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ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS МАЙБУТНЬОГО ХОРЕОГРАФА
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ЗВО
суспільства характеризується безперервним
збільшенням
обсягу
та
складності
інформаційних потоків, швидкістю та стрімким
рухом економічних і соціальних процесів. Дані
процеси призводять до зміни вимог щодо
професійно-особистісних якостей фахівців
різних галузей, затребуваності фахівців на

Постановка
та
обґрунтування
актуальності проблеми. Сьогодні у сфері
освіти
активно
впроваджується
компетентнісний підхід, який виник у відповідь
на зміни соціально-економічних умов та
процесів, що появилися з переходом до
ринкової економіки. Розвиток сучасного
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ринку праці, конкуренції та формування
професійних компетенцій для
успішної
діяльності. У професії, яка видозмінюється,
фахівець повинен бути гнучким, спритним,
мобільним, адаптованим до інновацій та змін,
чуйним до змін, тобто професійно мобільним.
Професійна мобільність стає однією з
найактуальніших проблем для власників
творчих професій, у тому числі для хореографів
однієї з традиційних професій.
Сьогодні
мистецька
сфера
також
видозмінюється у відповідності до нових умов і
вимог змін у суспільстві: конкуренції у сфері
освітніх послуг в галузі мистецтва, зміни
потреб і смаків людей. Нові способи
опрацювання та представлення глядачам творів
танцювального
мистецтва
в
умовах
цифровізації, нестабільності запитів і вимог на
ринку праці та інших факторів підвищують
актуальність проблеми формування soft skills в
майбутнього хореографа. Оскільки, професійна
діяльність
сучасного
хореографа
характеризується більшою мобільністю та
більшою функціональністю, який зобов’язаний
виконувати ряд різноманітних функцій у ряді
напрямків, успішно діяти в нестандартних
ситуаціях, а отже, бути професійно мобільним
фахівцем. Сучасний хореограф-танцюрист,
педагог, керівник, дослідник у галузі мистецтва
тощо повинен бути професійно та особисто
готовий до роботи, швидко змінювати свою
роботу та сферу діяльності.
Зазначені вище рекомендації особливо
актуальні в процесі формування soft skills в
майбутніх хореографів у процесі навчання у
ЗВО, оскільки сьогоднішній студент –
майбутній хореограф має бути здатним і
готовим до різних видів професійної
діяльності:
художньої,
організаційної,
управлінської, педагогічної, інформаційноаналітичної,
інноваційної,
діагностичної,
методичної, консультативної та освітньої
діяльності у професійному та особистісному
аспектах.
У сфері вищої професійної освіти
актуальними є питання підготовки хореографів,
які діють гнучко, швидко та мобільно
відповідно до постійно мінливих потреб
суспільства, ринку праці та особистості у сфері
мистецтва та освіти в галузі мистецтва, тому
актуальним є дослідження процесу формування
soft skills майбутнього хореографа у процесі
навчання у ЗВО.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Тематику дослідження процесу формування
soft skills майбутнього хореографа у процесі
навчання у ЗВО досліджує незначна кількість
науковців. Зокрема, наукові праці Е. Ященко,
Н. Терешенка, О. Максимової, О. Кохана,
O. Никитенка, Т. Клименка, Т. Медвідь,
присвячені аналізу деяких аспектів формування
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soft skills майбутнього хореографа у процесі
навчання в рамках глобалізаційних процесів,
які вплинули на генезис та становлення
професійної компетентності особистості.
Проте, незважаючи на велику кількість
оригінальних
та
змістових
праць
як
зарубіжних, так і вітчизняних вчених з
досліджуваної проблематики, слід визначити,
що практично відсутні дослідження, присвячені
проблемам аналізу процесу формування soft
skills майбутнього хореографа у процесі
навчання у ЗВО.
Мета статті. Метою роботи є дослідження
процесу формування soft skills майбутнього
хореографа у процесі навчання у ЗВО задля
забезпечення
подальшого
успішного
працевлаштування майбутніх фахівців. Для
досягнення мети визначено наступні завдання:
1. проаналізувати формування soft skills у
майбутніх хореографів через аналіз освітнього
стандарту їх спеціальності;
2. провести загальний огляд навчальних
компонентів у освітній програмі «Хореографія»
з позиції забезпечення формування soft skills;
3. здійснити детальний аналіз дисципліни
«Загальна теорія моралі та професійна етика» в
ракурсі
її
можливостей
безпосередньо
формувати soft skills майбутнього хореографа.
При
проведенні
дослідження
були
використані загальнонаукові й спеціальні
методи дослідження, зокрема аналіз і синтез,
порівняння,
узагальнення,
системноструктурний аналіз.
Виклад основного матеріалу. Останніми
роками дослідники визнають, що навчання
студентів має базуватися на розвитку
фундаментальних
компетенцій
їх
професіоналізму («hard skills»), а також «soft
skills», роль яких у процесі професійного
розвитку фахівців і компаній істотно зростає.
Менеджери прагнуть наймати, утримувати та
просувати фахівців з високим рівнем розвитку
soft skills. За словами Вілла Кентона, «Soft skills
–
це
риси
характеру
та
навички
міжособистісного
спілкування,
які
характеризують стосунки людини з іншими
людьми. На робочому місці soft skills
вважаються доповненням до жорстких навичок,
які відносяться до знань і професійних навичок
людини» [11].
У ХХІ столітті внесок hard skills у
професійний успіх фахівців становить лише
15%, а soft skills визначають решту 85%  такі
результати
дослідження,
проведеного
Гарвардським університетом і Стенфордським
дослідницьким інститутом. Елісон Дойл
розрізняє hard та soft skills, зазначаючи, що
«soft skills відрізняються від hard skills, які
мають безпосереднє відношення до роботи, на
яку ви претендуєте. Вони часто піддаються
кількісному виміру, і їх легше розвинути, ніж
167
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soft skills.… Незалежно від роботи, на яку ви
претендуєте, вам потрібні принаймні деякі soft
skills. Щоб досягти успіху на роботі, ви повинні
добре ладити з усіма людьми, з якими ви
спілкуєтеся, включаючи менеджерів, колег,
клієнтів, постачальників і будь-кого іншого, з
ким ви спілкуєтеся під час роботи. Це ті
навички, які цінують усі роботодавці» [10].
«Оскільки
роботодавці
прагнуть
покращити культурну пристосованість та успіх
своїх нових працівників, бачимо зсув від
акценту на hard skills на користь soft skills, які,
як правило, більш суб’єктивні та невловимі,
стосуються особистих та міжособистісних
якостей та характеристик. Перевага soft skills
полягає в тому, що вони дають роботодавцям
глибше уявлення про своїх потенційних
працівників» [13].
Як
правило,
роботодавці
шукають
претендентів не лише з досвідом роботи, а й з
soft skills, серед яких: гнучкість / вміння
адаптуватися; навички комунікації; вміння
вирішувати проблемні ситуації; творчість;
навички міжособистісного спілкування; вміння
працювати в команді. Традиційно в психології
їх називають соціальними навичками: вміння
переконувати, підходити до людей, керувати,
міжособистісне спілкування, вести переговори,
робота в команді, особистісний розвиток,
управління часом, ерудиція, креативність тощо.
На жаль, більшість закладів вищої освіти
сконцентровані не на розвитку «soft skills»
студентів, а навчальна програма перевантажена
курсами, які розвивають «hard skills».
Необхідно внести вагомі зміни, щоб зосередити
суб'єктів на постійному розвитку навичок, які
можна передати, необхідних для майбутньої
кар'єри та соціального успіху. Частина
академічної спільноти вважає суспільногуманітарні дисципліни, насамперед іноземні
мови, найбільш ефективними для формування
«soft skills».
Найефективнішими методами навчання
вважаються тематичні дослідження, групові
проєкти, дебати тощо. Зазвичай усі студенти
колективно обговорюють вирішення великої
проблеми, поступово підходячи до неї
невеликими кроками. Дебати та проєкти
сприяють удосконаленню навичок спілкування
та одночасно розвивають навички роботи в
команді, навички стратегічної презентації та
критичне мислення, що оцінить будь-який
майбутній роботодавець. Таким чином, методи
навчання більшою мірою, ніж сам зміст
навчання, впливають на розвиток «soft skills»
[12].
Оскільки для різних видів діяльності
пріоритетними являються різноманітні види
soft skills, їх сталого переліку або вичерпної
класифікації, що покриває усі галузі, не існує.
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Однак, зазвичай у науковій літературі
виокремлюють наступні три категорії soft skills:
1. Соціально-комунікативні: комунікативні
навички, міжособистісні навички, переконання,
навички групової роботи, лідерство, соціальний
інтелект, відповідальність, етика спілкування,
трудова етика.
2. Когнітивні: критичне мислення, навички
вирішення проблем, новаторське (інноваційне)
мислення,
управління
інтелектуальним
навантаженням,
навички
самоосвіти,
інформаційні навички, таймменеджмент.
3. Атрибути особистості і складові
емоційного інтелекту: емоційний інтелект,
чесність, оптимізм, гнучкість, креативність,
мотивація, емпатія [2].
Таким чином, у сучасному світі, щоб бути
успішним, недостатньо лише глибоких знань та
досвіду, потрібні також «soft skills», які
допомагають продемонструвати та використати
професійні навички. «Soft skills» важливі для
успішного
професійного
та
життєвого
самовизначення будь-якої людини незалежно
від професії, тому переорієнтація освітнього
процесу на розвиток у студентів «soft skills» є
ключовою ланкою до вирішення успішності в
майбутній професійній діяльності [1].
Важливість
формування
soft
skills
визначається
включенням
Національним
агентством забезпечення якості освіти під час
акредитаційного процесу у критерії оцінки
освітньо-професійних
програм
такого
підкритерію,
як
«асекурація
набуття
здобувачами вищої освіти соціальних навичок
(soft skills) впродовж відповідного періоду
навчання
в
ЗВО,
які
відповідають
встановленим цілям та результатам навчання
відповідної освітньої програми» (підкритерій
2.6) [5, с. 12].
ЗВО України, у яких здійснюється
підготовка хореографів мають на меті
підготувати конкурентоспроможних фахівців,
які отримають загальні та спеціальні фахові
компетентності,
шляхом
отримання
відповідних знань, уміню та hard та soft skills.
Центральноукраїнський
державний
педагогічний університет імені Володимира
Винниченка у фокусі освітньої програми
«Хореографія» першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти визначає «отримання фахових
компетентностей зі спеціальності хореографія,
які в подальшій перспективі забезпечать
майбутньому хореографу трудову зайнятість та
можливість розвитку подальшої освіти в даній
галуззі та кар’єрного зростання».
Стандарт вищої освіти зі спеціальності
«Хореографія»
визначає
весь
спектр
спеціальних компетентностей та результатів
навчання, опанування та здобуття яких надасть
змогу асекурувати формування в майбутніх
хореографів
важливих
для
подальшого
168
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працевлаштування та кар’єрного зростання soft
skills (див. рис. 1).
Освітній процес за освітньо-професійними
програмами зі спеціальності «Хореографія» в
Центральноукраїнському
державному
педагогічному університеті імені Володимира
Винниченка передбачає здобуття студентами
комплексу soft skills, які приналежні сучасному
спеціалісту, котрий у відповідності до
Стандарту вищої освіти зобов’язаний бути
готовим до виконання професійної діяльності в
сфері виконавського мистецтва, а також
балетмейстерської, викладацької, методичної
діяльності в сфері початкової, профільної,

фахової передвищої мистецької освіти. З
огляду на творче та мистецьке скерування
освітнього процесу для підготовки хореографів,
soft skills майбутні хореографи набувають та
формуються як в процесі вивчення освітніх
компонент, так і в ході проходження різних
видів навчальних практик, участі у благодійній,
громадській
фестивальній,
конкурсній
діяльності, мистецьких та соціальних проєктах,
олімпіадах тощо [4].
В таблиці 1. відображені навчальні
дисципліни зі спеціальності «Хореографія», які
скеровані на формування різних soft skills у
майбутніх хореографів.

Стандарт вищої освіти зі спеціальності «Хореографія» для формування soft skills
майбутнього хореографа
ПР02. Розуміти моральні норми і принципи та вміти примножувати культурні, наукові
цінності і досягнення суспільства в процесі фахової діяльності.
ПР03. Вільно спілкуватись державною мовою усно і письмово з професійних та
ділових питань.
ПР05. Аналізувати проблеми безпеки життєдіяльності людини у професійній сфері,
мати навички їхнього попередження, вирішення та надання першої допомоги.
ПР06. Розуміти роль культури і мистецтва в розвитку суспільних взаємовідносин.
ПР11. Застосовувати інформаційні та інноваційні технології, оптимальні засоби,
методики, скеровані на удосконалення професійної діяльності, підвищення
особистісного рівня володіння фахом.
ПР12. Відшуковувати потрібну інформацію, критично аналізувати
переосмислювати її та застосовувати в процесі фахової діяльності.

й

творчо

ПР13. Розуміти і вміти застосовувати на практиці сучасні стратегії збереження та
примноження культурної спадщини у сфері хореографічного мистецтва.
ПР18. Знаходити оптимальні підходи до формування та розвитку творчої особистості.
ПР21. Розвивати комунікативні навички, креативну і позитивну атмосферу в колективі.
ПР22. Мати навички управління мистецькими проєктами, зокрема виконувати оцінки
собівартості мистецького проєкту, встановлювати необхідні ресурси, планувати
основні види робіт.
.

Рис. 1. Стандарт вищої освіти зі спеціальності «Хореографія» для формування soft skills
майбутнього хореографа
Примітки: сформовано автором на основі джерела: [7, с. 9‒10].
Таблиця 1.
Навчальні дисципліни зі спеціальності «Хореографія», які скеровані на формування різних
soft skills у майбутніх хореографів
Навчальні
дисципліни
за
спеціальністю
«Хореографія»
Українська мова та культура мовлення, Історія та
культура України, Філософія, Іноземна мова за
професійним спрямуванням, Правове регулювання
професійної діяльності, Безпека життєдіяльності та
охорона праці в галузі

169

Сприяють формуванню наступних soft skills
комунікаційні навички, навички пропагувати
культурні цінності та здоровий спосіб життя,
цінування
і
повагу
різноманітності
та
мультикультурності, здатність займати активну
життєву позицію, здатність критично, логічно й
системно мислити.

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Серія: Педагогічні науки

Теорія та практика класичного танцю, Практикум
класичного танцю з методикою викладання, Теорія та
практика народно-сценічного танцю, Теорія та
практика українського народного танцю, Практикум
українського
народного
танцю
з
методикою
викладання, Віртуозні рухи в хореографії та методика
їх викладання,
Теорія та практика бального танцю, Практикум
бального танцю з методикою викладання, Теорія та
практика сучасного танцю, Практикум сучасного танцю
з методикою викладання, Мистецтво балетмейстера,
Організація та режисура видовищних заходів, PR та
організація концертної діяльності, Історія мистецтва,
Загальна теорія моралі та професійна етика, Методика
та практикум роботи з хореографічним колективом,
Розвиток хореографічної освіти на Кіровоградщині,
Педагогічні основи роботи хореографа-балетмейстера
Традиційні та інноваційні технології у роботі
балетмейстера, Інформаційно-комунікаційні технології
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уміння переконувати, мотивувати, вибудовувати
діалог,
вирішувати
конфлікти;
сприяють
розвитку індивідуальності, лідерських якостей,
ситуаційну
обізнаність,
креативність,
толерантність,
емпатію,
логіку,
навички
командної роботи, міжособистісного та ділового
спілкування

емпатію і толерантність, здатність ефективно
пояснювати і презентувати навчальний матеріал,
взаємодіяти у мовному середовищі, діяти
автономно
і
відповідально,
реалізувати
педагогічне лідерство, впроваджувати мотивацію
та самомотивацію
навичок тайм-менеджменту, інформаційного
менеджменту, ініціативності та підприємливості,
навичок застосування хмарних технологій

Примітки: сформовано автором на основі джерела: [6].
Особистісні показники в комунікативній культурі студентів хореографів
Показники індивідуально-особистісного плану:
інтереси, схильності, рівень підготовленості, звички тощо.
Показники комунікативного плану:
комунікативні схильності, комунікативні здібності, комунікативні знання та
вміння тощо.
Показники соціально-психологічного плану:
соціальний статус особистості, соціальний престиж особистості, вікові
характеристики, демографічні характеристики, професійні характеристики тощо.
Показники морально-політичного плану:
переконання; світогляд; ідеали; ставлення до природи, до праці, до суспільства;
ставлення до інших людей і до самого себе.

Рис. 2. Особистісні показники в комунікативній культурі студентів хореографів
Навчальна дисципліна «Загальна теорія
моралі
та
професійна
етика»
сприяє
формуванню
soft
skills
майбутнього
хореографа, а саме комунікативні компетенції:
здатність встановлювати і підтримувати
необхідні контакти з оточуючими людьми;
сукупність знань, умінь та навичок, що
забезпечують
ефективне
спілкування;
передбачають уміння змінювати глибину і коло
спілкування; розуміти й бути зрозумілим для
партнера у процесі спілкування.
Вивчення дисципліни «Загальна теорія
моралі
та
професійна
етика»
сприяє
формуванню наукового рівня свідомості, що
забезпечує загально-естетичні і моральні засади
формування духовного світу особистості,
розширює та поглиблює її культурне
світобачення,
відкриває
світ
найвищих
загальнолюдських духовних цінностей.
Найбільш значущими в формуванні
комунікативних
компетенцій
виступають
особистісні показники в декількох планах:
індивідуально-особистісному,

комунікативному, соціально-психологічному,
морально-політичному (див. рис. 2).
Примітки: сформовано автором на основі
джерела: [3].
Науковці виділяють три складові в
формуванні
комунікативних
компетенцій
студентів хореографів в ході вивчення
дисципліни «Загальна теорія моралі та
професійна етика»:
 когнітивний компонент  формування
у студентів уявлень один про одного та уявлень
про особистісні якості кожного учасника в
процесі комунікації;
 естетичний компонент  зовнішні та
внутрішні особливості учасників комунікації
викликає певне ставлення;
 поведінковий компонент  слова та
вчинки, адресовані студентом студентам, і
навпаки.
Розглядаючи комунікативну культуру
студентів в ході вивчення навчальної
дисципліни «Загальна теорія моралі та
професійна етика» як інтегративне особистісне
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утворення, в його структурі виокремлюють
наступні показники:
 за когнітивним критерієм (знання
етикетних норм спілкування, способів їх
прояву; розуміння сутності комунікативної
культури та якостей, які свідчать про її
наявність;
усвідомлення
факторів,
що
впливають на формування комунікативної
культури);
 за емоційно-ціннісним критерієм
(емоційно-позитивне ставлення до етикетних
норм
спілкування,
прагнення
їх
використовувати, розвиток емпатії, адекватної
самооцінки).
 за поведінковим критерієм (уміння
дотримуватися етикетних норм у процесі
спілкування, прояв емпатії та комунікативні
здібності) [8, с. 7].
Невід’ємною компонентою професійної
підготовки майбутніх хореографів є активна
концертна та конкурсна діяльність, де даний
вид
діяльності
формує
в
студентів
стресостійкість, здатність бути критичним та
самокритичним, формує такі soft skills, як селфбрендинг та командоутворення, робота з
власними психологічними бар’єрами та
страхами, здатність презентувати себе та
власний творчий продукт. Під час участі у
закордонних
конкурсах
та
фестивалях
хореографічного
мистецтва,
творчих
стажуваннях
в
майбутніх
хореографів
формується культурна та мультикультурна
компетентність, що надає змогу одержати
контакт з культурою, звичаями та традиціями
мистецького та мовного середовища. Вміння
працювати у мультикультурному оточенні
належить до найважливіших соціальних
компетентностей майбутнього хореографа у
сучасному діловому світі. Також, для
отримання soft skills майбутніми хореографами
відіграють важливу роль органи студентського
самоврядування, які самостійно організовують
диференційовані заходи з розвитку soft skills, а
також діляться інформацією про подібні
активності, що відбуваються за межами ЗВО
[4].
Отже, можна зробити висновок, що
формування soft skills майбутнього хореографа
у процесі навчання у ЗВО сприяє адаптації до
успішного працевлаштування після закінчення
навчання та фаховій відповідності ринку праці.
Висновки та перспективи подальших
розвідок напряму. На основі проведеного
дослідження можна дійти висновку, що в
умовах інтенсифікації інтеграційних процесів
формування soft skills майбутнього хореографа
у процесі навчання у ЗВО набуває все більшої
актуальності. Фахова компетентність є життєво
важливою та вирішальною для розвитку
особистості майбутнього хореографа у XXI
столітті. Важливість формування soft skills
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майбутнього хореографа сконцентрована на
отримання якісно нового результату в системі
вищої освіти, який відповідав би стану та
тенденціям світового освітнього суспільства. В
результаті
компетентнісно
орієнтованого
навчання майбутні хореографи набувають
здатності працювати з професійно значущим
матеріалом, самостійно здобувати нові знання
та розвивати особистий творчий потенціал.
Також, важливе значення повинно надаватися
не лише професійним знанням хореографа в
галузі, а й його вмінню оперативно реагувати
на вимоги ринку, постійно займатися
самоосвітою, вміти нести відповідальність за
результати власної діяльності. Саме soft skills
істотно важливі як для хореографічної
діяльності, так і для життя, сприяючи
особистісному
зростанню,
успіху
та
досягненню персональних цілей.
Отримані результати дослідження можуть
бути
використані
для
вдосконалення
навчальної системи задля формування soft skills
майбутнього хореографа у процесі навчання у
ЗВО, що дасть змогу покращити поточну якість
вищої освіти при формуванні майбутніх
фахівців.
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