі також здійсняютьсѐ в Академіѐх
фізичного вихованнѐ (AWF) (Варшава, Познань, Краків, Вроцлав,
Катовіце, Гданськ) – танцявально-спортивна модель хореографічної
підготовки. У навчальному процесі застосовуятьсѐ авторські
методики, розробки, створені на основі власної багаторічної практики
роботи викладачів.
На базі польських класичних університетів створяятьсѐ
ансамблі народного танця (народно-ансамблева модель), длѐ ѐких
властиве опануваннѐ студентськоя молодя національними
традиціѐми, сакраментальними (длѐ певної місцевості) рухами й
звичками. Структуру ансамблів подано на рис. 2.1., що складаютьсѐ з
напрѐмів діѐльності (ансамблі пісні і танця, ансамблі старовинного,
ірландського, кельтського, шотландського, східного танців тощо) та
назв колективів і навчальних закладів.

Ансамблі пісні і танця

«Warszawianka» - Варшавський університет;
«Jantar» - Гданський університет;
«Kujon» - Лодзький університет;
«Katowice» - Шльонський університет (Катовіце);
«Słowianki» - Ягеллонський університет (Краків);
«Silesianie» - Економічний університет (Катовіце);
«Kortowo» - Вармінсько-Мазурський університет.

Ансамбль
ірландського та
шотландського танця

«Trebraruna» - Гданський університет;
«Avalon» - Університет Миколаѐ Коперніка (Торунь).

Ансамбль народного
танця

Університет Марії Кярі-Склодовської (Ляблін)

Ансамбль кельтського
танця

«Animus Saltandi» - Гданський університет.

22

Ніколаї Г. Ю. Розвиток музично-педагогічної освіти в Польщі (ХХ століттѐ) : дис.... д-ра пед. наук : 13.00.01 /
Ніколаї Галина Юріївна; АПН України, Ін-т пед. Освіти і освіти дорослих. – К., 2008. – 471 с.
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Ансамбль танця
«Agadir» - Гданський університет.
живота
Рис. 2.1. Структура ансамблів народного танця

Проаналізувавши документація вишів Польщі відзначили, що
найбільшого поширеннѐ набули ансамблі пісні і танця. На першому
етапі свого становленнѐ вони були майже вокально-музичними
колективами, ѐкі представлѐли національний фольклор, а післѐ
організації балетних груп з’ѐвлѐютьсѐ хореографічна складова.
Будучи прибічниками основного принципу «Освіта через
фольклор» ансамблі ю одними з найбільш активних членів Польської
Секції Міжнародної Ради Організацій Фестивалів Фольклору та
Традиційних Мистецтв. У колективах беруть участь майбутні фізики,
математики, інформатики, правознавці, менеджери, економісти,
історики, філологи, педагоги, психологи, соціологи і т.п. Деѐкі з них у
процесі участі здобуваять додаткову кваліфікація інструктора танця,
що можуть пізніше використовувати в професійній діѐльності.
Модернізаціѐ народно-ансамблевої моделі ХП в Польщі полѐгаю
в поѐві нової модної тенденції. Створяятьсѐ ансамблі старовинного
(прилучаять до танці епохи Середньовіччѐ та Відродженнѐ, але увага
зосереджена головним чином на танцѐх доби бароко), східного
(поюднуять класичний танець Далекого Сходу та сучасність і
жіночність Європи) та кельтського танців (вклячаять вивченнѐ
ірландського і шотландського фольклору, таких ѐк ірландський степ,
ірландські танці, сольні хореографічні композиції у м’ѐкому взутті,
шотландські групові танці та ірландський і шотландські гірські танці).
Ансамблі народного танця ю організаторами балів та беруть
участь у культурно-мистецьких заходах, семінарах, проектах,
конкурсах та фестивалѐх на міському й міжнародному рівнѐх. До
видатних досѐгнень належить також запис компакт-дисків з піснѐми і
танцѐми різних регіонів Польщі.
1.2.3. Зміст хореографічної освіти в Польщі
Кожен із польських навчальних закладів влаштовую своя
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діѐльність відповідно до схваленого сенатом регламенту навчаннѐ, в
ѐкому визначаятьсѐ права й обов’ѐзки студентів, базові принципи
побудови навчально-виховного процесу, проведеннѐ екзаменів,
заліків, написаннѐ дипломних робіт, характеризуютьсѐ система
оціняваннѐ тощо. Аналіз структури та змісту статутів польських
мистецьких навчальних закладів, у ѐких здійсняютьсѐ хореографічна
підготовка спеціалістів, засвідчив, що, хоча ці документи й маять
багато спільних елементів, кожен із них містить положеннѐ, котрі
відображаять специфіку навчального закладу, діѐльність ѐкого він
регламентую.
Навчальний процес в аматорських та професійних навчальних
закладах хореографічного профіля у Польщі здійсняютьсѐ в таких
організаційних формах: навчальні занѐттѐ (групові та індивідуальні),
самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи
(екзамени, заліки, конкурси та фестивалі). Основні види навчальних
занѐть в професійних закладах ХО : лекційне, лабораторне,
практичне, семінарське, індивідуальне занѐттѐ.
Завдѐки аналізу документації вишів з’ѐсовано, що зміст
професійної підготовки фахівців-хореографів носить модульний
характер, а її реалізаціѐ залежить від освітньо-кваліфікаційного рівнѐ
студента. Навчальні плани професійної ХП передбачаять вивченнѐ
наступних навчальних модулів: загальноосвітній, психологопедагогічний, дидактичний, теоретичний, професійний, дипломний та
професійна практика. Фахові дисципліни розподілѐятьсѐ на дві
форми діѐльності: теоретична та професійна. Теоретична частина
передбачаю навчаннѐ студентів у спеціалізованій мультимедійній
аудиторії. Навчальними планами визначаютьсѐ підготовка фахівців
відповідно освітньо-кваліфікаційним рівнѐм «бакалавр» (3 роки),
«магістр» (2 роки), «доктор» (4 роки).
Аналіз статистичної інформації сайта Міністерства культури і
національного спадку РП, рейтингів загальноосвітніх балетних шкіл за
2011 – 2012 н.р. та 2012 – 2013 н.р. дозволив визначити зміни в
навчальних планах підготовки майбутніх фахівців. Так, на професійні
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дисципліни у 2011 – 2012 н.р. відводитьсѐ 173 години, у 2012 – 2013
н.р. – 170 годин. Було скорочено кількість навчальних дисциплін, а
саме: у 2011 – 2012 н.р. внесені «Знаннѐ про танець» та «Музичнорухова інтерпретаціѐ», а у 2012 – 2013 н.р. вони відсутні, але
з’ѐвлѐютьсѐ «Історіѐ танця».
Оскільки з 2005 р. післѐ внесеннѐ змін та доповнень до Закону
«Про вищу освіту» вишам Польщі дозволѐлосѐ за погодженнѐм з
Державноя акредитаційноя комісіюя відкривати власні напрѐми
навчаннѐ, ми проіляструюмо розподіл навчального часу освітньопрофесійної підготовки фахівців хореографії (див. табл. 2.3). Таким
чином, отримані дані, систематизовані в таблиці 2.3 свідчать про те,
що підготовку за найбільшоя кількістя годин (4525) здійсняю
Академіѐ гуманістично-економічна, а за найменшоя (1070) –
Державний професійний студіум навчаннѐ аніматорів культури і
бібліотекарів у Вроцлаві.
Таблиця 2.3
Розподіл навчального часу підготовки фахівців хореографії у Польщі

Модулі
Загальноосвітній
Теоретичний
Професійний
Факультативний
Дипломний
Професійна практика
Усього:

UMFC

AHE

285
660
1200

550
850
2475

2145

250
400
4525

Навчальні заклади
AMGKB
WSNS
PPSKAKiB
Загальна кількість годин
390
547
585
332
686
565
496
260

1233

1800

242
1070

OSBFP
217
172

389

В умовах нової освітньої ситуації, длѐ ѐкої характерне посиленнѐ
етнізації змісту освіти, актуалізуятьсѐ проблеми інтеркультурної
хореографічної освіти та вдосконаленнѐ професійної підготовки
майбутніх танцівників. У змісті інтеркультурної підготовки
майбутнього хореографа в Польщі важливе місце посідаю комплекс
предметів, що дозволѐю опанувати техніку виконаннѐ і методику
викладаннѐ танців різних країн. Основними серед профільних
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дисциплін ю: теоріѐ та методика викладаннѐ польського
національного танця, бального танця, історико-побутового танця,
характерного танця та народно-сценічного танця23.
Таблиця 2.4
Тематика профільних дисциплін з хореографії
Навчальна
дисципліна

Розділи курсу

Регіони: Нижньосілезьке воюводство, Куѐвсько-Поморське
Польський
воюводство, Ляблінське воюводство, Підлѐськe воюводство,
національний Сілезьке воюводство, Вармінсько-Мазурське воюводство та ін.
танець
Танці:
«Мазурка»,
«Куѐвѐк»,
«Оберек»,
«Полонез»,
«Краков'ѐк».
НародноНаціональні танці: російський, татарський, білоруський,
сценічний
український, іспанський, угорський, циганський, італійський,
танець
молдавський та грузинський.
Європейська
програма:
"Повільний
вальс",
"Танго",
"Віденський вальс", "Повільний фокстрот", "Квікстеп".
Бальний танець
Латиноамериканська програма: "Самба", "Ча-ча-ча", "Румба",
"Пасадобль", "Джайв".
Побутові танці середніх віків: "Селѐнський бранль",
"Фарандола", "Лендлер", "Бурре", "Салонний бранль".
Побутові танці епохи Відродження: "Алеманда", "Павана",
"Куранта", "Вольта".
ІсторикоПобутові танці ХVІІ ст.: "Монтаньѐр", "Жига", "Романеска",
побутовий
"Менует"(повільний).
танець
Побутові танці ХVІІІ ст.: "Менует"(швидкий), "Гавот",
"Полонез", "Алеманда".
Побутові танці XIX ст.: "Французька кадриль", "Вальс",
"Полька", "Мазурка", "Міньон".

Студенти маять можливість порівнѐти танцявальну лексику
різних етносів, відчути спорідненість з ними у процесі опануваннѐ
специфічної рухової пластики та інтонаційної палітри музичних
супроводу, що ю стрижневоя проблемоя інтеркультурної
хореографічної освіти. Так, іспанський танець виконуютьсѐ дуже
темпераментно, із застосуваннѐм різноманітних вистукувань
23

Soczyoska Anna Autorski program z fakultetów taoca / Anna Soczyoska, Magdalena Osipowicz. –
Rumia, 2009. – 47 s.
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каблуками і складної пластики рук. У грузинському танці відбиваютьсѐ
строгість моралі грузинського народу і їх почуттѐ обов'ѐзку.
Особливістя циганського танця ю поступове наростаннѐ темпу від
повільного до швидкого, де особлива увага приділѐютьсѐ складній
грі ніг24.
Інтеркультурність хореографічної освіти посиляютьсѐ тим, що
студенти опановуять танці інших народів у межах курсів, ѐкі
проводѐтьсѐ хореографами, запрошеними з різних країн. Чимало ю
також теоретичних предметів, ѐкі виховуять у студентів толерантність
і даять можливість познайомитисѐ з національними особливостѐми
та здобутками світових культур: антропологіѐ танця, історіѐ танця та
балету, композиціѐ танця, психологіѐ танця, педагогіка танця,
естетика танця та ін. Зауважимо, що теоретичні навчальні дисципліни
зобов’ѐзуять до тісної співпраці в усіх сферах суспільно-культурного
життѐ, спрѐмовуять на збагаченнѐ студентів новітньоя науковоя
інформаціюя і вимагаять виникненнѐ активного полілогу в галузі
хореографічної освіти.
Метоя та завданнѐм навчального курсу «Історіѐ танця та
балету» ю: аналіз провідних етапів та тенденцій розвитку світового
хореографічного мистецтва, формуваннѐ у майбутніх учителів
хореографії цілісної системи знань щодо історії світового балетного
театру. Предмет «Антропологіѐ танця» вивчаю питаннѐ, пов'ѐзані з
історіюя, формами і методами класифікації цього ѐвища, а також
місце танця в співтоваристві традиційної та сучасної культури і
мистецтва. Курс «Естетика танця» направлений на формуваннѐ
певного рівнѐ естетичної культури особистості, вивченнѐ абсолятної
гармонії і порѐдку в танцявальних композиціѐх різних стилів,
виробленнѐ естетичних цінностей на користь відкриттѐ і розуміннѐ
інших.
Програми предметів «Психологіѐ та педагогіка танця»
побудовані в тісному міжпредметному взаюмозв'ѐзку з основними
24

Morawska Iwona Wiedza o kulturze: program nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych /
Iwona Morawska, Wacław Panek. – Wołomin, 2012. – 23 s.
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теоретичними курсами соціальної психології, педагогіки та художньої
творчості. Їх завданнѐм ю: вивченнѐ індивідуально-психологічних
особливостей особистості, що забезпечую прищепленнѐ поваги і
спрѐмованості на пізнаннѐ Іншого; формуваннѐ загального уѐвленнѐ
про педагогічну систему організації та управліннѐ діѐльністя творчого
колективу в різних країнах; формуваннѐ вразливості й уміннѐ
співпрацявати; озброюннѐ студентів знаннѐми про сутність і
специфіку професійної майстерності педагога-балетмейстера.
Наголосимо, що в загальному виглѐді зміст хореографічної
освіти в навчальних закладах Польщі подібний, але до стандартного
переліку хореографічних дисциплін кожен виш вносить індивідуальні
пропозиції, зокрема: Музичний університет імені Фредерика Шопена
вводить у навчальний план «психологія танця» та «педагогіку
танця»; «Філософіѐ танця», «Польський танцявальний фольклор» та
«Гігіюна роботи актора-танцівника» викладаятьсѐ в Державній вищій
театральній школі імені Лядвіка Сольськего в Кракові; Академіѐ
гуманістично-економічна в Лодзі розглѐдаю курси «Постановка і
режисура», «Принципи гриму», «Танцявальні проекти»; курс
«Анатоміѐ і фізіологіѐ руху» передбачений навчальним планом
Музичної академії імені Карла Шимановського; «Етнічні танці»,
«Підстави костямології», «Психотерапіѐ танцем і рухом» вивчаятьсѐ
студентами Ляблінської Вищої школи суспільних наук.
У результаті вивченнѐ студентами навчальних дисциплін у
закладах хореографічної освіти в Республіці Польща відбуваютьсѐ:
пізнаннѐ себе і власної культуру, формуваннѐ знань про особливості
розвитку хореографічного мистецтва різних часів і народів у їх
закономірних проѐвах, вихованнѐ у собі почуттѐ цінності й гідності в
стані зрозуміти інших лядей, шануваннѐ відмінностей і трактуваннѐ їх
ѐк чинника розвитку. Важливість інтеркультурної компетентності
студентів зумовляютьсѐ потребоя вихованнѐ сучасної молоді в дусі
поваги до інших культур, розширеннѐ її потенційних когнітивних
можливостей, формуваннѐ у неї готовності до міжкультурного
діалогу, до урегуляваннѐ міжнаціональних та етнічних конфліктів
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шлѐхом переговорів та пошуку консенсусу25.
У середині ХХ століттѐ в Європі проголошуютьсѐ нова стратегіѐ
охорони здоров’ѐ, ѐка в Польщі знайшла свою втіленнѐ в Національній
програмі охорони здоров’ѐ. Післѐ входженнѐ до Європейського
соязу, освітѐни Польщі також починаять серйозно займатисѐ
вивченнѐм ціюї проблеми, акцентуячи увагу на питаннѐх арт-терапії.
Наголосимо, що арт-терапіѐ бере свій початок з часів старожитності.
Сфероя її застосуваннѐ ю ѐк спеціальна педагогіка, так і культурноосвітѐнська діѐльність серед дітей, молоді і дорослих, ѐкі не маять
відхилень від норми, а просто знаходѐтьсѐ в ситуації, загрозливій длѐ
здоров'ѐ26.
В межах арт-терапії вивчаятьсѐ проблеми хореотерапії –
покращеннѐ здоров’ѐ засобами танця. Представниками цього
напрѐмку в Польщі ю Сязанна Педжіх (Zuzanna Pędzich), Мавгожата
Ружицька (Małgorzata Różycka), Агата Теодорчук (Agata Teodorczyk),
Агнешка Соколовська (Agnieszka Sokołowska), Катерина ДанськаЯновська (Katarzyna Daoska-Janowska), Жанета Ришава (Żaneta
Ryszawa), Ізабелла Домінко (Izabela Dominko), Єва Шубстарська (Ewa
Szubstarska), Юстина Торлоп (Justyna Torłop), Пауліна Сюнько (Paulina
Sieoko).
Нині в Україні актуалізуютьсѐ проблема здоров’ѐ нації, але
систематичні розвідки щодо використаннѐ засобів арт-терапії длѐ її
розв’ѐзаннѐ майже відсутні. У вітчизнѐній науці зроблені лише окремі
спроби дослідженнѐ потужного потенціалу мистецьких засобів та їх
використаннѐ у роботі з окремими соціальними групами та в
індивідуальній роботі психолога з кліюнтом (Л. Мова, Л. Осадчук,
Г. Побережна,
О. Бреусенко-Кузнюцов,
А. Старовойтов,
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О. Вознесенська, Т. Яценко тощо). У підготовці педагогів застосуваннѐ
арт-терапії досліджуютьсѐ тільки в межах естетотерапії Ольгоя Федій.
На початковому етапі розвитку мистецької галузі в Польщі
підготовка спеціалістів арт-терапевтичного профіля і відповідні
дослідженнѐ здійснявались у медичних навчальних закладах
(Гданська медична академіѐ, Центр медичної післѐдипломної
підготовки у Варшаві). Тільки наприкінці ХХ століттѐ проблеми арттерапії починаять вивчатисѐ комплексно – університетськими
науковими колективами, у тісній співпраці з психологами.
Арт-терапіѐ спрѐмована на розвиток лядини, її самореалізація,
нормалізація самопочуттѐ. Її вплив спираютьсѐ на принципи
гуманістичної психології, а реалізаціѐ – на концепції всебічного
розвитку і ѐк така містить у собі елементи аксіологічної та естетичної
освіти.
Одніюя зі сфер застосуваннѐ арт-терапії ю психіатріѐ, ѐка вважаю,
що методом допоміжного лікуваннѐ багатьох психічних захворявань
ю танцетерапіѐ. Хореотерапевтична освіта в Польщі здійсняютьсѐ в
Академії
гуманістично-економічній
в
Лодзі
(спеціальність:
реабілітаціѐ танцівників і хореотерапіѐ) та Вищій школі суспільних
наук в Лябліні. До вступу на спеціальність «Хореотерапіѐ» абітуріюнти
складаять практичний іспит, ѐкий складаютьсѐ з:
- перевірки музичного слуху – необхідно повторити голосом
почуту мелодія, поплескати заграний ритмічний малянок;
- перевірки танцявальних здібностей – необхідно реалізувати в
рухах почуту ритмічну композиція.
В ході теоретичних і особливо практичних занѐть, студент
здобуваю навички в різних видах танця: класичного, національного та
народного, бального та сучасного. Випускник одержую базові знаннѐ
про музику, музичні форми в історичному контексті, композиція
музики, а також знаннѐ зі сфери: ритму, костямів, сценографії,
хореографії, мистецтва, акторської майстерності, фітнесу, гімнастики акробатичні основи танця, управліннѐ в мистецькій і культурній
сферах.
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Також хореотерапевтичну освіту в Польщі дістаять в Інституті
психотерапії танця та руху (Instytut DMT – Polski Instytut Psychoterapii
Taocem i Ruchem) у Варшаві, термін навчаннѐ в ѐкому 4 роки. Перший
рік навчаннѐ присвѐчений основам психотерапії, другий – питаннѐм
терапевтичної роботи з дітьми, третій – праці з дорослими. Під час
четвертого року навчаннѐ студенти індивідуально працяять з
окремими паціюнтами, а також готуятьсѐ до складаннѐ іспитів.
Програма навчаннѐ вклячаю в себе: теорія та практику
танцявально-рухової терапії, аналіз та спостереженнѐ за роботоя
спеціалістів, основні напрѐмки психотерапії, психотерапевтичну
діагностику, психологія розвитку, експериментальну анатомія,
психопатологія, етику та ін. Програма навчаннѐ заснована на основі
власного досвіду і вклячаю в себе активну участь студентів, ѐкі
протѐгом чотирьох років повинні: 1) пройти клінічну практику
(починаютьсѐ з другого року навчаннѐ, ѐка складаютьсѐ з танців і рухів
індивідуальної або групової хореотерапії); 2) пройти стажуваннѐ в
установах, де використовуютьсѐ хореотерапіѐ (360 годин).
Завершеннѐ навчаннѐ даю можливість подати заѐву на
отриманнѐ сертифікату в Польській асоціації психотерапії танцем і
рухом (Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Taocem i Ruchem). За
визначеннѐм польської асоціації сутність хореотерапії полѐгаю у
використанні техніки руху, що підвищую фізичний, розумовий і
духовний розвиток лядини.
Основні завданнѐ танцявально-рухової терапії вбачаятьсѐ у
підвищенні рухової активності, комунікативному тренінгу та
організації
соціотерапевтичного
спілкуваннѐ,
отриманні
діагностичного матеріалу длѐ аналізу поведінкових стереотипів
вихованцѐ і його самопізнаннѐ, розкріпаченнѐ і зростаннѐ паціюнта,
пошуку автентичних шлѐхів розвитку особистості.
Проблеми хореотерапії завжди розглѐдаятьсѐ на наукових
конференціѐх музичної ритміки. Нині ритміка в Польщі застосовуютьсѐ
в багатьох сферах навчаннѐ і вихованнѐ, охопляячи ѐк професійну
мистецьку підготовку, так і загальну освіту, а також аматорський рух і
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арт-терапія.
Центрами вивченнѐ проблем терапевтичного впливу ритміки в
Польщі стали Музична академіѐ в Варшаві (Akademii Muzycznej im.
Fryderyka Chopina), Музична академіѐ в Катовицѐх (Akademia
Muzyczna im. Karola Szymanowskiego), Музична академіѐ в Познані
(Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego), Музична
академіѐ в Лодзі (Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta
Bacewiczów), Музична академіѐ у Вроцлаві (Akademia Muzyczna im.
Karola Lipioskiego), Музична академіѐ в Ґданську (Akademia Muzyczna
im. Stanisława Moniuszki) та ін. Ритміка з її інтегративним впливом на
розвиток особистості ю не тільки формоя музичного вихованнѐ, але й
може використовуватисѐ в інших видах мистецтва, оскільки
ефективно формую слухову, зорову, тактильно-м’ѐзову координація,
тобто розвиваю полісенсорні ѐкості, необхідні длѐ діѐльності у сфері
мистецтва взагалі.
Найважливішими
предметами
спеціальності
«ритміка»
вважаютьсѐ власне ритміка, рухова інтерпретаціѐ музичного твору,
фортепіанна імпровізаціѐ, методика проведеннѐ ритміки. Крім того, в
Катовицькій музичні академії існую цикл факультативних занѐть
«Музика в терапевтичній діѐльності», у межах ѐкого студенти можуть
отримати підготовку до проведеннѐ хореотерапевтичних занѐть у
спеціальних школах і закладах служби здоров’ѐ.
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ресурс+. – Режим доступу: http://www.ahe.lodz.pl/
16. Instytut DMT – Polski Instytut Psychoterapii Taocem i Ruchem
*Електронний
ресурс+.
–
Режим
доступу:
http://www.instytutdmt.pl/en/
17. Instytut Muzyki i Taoca *Електронний ресурс+. – Режим
75

доступу: http://imit.org.pl/
18. Kisiel Marta Wiedzy o kulturze: program nauczania. –
*Електронний
ресурс+
–
Режим
доступу:
http://wiedzaokulturze.pl/images/do_pobrania/wiedza_o_
kulturze_program.pd
19. Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella
*Електронний ресурс+. – Режим доступу: http://www.osblodz.pl/
20. Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Ludomira Różyckiego w
Bytomiu *Електронний ресурс+. – Режим доступу: http://osb.bytom.pl/
21. Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Olgi Sławskiej-Lipczyoskiej
w Poznaniu *Електронний ресурс+. – Режим доступу: http://www.osbpoznan.pl/
22. Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Romana Turczynowicza w
Warszawie *Електронний ресурс+. – Режим доступу: http://baletowa.pl/
23. Paostwowa Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdaosku
*Електронний
ресурс+.
–
Режим
доступу:
http://www.szkolabaletowa.pl/
24. Paostwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L.Solskiego w Krakowie
*Електронний ресурс+. – Режим доступу: http://www.pwst.krakow.pl/
25. Paostwowe Policealne Studium Wokalno-Baletowe w Gliwicach
*Електронний ресурс+. – Режим доступу: http://www.ppswb.pl/
26. Paostwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów
Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu *Електронний ресурс+. – Режим
доступу: http://www.skiba.edu.pl/
27. Szkoła Baletowa Capitol *Електронний ресурс+. – Режим
доступу:
http://www.capitolszkolabaletowa.pl/index.php?action=view&module=n
ews
28. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach *Електронний ресурс+.
– Режим доступу: http://www.ue.katowice.pl/no_cache.html
29. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
*Електронний ресурс+. – Режим доступу: http://www.chopin.edu.pl/en/
30. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie *Електронний
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ресурс+. – Режим доступу: http://www.wsns.lublin.pl/
31. Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach
*Електронний ресурс+. – Режим доступу: http://www.wsu.kielce.pl/
Завдання для самоконтролю
1. Розкрийте розвиток хореографічної освіти в Польщі.
2. Висвітліть середня хореографічну освіту в Польщі.
3. Розкрийте вищу хореографічну освіту в Польщі.
4. Що ви знаюте про хореографічну освіту в Музичному
університеті імені Фредерика Шопена у Варшаві?
5. Яким чином здійсняютьсѐ хореографічна підготовка фахівців в
балетних школах Польщі?
6. Розкрийте особливості спеціалізації «Танець» у Державному
коледжі аніматорів культури і бібліотекарів у Вроцлаві.
7. Що ви знаюте про навчаннѐ акторів театру танця в Державній
вищій театральній школі імені Лядвіга Сольского?
8. Яким чином здійсняютьсѐ хореографічна освіта в приватних
вищих навчальних закладах Польщі?
9. У чому полѐгаю інтеркультурний зміст підготовки майбутнього
хореографа в Польщі?
10. Яким чином здійсняютьсѐ підготовка спеціалістів арттерапевтичного профіля?
11. Висвітліть становленнѐ та розвиток хореографічної наукової
думки в Польщі.
12. Що ви знаюте про науково-дослідний Інститут музики і танця
у Варшаві?
13. Висвітліть основні проблеми, що дискутувалисѐ на І Конгресі
танця та І Міжнародній хореографічній конференції у Варшаві.
14. Розкрийте наукові рапорти хореографічної освіти в польських
регіонах.
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Тема 1.3. Розвиток хореографічної освіти в Україні
1.3.1. Витоки та етапи розвитку хореографічної освіти в Україні
Питаннѐ підготовки висококваліфікованих учительських кадрів
длѐ оновленої школи в Україні 20-х рр. XXст. було пріоритетним серед
завдань, ѐкі постали перед організаторами освітнього руху, вченимипедагогами, громадськими діѐчами. Спеціальна хореографічна
підготовка педагогів була справоя виклячно фахових профільних
закладів (театральних технікумів, музично-драматичних технікумів та
інститутів). У системі вищої педагогічної освіти ознайомленнѐ з
мистецтвом хореографії передбачалосѐ насамперед у процесі
позааудиторних студійних занѐть ѐк засобом організації
студентського дозвіллѐ. Однак, посиленнѐ уваги до хореографічного
вихованнѐ дітей та молоді в системі шкільництва у 20 рр. XX ст.
зумовлявало впровадженнѐ у зміст практичної мистецької підготовки
майбутніх учителів таких дисциплін, ѐк гімнастика, рухливі ігри, танці.
Характеризуячи
особливості
хореографічної
підготовки
майбутніх учителів у 20 рр. XX ст., зазначимо, що у досліджуваний
історичний період в Україні система вищої педагогічної освіти мала
таку структуру: вищі трирічні педагогічні курси, інститути народної
освіти (ІНО), у складі ѐких функціонували три відділеннѐ (соціального
вихованнѐ, професійної освіти, політосвіти). Ознайомленнѐ з
різновидами хореографічної діѐльності (ритмічноя гімнастикоя,
дихальноя гімнастикоя, ритмопластикоя, рухливими іграми під
музику та зі співом, танцѐми) в ІНО передбачалосѐ насамперед на
факультетах соціального вихованнѐ. У процесі підготовки майбутніх
учителів акцентувалосѐ насамперед виховне значеннѐ руху,
гімнастики не лише длѐ тіла, а й передусім «длѐ душевного стану
особистості дитини». Загальна хореографічна підготовка вчительських
кадрів у досліджуваний період відбуваласѐ також на педагогічних
курсах різних типів, ѐкі функціонували, ѐк правило, при інститутах
народної освіти.
У 20-30-ті роки ХХ ст. були закладені підвалини української
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хореографічної освіти і створено мережу спеціальних навчальних
закладів, ѐка продовжую функціонувати та розвиватисѐ і сьогодні,
плекаячи традиції класичного танця. У цей період формуютьсѐ юдина
радѐнська система хореографічної освіти з централізованим
управліннѐм у Москві, розгалуженоя системоя підвідомчих
крайових, регіональних, обласних, міських органів управліннѐ освітоя
на основі юдиної методики – школи класичного танця27.
На теренах Радѐнського Соязу перший факультет з підготовки
спеціалістів-хореографів вже існував з 1946 року при Державному
інституті театрального мистецтва імені Луначарського в Москві, а в
1962 році – такий самий факультет було відкрито при Ленінградській
консерваторії імені Н.А.Римського-Корсакова. Зокрема, проблеми, ѐкі
довелосѐ вирішувати викладачам даних факультетів, були абсолятно
новими, адже за вся історія хореографії ніколи і ніде у світі не було
вищого навчального закладу, ѐкий би готував і виховував
балетмейстерів та викладачів з даного профіля. Тому до створеннѐ
хореографічних відділень були залучені найкращі педагоги-теоретики
Л.М.Лавровський,
Н.І.Тарасов,
А.В.Шатін,
Н.В.Чефранова,
Т.С.Ткаченко, Ю.А.Бахрушин, М.В.Васильюва-Рождюствюнська. Згодом
до них приюдналисѐ М.Т.Семенова, А.А.Лапаурі, Н.Г.Коняс,
Д.А.Удальцов,
В.С.Хомѐков,
Р.С.Стручкова,
Є.Н.Жемчужина,
Н.Н.Орловскаѐ та інші. Ними були розроблені навчальні плани длѐ
вищих навчальних закладів та програми зі спеціальних дисциплін, а
також навчальні посібники, ѐкими користуятьсѐ педагоги-хореографи
до сьогоднішнього днѐ.
У 1959 році на культурно-освітньому факультеті Московського
державного інституту культури (нині Московський державний
університет культури і мистецтв) були введені художні спеціалізації –
режисерсько-театральна, диригентсько-хорова та диригентськооркестрова, а у 1967 році до них приюднуютьсѐ хореографічна.
Хореографічне
відділеннѐ
факультету
готую
викладачів
27

Благова Т.О. Особливості професійної підготовки майбутніх учителів-хореографів у системі
педагогічної освіти / Т.О. Благова // Збірник наукових праць. – Полтава, 2009. – С. 145-153.
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хореографічних
дисциплін.
Основоя
підготовки
майбутніх
спеціалістів стаю вивченнѐ теорії та методики викладаннѐ класичного
танця. Цей предмет надаю необхідні знаннѐ основ сценічного,
формую виконавську культуру, закладаю фундамент длѐ досѐгненнѐ
практичних основ хореографії.
Новий напрѐм хореографічної освіти виникаю на межі 90-х років
коли у вищих педагогічних навчальних закладах розпочинаютьсѐ
підготовка вчителів хореографії. Мистецтва танця почали вчити у:
Кіровоградському державному педагогічному університеті ім.
Володимира Винниченка, Сумському державному педагогічному
університеті ім. А.С. Макаренка, Уманському державному
педагогічному університеті ім. Павла Тичини, Національному
педагогічному університеті ім. М. Драгоманова, Харківському
національному педагогічному університеті ім. Г. Сковороди,
Ніжинському державному педагогічному університеті, Полтавському
національному педагогічному університеті ім. В.Г. Короленка,
Бердѐнському
державному
педагогічному
університеті,
Мелітопольському
державному
педагогічному
університеті
ім. Б. Хмельницького,
Південноукраїнському
державному
педагогічному університеті ім. К.Д. Ушинського.
Так, у 2002 році в Кіровоградському державному педагогічному
університету імені Володимира Винниченка було утворено на базі
музично-педагогічного факультету і частини психолого-педагогічного
факультету
окремий
організаційний
і
навчально-науковий
структурний підрозділ – мистецький факультет, що проводить
навчально-виховну і методичну діѐльність з таких спеціальностей:
музичне вихованнѐ та художнѐ культура, образотворче мистецтво та
графічний дизайн, хореографіѐ та іноземна мова.
Відповідно до наказу про створеннѐ мистецького факультету
23 червнѐ 2003 року були проведені вибори декана. Очолив
факультет
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри
образотворчого мистецтва та дизайну Леонід Вікторович Бабенко.
Рішеннѐми вченої ради (протокол №2 від 28 серпнѐ 2003 року) та
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загальних зборів трудового колективу (протокол №1 від 28 серпнѐ
2003 року) мистецького факультету були створені три структурні
підрозділи: художньо-графічне відділеннѐ з випусковоя кафедроя
образотворчого мистецтва та дизайну; хореографічне відділеннѐ з
випусковоя кафедроя хореографічних дисциплін; музичне
відділеннѐ з двома відділами: музично-інструментальний відділ з
випусковоя кафедроя музично-теоретичних та інструментальних
дисциплін і вокально-хоровий відділ з випусковоя кафедроя
вокально-хорових дисциплін та методики музичного вихованнѐ.
Підготовка фахівців на мистецькому факультеті здійсняютьсѐ за
четвертим рівнем акредитації: 4 роки – бакалавр, 5 років – спеціаліст.
Охочі маять можливість продовжити навчаннѐ в магістратурі та
аспірантурі. На факультеті функціоную денна, заочна та екстернатна
форми навчаннѐ. Хореографічне відділеннѐ мистецького факультету
створене на базі спеціальності «Хореографіѐ», ѐка була відкрита й
розвинута на педагогічному факультеті.
У 1989 році на педагогічному факультеті Кіровоградського
державного педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна при
спеціальності «Початкове навчаннѐ» була відкрита спеціалізаціѐ
«Хореографіѐ». На кафедрі педагогіки та методики початкового
навчаннѐ була створена секціѐ хореографічних дисциплін. У 1994 році
утворена самостійна кафедра хореографічних дисциплін, ѐку очолив
народний артист України, професор Анатолій Єгорович Коротков.
У 1997 році на педагогічному факультеті проходить розширеннѐ
напрѐмків підготовки фахівців. «Хореографіѐ» із розрѐду спеціалізації
стаю самостійноя спеціальністя. До неї приюднуютьсѐ спеціалізаціѐ
«народознавство», а з 1998 року – «англійська мова і зарубіжна
література».
Хореографічна підготовка фахівців здійсняютьсѐ в Сумському
державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка. Історіѐ
факультету мистецтв розпочинаютьсѐ з 1978 року, коли при
філологічному факультеті Сумського педагогічного інституту було
створено музично-педагогічне відділеннѐ. Його очолив відомий
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музикознавець,
фольклорист,
композитор,
кандидат
мистецтвознавства В. Дубравін. У перші роки музично-педагогічне
відділеннѐ складалосѐ з одніюї кафедри, ѐка об’юднувала музикантів
різних спеціальностей. Першим офіційним деканом створеного у
1982 році музично-педагогічного факультету став кандидат
педагогічних наук, доцент М. Лазарюв. У 1987 році естафету
керівництва факультетом підхопив кандидат педагогічних наук,
доцент М. Черниш. Тринадцѐть років його діѐльності збіглисѐ з
нелегкими часами соціальних змін.
Початок ХХІ століттѐ став визначальним длѐ факультету.
Завданнѐ розвитку факультету успішно вирішуятьсѐ завдѐки
ліцензування
нових
спеціальностей
–
«хореографіѐ»
та
«образотворче мистецтво», відкрито спеціалізації – «дизайн» та
«моделяваннѐ одѐгу». Важливим внеском у підвищеннѐ рівнѐ освіти
стаю відкриттѐ на факультеті магістратури за спеціальністя «Музика».
На початку ХХІ століттѐ музично-педагогічний факультет починаю
гордо називатисѐ факультетом мистецтв. Сьогодні факультет
мистецтв очоляю кандидат мистецтвознавства, доцент Є. Іванов.
П’ѐть кафедр з потужним науковим і творчим потенціалом плідно
працяять на ниві сучасної мистецької освіти, здійсняячи підготовку
фахівців за спеціальностѐми «Музика» (бакалавр, спеціаліст, магістр),
«Образотворче мистецтво» (бакалавр, спеціаліст) та «Хореографіѐ»
(бакалавр, спеціаліст, магістр).
Спеціальність хореографіѐ з’ѐвиласѐ на факультеті мистецтв в
2001 році за ініціативи заслужених працівників освіти України Тригуб
Ірини Василівни та Тригуб Станіслава Вікторовича. Викладачі кафедри
здійсняять кваліфіковану підготовку фахівців з напрѐму
«Хореографіѐ». Усвідомленнѐ необхідності у підготовці вчителів
різних мистецьких дисциплін, а не тільки музики спричинило
організаційно-структурні зміни на факультеті, у тому числі
започаткуваннѐ у 2002 році спеціальності «Педагогіка і методика
середньої освіти. Хореографіѐ». Ці зміни були ініційовані кафедроя,
ѐка з поѐвоя нової спеціальності стала називатисѐ кафедроя
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хореографії, образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та
художньої культури. У вересні 2009 року з урахуваннѐм ювропейських
тенденцій розвитку мистецької освіти та з метоя активізації науковопедагогічних і методичних пошуків у сфері підготовки вчителівхореографів на факультеті відкриваютьсѐ нова кафедра – кафедра
мистецької педагогіки та хореографії. Кафедру очоляю доктор
педагогічних наук, професор Ніколаї Галина Юріївна. Нова кафедра
забезпечую підготовку студентів зі спеціальності денної та заочної
форм навчаннѐ.
Потужна хореографічна підготовка відбуваютьсѐ в Уманському
державному педагогічному університеті ім. Павла Тичини на
мистецько-педагогічному
факультеті.
Мистецько-педагогічний
факультет створений у 2005 році на базі мистецько-педагогічного
відділеннѐ Інституту соціальної та мистецької освіти. Фундаментальна
підготовка фахівців зосереджена на 3-х кафедрах: музикознавства та
вокально-хорових дисциплін, хореографії та музінструменту,
образотворчого мистецтва і художньо-трудової діѐльності.
На факультеті здійсняютьсѐ підготовка студентів за такими
напрѐмами: музичне мистецтво, хореографіѐ, образотворче
мистецтво. Хореографічна підготовка фахівців здійсняютьсѐ на
кафедрі хореографії та музичного інструменту післѐ реорганізації
кафедри музики та хореографії у 2005 році.
Велику популѐрність маю спеціальність «Хореографіѐ» в
Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова, ѐка
знаходитьсѐ при Інституті мистецтв. Інститут мистецтв маю шість
кафедр: кафедра фортепіанного виконавства та художньої культури,
кафедра теорії та історії музики, кафедра інструментального та
оркестрового виконавства, кафедра теорії та методики музичної
освіти, хорового співу, кафедра теорії та методики постановки голосу,
кафедра хореографії.
Відсутність вищого педагогічного закладу у місті Харкові з
підготовки вчителів хореографії викликало відкриттѐ у 1991 р. нової
спеціальності «Хореографіѐ» на музично-педагогічному факультеті
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Харківського
національного
педагогічного
університету
ім. Г. Сковороди. У 2001 році було засновано кафедру хореографії, ѐка
готую фахівців зі спеціальності «Хореографіѐ» за двома напрѐмами:
народна хореографіѐ та сучасна бальна хореографіѐ. Очолила
кафедру випускницѐ Харківського державного педагогічного
університету імені Г.С.Сковороди доцент, кандидат педагогічних наук,
професор Бугаюць Наталіѐ Анатоліївна.
Факультет культури і мистецтв (раніше – музично-педагогічний
факультет) Ніжинського державного педагогічного університету
ім. М. Гоголѐ засновано у 1961 році за ініціативи тогочасного
директора педінституту кандидата філософських наук, доцента Марка
Івановича Повода та за активного сприѐннѐ голови художньої ради
інституту кандидата педагогічних наук, доцента Олександра
Ісааковича Близняка. На високому рівні відбуваютьсѐ підготовка
фахівців хореографії у Бердѐнському державному педагогічному
університеті. На базі університету дію Інститут психолого-педагогічної
освіти та мистецтв, з кафедроя мистецьких дисциплін та методики їх
навчаннѐ. Секціѐ «Музичне вихованѐ», секціѐ «Хореографіѐ».
Інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв створено
відповідно до наказу від 02 груднѐ 2010 року № 281 «Про
реорганізація Інституту естетичного та фізичного вихованнѐ, Інституту
початкової освіти та практичної психології у факультет фізичного
вихованнѐ та Інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв» з
метоя ѐкісної організації навчально-виховного процесу в університеті
та формуваннѐ особистості майбутнього педагога у сукупності з
набуттѐм сучасних фахових компетенцій. Майбутні педагоги маять
можливість здобувати вищу освіту зі спеціальностей «Початкова
освіта», «Практична психологіѐ», «Музичне мистецтво» і
«Хореографіѐ», за ѐкими вже багато років здійсняютьсѐ підготовка в
Бердѐнському державному педагогічному університеті. Кафедра
хореографії була створена на початку 2010 навчального року в
результаті реорганізації кафедри музичного вихованнѐ і хореографії.
Мелітопольський
державний
педагогічний
університет
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ім. Богдана Хмельницького здійсняю хореографічну підготовку в
навчально-науковому інституті соціально-педагогічної та мистецької
освіти (у минулому – музично-педагогічний факультет), ѐкий
засновано в 1962 році при Запорізькому державному педагогічному
інституті. У 1985 р. факультет було переведено до м. Мелітополѐ.
Понад тридцѐть років факультетом керував заслужений діѐч мистецтв
України, професор В. М. Овод. За цей час факультет неухильно
зміцнявав свій науково-педагогічний потенціал, поповнявавсѐ
молодими висококваліфікованими фахівцѐми. У перші роки існуваннѐ
факультету в Мелітополі до його складу входило лише дві кафедри –
кафедра теорії, історії музики та гри на музичних інструментах і
кафедра методики музичного вихованнѐ, хорового диригуваннѐ й
постановки голосу.
Отже, відповідно в усіх вище згаданих закладах доміную фахова
підготовка вчителѐ хореографії, що пов’ѐзано з розвитком факультетів
мистецтв у системі педагогічної освіти. Хореографічна освіта
лишаютьсѐ на сьогодні одніюя з пріоритетних в професійній підготовці
майбутнього творчого спеціаліста. Стосовно цього стоїть безліч
завдань перед вищими педагогічними навчальними закладами, що
до концепції розвитку програм підготовки та наданнѐ кваліфікації
майбутнім художньо-педагогічним спеціальностѐм.
1.3.2. Хореографічна підготовка фахівців у структурі педагогічної
освіти України
Слід зазначити, що в Україні існуять дослідженнѐ окремих
аспектів хореографічної освіти, однак вони в основному здійсняятьсѐ
в галузі мистецтвознавства. У цьому зв'ѐзку назвемо праці таких
відомих теоретиків і практиків хореографічного мистецтва, ѐк
В. Верховинець, А. Гуменяк, К. Василенко, О. Голдрич, М. Загайкевич,
Ю. Станішевський,
А. Іваницький,
Д. Бернадська,
С. Легка,
В. Шкоріненко, О. Мерлѐнова, О. Семак та ін. Водночас проблеми
підготовки вчителів хореографії та керівників дитѐчих хореографічних
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об'юднань досліджували Л. Андрощук, О. Бурлѐ, С. Забредовський,
О. Мартиненко,
Ю. Ростовська,
Б. Стасько,
О. Таранцева,
Т. Сердяк та ін.
Серед важливих умов модернізації вищої школи в Україні
підготовка педагогічних кадрів займаю одне з головних місць. У
Національній доктрині розвитку освіти наголошуютьсѐ, що держава
маю забезпечувати підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних
до творчої праці, професійного розвитку. В умовах культурного й
духовного оновленнѐ суспільства одним із пріоритетних завдань
вищої освіти ю відновленнѐ національних традицій професійного
хореографічного мистецтва.
В останню десѐтиліттѐ членами наукової школи професора
Г.Ю. Ніколаї обґрунтовуютьсѐ введеннѐ в науковий простір терміна
«хореографічно-педагогічна освіта» (ХПО), під ѐким маютьсѐ на увазі
підготовка фахівців – вчителів хореографії, здатних здійснявати
державне замовленнѐ на гармонізація духовного та фізичного
розвитку дітей та молоді в умовах глобалізаційних змін28.
Нині вищу хореографічну освіту в України можна отримати в
6 коледжах (Ужгород, Калуш, Дніпропетровськ, Кам'ѐнець-Подільськ,
Київ, Житомир), 7 академіѐх (Київ, Харків, Луганськ, Хмельницьк),
2 інститутах (Чернігів, Кривий Ріг) та 22 університетах (класичні –
Львів, Житомир, Київ, Луцьк, Кривий Ріг, Луганськ, Львів, Ніжин,
Івано-Франківськ, Херсон; гуманітарний – Рівне; педагогічні – Київ,
Бердѐнськ, Мелітополь, Одеса, Суми, Харків, Умань, Чернігів,
Кіровоград та Полтава). У процесі модернізації структури
університетської освіти в Україні багато педагогічних університетів
стаять класичними, але спеціальність «хореографіѐ*», де зірочка
означаю
наѐвність
педагогічної
кваліфікації,
залишаютьсѐ
(див. табл. 3.1).

28

Ніколаї Г.Ю. Тенденції розвитку мистецької освіти в контексті ювропейської інтеграції:
інтеркультурний вимір / Г.Ю. Ніколаї // Мистецька освіта в контексті ювропейської інтеграції:
інтеркультурний вимір. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – С. 135 – 138.
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Національні педагогічні

Державні педагогічні

Типи
ун-тів.

Таблиця 3.1
Структура підрозділів педагогічних університетів України,
в яких здійснюється підготовка хореографів
Назва навчальних закладів

Структурні підрозділи

Кіровоградський державний
педагогічний університет імені
Володимира Винниченка
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка
Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини
Бердѐнський державний педагогічний
університет
Мелітопольський державний
педагогічний університет імені Богдана
Хмельницького
Чернігівський державний педагогічний
університет імені Тараса Григоровича
Шевченка
Державна установа
«Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені
Костѐнтина Дмитровича Ушинського»
Національний педагогічний університет
імені Михайла Петровича Драгоманова
Харківський національний педагогічний
університет імені Григоріѐ Савича
Сковороди
Полтавський національний педагогічний
університет імені Володимира
Галактіоновича Короленка

Мистецький факультет, хореографічне
відділеннѐ, кафедра хореографічних
дисциплін
Факультет мистецтв, кафедра мистецької
педагогіки та хореографії
Художньо-педагогічний факультет, кафедра
хореографії та художньої культури
Інститут психолого-педагогічної освіти та
мистецтв, кафедра мистецьких дисциплін і
методика їх навчаннѐ, секціѐ «Хореографіѐ»
Навчально-науковий інститут соціальнопедагогічної та художньої освіти, кафедра
теорії та методики музичної освіти
і хореографії
Факультет фізичного вихованнѐ, кафедра
гімнастики, хореографії і плаваннѐ
Інститут мистецтв, факультет музичнохореографічної освіти, кафедра музичного
мистецтва і хореографії
Інститут мистецтв, кафедра хореографії
Інститут мистецтв, факультет мистецтв та
дошкільної освіти, кафедра хореографії
Психолого-педагогічний факультет, кафедра
хореографії

Найбільше модернізаційних процесів відбувалосѐ в педагогічних
університетах України, тому розглѐнемо їх детальніше. У 2002 році в
Кіровоградському державному педагогічному університету імені
Володимира Винниченка було утворено на базі музичнопедагогічного факультету і частини психолого-педагогічного
87

факультету
окремий
організаційний
і
навчально-науковий
структурний підрозділ – мистецький факультет, що проводить
навчально-виховну і методичну діѐльність з таких спеціальностей:
музичне вихованнѐ та художнѐ культура, образотворче мистецтво та
графічний дизайн, хореографіѐ та іноземна мова.
Відповідно
до
наказу
про
створеннѐ
мистецького
факультету 23 червнѐ 2003 року
були проведені вибори декана.
Очолив
факультет
кандидат
педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва та
дизайну Леонід Вікторович Бабенко. Підготовка фахівців здійсняютьсѐ
за четвертим рівнем акредитації: 4 роки – бакалавр, 5 років –
спеціаліст. Охочі маять можливість продовжити навчаннѐ в
магістратурі та аспірантурі. На факультеті функціоную денна, заочна та
екстернатна форми навчаннѐ.
Рішеннѐми вченої ради (протокол №2 від 28 серпнѐ 2003 року)
та загальних зборів трудового колективу (протокол №1 від 28 серпнѐ
2003 року) мистецького факультету були створені три структурні
підрозділи: художньо-графічне відділеннѐ з випусковоя кафедроя
образотворчого мистецтва та дизайну; хореографічне відділеннѐ з
випусковоя кафедроя хореографічних дисциплін; музичне
відділеннѐ з двома відділами: музично-інструментальний відділ з
випусковоя кафедроя музично-теоретичних та інструментальних
дисциплін і вокально-хоровий відділ з випусковоя кафедроя
вокально-хорових дисциплін та методики музичного вихованнѐ.
Хореографічне
відділеннѐ
мистецького
факультету
Кіровоградського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка здійсняю підготовку за спеціалізаціюя
«Англійська мова та зарубіжна література». Навчаннѐ забезпечуютьсѐ
кафедроя хореографічних дисциплін, ѐка визнана Міністерством
освіти і науки України базовоя з розробки навчальних програм,
посібників та методичних рекомендацій длѐ спеціальності
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«Хореографіѐ» вищих педагогічних навчальних закладах. На кафедрі
працяять: народні артисти України, професори А. Коротков,
В. Похилено; народний артист України, доцент A. Кривохижа;
кандидат педагогічних наук, професор, заслужений працівник
культури України В. Завіна; заслужений працівник культури України,
доцент B. Босий; старший викладач Ю. Сивоконь; викладачі
О. Саленко, І. Данілов, Є. Цапенко; магістри К. Сущенко, І. Спінул,
А. Коротков.
Головним завданнѐм діѐльності педагогічного колективу
кафедри ю підготовка викладача хореографічних дисциплін, ѐкий
відповідав би найвищим сучасним вимогам: чітко оріюнтувавсѐ в
основних напрѐмках сучасного хореографічного мистецтва, володів
методиками викладаннѐ дисциплін хореографічного циклу,
досконало оволодів технікоя та сценічноя майстерністя, активно
займавсѐ концертноя й лекторськоя діѐльністя, мав широку
ерудиція, прагнув до внутрішньої і зовнішньої досконалості. Кафедра
підтримую тісні зв'ѐзки з науковими центрами і просвітницькими
установами Росії, Молдови, Академіюя українського танця в місті
Торонто (Канада), міжнародноя Європейськоя асоціаціюя
хореографів (Париж).
Запорукоя перспективи розвитку кафедри ю:
•
потреба відродженнѐ у дітей та молоді української
народної культури, усвідомленнѐ її генетичної юдності, нерозривності
та взаюмозумовленості;
•
сприѐннѐ зростання свідомості дітей і молоді та
прилученнѐ їх до модернізації в мистецтві;
•
потреба у фахівцѐх спеціальності «Хореографіѐ» не тільки в
межах області, а й України, бажаннѐм молоді здобути освіту із
названої спеціальності;
•
необхідність
підготовки
конкурентоспроможних
спеціалістів, ѐкі відповідаять міжнародним стандартам;
•
наѐвність
відповідної
концептуально-методологічної,
методичної та технічної бази, висококваліфікованих спеціалістів із
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вченими ступенѐми й званнѐми.
Хореографічна підготовка фахівців здійсняютьсѐ в Сумському
державному педагогічному університеті імені Антона Семеновича
Макаренка. Історіѐ факультету мистецтв розпочинаютьсѐ з 1978 року,
коли при філологічному факультеті Сумського педагогічного інституту
було створено музично-педагогічне відділеннѐ. Його очолив відомий
музикознавець,
фольклорист,
композитор,
кандидат
мистецтвознавства В. Дубравін. У перші роки музично-педагогічне
відділеннѐ складалосѐ з одніюї кафедри, ѐка об’юднувала музикантів
різних спеціальностей. Першим офіційним деканом створеного у
1982 році музично-педагогічного факультету став кандидат
педагогічних наук, доцент М. Лазарюв. У 1987 році естафету
керівництва факультетом підхопив кандидат педагогічних наук,
доцент М. Черниш. Тринадцѐть років його діѐльності збіглисѐ з
нелегкими часами соціальних змін.
Початок
ХХІ
століттѐ
став
визначальним
длѐ
факультету.
Завданнѐ
розвитку
факультету
успішно
вирішуятьсѐ
завдѐки
ліцензування нових спеціальностей
– «хореографіѐ» та «образотворче
мистецтво», відкрито спеціалізації –
«дизайн» та «моделяваннѐ одѐгу». Важливим внеском у підвищеннѐ
рівнѐ освіти стаю відкриттѐ на факультеті магістратури за
спеціальністя «Музика». На початку ХХІ століттѐ музичнопедагогічний факультет починаю гордо називатисѐ факультетом
мистецтв. Сьогодні факультет мистецтв очоляю кандидат
мистецтвознавства, доцент Є. Іванов. П’ѐть кафедр з потужним
науковим і творчим потенціалом плідно працяять на ниві сучасної
мистецької
освіти,
здійсняячи
підготовку
фахівців
за
спеціальностѐми
«Музика»
(бакалавр,
спеціаліст,
магістр),
«Образотворче мистецтво» (бакалавр, спеціаліст) та «Хореографіѐ»
(бакалавр, спеціаліст, магістр).
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Спеціальність хореографіѐ з’ѐвиласѐ на факультеті мистецтв в
2001 році за ініціативи заслужених працівників освіти України Тригуб
Ірини Василівни та Тригуб Станіслава Вікторовича. Усвідомленнѐ
необхідності у підготовці вчителів різних мистецьких дисциплін, а не
тільки музики спричинило організаційно-структурні зміни на
факультеті, у тому числі започаткуваннѐ у 2002 році спеціальності
«Педагогіка і методика середньої освіти. Хореографіѐ». Ці зміни були
ініційовані кафедроя, ѐка з поѐвоя нової спеціальності стала
називатисѐ кафедроя хореографії, образотворчого мистецтва, теорії,
історії музики та художньої культури. У вересні 2009 року з
урахуваннѐм ювропейських тенденцій розвитку мистецької освіти та з
метоя активізації науково-педагогічних і методичних пошуків у сфері
підготовки вчителів-хореографів на факультеті відкриваютьсѐ нова
кафедра – кафедра мистецької педагогіки та хореографії. Кафедру
очоляю доктор педагогічних наук, професор Ніколаї Галина Юріївна,
ѐка займаютьсѐ проблемами розвитку мистецької освіти в контексті
ювропейської інтеграції. Нова кафедра забезпечую підготовку
студентів зі спеціальності денної та заочної форм навчаннѐ.
На кафедрі мистецької педагогіки та хореографії працяю
8 штатних викладачів та концертмейстерів, серед ѐких 1 доктор
педагогічних наук, 3 доцента, 1 старший викладач, 1 викладач,
2 концертмейстера і кілька сумісників – високих професіоналів в
окремих хореографічних жанрах. Під їх керівництвом на факультеті
працяять хореографічні колективи: танцявальний колектив
«Натхненнѐ», ансамбль сучасного бального танця, театр танця
«Криниченька».
Кафедра маю тісні міжнародні зв’ѐзки з вишами Польщі:
Університетом Марії Кярі-Склодовської (Ляблін) Артистичний відділ;
Гуманістично-природничий університет Яна Кохановського (Кельце)
Інститут музичної освіти; Поморськоя академіюя (Слупськ) Інститут
музики; Музичноя академіюя ім. Каролѐ Шимановського (Катовиці)
Відділ ритміки. Викладачі кафедри співпрацяять з обласним та
міським центрами роботи з талановитоя молоддя, школами
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мистецтв міста та області, загальноосвітніми школами мистецького
профіля, палацами длѐ дітей та янацтва та дитѐчими студіѐми
музичного спрѐмуваннѐ, беруть участь у проведенні обласних,
всеукраїнських та міжнародних конференцій, що присвѐчені
проблемам мистецької освіти в Україні, стаять організаторами й
учасниками молодіжних музичних фестивалів, конкурсів.
Одним з кращих центрів підготовки вчителів-хореографів ю
мистецько-педагогічний
факультет
Уманського
державного
педагогічного університету імені Павла Тичини. Факультет
створений у 2005 році на базі мистецько-педагогічного відділеннѐ
Інституту соціальної та мистецької освіти. Фундаментальна підготовка
фахівців зосереджена на 3-х кафедрах: музикознавства та вокальнохорових дисциплін, хореографії та музінструменту, образотворчого
мистецтва і художньо-трудової діѐльності.
Завідувачка кафедри хореографії
та музичного інструменту кандидат
педагогічних наук, доцент Андрощук
Лядмила Михайлівна, ѐка займаютьсѐ
проблемоя
формуваннѐ
індивідуального стиля діѐльності
майбутнього вчителѐ хореографії.
Викладаннѐ на кафедрі забезпечуять:
Народний аматорський ансамбль
15 викладачів, з них: 1 професор, 3
сучасного танцю «Візаві»
кандидати педагогічних наук, 2
старших викладачі. На кафедрі також працяять 2 концертмейстери,
лаборант та майстер з ремонту музінструментів. На кафедрі
працяять такі творчі колективи: ансамбль сучасного танця «Візаві»
(кер. Андрощук Л.М.), ансамбль народного танця «Яворина» (кер.
Куценко С.В.), ансамбль «Музичні візерунки» (кер. Радзівіл Т.А.),
ансамбль «Акварелі» (кер. Калабська В.С.), ѐкі носѐть почесне званнѐ
«народний». Всі колективи беруть активну участь у мистецькому
житті університету та міста, міжнародних та всеукраїнських
фестивалѐх, оглѐдах, конкурсах, де отримуять званнѐ лауреатів та
92

дипломантів.
Навчальний
процес
спрѐмований
на
підготовку
високопрофесійного спеціаліста, адаптованого до ринку праці. З ціюя
метоя студенти маять змогу здобуттѐ додаткових спеціальностей та
спеціалізацій. Практична підготовка майбутніх фахівців здійсняютьсѐ
на базі шкіл, дитѐчих оздоровчих таборів, студентської соціальної
служби. Основноя метоя виховної роботи ю національнопатріотичне, моральне вихованнѐ, розвиток творчого потенціалу
студентства, пропаганда здорового способу життѐ. Поширеноя ю
практика ознайомленнѐ студентів зі зразками художнього, музичного
та хореографічного мистецтва завдѐки регулѐрному відвідування
провідних театрів України, художніх виставок тощо.
На високому рівні проходить підготовка спеціалістів хореографії
у Бердянському державному педагогічному університеті. На базі
університету дію Інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв, з
кафедроя мистецьких дисциплін та методики їх навчаннѐ.
Інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв створено
відповідно до наказу від 02 груднѐ 2010 року № 281 «Про
реорганізація Інституту естетичного та фізичного вихованнѐ, Інституту
початкової освіти та практичної психології у факультет фізичного
вихованнѐ та Інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв» з
метоя ѐкісної організації навчально-виховного процесу в університеті
та формуваннѐ особистості майбутнього педагога у сукупності з
набуттѐм сучасних фахових компетенцій. Майбутні педагоги маять
можливість здобувати вищу освіту зі спеціальностей «Початкова
освіта», «Практична психологіѐ», «Музичне мистецтво» і
«Хореографіѐ». Кафедра хореографії була створена на початку
2010 навчального року в результаті реорганізації кафедри музичного
вихованнѐ і хореографії.
На кафедрі працяю 12 викладачів, у тому числі: три кандидати
педагогічних наук, доценти Мартиненко О.В., Сердяк Т.І.,
Омельченко А.І.; старші викладачі Янчев І.І., Фурманова Т.І.,
Алѐбушева М.В.; викладачі Ємельѐнова О.Ю., Тараненко Ю.П.,
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Данилова О.Є.; сумісники – кандидат педагогічних наук, професор
Щербакова К.Й. (зав. кафедроя дошкільної освіти Маріупольського
гуманітарного інституту), Рюзнік К.В. та Васильюв М.В. На кафедрі
також працяять три концертмейстери (Малакова Л.О., Бурбело І.В.,
Ємельѐнова О.Ю.) та два акомпаніатори (Скрипка О.О., Хохлов В.В.).
Гордістя кафедри ю хореографічні
колективи:
Народний
ансамбль
народного
танця
«Калина»,
ансамбль спортивного бального
танця, ансамбль сучасного танця,
ансамбль естрадного танця. Творчі колективи кафедри ю
неодноразовими лауреатами та дипломантами конкурсів та
фестивалів. На кафедрі створена достатнѐ навчально-методична база
длѐ підготовки майбутніх педагогів-хореографів, керівників дитѐчих
хореографічних колективів (танцявальні класи, технічні засоби
навчаннѐ, костямерна, міні-бібліотека, відеотека та фонотека).
Багато студентів поюднуять навчальну діѐльність з педагогікохореографічноя та професійно-виконавськоя. Вони працяять
педагогами-хореографам у школах, ліцеѐх та дошкільних закладах,
репетиторами у самодіѐльних дитѐчих колективах, танцяять у складі
професійних та державних ансамблів танця, театрах, філармоніѐх,
шоу-групах. Студенти заочного відділеннѐ керуять дитѐчими
колективами, пропагуять інноваційні методи хореографічної
педагогіки і сучасні тенденції концертно-творчої діѐльності. Викладачі
кафедри
прикладаять
багато
зусиль
длѐ
підготовки
висококваліфікованих, конкурентоспроможних спеціалістів, ѐкі б
відповідали міжнародними стандартам, досконало володіли
методикоя викладаннѐ різних напрѐмків хореографії, мали високий
рівень виконавської майстерності, широку ерудиція і значний
творчий потенціал.
За десѐть років існуваннѐ спеціальності «Хореографіѐ» вийшло
багато спеціалістів, ѐкі своюя творчоя працея примножуять
досѐгненнѐ видатних майстрів хореографічного мистецтва. Зараз
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кафедра хореографії знаходитьсѐ у чудовій творчій формі, сповнена
нових планів і готова до їх реалізації. Кафедру хореографії
Бердѐнського державного педагогічного університету з її великим
творчим потенціалом, високопрофесійноя підготовкоя спеціалістів,
колоритними колективами можна назвати ескізом великого,
насиченого, ѐскравого культурного життѐ Запорізького регіону.
Підготовка вчителів-хореографів здійсняютьсѐ також у
Мелітопольському державному педагогічному університеті імені
Богдана Хмельницького (МДПУ) в навчально-науковому інституті
соціально-педагогічної та мистецької освіти. За наслідками рейтингу
Міністерства освіти і науки України серед вищих педагогічних
закладів України університет у 2003 році зайнѐв ІІІ місце, у 2006 –
IV місце. Нині він співпрацяю з такими закордонними вишами та
організаціѐми:
Женевський
університет,
Нижньогородський
державний педагогічний університет імені Козьми Мініна,
Московський
державний
педагогічний
університет,
Таганрозький
технологічний
інститут, Білоруський державний
педагогічний університет імені
Максима
Танка,
Інститут
Обчислявальної
математики,
Северодвинська філіѐ Поморського
державного університету ім. М.В. Ломоносова та ін. У 2013 році серед
університетів України МДПУ посідаю 163 місце («ТОП-200 Україна»),
129 місце («Компас»). У рейтингу університетів «Webometrics» у 2014
– 25 місце.
Навчально-виховний процес та науково-дослідну роботу
сьогодні забезпечуять викладачі кафедри теорії і методики музичної
освіти та хореографії. Вона готую студентів за трьома освітньокваліфікаційними рівнѐми: бакалавр, спеціаліст, магістр. Основні
напрѐми роботи кафедри теорії і методики музичної освіти та
хореографії спрѐмовано на створеннѐ умов длѐ реалізації творчих
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здібностей студентів (розвиток виконавської та педагогічної
майстерності), на удосконаленнѐ процесу організації педагогічної
практики, підвищеннѐ ѐкості викладаннѐ історико-теоретичних і
хореографічних дисциплін, методик викладаннѐ музики і світової
художньої культури.
Кафедроя керую доктор педагогічних наук, професор Сегеда
Наталѐ Анатоліївна. Серед викладачів кафедри – 1 доктор
педагогічних наук, професор, 5 кандидатів наук, 1 доцент,
1 заслужений працівник культури, 2 старших викладача, 3 викладача.
Кафедра бере активну участь у культурному житті університету й
міста. З 2009 року на кафедрі щорічно проводитьсѐ Міжнародний
фестиваль – конкурс «Політ Терпсихори».
Хореографічна підготовка в Україні здійсняютьсѐ також у
Чернігівському державному педагогічному університеті імені
Тараса Григоровича Шевченка на кафедрі гімнастики, хореографії і
плаваннѐ. У 1998 році на факультеті фізичного вихованнѐ відкрито
спеціальність: учитель фізичної культури та хореографії. За 15 років
існуваннѐ
спеціальності
«хореографіѐ»
випущено
більше
150 випускників, ѐкі працяять у різних напрѐмках хореографічного
мистецтва.
Вагомий внесок у розробку науково-методичного забезпеченнѐ
навчальних дисциплін кафедри, виховний та тренувальний процес
студентів внесли: 4 кандидата наук, 2 доценти, 2 заслужених тренера
України, 1 старший викладач, 6 викладачів. Длѐ проведеннѐ
навчальних та тренувальних занѐть в розпорѐдженні кафедри ю два
гімнастичні зали по 160 м2 кожен, зал класичної та бальної
хореографії – 123 м2, зал народної хореографії – 112 м2. Загальна
площа становить 555 м2.
На кафедрі гімнастики, хореографії і плаваннѐ працяять групи
спортивно-педагогічного вдосконаленнѐ: спортивної гімнастики
(керівник Залізний М.М.), спортивно-бальні танці (керівник
Дмитренко Ю.В.), народні танці (керівник Солонець Ю.Ю.), сучасні
танці (керівник Хольченкова Н.М.). Щорічно традиційно кафедра
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проводить спортивно-класифікаційні змаганнѐ зі спортивної
гімнастики, конкурс хореографії, танцявальний марафон, веселі
старти, звітний концерт хореографічного мистецтва курсу спортивнопедагогічного вдосконаленнѐ.
Широкоя популѐрністя в Одессі користуютьсѐ інститут мистецтв
Державної
установи
«Південноукраїнський
національний
педагогічний університет імені Костянтина Дмитровича
Ушинського». Структура Інститут мистецтв вклячаю:
І. Художньо-графічний факультет:
1. кафедра графіки та дизайну;
2. кафедра ужиткової творчості та методики художнього
навчаннѐ;
3. кафедра образотворчого мистецтва.
ІІ. Факультет музично-хореографічної освіти:
1. кафедра музично-інструментальної підготовки;
2. кафедра музичного мистецтва і хореографії;
3. кафедра теорії музики і вокалу;
4. кафедра диригентсько-хорової підготовки.
Кафедру музичного мистецтва та хореографії очоляю доктор
педагогічних наук, Реброва Олена Євгенівна, ѐка досліджую проблему
художньо-ментального досвіду майбутнього вчителѐ хореографії.
Підготовка вчителів танця здійсняютьсѐ за напрѐмом «Хореографіѐ»
(бакалавр і спеціаліст). Крім основних спеціальностей студенти
можуть отримувати за власним вибором і додаткові спеціалізації:
«Художнѐ культура», «Режисура масових музично-виховних заходів»,
«Методика викладаннѐ музичних дисциплін». Підготовка фахівців
здійсняютьсѐ також і за скороченим терміном навчаннѐ (длѐ
студентів, ѐкі вже отримали освітньо-професійний рівень «молодший
спеціаліст» за напрѐмом «Музичне мистецтво» або «Хореографіѐ»).
Викладачами університету розроблено основні вимоги до вступу на
навчаннѐ за напрѐмом «Хореографіѐ».
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Випускники
факультету,
ѐкі
проѐвлѐять інтерес до наукової
роботи та відповідні здібності,
маять
змогу
продовжувати
навчаннѐ
в
аспірантурі
за
спеціальністя «Теоріѐ і методика
навчаннѐ музики і музичного
вихованнѐ», ѐка функціоную при
кафедрі музичного мистецтва і хореографії. Навчаннѐ здійсняютьсѐ за
державним замовленнѐм і за кошти яридичних та фізичних осіб.
Потужний науково-педагогічний потенціал інституту мистецтв
дозволѐю успішно вирішувати проблеми модернізації навчальновихованого процесу, ѐкі сприѐять удосконалення професійної
підготовки майбутніх учителів музики, вчителів-хореографів,
активізації їх професійної компетенції, творчої активності й
самостійності.
Велику популѐрність маю спеціальність «Хореографіѐ», ѐка
знаходитьсѐ при Інституті мистецтв в Національному педагогічному
університеті імені Михайла Драгоманова. Інститут мистецтв маю
шість кафедр: кафедра фортепіанного виконавства та художньої
культури, кафедра теорії та історії музики, кафедра інструментального
та оркестрового виконавства, кафедра теорії та методики музичної
освіти, хорового співу, кафедра теорії та методики постановки голосу,
кафедра хореографії.
Кафедру хореографії очоляю Герой України, народний артист
України та Росії, заслужений діѐч мистецтв України, лауреат
Державної премії ім. Т.Г.Шевченка, академік, професор Вантух
Мирослав Михайлович. Спеціальність «хореографіѐ» викладаять
старші
викладачі
Заварзін М.І.,
Тарасов Ю.М.,
викладач
М’ѐківська С.А.,
доцент,
кандидат
мистецтвознавства
Шкоріненко В.О., Гончарук Л.Б.
За час існуваннѐ відділеннѐ хореографії створено обґрунтовану
концепція підготовки спеціалістів з вищоя освітоя за спеціальністя
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«Хореографіѐ», розроблено основні вимоги до випускників з даної
спеціальності, навчальний план та програми. По закінчення
університету студенти отримуять освітньо-кваліфікаційні рівні:
бакалавр, спеціаліст, магістр. Впровадженнѐ нової спеціальності
дозволило активізувати та збагатити культурно-мистецьке життѐ не
лише в університеті, а й в столиці України та усій державі.
Важливоя складовоя навчально-виховного процесу в Інституті
мистецтв ю діѐльність ансамбля пісні і танця «Червона калина»
(керівник – доцент З.М. Корінець). Крім того, студенти Інституту
мистецтв виступаять у складі таких відомих колективів ѐк
хореографічна група Національного українського заслуженого
академічного народного хору імені Григоріѐ Верьовки, Національний
заслужений академічний український ансамбль танця імені Павла
Вірського, ансамблів «Горлицѐ», «Берегинѐ».
У 2001 році кафедра хореографії була створена в Харківському
національному педагогічному університеті імені Григорія Савича
Сковороди, ѐка готую вчителів танця за спеціальністя «Хореографіѐ»
за двома напрѐмками: народна хореографіѐ і сучасна бальна
хореографіѐ. Очолила кафедру випускницѐ Харківського державного
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди доцент, кандидат
педагогічних наук, професор Бугаюць Наталіѐ Анатоліївна.
Сьогоденнѐ кафедри хореографії маю потужний викладацький та
студентський арсенал: 1 професор, 4 кандидати наук, 4 старших
викладача, 5 викладачів і 7 концертмейстерів. Гордістя кафедри
хореографії ю студентські творчі колективи: Народний ансамбль
бального танця і Народний ансамбль народного танця «Зоріцвіт». У
2008 році вперше в Україні кафедроя хореографії створено
Національний
чемпіонат
України
серед
студентів
«Slobozhanshyna cup».
З метоя профоріюнтаційної роботи в рамках відкритих дверей
музично-педагогічного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди
викладачами кафедри проводѐтьсѐ науково-практичні семінари та
конференції длѐ підвищеннѐ рівнѐ професійної майстерності фахівців
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хореографії вищих навчальних закладів, керівників гуртків, ансамблів,
студій бального та народного танця. У 2004 році відкрито заочне
відділеннѐ за спеціальністя «Педагогіка і методика середньої освіти.
Хореографіѐ». У 2005 році кафедра здійснила перший випуск магістрів
денної форми навчаннѐ в галузі хореографії. Також відкрито
магістратуру длѐ заочної форми навчаннѐ.
Хореографічна підготовка здійсняютьсѐ також на психологопедагогічному факультеті Полтавського національного педагогічного
університету імені Володимира Галактіоновича Короленка – вищий
навчальний заклад III-IV рівнѐ акредитації. Психолого-педагогічний
факультет вклячаю кафедру хореографії, де здійсняютьсѐ підготовка
фахівців зі спеціальностей: «Хореографіѐ. Мова і література»
(англійська або німецька); «Хореографіѐ» (народний або бальний
танець) за освітньо-кваліфікаційними рівнѐми бакалавр, спеціаліст і
магістр. Очоляю кафедру доцент, заслужений працівник культури
України – Горголь Петро Степанович.
На
кафедрі
працяять:
1 заслужений працівник культури
України, 5 кандидатів наук, 1 майстер
спорту СРСР з фігурного ковзаннѐ,
2 старших викладача, 1 артистка
балету, 3 асистента, 3 концертмейстера, 2 лаборанта. Кафедра маю такі
творчі колективи: Народний ансамбль спортивного бального танця
«Граціѐ 1», Народний самодіѐльний ансамбль танця «Весна»,
Народний аматорський ансамбль сучасного балету «Маріѐ»,
Ансамбль танця «Кредо».
На етапі інтеграції України до ювропейського освітнього простору
пріоритетним завданнѐм вищих навчальних закладів педагогічного
спрѐмуваннѐ стаю підготовка педагогічних кадрів у контексті
особистісного розвитку на засадах гуманістично-культурологічного
підходу. Сучасні умови професійної діѐльності вчителѐ-хореографа, її
мета і завданнѐ вимагаять від нього загальнокультурологічних,
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мистецтвознавчих, психолого-педагогічних, економічних знань порѐд
з спеціальними уміннѐми й навичками у виконавській і
балетмейстерській сферах. Хореографічне навчаннѐ ѐк педагогічний
процес – це цілеспрѐмована взаюмодіѐ вчителѐ й учнів, у процесі ѐкої
здійсняютьсѐ формуваннѐ в учнів теоретичних знань з хореографії,
вмінь та практичних навичок виконаннѐ та побудови хореографічних
творів, емоційного і творчого ставленнѐ до оточуячої дійсності,
відбуваютьсѐ загальний розвиток лядини засобами хореографічного
мистецтва.
Навчальні плани підготовки майбутніх вчителів хореографії
розроблені
відповідно
до
вимог
галузевого
стандарту,
рекомендаційних листів Міністерства освіти і науки України.
Навчальні плани передбачаять підготовку фахівців відповідно
освітньо-кваліфікаційним рівнѐм «бакалавр» (4 роки), «спеціаліст»
(1 рік), «магістр» (1 рік).
Навчальний час визначаютьсѐ навчальним планом і розкладом
аудиторних занѐть з розрахунку 9-годинного навчального днѐ і 54годинного (1,5 кредиту) навчального тижнѐ (аудиторні занѐттѐ та
самостійна робота). Обсѐг аудиторних занѐть студента в тиждень за
період теоретичного навчаннѐ не перевищую 30 годин длѐ
бакалаврів, 24 години длѐ спеціалістів і 18 годин длѐ магістрів. Всі
дисципліни навчального плану розподілені на три цикли:
гуманітарної та соціально-економічної підготовки; природничонаукової підготовки; професійної та практичної підготовки. Протѐгом
навчаннѐ планом передбачено проходженнѐ декількох практик:
навчальна безвідривна практика в середніх навчальних закладах,
навчальна практика, виробнича практика.
Продемонструюмо загальний обсѐг навчального навантаженнѐ
на прикладі Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка. За освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»
становить 8640 академічних годин – 240 кредитів ECTS (з них –
4154 години аудиторних занѐть). На педагогічні практики відводитьсѐ:
виробнича (у позашкільних навчальних закладах) – 324 години;
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навчальна практика – 216 годин. Цикл гуманітарної та соціальноекономічної підготовки навчального плану бакалаврів за напрѐмом
підготовки Хореографіѐ* вклячаю такі обов'ѐзкові дисципліни
(1152 год.): «Філософіѐ», «Історіѐ України», «Іноземна мова»,
«Українська мова за профільним напрѐмком», «Історіѐ української
культури », «Політологіѐ » – 18 кредитів і вибіркові предмети за
вибором студентів (14 кредитів). Цикл дисциплін природничонаукової підготовки (162 год.) даю майбутнім студентам знаннѐ з
безпеки життюдіѐльності, валеології, віковій фізіології, гігіюни та
екології, а також закладаю основи інформаційної грамоти та вміннѐ
користуватисѐ інформаційно-комунікативними засобами і налічую
8 кредитів ECTS.
Цикл професійної та практичної підготовки освітньокваліфікаційного рівнѐ «бакалавр» (7326 год.) вклячаю такі
дисципліни: «Загальна, соціальна і вікова психологіѐ»; «Педагогіка та
історіѐ педагогіки»; «Основи педагогічної творчості»; «Основи
науково-педагогічних досліджень у сфері художньої освіти»; «Історіѐ
хореографічного мистецтва»; «Хореографічні терміни французькоя
мовоя»; «Історіѐ музики»; «Основи теорії музики»; теоріѐ та
методика викладаннѐ класичного танця, народно-сценічного танця,
українського танця, сучасного бального танця, історико-побутового
танця; «Мистецтво балетмейстера»; «Теоріѐ і методика роботи з
хореографічним колективом»; «Народний костям і сценічне
оформленнѐ танця»; «Ритміка»; «Методика викладаннѐ віртуозних
рухів»; «Підготовка концертних номерів»; «Ансамбль»; «Гімнастика».
Вибіркова частина підготовки бакалавра складаютьсѐ з самостійного
вибору університету (540 годин) і вільного вибору студента
(162 години).
Загальний обсѐг навчального навантаженнѐ освітньокваліфікаційного рівнѐ «спеціаліст» становить 2160 академічних
годин – 60 кредитів ECTS (з них – 720 годин аудиторних занѐть).
На педагогічну практику (виробничу) відводитьсѐ 324 години,
державну атестація – 108 годин. Цикл гуманітарної та соціально102

економічної підготовки навчального плану фахівців з напрѐму
підготовки Хореографіѐ* вклячаю такі обов'ѐзкові дисципліни
(180 год.): «Філософіѐ мистецтва», «Методика викладаннѐ етики»,
«Методика викладаннѐ естетики» і «Цивільний захист» – в
середньому 7 кредитів. Цикл професійної та практичної підготовки
вклячаю наступні дисципліни (1314 год.): Теоріѐ та методика
викладаннѐ класичного танця, народно-сценічного танця,
українського танця, сучасного танця, «Мистецтво балетмейстера»,
«Підготовка концертних номерів», «Історіѐ балетного мистецтва».
До циклу вибіркових дисциплін підготовки входѐть предмети
(234 год.):
«Основи
акторської
майстерності
хореографа»,
«Мультимедійне забезпеченнѐ хореографічно-виховних шкільних
заходів», «Арт-терапіѐ», «Філософіѐ танця».
Загальний обсѐг навчального навантаженнѐ освітньокваліфікаційного рівнѐ «магістр» становить 2160 академічних годин –
60 кредитів ECTS (з них – 576 годин аудиторних занѐть). На
педагогічну практику у вишах відводитьсѐ 216 годин, підсумкову
атестація – 108 годин, виконаннѐ магістерської роботи – 36 годин і
державну атестація – 108 годин. Цикл гуманітарної та соціальноекономічної підготовки навчального плану магістрів з напрѐму
підготовки Хореографіѐ* вклячаю такі обов'ѐзкові дисципліни
(180 год.): «Філософіѐ освіти», «Іноземна мова за професійним
спрѐмуваннѐм». Цикл професійної та практичної підготовки вклячаю
наступні дисципліни (828 год.): «Педагогіка вищої школи»;
«Психологіѐ вищої школи»; «Методологіѐ науково-педагогічних
досліджень у галузі мистецької освіти»; «ВО України і Болонський
процес»; теоріѐ та методика викладаннѐ: класичного танця,
українського народного танця, народно-сценічного танця, сучасного
танця; «Мистецтво балетмейстера». Вибіркова частина вклячаю в
себе три дисципліни: за вибором університету (450 год.) – «Актуальні
проблеми балетного мистецтва», «Іноземна мова за професійним
спрѐмуваннѐм», «Інформаційні технології в освіті», «Теоріѐ і
методика викладаннѐ хореографічного мистецтва у вищій школі»; за
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вибором студентів (234 год.) – «Підготовка концертних номерів»,
«Режисура хореографічних творів».
Розподіл аудиторного навантаженнѐ за видами робіт відповідаю
нормативним вимогам і в середньому становить длѐ бакалаврів –
30 годин на тиждень, длѐ спеціалістів – 24 години на тиждень, длѐ
магістрів – 18 годин на тиждень. Обсѐг самостійної роботи студентів
за весь період навчаннѐ складаю майже половину (40%) загальної
кількості годин.
Підготовка майбутніх викладачів-хореографів у вищих
педагогічних навчальних закладах фахово синтезую виконавський,
педагогічний і балетмейстерський аспекти. Виконавська діѐльність
студента-хореографа здійсняютьсѐ під час вивченнѐ дисциплін
спеціальності, в систематичній репетиційній праці в «класі» з чітко
розробленоя системоя розвитку психофізичного апарату, засвоюнні
та удосконаленні виконавської техніки, набуттѐ навичок виразного і
емоційного втіленнѐ хореографічного образу на сцені. Підготовка
студентів-хореографів до педагогічної діѐльності здійсняютьсѐ
системно на дисциплінах психолого-педагогічного спрѐмуваннѐ,
курсах зі спеціальності («Методика викладаннѐ хореографічних
дисциплін», «Методика роботи з дитѐчим хореографічним
колективом», «Практикум з хореографічного ансамбля»), під час
педагогічних практик. Балетмейстерська діѐльність ю одним з важчих
аспектів професійної роботи педагога-хореографа, що вимагаю
розвиненого
образного
мисленнѐ,
комунікативних
та
організаторських здібностей, репетиційно-постановчих навичок. Цей
напрѐмок реалізуютьсѐ в межах дисциплін «Основи композиції та
постановки танця», «Мистецтво балетмейстера»29.
У деѐких вищих навчальних закладах студенти-хореографи
вивчаять специфічні предмети. Так, у Кіровоградському державному
педагогічному університеті імені Володимира Винниченка вивчаять
режисуру видовищних заходів, гімнастику та акробатику.
29

Філімонова О. Актуальні проблеми підготовки майбутніх хореографів / О. Філімонова. –
Луганськ, 2008. – 19 с.
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В Уманському державному педагогічному університеті ім. Павла
Тичини, крім вище згаданих дисциплін студенти-хореографи
вивчаять анатомія та фізіологія руху.
Зважаячи на досѐгненнѐ вітчизнѐної хореографії та завданнѐ,
що постаять перед нея, виникаю потреба у професійній підготовці
фахівців з дисципліни «Ритміка», ѐку студенти університету
опановуять з першого року навчаннѐ. Занѐттѐ з ритміки допомагаять
засвоїти основні музичні понѐттѐ, розвиваять музичний слух і
пам’ѐть, відчуттѐ ритму. Даять уѐвленнѐ про побудову та проведеннѐ
уроків ритміки длѐ дітей різних вікових груп. Майбутні педагоги
оволодіять практичними навичками складаннѐ музичних вправ,
етядів, музично-танцявальних комбінацій та музичних ігор.
Студенти університету заочної форми вивчаять такі самі
дисципліни, що і студенти денної форми навчаннѐ. Різницѐ лише у
обсѐзі навчального матеріалу. Самостійні, лекційні та практичні види
занѐть відрізнѐятьсѐ кількістя годин.
Отже, професійну хореографічну освіту в Україні забезпечуять
вищі педагогічні навчальні заклади. Зміст навчальних дисциплін
передбачаю удосконаленнѐ технічної та виконавської майстерності,
забезпечую формуваннѐ у студентів знань про основні методики
викладаннѐ хореографії різних культур. У навчальні плани підготовки
майбутніх танцівників внесені дисципліни, ѐкі ю стандартними длѐ
всіх навчальних закладів, а предмети пропоновані до вільного вибору
студентів містѐть проекція інших галузей знань на професійні
дисципліни.
1.3.3. Розвиток хореографічної наукової думки в Україні.
Проблема пошуків нових підходів і технологій у процесі
підготовки сучасного фахівцѐ до самостійної творчої професійної
діѐльності ю актуальноя та багатоаспектноя в системі вищої
педагогічної школи. Художньо-естетичний компонент, ѐк невід’юмна
складова фахової та загальнопедагогічної підготовки майбутнього
вчителѐ, визначаютьсѐ важливим чинником формуваннѐ його
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професійно значущих та особистісних ѐкостей, загальної та естетичної
культури, мистецького світоглѐду. Хореографічній підготовці в Україні,
що здійсняютьсѐ в умовах вищої педагогічної освіти у формах
аудиторної та студійної роботи, відводитьсѐ належне місце в
реалізації зазначених цілей.
Недостатність історико-педагогічних досліджень, присвѐчених
проблемам хореографічної підготовки фахівців в Україні на різних
історичних етапах її розвитку, зумовляю актуальність вивченнѐ
окресленої проблеми. Наукові праці, присвѐчені проблемі, що
досліджуютьсѐ, свідчать про складність і недостатня її вивченість.
Історіѐ і теоріѐ хореографічного мистецтва і освіти викладені в працѐх
Н. Горбатової, О. Жирова, Р. Захарова, Л. Івлевої, С. Легкої та ін.;
загальнотеоретичні основи професійної підготовки педагогахореографа розглѐдаятьсѐ в роботах Є. Валукіна, С. Забредовського,
Л. Цветкової та ін. Питаннѐ підготовки професійної хореографічної
освіти та вчителів хореографії знайшли відображеннѐ в дослідженнѐх
Л. Андрощук, О. Бойко, О. Бурлѐ, О. Таранцевої.
Історико-педагогічний аналіз особливостей хореографічної
підготовки вчителѐ у системі вищої педагогічної освіти в Україні у
період 20-х рр. XX ст., її специфіки, нормативно-правового
забезпеченнѐ, основних завдань, форм організації розкрила у своїй
роботі Т.О. Благова «Хореографічна підготовка вчителѐ у системі
вищих педагогічних навчальних закладів в Україні 20-х рр. ХХ ст.»30.
Дослідницѐ зазначаю, що «впровадженнѐ у навчальні плани шкільної
освіти дисциплін хореографічного спрѐмуваннѐ (гімнастики,
ритмопластики, рухливих ігор, танців) визначало необхідність
відповідної підготовки вчителів у цій сфері. Важливість
хореографічної підготовки у змісті педагогічної освіти зумовляваласѐ
також гостроя потребоя у високоосвічених фахівцѐх, «працівниках
соцвиху», готових виконувати багатопрофільну педагогічну роботу в
30

Благова Т.О. Хореографічна підготовка вчителѐ у системі вищих педагогічних навчальних
закладів в Україні 20-х рр. ХХ ст. *Електронний ресурс+ // Режим доступу:
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установах соціального вихованнѐ. Крім того, хореографіѐ була
представлена в системі позааудиторної, студійної роботи в інститутах
народної освіти, з метоя підвищеннѐ професійного рівнѐ майбутніх
учителів, формуваннѐ їх загальнопедагогічних та прикладних умінь,
педагогічної майстерності, креативних здібностей».
Таким чином, проаналізувавши специфіку та особливості
розвитку змісту хореографічної підготовки у вищих педагогічних
навчальних закладах України 20-х рр. XX ст., зазначимо, що залученнѐ
майбутніх учителів до хореографічної діѐльності в системі
педагогічної освіти зумовлявалосѐ передусім посиленнѐм уваги до
мистецтва хореографії в системі шкільництва. Впровадженнѐ у
навчальні плани шкільної освіти дисциплін хореографічного
спрѐмуваннѐ (гімнастики, ритмопластики, рухливих ігор, танців)
визначало необхідність відповідної підготовки вчителів у цій сфері.
Важливість хореографічної підготовки у змісті педагогічної освіти
зумовляваласѐ також гостроя потребоя у високоосвічених фахівцѐх,
«працівниках соцвиху», готових виконувати багатопрофільну
педагогічну роботу в установах соціального вихованнѐ. Крім того,
хореографіѐ була представлена у системі позааудиторної, студійної
роботи в інститутах народної освіти, з метоя підвищеннѐ
професійного
рівнѐ
майбутніх
учителів,
формуваннѐ
їх
загальнопедагогічних та прикладних умінь, педагогічної майстерності,
креативних здібностей31.
В. Шеремета у роботі «Підготовка вчителів хореографів у
повоюнний період» аналізую процес становленнѐ та стан вищої
хореографічної освіти в Україні у повоюнний період. Науковець
визначаю длѐ себе низку завдань: «дослідити процес підготовки
спеціалістів-хореографів у повоюнний період; проаналізувати стан
вищої хореографічної освіти у досліджуваний період; з’ѐсувати
проблеми становленнѐ та розвитку закладів освіти з підготовки
фахівців-хореографів». Проаналізувавши роботу В. Шеремета стаю
31
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відомо, що підготовка хореографічних кадрів в Україні у повоюнний
період набула розвитку, хоч і повільно, проте в прогресивному
напрѐму, звертаячи увагу не лише на кількісний, а й на ѐкісний
показник даного процесу32.
Безліч науковців працявали над проблемами хореографічної
освіти і присвѐтили праці народно-сценічному танця, ѐкий ю
важливоя складовоя професійної підготовки майбутніх вчителів
хореографії. Відокремленнѐ українського народного танця з
предмету народно-сценічний танець у самостійну дисципліну
український народно-сценічний танець викликало науковий інтерес
до розвитку української народної хореографії, її лексики та художніх
образів. Отримавши статус самостійного навчального предмету
хореографічного циклу, український танець піддавсѐ більш
досконалому вивчення. Як наслідок, був залишений без належної
уваги предмет народно-сценічний танець. Нині, коли в Україні
активно модернізуютьсѐ вища освіта, в тому числі мистецька,
педагоги-науковці намагаятьсѐ повернути народно-сценічному
танця його важливий статус у підготовці вчителів-хореографів.
Було з’ѐсовано, що попередником народно-сценічного танця
був характерний танець. Завдѐки працѐм О.І. Бочарова,
А.В. Лопухова, О.В. Ширѐюва було створено дисципліну – методика
викладаннѐ характерного танця та розроблено програму, ѐка
знайомила студентів хореографічних вищих навчальних закладів зі
змістом занѐть послідовно і в повному обсѐзі. Система вправ білѐ
станка та хореографічні композиції танців різних національностей
була запропонована А.В. Кузнюцовим у співпраці з М.Р. Симачевим,
що давало можливість студентам-хореографам поповнити свої
знаннѐ танцѐми різних народів. На особливу увагу заслуговую
фундаментальна працѐ Т.С. Ткаченка «Народний танець». Автор
робить спробу систематизувати матеріал танців, закріпити загальні
принципи вивченнѐ їх у хореографічних закладах, рекомендуютьсѐ ѐк
32

Шеремета В. Становленнѐ вищої хореографічної освіти в Укріїні у повоюнний період
*Електронний ресурс+ // Режим доступу:
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посібник длѐ викладачів хореографічних навчальних закладів,
балетмейстерів,
керівників
професійних
та
самодіѐльних
33
хореографічних колективів .
Велику кількість робіт присвѐчено викладання класичного
танця длѐ студентів у вищих хореографічних навчальних закладах.
Зокрема, Л.Ю. Цветкова – викладач, методист класичного танця, ѐка
присвѐтила свою творче та педагогічне життѐ пропаганді щедрих
багатств і складних законів виконаннѐ та методичних засад
викладаннѐ класичного танця. Власну педагогічну методику
побудувала на методичних принципах всесвітньо відомої
Петербурзької школи класичного танця, узагальнивши досвід і
здобутки не лише російського, але й українського та світового
балетного театру. Вона педагог дійсно сучасний, котрий відчуваю
еволяція класичного танця, неухильне розширеннѐ його виразової
палітри й оновленнѐ лексики, розумію процеси взаюмодії різних форм,
видів і жанрів хореографічного мистецтва в контексті впливів новітніх
течій неокласики, модерну, джазу та постмодерну. Підручник
«Методика викладаннѐ класичного танця» маю велику, непересічну
цінність і дуже важливий длѐ сьогоднішніх і майбутніх поколінь
танцівників, студентів, викладачів, практиків хореографічного
мистецтва України. Підручник Л.Ю. Цвюткової – перша
фундаментальна працѐ з методики класичного танця в Україні34.
Не менш важливим ю посібник Є. Зайцева «Основи народносценічного танця», ѐкий адресований фахівцѐм: студентам і
педагогам хореографічних навчальних закладів. Євген Васильович
Зайцев (1927-1995 рр) видатний український артист класичного
балету, педагог-хореограф, професор. Створив власний метод
вихованнѐ спеціалістів-танцівників народного танця. Є. Зайцев
всебічного вивчав багату спадщину російських та українських
33

Максименко А.І. Становленнѐ народно-сценічного танця в системі хореографічної і
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2010. – С. 67 – 74.
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хореографів (В. Верховинцѐ, Н. Захарова, В. Асаф’юва), глибоко
цікавивсѐ творчістя і науковоя працея російського хореографа
Костѐнтина Голейзовського. Розділив рухи по групах, створивши
власну теорія і методику викладаннѐ народно-сценічного танця.
Автор книги «Основи народно-сценічного танця» (1975, перша
частина, 1976. друга частина). У своюму посібнику Є.Зайцев об’юднав
основи класичного професіоналізму із набутками народного
танцявального досвіду.
Повністя поділѐячи та використовуячи на практиці основні
принципи і набутки Є. Зайцева, керівник-методист, балетмейстер,
науковець Юрій Колесниченко багато працявав над переведеннѐм
підручника «Основи народно-сценічного танця», долучивши свою
баченнѐ практичної роботи хореографа у сучасних умовах. Книга
«Основи народно-сценічного танця» ю не тільки одним із головних
навчальних посібників студентів та викладачів хореографічних
навчальних закладів, а й відправним пунктом у царині народного
танця35.
Сьогодні науковці-педагоги досліджуять проблему навчаннѐ
хореографічної підготовки фахівців у структурі педагогічної освіти.
Цікавоя ю робота доцентів Сумського державного педагогічного
університету імені А.С. Макаренка І.В. Тригуб та С.В. Тригуб
«Організаційно-змістові пріоритети фахової підготовки вчителѐхореографа». У статті досліджено проблему підготовки вчителѐхореографа в системі вищої педагогічної освіти, визначено
пріоритетні напрѐми модернізації організаційної структури та змісту
ціюї підготовки36.
Кандидат педагогічних наук Таранцева О.О. у своїй дисертації
«Формуваннѐ фахових умінь майбутніх вчителів хореографії засобами
українського народного танця» висвітляю проблеми формуваннѐ
35

Зайцев Є.В. Основи народно-сценічного танця. Навчальний посібник длѐ вищих
навчальних закладів культури і мистецтв І-ІV рівнів акредитації / Є.В. Зайцев,
Ю.В. Колесниченко. – Вінницѐ: НОВА КНИГА, 2007. – 416 с.
36
Тригуб І.В. Огранізаційно-змістові пріоритети фахової підготовки вчителѐ-хореографа /
І.В. Тригуб, С.В. Тригуб // Педагогічні науки: теоріѐ, історіѐ, інноваційні технології. – Суми:
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хореографічних умінь засобами українського народного танця у
студентів педагогічних закладів у процесі вивченнѐ фахових
дисциплін, психологічної, педагогічної та хореографічної літератури, а
також її реалізація в практичній діѐльності вищих педагогічних
закладів освіти. Нея розроблено та теоретично обґрунтовано
структуру, зміст хореографічних умінь і критерії їх сформованості у
студентів педагогічного закладу. Автор запропонувала педагогічну
технологія формуваннѐ фахових умінь у майбутніх учителів
хореографії засобами українського народного танця. Дослідницѐ
доводить,
що
«підвищення
ефективності
формуваннѐ
хореографічних умінь майбутніх учителів у процесі вивченнѐ
спецкурсу «Теоріѐ та методика українського народно-сценічного
танця» сприѐю педагогічне оціняваннѐ рівнѐ сформованості
хореографічних умінь студентів, а також використаннѐ можливостей
змісту навчального матеріалу, самостійної роботи, видів контроля,
педагогічної практики»37.
Проблему формуваннѐ художньо-естетичного досвіду майбутніх
учителів хореографії розглѐдаю Сердяк Т.І. У дисертаційній роботі
автор аналізую сутність, зміст і компонентну структуру у взаюмодії її
когнітивної, аксіологічної та праксеологічної складових художньоестетичного досвіду особистості вчителѐ хореографії. Розкрито
педагогічний потенціал хореографічного мистецтва у формуванні
художньо-естетичного досвіду студентів ВПНЗ. Вчена зазначаю, що
«синтетичність хореографії сприѐю розвитку творчої активності
особистості й інтенсифікації пізнавальних процесів, її емоційність
забезпечую образне сприйнѐттѐ мистецтва та дійсності, створяю
умови длѐ особистісного самовираженнѐ й ефективного
педагогічного спілкуваннѐ, чим сприѐю їх залучення до національної
хореографічної
традиції».
Апробовано
систему
критеріїв
сформованості художньо-естетичного досвіду майбутніх учителів
хореографії.
Виѐвлено
три
рівні
його
функціонуваннѐ
37
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(репродуктивний, продуктивний, творчий)38.
Один із науковців Національного педагогічного університету
імені М. Драгоманова Ростовська Ю.О. у дисертації «Формуваннѐ
педагогічних переконань майбутніх учителів хореографії у процесі
методичної підготовки» визначила науково-методичні засади,
педагогічні умови та розробила технологія формуваннѐ педагогічних
переконань майбутніх учителів хореографії, спрѐмовану на
досѐгненнѐ юдності доведеннѐ і віри у процесі засвоюннѐ методичних
знань, усвідомленнѐ їх значущості в пізнанні й оцінці педагогічних
фактів і ѐвищ, осѐгненнѐ особистісного смислу й утвердженнѐ віри в
істинність знань. Автор виѐвила важливі закономірності цього
процесу, ѐкі дозволѐять передбачати характер та ефективність
навчальної діѐльності студентів, наслідки педагогічних впливів,
створявати умови длѐ успішного формуваннѐ педагогічних
переконань. Запропонувала систему критеріїв та показників
сформованості педагогічних переконань майбутніх учителів
хореографії39.
Кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Полтавського
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Т.О. Благова досліджую особливості професійної підготовки майбутніх
учителів-хореографів у системі вищої педагогічної освіти. Авторка
аналізую основні форми, методи організації і зміст навчаннѐ студентівхореографів, значеннѐ педагогічної практики у процесі їх
професійного становленнѐ. Детально розкриваю важливу роль
самостійної роботи у підготовці майбутніх учителів-хореографів.
Дослідницѐ наголошую, що «професійна підготовка майбутніх
учителів-хореографів у системі педагогічної освіти потребую
системного, цілеспрѐмованого підходу. Обов’ѐзковими вимогами
38
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будь-ѐкої форми організації навчально-пізнавальної діѐльності
студентів ю: відповідність змісту навчальної програми та логіці
вивченнѐ дисципліни; дотриманнѐ мети та завдань реалізації
навчальної, виховної та розвивальної функцій освіти у процесі
опануваннѐ знань; формуваннѐ у студентів здатності до самостійної
роботи, розвитку їх особистісних ѐкостей».
Комплексна професійна підготовка майбутніх учителівхореографів передбачаю не лише формуваннѐ спеціальних знань,
практичних умінь та навичок хореографічної роботи, але й створяю
можливості длѐ подальшого засвоюннѐ та вдосконаленнѐ ними
технічної
та
виконавської
майстерності,
розвитку
загальнопедагогічних і професійно-практичних здібностей, без ѐких
неможлива майбутнѐ викладацька діѐльність. Необхідно відзначити,
що деѐкими науковцѐми приділѐютьсѐ належна увага формування
особистості вчителѐ-хореографа в сучасній науці, зокрема таким
аспектам, ѐк підготовка вчителѐ-хореографа до творчої професійної
діѐльності (В. Загвѐзинський, І. Зѐзян, С. Сисоюва та ін.), розвиток
особистості вчителѐ у процесі професійної підготовки (І. Бех, І. Зѐзян,
В. Молѐко), загальнокультурний розвиток учителѐ-хореографа
(Н. Гусакова, О. Олексяк, О. Рудницька), індивідуальність
майбутнього педагога (К. Альбуханова-Славська, Г. Балл, В. Рибалко),
творча індивідуальність майбутнього педагога (Л. Мільто, О. Пюхота,
О. Сергююнкова), індивідуальний стиль педагогічної діѐльності
(Н. Амінов, В. Бездухов, З. Вѐткіна)40.
Ми повністя поділѐюмо позиція Є. Валукіна, що рівень освіти,
вихованнѐ й культури сучасного учнѐ хореографічної школи багато в
чому буде залежати від того, ѐким буде сучасний педагог-хореограф,
ѐк він буде здійснявати своя професійну діѐльність, від його вмінь
реагувати на вимоги, пропоновані до нього суспільством,
застосовуячи у своїй роботі теоретичні й практичні досѐгненнѐ
40
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хореографічної науки. Вчений наголошую, що «молодий фахівецьхореограф, випускник вишу повинен: вирішувати завданнѐ, що
відповідаять його кваліфікації; уміти здійснявати процес навчаннѐ
учнів у танцявальному колективі з оріюнтаціюя на завданнѐ навчаннѐ,
вихованнѐ й розвитку особистості та з урахуваннѐм специфіки
предмета, що викладаютьсѐ; уміти стимулявати розвиток позаурочної
діѐльності учнів з урахуваннѐм психолого-педагогічних вимог,
пропонованих до освіти і навчаннѐ; уміти аналізувати власну
діѐльність, з метоя її вдосконаляваннѐ і підвищеннѐ своюї
кваліфікації».
Рекомендована література
1. Благова Т.О. Особливості професійної підготовки майбутніх
учителів-хореографів у системі педагогічної освіти / Т.О. Благова //
Збірник наукових праць. – Полтава, 2009. – С. 145-153.
2. Бойко О.С. Хореографічний образ ѐк естетичний виѐв
національного характеру / О.С. Бойко // Вісник КНУКіМ: зб. наук.
праць. Серіѐ «Мистецтвознавство». – К., 2005. – Вип.12. – С. 18-26.
3. Верховинець В.М. Теоріѐ українського народного танця /
В.М. Верховинець. – К.: Мистецтво, 1991. – 480 с.
4. Гуменяк А.І. Український народний танець / А.І. Гуменяк. – К.:
Наукова Думка, 1969. – 608 с.
5. Зайцев Є.В. Основи народно-сценічного танця. Навчальний
посібник длѐ вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІV
рівнів акредитації / Є.В. Зайцев, Ю.В. Колесниченко. – Вінницѐ: НОВА
КНИГА, 2007. – 416 с.
6. Максименко А.І. Становленнѐ народно-сценічного танця в
системі хореографічної і педагогічної освіти / А.І. Максименко //
Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Суми: СумДПУ, 2010. – С. 67 – 74.
7. Ніколаї Г.Ю. Тенденції розвитку мистецької освіти в контексті
ювропейської інтеграції: інтеркультурний вимір / Г.Ю. Ніколаї //
Мистецька освіта в контексті ювропейської інтеграції: інтеркультурний
вимір. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – С. 135 –
138.
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8. Підлипська А.М. Тенденції розвитку наукових досліджень у
галузі хореографічної культури в Україні / А.М. Підлипська. –
К.:Літера, 2011. – 33с.
9. Саюнко Т.В. Творчість у процесі професійної підготовки
майбутніх викладачів хореографії / Т.В. Саюнко. – П.:Полтава, 2011. –
63 с.
10. Філімонова О. Актуальні проблеми підготовки майбутніх
хореографів / О. Філімонова. - Луганськ, 2008. - 19 с.
Інтернет-джерела
11. Бердѐнський
державний
педагогічний
університет
*Електронний ресурс+. – Режим доступу: http://www.bdpu.org/
12. Кіровоградський державний педагогічний університет ім.
Володимира Винниченка *Електронний ресурс+. – Режим доступу:
http://www.kspu.kr.ua/
13. Мелітопольський державний педагогічний університет
ім. Б.Хмельницького *Електронний ресурс+. – Режим доступу:
http://www.mdpu.org.ua/
14. Митакович Л.А. Подготовка будущих педагогов-хореографов
к решения профессиональных задач * Електронный ресурс+ /
Л.А. Митакович.
–
Режим
доступа:
http://cyberleninka.ru/article/n/podgotovka-buduschih-pedagogovhoreografov-k-resheniyu-professionalnyh-zadach
15. Ніжинський
державний
педагогічний
університет
*Електронний ресурс+. – Режим доступу: http://www.ndu.edu.ua/
16. Південноукраїнський національний педагогічний університет
ім. К.Д. Ушинського *Електронний ресурс+. – Режим доступу:
http://www.pdpu.edu.ua/
17. Полтавський
національний
педагогічний
університет
ім. В.Г. Короленка *Електронний ресурс+. – Режим доступу:
http://pnpu.edu.ua/ua/
18. Сумський
державний
педагогічний
університет
ім. А.С. Макаренка *Електронний ресурс+. – Режим доступу:
http://www.sspu.sumy.ua/
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19. Уманський державний педагогічний університет ім. Павла
Тичини *Електронний ресурс+. – Режим доступу: http://udpu.org.ua/
20. Харківський
національний
педагогічний
університет
ім. Г. Сковороди *Електронний ресурс+. – Режим доступу:
http://hnpu.edu.ua/
21. Шеремета В. Становленнѐ вищої хореографічної освіти в
Укріїні у повоюнний період *Електронний ресурс+ // Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npd/2012_2/2seremet.pdf.
Завдання для самоконтролю
1. Розкрийте витоки хореографічної освіти в Україні.
2. Яким чином здійсняютьсѐ підготовка вчителів хореографії у
вищих педагогічних навчальних закладах?
3. Визначте структурні підрозділи педагогічних університетів
України, в ѐких здійсняютьсѐ підготовка хореографів.
4. У чому полѐгаю хореографічна підготовка фахівців в Сумському
державному педагогічному університеті імені Антона Семеновича
Макаренка?
5. Висвітліть творчі колективи кафедри хореографії та музичного
інструменту Уманського державного педагогічного університету імені
Павла Тичини.
6. Розкрийте особливості спеціальності «хореографіѐ» на
факультеті фізичного вихованнѐ у Чернігівському державному
педагогічному університеті імені Тараса Григоровича Шевченка.
7. Розкрийте структуру Інституту мистецтв Південноукраїнського
національного педагогічного університету імені Костѐнтина
Дмитровича Ушинського.
8. У чому полѐгаю хореографічна підготовка на психологопедагогічному факультеті Полтавського національного педагогічного
університету імені В. Короленка?
9. Розкрийте розвиток хореографічної наукової думки в Україні.
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