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КРИТЕРІЇ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ ТА США
CRITERIA OF COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF FUTURE THEATER ART 
SPECIALISTS’ PROFESSIONAL TRAINING IN UKRAINE AND THE USA

У статті представлено обґрунтування кри-
теріїв порівняльної характеристики профе-
сійної підготовки майбутніх фахівців теа-
трального мистецтва. Автором здійснено 
огляд сучасних наукових праць з проблеми 
професійної підготовки в цілому та опти-
мальних підходів до виокремлення критеріїв 
компаративних досліджень. Автор довів, що 
визначення критеріїв порівняльної характе-
ристики професійної підготовки майбутніх 
фахівців театрального мистецтва у ком-
паративному контексті забезпечуватиме: 
чітке сформування позитивних та перспек-
тивних практик американського досвіду; 
валідність репрезентації фактичного мате-
ріалу; якісне визначення спільних та відмін-
них тенденцій у розвитку професійної вищої 
освіти у обраній для дослідження сфері.
Виокремлено та обґрунтовано доцільність 
застосування таких критеріїв компара-
тивної характеристики професійної під-
готовки майбутніх фахівців театрального 
мистецтва в Україні та США, серед яких: 
методологічні засади, кваліфікаційні вимоги, 
зміст професійної підготовки та організа-
ційно-методичні засади. Автор довів, що 
означені критерії виступають механізмами 
забезпечення якості професійної освіти та 
підготовки фахівців різних галузей, оскільки 
передбачають вибудову концепції професій-
ної підготовки, стандарти та характерис-
тики кваліфікацій, вимоги до кваліфікацій, 
зміст навчальних планів та програм, форми, 
методи та засоби.
Встановлено, що індикаторами та ком-
понентами порівняльної характеристики 
в методологічних засадах виступатимуть 
концепція професійної підготовки майбутніх 
фахівців театрально мистецтва, підходи 
та принципи); у кваліфікаційних вимогах – 
це кваліфікації, особливості здобуття про-
фесійної освіти – терміни та інституції 
де можна здобути професію; у змістовому 
блоці – це навчальні плани, програми про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців 
театрально мистецтва, в яких викладена 
мета, завдання та компетентності; в орга-
нізаційно-методичних засадах – форми, 
методи та засоби.
Ключові слова: професійна підготовка, 
фахівці театрального мистецтва, крите-

рії компаративної характеристики, компо-
ненти системи.

The criteria of comparative characteristics of 
future specialists in theatrical art professional 
training are presented in the article. The author 
reviews modern scientific works on the problem 
of professional training in general and optimal 
approaches to the selection of criteria for com-
parative research. The author distinguished, 
that the definition of criteria for the comparative 
characterization of future theater professionals 
professional training in a comparative context will 
provide: a clear formation of positive and promis-
ing practices of the American experience; validity 
of representation of factual material; qualitative 
definition of common and different trends in the 
development of professional higher education in 
the field chosen for research.
The author proved and explained the applica-
tion of such criteria of comparative characteristic 
of future specialists of theatrical art professional 
training in Ukraine and the USA, these criteria 
are distinguished and explained from the practi-
cal point of usage. These criterias are: method-
ological principles, qualification requirements, 
content of professional training and organi-
zational-methodical principles. The author  
proved, that these criteria are mechanisms for 
ensuring the quality of vocational education and 
training of specialists in various fields, as they 
provide a concept of training, standards and 
characteristics of qualifications, qualification 
requirements, content of curricula, forms, meth-
ods and tools.
It is established that the indicators and compo-
nents of comparative characteristics in method-
ological principles will be the concept of profes-
sional training of future specialists in theatrical 
art, approaches and principles); in qualification 
requirements – these are qualifications, features 
of vocational education – terms and institutions 
where you can get a profession; in the substan-
tive block – these are curricula, training programs 
for future specialists in theatrical art, which set 
out the purpose, objectives and competencies; 
in organizational and methodological principles – 
forms, methods and means.
Key words: professional training, specialists of 
theatrical art, criteria of comparative characteris-
tic, system components.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Компаративні дослідження в сфері професійної 
освіти, як у вітчизняній теорії і практиці, так і зару-
біжній набувають все більшої актуальності в кон-
текстах наукових дискусій щодо глобалізації освіт-
ніх просторів окремих країн та міжнародної освіти 
в цілому. У галузі освітньої політики та концепції 
подальшого розвитку вищої професійної освіти 
Європейським Союзом, наприклад, було ініційо-
вано програму Леонардо да Вінчі, що забезпечила 
основний поштовх для актуалізації порівняльних 
досліджень у професійній освіті (VET) [31, с. 12]. 

Актуальності набувають дослідження у різних галу-
зях: педагогіки, психології лінгвістики, мистецтва. 
Сфера інтересів останнього лежить у площині між-
культурної та між особистісної комунікації на регі-
ональному, національному та міжнародних рівнях, 
що визначає і особливий статус професійної підго-
товки майбутніх фахівців театрального мистецтва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У тематиці компаративних досліджень визначення 
ролі акторського мистецтва для загальнолюдської 
культури та формування гуманістичних і демо-
кратичних цінностей [25; 26; 37]; не залишаються 
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поза увагою компаративістів традиційні та сучасні 
техніки театрального мистецтва [46; 45; 41], під-
ходи [22; 30] тощо.

Варто також зазначити, що здійснення компа-
ративних досліджень у будь-якій галузі, зокрема 
у професійній підготовці майбутніх фахівців теа-
трального мистецтва вимагає обґрунтування кри-
теріїв за якими здійснюватиметься порівняльний 
аналіз, метою якого зазвичай є встановлення пози-
тивних та перспективних здобутків певної обраних 
для дослідження систем сфери професійної освіти. 
Необхідність виокремлення таких критеріїв визна-
чається насамперед тим, що завдяки конкретним 
індикаторам у дослідника є можливість критично 
інтерпретувати отримані фактичні дані та резуль-
тати, що підлягають ретельному аналізі кількісних 
та / або якісних, а також і статистичних даних. Від-
так, не можна не погодитись з твердженням М. Кра-
совицького, який вважав, що для компаративного 
дослідження важливою умовою здійснення якіс-
ного компаративного дослідження є розроблення 
ключових параметрів порівняння відповідно до 
мети. Дослідник зазначав, що безсистемне зби-
рання та опис фактів дослідником без мети й чіт-
кого визначення параметрів порівняльного ана-
лізу не є наукою, а лише описом, спогадами [7]. 
На переконання вченого визначення ключових 
параметрів порівняння дає можливість одержати 
чіткі відповіді на ті питання, які цікавлять дослід-
ників або керівників української освіти [6, с. 46].

Тож у дослідженні проблеми професійної підго-
товки майбутніх фахівців театрального мистецтва 
у компаративному контексті визначення критеріїв 
порівняльної характеристики, що дозволить: чітко 
сформувати позитивні та перспективні практики 
американського досвіду; забезпечить валідність 
репрезентації фактичного матеріалу; визначити 
спільні та відмінні тенденції (аспекти системи 
професійної підготовки, компоненти чи склад-
ники тощо) у розвитку професійної вищої освіти у 
обраній для дослідження сфері. З огляду на акту-
альність зазначеного, метою статті є обґрун-
тування критеріїв порівняльної характеристики 
професійної підготовки майбутніх фахівців теа-
трального мистецтва в Україні та США.

Сформулювала мета реалізовувати-
меться в процесі розв’язання таких завдань: 
по-перше – виокремлення критеріїв порівняльного 
аналізу, їхня характеристика; по-друге – обґрунту-
вання необхідності застосування визначених кри-
теріїв; по-третє – конкретизація критеріїв порів-
няльної характеристики професійної підготовки 
майбутніх фахівців театрального мистецтва для 
започаткованого дослідження.

Методологія та методи. Розв’язання постав-
леної мети також можливе за умови застосування 
аналітичного, прагматичного, наративного та ком-
паративного підходів у процесі здійснення дослі-

дження, пов’язаного з визначенням вітчизняної та 
зарубіжної термінології, запропонованого (Мель-
ник, 2017). Оскільки запропоноване дослідження 
передбачає визначення основних понять із враху-
ванням зарубіжної термінології, то доцільним вва-
жаємо застосування таких методів, як аналіз та 
вивчення понять у довідковій літературі та науко-
вих працях, компаративний зіставний аналіз, син-
тез та узагальнення аналітично отриманих понять.

Виклад основного матеріалу. Здійснення 
порівняльної характеристики професійної підго-
товки майбутніх фахівців театрального мистецтва 
в Україні та США вважаємо за доцільне розпочи-
нати з аналізу методологічної концепції професій-
ної освіти. Обґрунтовуючи свою позицію в цьому 
аспекті, звернімося до дослідження Ю. Латербаха 
та В. Міттера, яке засвідчило, що ігнорування 
методологічних засад професійної підготовки у 
порівняльних дослідженнях часто призводить до 
не можливості об’єктивності інтерпретації певних 
методичних підходів, технік та об’єктів педагогіч-
ного компаративного дослідження. На думку авто-
рів, методологічні концепції, що часто не обґрун-
товуються в порівняльних дослідженнях у сфері 
професійної підготовки, у багатьох випадках є 
суто випадковими, але, як засвідчила практика 
для багатьох дослідників методологічні питання 
мали граничне значення, оскільки результати 
таких досліджень не були позбавлені суперечок 
через відсутність методологічної основи. Критична 
оцінка результатів дослідження, в якій методоло-
гічна концепція та основний інтерес порівняння не 
були розкриті характеризувалась слабкою валід-
ністю та піддавалась сумніву [31, с. 12]. Саме тому, 
на наше переконання, важливо розпочинати порів-
няльну характеристику двох систем професійної 
підготовки, а в нашому випадку – української та 
американської – з огляду методологічних засад.

Звертаючись до визначення самого феномену 
«методологічні засади» зазначимо, що розуміємо 
у контексті таких його тлумачень: 1) за визначен-
ням, запропонованим В. Краєвським: «…методо-
логія в широкому розумінні трактують як «систему 
принципів і способів побудові теоретичної і прак-
тичної діяльності, а також вчення про цю систему» 
[6, с. 11], а «засади» в започаткованому дослі-
дженні – це, за Академічним тлумачним словником, 
«основа чогось; те головне, на чому ґрунтується, 
базується що-небудь; вихідне, головне положення, 
принцип; основа світогляду, правило поведінки; 
спосіб, метод здійснення чого-небудь» [19]. Варто 
також підкреслити, що існує принципова різниця 
між методологією наукового дослідження та мето-
дологією здійснення професійної підготовки. Так, 
методологія наукового дослідження – це система 
методологічних і методичних принципів і прийо-
мів, операцій і форм побудови наукового знання; 
це концептуальний виклад мети, змісту, методів 
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дослідження, які забезпечують отримання мак-
симально об’єктивної, точної, систематизованої 
інформації про процеси та явища [10, с. 72]. Тоді 
як методологія професійної підготовки фахівців 
певної галузі визначається філософськими заса-
дами та концепціями, формулюванням загальних 
принципів і методів реалізації освітнього процесу 
в цілому та побудову педагогічних теорій щодо 
вдосконалення цього процесу тощо [9, с. 29].

Отже, методологія здійснення професійної під-
готовки майбутніх фахівців – це комплекс підходів 
та принципів до здійснення певного освітнього 
процесу, що можуть детермінуватися як внутріш-
німи (оптимізація здійснення освітнього процесу, 
особливостями учасників освітнього процесу 
тощо), так і зовнішніми (освітня політика, наукові 
дослідження тощо) чинниками. На основі зазна-
ченого до методологічних засад професійної 
підготовки фахівців театрального мисте-
цтва відносимо: загальну концепцію професій-
ної підготовки фахівців театрального мистецтва, 
що представлена через українські (Закон Укра-
їни «Про театри і театральну справу» [3]), Кон-
цепції реалізації державної політики у сфері про-
фесійної (професійно-технічної) освіти  «Сучасна 
професійна (професійно-технічна) освіта» на 
період до 2027 року, затвердженої розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 12 червня 
2019 р. № 419-р [5], Стратегію розвитку профе-
сійної (професійно-технічної) освіти на період 
до 2023 року [12] та американські (положення 
та рекомендації Національної Ради з питань 
мистецтва [33], Національного фонду мистецтв 
[44], висновки та інструкції Національного фонду 
Управління з питань цивільних прав та рівних 
можливостей працевлаштування фахівців мис-
тецтв [44], концептуальні документи Національ-
ного інституту драматичного мистецтва [35; 36; 
34], державні нормативні документи та нау-
кові концепції, що висвітлені у наукових дослі-
дженнях провідних та незалежних організацій та 
асоціацій, фахівців галузі, вчених та практиків 
тощо, що визначає основні підходи та принципи 
здійснення професійної підготовки фахівців теа-
трального мистецтва.

Наступним критерієм порівняльної характерис-
тики виступатиме опис системи професійної під-
готовки. Аналіз компаративних досліджень вітчиз-
няних дослідників (О. Дубасенюк [14], Н. Мельник, 
В. Вертугіна, Л. Артемова, О. Авраменко, Н. Павлу-
шенко [32], Л. Пуховської [16] та інших) та зарубіж-
них вчених (Р. Інджерсол [28], Е. Герш, Дж. Копич, 
М. Кнап [28], Р. Пряйер [38], К. Роджерса, К. Скотта 
[39] тощо) засвідчує, що опис систем професій-
ної освіти та їхня порівняльна характеристика 
уможливлює на основі об’єктивного співставлення 
певних структурних елементів систем та виокрем-
лення на цій основі перспективних аспектів функ-

ціонування певної системи професійної підго-
товки, визначення переваг та недоліків у контексті 
інституційних компонентів.

У розумінні поняття «система професійної 
освіти» вкладаємо формулювання запропоноване 
у Законі України «Про професійну (професійно-
технічну) освіту», в якому система професійної 
(професійно-технічної) освіти це мережа закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти неза-
лежно від форм власності та підпорядкування, що 
проводять діяльність у галузі професійної (про-
фесійно-технічної) освіти, навчально-методичних, 
науково-методичних, наукових, навчально-вироб-
ничих, навчально-комерційних, видавничо-полі-
графічних, культурно-освітніх, фізкультурно-оздо-
ровчих, обчислювальних та інших підприємств, 
установ, організацій та органів управління ними, 
що здійснюють або забезпечують підготовку ква-
ліфікованих робітників [11]; а також це – комплек-
сом педагогічних та організаційно-управлінських 
заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння 
громадянами знаннями, уміннями і навичками 
в обраній ними галузі професійної діяльності, 
розвиток компетентності та професіоналізму, 
виховання загальної і професійної культури. Про-
фесійна (професійно-технічна) освіта здобува-
ється у закладах [13]. На переконання Н. Нич-
кало, система професійної освіти виконує різні 
функції, до яких належать соціальна, економічна, 
культуро творча, освітня, пізнавальна, що тісно 
взаємопов’язані й реалізуються в системній взає-
модії навчальних закладів різних типів і форм влас-
ності, підприємств та організацій усіх економіч-
них секторів, соціальних партнерів, громадських 
організацій, об’єднаних територіальних громад, 
органів державної влади та управління [17, с. 72].

Одним із механізмів забезпечення ефективного 
функціонування системи професійної підготовки є 
стандарти вищої професійної освіти [20, с. 12-13], 
які в Україні є трьохкомпонентними: освітньо-ква-
ліфікаційна характеристика (ОКХ), освітньо-про-
фесійна програма (ОПП) та засоби діагностики 
якості вищої освіти. Складниками якості – ОКХ та 
ОПП – визначено вимоги професійної підготовки, 
а також з боку держави, світового співтовариства 
та споживачів до змісту освітньої системи закладу 
вищої освіти (ЗВО) [18, с. 172]. Наголосимо також, 
що одним із допоміжних механізмів у інструмен-
тарії Європейської базової рамки забезпечення 
якості освіти відповідно до списку з 10 показників 
(відомих як показники EQARF (European Quality 
Assurance Reference Framework – Європейська 
базова рамка забезпечення якості) та за допо-
могою якого можна перевірити якість та ефектив-
ність системи професійної освіти і навчання є про-
грами професійної підготовки (ОКХ та ОПП) [40]. 
У списку три показники безпосередньо стосуються 
програм професійної освіти, а саме: рівень участі 
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у програмах професійної освіти, рівень завер-
шення програм професійної освіти, рівень розмі-
щення на програмах професійної освіти [40].

Щодо першого компонента зазначимо, що від-
повідно до дослідження Р. Інджерсола одним із 
найважливішим критерієм за практикою компа-
ративних досліджень є дослідження та зістав-
лення кваліфікаційних вимог до майбутнього 
фахівця [29]. Кваліфікаційні вимоги (КВ), за твер-
дженням Н. Мельник, виступають регуляторами 
ефективного функціонування всієї системи про-
фесійної підготовки та якості педагогічної освіти 
у дошкільній галузі, що становить подальший 
зміст дисертаційної роботи [8, c. 246]. Окрім того, 
як свідчить аналіз Н. Мельник, це – одна із клю-
чових у забезпеченні якості педагогічної освіти, 
спосіб, через який трансформується загально-
європейська концепція формування професійних 
компетентностей та засіб кореляції національних 
професійних стандартів з Європейською кваліфі-
каційною Рамкою [8, c. 246–250].

Відповідно до визначення запропонованого 
Європейським центром розвитку професійного 
навчання (Cedefop), цей термін зазвичай викорис-
товується у двох значеннях:

(а) офіційна кваліфікація: офіційний результат 
(сертифікат, диплом або звання) процесу оціню-
вання та підтвердження, який отримується, коли 
компетентний орган визначає, що особа досягла 
знань результати за заданими стандартами та / 
або володіє необхідною компетенцією для вико-
нання роботи в певній галузі роботи; кваліфікація 
надає офіційне визнання значення результатів 
навчання на ринку праці та в освіті та навчанні, і 
може бути законним правом займатися професією;

(б) вимоги до роботи: знання, здібності та нави-
чки, необхідні для виконання конкретних завдань, 
прикріплених до певної робочої посади [24, c. 37].

Механізми забезпечення якості професій-
ної освіти та підготовки фахівців різних галузей 
передбачають вимоги до кваліфікацій, що можуть 
формуватися через стандарти та характеристики 
кваліфікацій, через оцінку якості професійної 
діяльності та рівнем акредитації закладів вищої 
освіти [25, с. 40]. Емпіричне дослідження Євро-
пейського центру розвитку професійного навчання 
(Cedefop) демонструє, що в деяких країнах офі-
ційні механізми забезпечення якості функціону-
ють на рівні системи професійної освіти в цілому 
або на рівні інституцій, що забезпечують надання 
освітніх послуг, які передбачають процес серти-
фікації, тобто видання дипломів, сертифікатів 
та інших документів, що засвідчують рівень про-
фесійної підготовки випускника чи слухача, який 
відвідував ці інституції. Це залежить від способу 
організації системи професійної освіти та системи 
присвоєння кваліфікації, наприклад, чи проходять 
сертифікаційні іспити в закладах професійної 

освіти чи це здача іспитів у незалежних екзамена-
ційних центрах, а також від того, наскільки система 
забезпечення якості покладається на зовнішнє 
оцінювання та самооцінку [25, с. 40-41].

У контексті нашого дослідження будуть підстав-
лятися кваліфікаційні вимоги до компетентності та 
особливості кваліфікацій, що надаються випускни-
кам після закінчення професійної підготовки май-
бутніх фахівців театрального мистецтва в Україні 
та США; порівнюватимуться також документи, що 
видають університети чи інші заклади освіти, які 
функціонують у системи професійної підготовки 
фахівців театрального мистецтва в Україні та 
США. Отже, одним із критеріїв професійної підго-
товки майбутніх фахівців театрального мистецтва 
в Україні та США будуть кваліфікаційні вимоги, які 
представлені через: законодавчі та нормативні 
документи (Довідник кваліфікаційних характерис-
тик професій працівників [2].

Ще одним із важливих засобів забезпечення 
якості професійної освіти та підготовки фахівців, за 
результатами дослідження Європейського центру 
розвитку професійного навчання, вважаються про-
грами, що спрямовані на прицільну професійну під-
готовку фахівців у кожній окремій галузі. Програми 
визначають зміст професійної освіти, який виступає 
індикатором якості професійної підготовки фахівців 
будь-якої галузі [25, с. 40]. Зміст навчання, за визна-
ченням Європейського центру розвитку професій-
ного навчання, – це теми та види діяльності, з яких 
складається освітня програма, що вивчає особа або 
група студентів (майбутніх фахівців), які здобува-
ють певну форму освіти в освітньому закладі у кон-
тексті цілеспрямованого організованого навчаль-
ного процесу [42, c. 166]. Відповідно до Глосарію 
термінології навчального плану, зміст освіти – це 
теми, теми, переконання, поведінка, концепції та 
факти, часто згруповані в межах кожного предмета 
чи навчального матеріалу область під знаннями, 
навичками, цінностями та установками, що очіку-
ється, що вони будуть вивчені і становлять основу 
викладання та навчання [27, с. 36]. Зміст професій-
ної підготовки фахівців в українському науковому 
просторі – це поглиблене ознайомлення з науко-
вими основами й технологією обраного виду праці; 
прищеплення практичних навичок та вмінь; форму-
вання психологічних та соціальних якостей особис-
тості, необхідних для роботи у певній сфері люд-
ської діяльності [21, с. 275]; це також – сукупність 
відомостей необхідних для виконання в майбут-
ньому конкретної професійної діяльності, у скоро-
ченій формі зміст професійної освіти представлено 
у навчальних планах і програмах, а розгорнуто – у 
підручниках, навчальних посібниках, лекціях та 
розробках практичних і семінарських занять викла-
дачів [14, с. 308–309]. Отже, зміст професійної 
підготовки забезпечує професійну компетентність 
майбутнього фахівця, а його якість – готовність та 
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конкурентноспроможність на ринку праці. Зазна-
чимо, що зміст професійної підготовки майбутніх 
фахівців театрального мистецтва в Україні та США 
репрезентовано у навчальних планах, освітніх про-
грамах підготовки (ОПП), навчальних та робочих 
програмах, силабусах освітніх програм тощо, що 
укладаються закладами вищої освіти на основі 
рекомендацій запропонованих державними інсти-
туціями, або ж незалежними асоціаціями фахівців 
означеної галузі. Отже, компаративному аналізу 
підлягатимуть навчальні плани, курикулуми, освітні 
програми та робочі програми дисциплін (в тому 
числі силабуси) професійної підготовки майбутніх 
фахівців театрального мистецтва в Україні та США.

Логіка здійснення компаративного дослі-
дження вимагає також розгляд об’єктів педа-
гогічного явища і на локальному рівні, а саме 
аналіз та порівняння організаційно-методич-
них умов здійснення професійної підготовки 
фахівців певної галузі у зміст якого вклада-
ємо розуміння понять: 1) організаційна форма 
навчання – зовнішній вигляд організації навчаль-
ного процесу [21, с. 240]; 2) методичне забезпе-
чення (від понять метод навчання – багатоякісне 
педагогічне явище, яке передбачає гносеоло-
гічний, логіко-змістовий, психологічний та мате-
ріально-джерельний аспекти взаємопов’язаної 
діяльності педагога та вихованців спрямованих 
на розв’язання навчально-виховних завдань та 
освітньої мети [21, с. 206]; спосіб досягнення пев-
ної цілі, сукупність прийомів та дій практичного 
та теоретичного засвоєння дійсності [15, с. 163]; 
комплекс дій спрямованих на організацію освіт-
ньо-пізнавальної діяльності [4, с. 181]; 3) забез-
печення – сукупність норм, інструкцій, положень, 
матеріальних та технічних засобів, що описують 
технологію виконання певного процесу та техно-
логію функціонування системи, методи вибору та 
застосування користувачами технологічних при-
йомів чи матеріальних об’єктів, що приведуть до 
отримання позитивного результату [1, с. 375].

Зазначимо, що вивчення та компаративний 
аналіз організаційно-методичних умов професій-
ної підготовки майбутніх фахівців театрального 
мистецтва в Україні та США уможливить спів-
ставлення та порівняння таких компонентів сис-
теми професійної освіти як форми організації 
навчання, методи та засоби реалізації освіт-
нього процесу, що виступатимуть складниками 
означеного критерію.

Висновки. Здійснений аналіз, систематиза-
ція характеристика та обґрунтування доцільності 
застосування різних критеріїв порівняльної харак-
теристики в процесі здійснення компаративних 
досліджень в цілому уможливлює виокремлення 
критеріїв порівняльної характеристики професій-
ної підготовки майбутніх фахівців театрального 
мистецтва в Україні та США, до яких відносимо: 

методологічні засади (концепція професійної 
підготовки майбутніх фахівців театрально мис-
тецтва, підходи та принципи); кваліфікаційні 
вимоги (кваліфікації, особливості здобуття про-
фесійної освіти – терміни та інституції де можна 
здобути професію), що в свою чергу визначають 
зміст, що викладений у програмах професійної 
підготовки майбутніх фахівців театрально мисте-
цтва (мета, завдання, компетентності, які набува-
тимуть майбутні фахівці театрального мистецтва 
в процесі здобуття професійної освіти, техніки, 
якими мають володіти майбутні фахівці), а також 
організаційно-методичні засади (форми, 
методи та засоби). Водночас, варто підкреслити, 
що критерії порівняльної характеристики це лише 
перший етап до цілісного представлення компара-
тивного дослідження професійної підготовки май-
бутніх фахівців театрально мистецтва, деталіза-
ції та конкретизації потребує саме співставлення 
досліджуваних педагогічних явищ, що стано-
вить перспективи представлення результатів 
започаткованого дослідження у наших подаль-
ших наукових публікаціях та роботі.
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