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Рецензiя-вiдryк
на Освiтньо-професiйну програму <<Хореографiя>

першого (бакалаврського) рiвня вищоi освiтио за спецiальнiстю
024 <Хореографiя>>, галузi знань 02 <<Культура i мистецтво>>

Львiвського нацiонального унiверситету iMeHi IBaHa Франка

Освiтньо-професiйна програму <Хореографiо першого
(бакалаврського) рiвня вищоi освiти, г€Lлузъ знань 02 кКультура i мистецтво>>,

спецiальнiсть 024 <Хореографiп Львiвсъкого нацiоналъного унiверситетУ
iMeHi IBaHa Франка пiдтримуе iдею рiвноправного ставлення Bcix учасниКiВ
освiтнього процесу.

Принципи, що закладенi в основу рецензованоi освiтньоi програМи
подiляютъ нормативнi документи пiдготовки бакалаврiв визначеними ЧинниМ

законодавством та Стандартiв вищоТ освiти.
Освiтня про|рама <Хореографiя> першого (бакалаврського) рiвня вищоТ

освiти, за сгlецiальнiстю 024 Хореографiя, галузi знань 02 Культура i
мистецтво розроблена iз ключовим питанням студентоцентрованого наВЧанНЯ

та можливiсть здобувачiв вищоi освiти формувати iндивiдуальнУ освiтнЮ
траскторiю.

Наповнення ocBiTHboi програми сформований з урахуванням пропозицiЙ
Bcix груп стейкrолдерiв, а саме роботодавцiв, здобувачiв та науково_

педагогiчних працiвникiв ЗВО.
Досвiд комунiкацii з випускниками спецiальностi засвiдчус ik високиЙ

piBeHb пiдготовки, що враховуе сучаснi потреби ринку працi та досвiду
пiдготовки фахiвцiв закладами освiти культурно мистецького спряМУВаннЯ.

Змiст освiтньо-професiйноi програми <<Хореографiя> зi спецiальностi
024 Хореографiя, що складаетъся з роздiлiв: загаJIъноi iнформачii; мети,
характеристики освiтнъо-професiйноТ програми; придатностi випускниКiв ДО

працевлаштування та подаJIьшого навчання; викладання та оцiнюванНЯ;
загальних та фахових компетентностей; програмних результатiв навЧання;

ресурсного забезпечення реалiзацii програми; академiчноi мобiльностi.

.Щана освiтня програма та if випускники с конкурентоспроможнi фахiвцiв
з хореографiчного мистецтва, викладацькоi, методичноi дiяльностi у ЗакЛаДах

початковоТ, профiльноТ, фаховоТ мистецькоi освiти та керiвникiв



хореографiчних колективiв, що здатнi розв'язувати проблеми професiйноi та

дослiдницько-iнновацiйноТ дiялъностi за спецiальнiстю хореографiя.
Важливим е орiентацiя ocBiTHboi програми на теоретично-rrрактичнИЙ

комплекс пiдготовки з обов'язковою практичною пiдготовкою (чотири види

практик), Що враховують HoBiTHi тенденцiй розвитку хореографiчного
мистецтва.

Випускники даноi ocBiTHboT програми здатнi розв'язувати спецiалiЗованi

завдання i практичнi проблеми за спецiальнiстю <Хореографiя>.
Освiтньо_професiйна програма <Хореографiо першого

(бакалавРського) рiвнЯ вищоi освiти, за сшецiальнiстЮ 024 Хореографiя, галузi

знанъ 02 Культура i мистецтво мае комплексний, студентоцентрований пiдхiд

для пiдготовки квалiфiкованого бакалавра хореографii.

В. о. директора ЦТ Надiя САВКО
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