
	  
 
Програми навчання 
В рамках танцювальної програми Gibney, студенти обирають програму, базуючись 
на власних інтересах та професійних цілях. Для кожної програми наявні окремі 
вимоги, які полягають у як мінімум 22 годинах навчального часу у залі і різні по 
кількості в залежності від обраної програми інструкційні години. Студенти можуть 
брати до 56 класів у місяць, але повинні виконати принаймні 44 класи для 
підтримки свого статусу. Ці години не включають в себе лабораторні години, 
репетиції та години зайнятості у самостійних проектах за межами навчальних 
годин. 
 
Contemporary програма  
Тривалість програми: 12 тижнів (3 місяці), з можливістю продовжити до 6 місяців 
або до 1 року. По завершенню видається сертифікат про проходження курсу з 
contemporary.  
Щотижневі вимоги (22 навчальні години): 

• 5 технічних класів (10 годин) 
• 2 соматичні класи (4 години) 
• 4 класи на вибір (8 годин) 

 
Програма Choreographic Process (Хореографічний процес) 
Тривалість програми: 24 тижні (6 місяців), з можливістю продовження навчання до 
1 року. По завершенню видається сертифікат про проходження курсу Choreographic 
process (хореографічний процес). 
Щотижневі вимоги (22 навчальні години): 

• 5 технічних класів (10 годин) 
• 2 соматичні класи (4 години) 
• 2 класи по творчому пошуку ідей/техніці побудови композиції та виступу (8 
годин) 

Додаткові проекти, які мають будуть завершені протягом навчального процесу: 
• 1 Семінар по створенні танцювальних постановок (12 годин) 
• Незалежний хореографічний проект (мінімум 96 годин) 

 
Програма вивчення балету 
Тривалість програми: 12 тижнів (3 місяці), з можливістю продовження навчання до 
6 місяців або до 1 року. По завершенню видається сертифікат про проходження 
балетного курсу.  
Щотижневі вимоги (22 навчальні години): 

• 5 технічних класів - балет (10 годин) 
• 2 технічних класів - contemporary (4 години) 
• 2 класи (4 години) 
• 2 класи на вибір (4 години) 



	  
 
Програма Community Action 
Тривалість програми: 24 тижні (6 місяців), з можливістю продовження навчання до 
1 року. По завершенню видається сертифікат про проходження програми 
Community Action. 
Щотижневі вимоги (22 навчальні години): 

• 3 соматичні класи (6 годин) 
• 1 клас по творчому пошуку ідей/техніці побудови композиції та виступу (4 
години) 

• 4 технічні класи (8 годин) 
• 2 класи на вибір (4 години) 

Додаткові проекти, які повинні бути виконані протягом навчального процесу: 
• Навчальний практичний курс спільноти (12 годин) 
• Власний незалежний дослідницький проект (мінімум 48 годин) 
• Участь у семінарах HUB (2 години на місяць) 

 
Незалежна програма навчання 
Тривалість програми: 528 інструкційних годин та 108 лабораторних годин за 24 
тижні (6 місяців), з можливістю продовження навчання до 1 року. По завершенню 
видається сертифікат про проходження незалежної програми навчання у таких 
напрямках: залучення суспільства, некомерційне управління, соматична практика, 
вивчення дослідження руху, техніка Simonson, педагогіка / викладання, танці та 
театр 
Щотижневі вимоги (22 навчальні години): 

• 14 навчальних годин у обраному напрямку навчання 
• 8 навчальних годин в інших дисциплінах 

Додаткові проекти, які повинні бути виконані протягом навчального процесу: 
• Незалежний дослідницький проект (мінімум 96 годин) 

 
Творчий радник 

Студентам до пари буде обраний творчий радник, виходячи з їхніх інтересів і 
цілей, який буде підтримувати творчий ріст студентів та надавати поради. 

Дата початку 

Програма Contemporary, програма вивчення балету та незалежна програма 
навчання можуть розпочатись  першого понеділка будь-якого місяця. Студенти 
програми Choreographic process можуть розпочати навчання в перший понеділок 
січня або вересня. Студенти програми Community action можуть розпочати 
навчання у перший понеділок січня, травня або вересня. 



	  
Вартість програм 

Тривалість програми 
12 
тижнів 24 тижні 

48 
тижнів 

Вартість навчання 
Вартість навчання для 
хореографічних програм*  

$2,400 
$2,600 

$4,600 
$4,900 

$9,000 
$9650 

Сума коштів протягом 2 тижнів з 
моменту прийняття $1,200 $2,300 $4,500 
Приблизні витрати на життя $4,800 $9,600 $14,200 

Відпустка відсутня 
1 
тиждень 3 тижні 

Мінімальна кількість класів на 
місяць 44 44 44 
 
 
* Вартість хореографічних програм включає в себе оренду студії та зали для 
представлення фінального проекту з повною технічною підтримкою для студентів, щоб 
розвивати їхні творчі здібності та ділитися ними. Оскільки дані програми пропонує такі 
додаткові переваги, вартість навчання залежить від викладеного вище. 

Приблизні витрати на життя за місяць 

§ Оренда та комунальні послуги: $925 
• Їжа: $325 
• Транспорт: $120 
• Персональні витрати (мобільний телефон, одяг тощо): $180 
• Медичне страхування: $50 

Всього приблизних витрат на проживання в місяць: $1,600 

Доказ фінансової підтримки 
Сума, необхідна у виписці із банківського рахунку, щоб довести імміграційному 
офіцеру, що у вас наявна достатня фінансова підтримка протягом усього періоду 
вашої програми. Дані суми складаються з  витрат на навчання та проживання. 

$7,200 на 12 тижнів (3 місяці) 

$14,200 на 24 тижні (6 місяців) 

$23,200 на 48 тижнів (12 місяців) 



	  
Методи оплати 

Прийнятні способи оплати навчання включають в себе:  банківський переказ (будь-
ласка, завантажте тут форму переказу) або через кредитну картку. Будь ласка, 
зверніть увагу, що стягується плата за оплату кредитною карткою у розмірі 3,5%. 
Усі платежі повинні бути здійснені в доларах США. Gibney Dance приймає тільки 
чеки, які виписані в американському банку в доларах США. Будь-ласка, не 
надсилайте готівку. Зверніть увагу, що заявка у розмірі $100, яка не підлягає 
відшкодуванню, повинна бути оплачена кредитною карткою. Половина вартості 
навчання повинна бути внесена протягом двох тижнів після прийняття студента у 
програму. Цей депозит навчання бронює ваше місце у програмі. Після того як ваш 
депозит навчання буде отримано, Gibney Dance видасть вашу форму I-20, яку ви 
будете використовувати на співбесіді у посольстві. Якщо ваша віза не буде 
підтверджена у вашій країні, Gibney Dance відшкодує 90% плати за навчання. 

Решта вартості програми навчання  сплачується після прибуття в Gibney Dance. 
Відшкодування не надається після початку програми, незалежно від завершення чи 
відміни програми. Неявка на програму не призведе до відшкодування. 

Зареєструйся! 
Вітаємо з першим кроком до танцювальної освіти в Gibney Dance! 
Зверніть увагу, що ваша заявка повинна бути подана щонайменше за 2 місяці до 
дати бажаного початку програми. 
Вартість заявки в розмірі $100 повинна бути сплачена до того, як ваша заявка буде 
розглянута Gibney Dance. Цей платіж можна здійснити за допомогою кредитної 
картки через електронний лист із підтвердженням, який буде надіслано вам після 
того, як ваша заявка буде подана. 
Після того як ваша заявка буде переглянута, з вами зв'яжуться, щоб призначити 
співбесіду особисто або через Skype. Вам буде повідомлено про рішення 
електронною поштою. 

Ви не можете змінювати свою заявку після її подання. 

 ЗАРЕЄСТРУЙСЯ ЗАРАЗ   

 
За детальною інформацією про International Visa Student Programs у Gibney Dance 
звертайтесь до Jessie Kardos, навчального менеджера по електронній адресі: 
jessiek@gibneydance.org 

https://gibneydance.org/wp-content/uploads/2015/03/Wire-Transfer-Form.docx
https://gibneydance.org/wp-content/uploads/2015/03/Wire-Transfer-Form.docx
https://form.jotform.com/62305862797971
mailto:jessiek@gibneydance.org

