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Рецензiя-вiдryк
на Освiтньо-професiйну програму <<Хореографiп>
другого (магiстерського) рiвня вищот освiти, за спецiальнiстю
024 <Хореографiя>>, галузi знань 02 <<Культура i мистецтво>>
Львiвського нацiонального унiверситету iMeHi IBaHa Франка
iтньо_професiйна програму <Хореографiя) другого (магiстерськогО)
рiвня вищоТ освiти, ГаIý/зь знань 02 <Культура i мистецтво), спецiальнiсть 024
<<Хореографiп Львiвського нацiон€шъного унiверситету iMeHi IBaHa Франка
пiдтримус iдею рiвноправного ставленнrI Bcix учасникiв освiтнъогО ПРОЦеСУ.
нормативнi документи пiдготовки бакалаврiв вiдповiдають вимогам
чинного законодавства та Стандартам вищоi освiти.
Освiтня програма <Хореографiо другого (магiстерського) рiвня виЩОТ
О св

освiти, за спецiальнiстю 024 Хореографiя, галузi знань 02 Культура i

мистецтво спрямована на формування iндивiдуалъноi освiтнъоi TpaeKTopiТ, е
студеFIтоцентрованою та охоплюс Bci аспекти освiтнього процесу.
ПрогrозицiТ науково-педагогiчних гrрацiвникiв ЗВО, здобувачiв ОСВiти Та
роботодавцiв щодо наповнення ocBiTHboT про|рами BpaxoBaнi повною мiрою.
КомунiКативна практика зi здобувачами освiти засвiдчуе високий рiвенъ
пiдготовленостi та вiдповiднiстъ до потреб ринку працi.
Змiст освiтньо-професiйноi про|рами <Хореографiп (магiст) зi

спецiальностi 024 Хореографiя, що складасться з роздiлiв: загаЛЬНОТ
iнформацiТ; мети, характеристики освiтнъо-професiйноi ПРОГРаМИ;
придатностi випускникiв до працевлаштування та под€lJIьшого навчання;
викладання та оцiнювання; загыIъних та фахових компетентностей;
програмних результатiв навчаннrI; ресурсного забезпечеНня РеаЛiЗаЦii
lrрограN{и ; академiчноТ мобiлъностi.
Щана освiтня програма та ii випускники е

конкурентоспроможнi фахiвЦiВ
з хореOграфiчного мистецтва, викладацькоi, методичноI дiялъностi У ЗаКJIаДах
по.lатковоiо гrрофiльноi, фаховоi мистецькоТ освiти та керiвникiв
хореографiчних колективiв, що здатнi розв'язувати проблеми пРОфеСiйНОi
iшrоваrliйноТ дiялъностi за спецiальнiстю хореографiя.
Важливим е орiснтацiя освiтнъоi про|рами на теоретично-практичниЙ
коN{плекс пiдготовки з обов'язковою практичною гtiдготовкою (ДВа ВИДИ

tIрактик), Що враховують HoBiTHi тенденцiй розвитку хореографiчного
мистецтва.

Випускники даноi ocBiTHboi програми здатнi розв'язувати спецiалiзованi
завдання i практичнi проблеми в гшrузi Культура i мистецтво за спецiальнiсть
хореографiя.
освiтнъО-професiйна програма <Хореографiп другого (магiстерсъкого)

рiвтrя вищоi освiти' за спецiальнiстю 024 Хореографiя, галузi знань 02
культура i мистецтво мае комrтлексний, професiйний пiдхiд з урахуванням
HoBllx наукових та методичних вимог для пiдготовки квшriфiкованого магiстра
хореографiТ.
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