
 

РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-наукову програму третього рівня вищої освіти (доктор 

філософії) кафедри режисури та хореографії  

Львівського національного університету імені Івана Франка 

галузі знань 02 Культура і мистецтво 

за спеціальністю 024 Хореографія 

 

Представлена освітньо-наукова програма реалізується за спеціальністю 

024 «Хореографія», третій рівень вищої освіти (доктор філософі), призначена 

для студентів кафедри режисури та хореографії факультету культури і 

мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка, 

вміщує комплекс документів і матеріалів, що розроблені відповідно до 

сучасних вимог вищої освіти. 

ОНП складає – 40 кредитів ЄКТС / термін навчання 3 роки 10 місяців 

включає види аудиторної та самостійної роботи аспірантів, практики, 

визначає форми, що відводиться на контроль якості засвоєння знань 

аспірантами освітньо-наукової програми. Чітко сформульовані підходи, 

методи та технології викладання і навчання. 

ОНП «Хореографія» впроваджується вперше в Україні, регламентує 

мету, завдання, очікувані результати навчання, зміст, умови, технологію 

реалізації освітнього процесу, оцінку якості підготовки докторів філософії із 

спеціальності 024 Хореографія. Структура ОНП включає загальну 

інформацію, характеристику освітньо-наукової програми, програмні 

компетентності, програмні результати навчання, напрямки подальшого 

працевлаштування та навчання, матеріально-ресурсне забезпечення реалізації 

програми, академічну мобільність, перелік компонентів ОНП та їх 

структурно-логічна схема, форму атестації здобувачів (аспірантів) вищої 

освіти, матрицю відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньо-професійної програми, матрицю забезпечення програмних 

результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми. 

Варто зазначити, що ОНП за своїм змістом є унікальною і охоплює 

сучасні актуальні критерії синтезуючи виконавські, наукові та творчі 

характеристики якісної підготовки аспірантів з акцентом на креативність у 

широкому спектрі наукової діяльності, що в результаті забезпечує 

конкурентоспроможність аспірантів майбутньому їх працевлаштуванні. 

Студентоцентрованість та проблемно-орієнтованість навчального 

процесу ОНП в сполученні з компетенттнісними спеціально-науковими 

методами викладання активно реалізуються в освітньому середовищі. 



Відтак можна впевнено сказати, що освітньо-наукова програма 

«Хореографія» Третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 024 «Хореографія» галузі знань 02 Культура і мистецтво є 

унікальною і затребуваною, відповідає вимогам, має комплексний цільовий 

підхід до підготовки науковців спеціальності хореографії та може бути 

рекомендована для реалізації на кафедрі режисури та хореографії факультету 

культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана 

Франка. 
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