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освiтня програма - <Хореографiя>

обсяг ocBiTllboi

наявнiсть

акредитацii
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Мова (и)
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TepMiH дii ocBiTHboi

7 piBeHb
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Наявнiсть ступеня бакалав
Украiнська

на перiод навчання

Iптерtlет-адреса
постiйllого
розмiщення опису
ocBiTHboT програми
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п
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Мета програми (з
урахуванням рiвня
квалiфiкацii
Предметна область
(галузь знань,
спецiальнiсть,
спецiалiзацiя)

Пiдготовка

компетентних високопрофесiйних
балетмейстерiв, викладачiв закладiв вищоТ освiти у l-алу,зi
lчного мистецтва
истика ocBiTHboi п
Галузь знань 02 Культура i мистецтво
Спецiальнiсть 024 Хореографiя
Об'ект вивчення та Дiяльностi:
- хореографiчне мистецтво та ocBiTa,
Щiль навчання - формування фахiвцiв, здатних розв'язувати
складнi задачi та проблеми в гаJIузi <Культура i мистецтво))
спецiальностi <Хореографiя>

у процесi

професiйноТ

дiяльностi або у процесi навчання, що передбачас проведення
дослiджень таlабо здiйснення iнновацiй, та характеризу€ться
невизначенiстю умов i вимог.
Теоретичllий змiст предметноi областi:
принципи, форми, методи та методики педагоl,iчноt'
дiяльностi у сферi вищоi хореографiчноi освiти;
методологiя та методи наукових дослiджень у сферi

-

хореографiТ;
принципи та методи балетмейстерськоi дiяльнос,гi;
принципи
методи органiзацiйно-управлiнськоТ
сферi
хореографiчного
дiяльностi
мистецтва та освir,и.

-

у

та

Методи, методики та технологii:

-

методи, методики, технологiТ

хореографiчного

навчання у закладах вищоi освiти;
методи та технологiТ балетмейстерсько-постановочноj'
дiяльностi;
методи, методики, технологiТ проведення наукового
дослiдх<ення з хореографiчних, педагогiчних, органiзаttiйно управлiнських проблем хореографiчноТ сфери;

-

Орiснтацiя
ocBiTHboi програми
Основний фокус
ocBiTHboi програми
та спецiалiзацii

особливостi
програми

методи органiзацiйно-управлiнськоТ дiяльносr.i.
Iнструменти та обладнання:
спецiально обладнаннi танцювальнi аулиторii, (3),
навчальнi (5), актова зала (l), наукова бiблiотека (l),
читzLльнИй зал (2), комп'ютерна аулиторiя (l);
аудiовiзуальнi технiчнi засобИ (музичнi центрИ 5, телевiзори
_ 5).
освiтня програма другого (магiстерського) рiвня Вищот о.riй
Фахова ocBiTa у
балетмейстерськiй,
виконавськiй та
викладацькiй дiяльностi в галузi знань 02 Культура i

мистецтво, спецiа,rьностi 024 Хореографiя.
Ключовi слова: культура, мистецтво,
хореоl,рафiя.
балетмейс,гер, хореографiчна, виконавська та дослiдllиltька
дiяльнiсть.

освiтнЯ програма розроблена

З

урахуванням Йсuiлу

пiдготовки фахiвцiв з хореографiТ у провiдних вищих ocBiTHix
закJIадах Украiни: у Киiвському нацiональному
унiверситеri
культури i мистецтв, Нацiональному педагогiчному
унiверсиr.етi

виховання i спорту Украiни,
Грiнченка, Львiвському нац
Франка.

освiтня програма пiдготовки фахiвцiв спецiальност.i 024
<хореографiя> передбачас необхiднiсть спецiально

х аулиторiй

з

засобiв та на базi

4.

.

llридатнiсть випускникiв

Придатнiсть до
працевлаштування

Вип
згiдно

з

Вiрського.

Нацiональним класифiкdтором Украiни

<Класифi iKaTop професiй>) ДК 00З:2010:
2454,2 Балетмейстер
2454.2 Балетмейстер-постановник
2454,2 ЧtleH колегii (сценарноТ, художньо-експертноТ
у галузi
хореогра( }ii)
2З|0.2Вр Iкладач вищого навчального закладу

Фах iвець пiдготовлений до ведення вiдгtовiдноi.
дiяльност ,i за Класифiкатором видiв економiчноТ дiя.rтьнос,гi

flK

009:2{ ) 10:

КВЕД 2t010 Група 90.0: дiяльнiсть у сферi

творчостi,
мистецтвi а та розваг
квЕд 20_ l0 Клас 90.0l : Театральна та концертна дiяльнiсть
квЕд 20.[0 Клас 90.03: Iндивiдуzlльна мистецька дiяльнiсть
квЕд 20, l0 Група 85,4: Вища ocBiTa
квЕд 20 [0 Клас 85.42: Вища ocBiTa
квЕд 20 t0 Група 85.5: Iншi види освiти
квЕд 20 ]l0 Клас 85.52: OcBiTa в сферi культури
квЕд 20 l,0 Група 85.6: !опомiжна дiяльнiсть у сферi освiт.и
квЕд 20l 0 Клас 85.60: Поппплiжня пigпrчi.тr rl п,kолi ллл:-,,
можливiсть продовження навчання за програмами третього
(освiтньо-наукового) рiвня Вищот освiти
снкр Украl.ни ll
PiBeHb, FQ-ЕНЕД - тоетiй IIикп trОtr-I I I
- R пiод,,. \
5 - Rик_пяпяrrнq т.q nrri
]

]

ПодалЪше
навчання

викладання
навчання

освiтнiй процес побудований на Itринципах особистiсЙ-

орiентованого,

студентоцентрова ного,
самонавчання
компетентнi iсного, системного та
iнтегративного пiдходiв, навчання че[ )ез практику.
Форми: аулиторнi (лекцiТ, пр|актичнi, ceMiHapcbKi,
iндивiдуальнi), позааудиторнi (llрактика,
концертновиконавська дiяльнiсть), дистанцiй
самостiйна робота здобувача.

навчання,

на засадах

Методи: iнтегрованi методи, якi за(
шляхи досягнення навчальноТ i тв(

методики

створення

виконав
творчо Т дiяльностi). мс,г(),lи
проблемно-пошуко вого.
дiалогiч ttоt,t-l.

хорнографiчного твору

проблемного,
Оцiнювання

iнтерактивного

наRч2

та

',IJq

За Нацiонi Lтьною диференцiйованою шкалою
- квiдмiнноi>.
кдобре>, кзадовiльно>, <незадовiлы
о)). За Нацiона.llьною

недиферен

цiйованоrо

IIткя пrrи\

HU)),

((Не

Iнтегральна
компетентнiсть

зараховано). За шк€Lлою ECTS - А 90-100, в 82-89, с 74-s l. Б
64-7з, Е 60-63, Fх35-59, F 1-34. Види контролю: поточний,
пiдсумковий.
Форми контролю: усне та письмове опитування, тес,ги, захис.г
звiтiв з практик, диференцiйованi залiки, екзамени, т.ворчi
проекти, атестацiя.
Mrli компетентlrостi
Здатнiсть розв'язувати складнi задачi хореографiТ у Йц..i
професiйноi дiяльностi або У пРоцесi навчання, що передба,rас

6-п

проведення дослiджень таlабо здiйснення iнновацiй ,га
характеризу€ться невизначенiстю умов i вимог, дотримання
Загальнi
KoMIIeTeHTHocTi

(зк)

ЗК1. Здатнiсть до пошуку, оброблення та аналiзу iнформацiТ з
рiзних джерел.
ЗК2. Здатнiсть генерувати HoBi iдеТ (креативнiсть).
зк3. Здатнiсть мотивувати людей та рухатися до спiльнот
мети.

зк4.

Здатнiсть спiлкуватися

з

представниками iнших
професiйних груп рiзного рiвня (з експертами з iнших l,алузей

Спецiальнi (фаховi,

предметнi)
компетентностi

(ск)

знань).

ckl,

Усвiдомлення мiсця та ролi хореографiчнот культури у
сучасному соцiокультурному просторi, здатнiсть виявляти

HoBiTHi тенденцii
хореографiТ.

та

перспективнi напрями розвитку

ск2. Здатнiсть виявляти та вирiшувати проблеми
(дослiдницькi, творчi, органiзацiйнi) у сферi фаховоТ

дiяльностi.
ск3. ЗдатнiстЬ здiйснювати дослiДницьку дiяльнiсть у сферi
хореографiТ.

ск4. Здатнiсть до

хореографiТ.

ск5.

художньо-критичноТ дiяльностi

у

сферi

Здатнiсть забезпечувати високу якiсть органiзашiТ.

планування та реалiзацiI навчаJIьного i виховного проltесу
сферi хореографiчного мистецтва в закJ]адах Вищот освi.ги.

в

ск6. Здатнiсть

розробляти i впровадх(увати aBTopcbKi
iнновацiйнi педагогiчнi та мистецькi методики та технологil'.
ск7, Здатнiсть розробляти iндивiдуilJlьну стратегiю навчання
та виховання здобувача освiти у вiдповiдностi до
особистiсних якостей
потенцiалу.

з метою

розкриття його ,l,ворчого

ск8. Здатнiсть створювати навчально-методичне
забезпечення з хореографiчних дисциплiн закладах вищоТ
у
освiти.
ск9. Здатнiсть до балетмейстерськоI розробки та вт.iлення
хореографiчних TBopiB.
CKl0. Усвiдомлення синтетичноI природи хореографiчного

мистецтва та багатоманiтностi його можливих зв'язкiв з
iншими мистецтвами у хореографiчному TBopi.
ск1 l. Здатнiсть створювати хореографiчну складову в
рiзних
мистецько-видовищних фопмах
_

ckl2.

Здатнiсть обирати оптимtulьну стратегiю

реалiзацiТ творчого проекту.

ск

l3.

i

тактику

Здатнiсть забезпечувати органiзацiю

.га

професiйного
та
функцiонування
аматорського
хореографiчного колективу.
CKl4. Здатнiсть презентувати власний творчий, науковий
продукт, використовуючи традицiйнi
iнновацiйнi
комунiкацiйнi технологiТ.
Здатнiсть здiйснювати художньо-просвiтницьку
дiяльнiсть з метою пропаганди хореографiчного мистецтва.
ск16. Здатнiсть зд.йснювати захист прав iнтелектуальноТ
власностi у сферi хореографii.

та

ckl5.

CKl7.

Здатнiсть розробляти i втiлювати aBTopcbKi
хореографiчнi твори рiзноманiтнi за формою, жанром.

виражаjтьними засо ами з використанням традицiйних та
HoBlTHlx прийомiв Тх створення.
7.
MHi резчльтати навчання
Здобувач вищоi освiти повинен:
ПР1, Органiзовувати пошук, самостiйний вiдбiр, якiсну обробку iнформацii' з
|iзlrих
джерел для провадження педагогiчноi, адмiнiстративно-управ.гliнськоТ.
балетмейстерськоi, науково-дослiдноТ дiяльностi в сферi хореографiТ.
ПР2. АдаптуватисЯ та дiятИ в новiЙ ситуацiТ, пов'язанiй з роботою за
фахом,
генерувати HoBi iдеi задля вирiшення проблемних ситуацiй.
ПР3. ОрганiзовуваТи колектИвну дiяльнiсть задля реалiзацii планiв, проектiв.
ПР4, Використовувати комунiкацiйнi технологii для професiйних KoHTaKTiB, брати
участь у лискусiях з проблем розвитку мистецтва та освiти.
llP5. Вмiти аргументувати, упорядковувати факти, аналiзувати, порiвнювати,
класифiкувати, робити висновки у процесi науково-дослiдноТ дiяльностi.
пр6. Виявляти тенденцiтта перспективи розвитку хореографiчнот культури процесi
У
аналiтичного осмислення подiЙ та фактiв минулого та сучасностi.
ПР7. Виявляти дослiдницькi, балетмейстерськi, органiзацiйнi, педагогiчнi проблеми
У Процесi фаховоi дiяльностi, причини iх виникнення, розробляти програми Iх
вирiшення.
ПР8. ЗасТосовуватИ методолОгiю наукОвих дослiджень процесi аншiзу
У
феноменiв
хореографiчноi культури.
пр9. Володiти навичками художньо-критичного осмислення явищ хореографiчнот
культури сучасностi в KoHTeKcTi загально-мистецького поступу.
прl0. Органiзовувати освiтнiй Процес У закJIадах вищоi освiти вiдповiдно до
ЗаКОНОДаВЧОI Та НОРМаТИВНО-правовоТ бази, враховувати особливостi
його
планування у вiдповiдностi до специфiки пiдготовки
застосовувати
фахiвцiв,
механiзми забезпечення високот якостi освiти.
пр1l. Застосовувати ефективнi методики викладання хореографiчних дисцигtлiн,
розробляти i впровадкувати aBTopcbki методики та технологiт задля оптимiзацiт
навчального процесу.

llp12, Сприяти рiзнобiчному розвитку здобувачiв освiти,

використовуючи
мистецько-педагогiчний потенцiал хореографiчного мистецтва.
пр13. Вмiти створювати рiзнi види навчально-методичних видань (навча.llьlti
програми, методичнi рекомендацii, навчальнi посiбники тощо) з
хореографiчних
дисциплiн у закJIадах вищоТ освiти.
прl4. Розробляти та втiлювати хорео афiчнi твори' креативно пiдходити
до
ння I(aH
ми
ьних засобiв вiдповiдно до теми i iдеТ.

пр15. Реалiзовувати творчiй задум з урахуванням .r"r.r"unoT

хореографiчного мистецтва та полiварiативностi його посднання з
"р"р"д"
рiзним и видами
мистецтв.
I-IP l6. Визначати мiсце та
роль хореографiчноI складовоТ в KoHTeKcTi рiзножанрового
художнього проекту як одного iз засобiв реа,тiзацii творчоi iдет, використовуючи
традицiйнi та альтернативнi хореографiчнi TexHi*r, nornneKcHi прийсlми, заJrIучаючи
сумiжнi види мистецтв.
прl7. Використовувати методи, прийоми, .стратегiТ сучасного менед)tменl-у.
розумiти особливостi фiнансового та адмiнiстративного забезпечення творчого
проекту, особливостi його реалiзацiI.
ПР 1 8. РОЗРОбЛЯТИ Та РеаЛiЗОВУВати стратегiю
розвитку професiйноЪо ,u аматорського
хореографiчного колективу, прогнозувати наслiдки органiзацiйно управлiнських,
навчiL,IьнО-педагогiчних, балетмейстерсько-постановочних
рiшень; координувати
роботу декiлькох елементiв системи (пiдроздiлiв, людей тощо) задля реалiзачiТ
планiв.

прl9.

та HaykoBi досягнення,
використовуючи рiзноманiтнi комунiкацiйнi технологiт.
пр20. Популяризувати хореографiчне мистецтво у процесi
рiзноаспектнот художньопросвiтницькоi дiяльностi.
Ilp2l. Володiти базовими методиками захисту iнтелектуальнот власностi.
застосовувати правила оформлення прав iнтелектуальноi власносr.i
у сфсрi
Презентувати власнi мистецькi, педагогiчнi

хореографiТ.
пр22. Реалiзовувати повний цикл багаточастинного балетмейстерського твору - вiд
творчого задуму до сценiчного втiлення, з
урахуванням власного досвiду, наявних
]14!LOI"ra pecypclB, lнших умов.
8

Кадроuе
забезпечеlrllя

- Ресурсне забезпечення

l00 %

lзацll п

науково-педагогiчних працiвникiв задiяних
викJIадання професiйно-орiснтованих дисциплiн

до
за

спецiальнiстю 024 кхореографiя> мають вченi ступенi l
доктор мистецтвознавства, 1 кандидат педагогiчних наук;
вченi звання - 2 професора, 4 доцента; почеснi звання l
заслужений дiяч мистецтв Украiни, l заслух<ений прачiвник
культури Украiни, l Народний артист УкраТни, l Заслужений
артист Украiни. з метою пiдвищення фахового
рiвня Bci
науково-педагогiчнi працiвники один раз на tI'я],ь poKiB
Матерiальнотехнiчне
забезпеченtIя

вання, в т.ч. закордонне

Матерiально-технiчне забезпечення вiдповiдае лiцЙiЙним
вимогам щодо надання ocBiTHix послуг у сферi вищоi освiти i
с достатнiм для забезпечення якостi освiтнього процссу:
5 навчальних корпусiв;
2 гуртожитки;
1 пункт харчування;
- спортивний зал, майданчик та тренах(ерний зал;
3 спецiалiзованi танцювilльнi зали;
мультимедiйне обладнання та комп'ютерний клас;
- центр охорони здоров'я;
- музичнi iнструменти (3
iaHo, 3 баяни).

-

-

Irlформацiйtrе та
I|авчальllометодичllе

забезпечення

Iнформацiйне

та

навчально-методичне забезпе;;ri;,;

ocBiTHboi програми з пiдготовки
фахiвцiв зi спецiаllьнос-гi 024

<хореографiя> вiдповiдае лiцензiйним вимогам. мас

актуальний i змiстовий контент, базусться на .уйБ"й
iнформацiйно-комунiкацiйних технологiях
- офiцiйний сайт Нацiональнот академii керiвних кадрiв
культури i мистецтв;
- точкИ бездротового необмеженого доступу до мережi
:

IHTepHeT;

- наукова бiблiотека'та читальнi зали
- вiддiл комп'ютерного cepBicy та
-

-

-

[Iацiопальttа
кредитна
мобiльнiсть
Мiжнародпа
кредитна

мобiльнiсть
Навчання
iпоземних

здобувачiв вищот
освiти

навчання;

технiчних засобiв

комп'ютерне програмне забезпечення; а
навчальнi плани та графiки освiтнього процесу;
навчzцьно-методичнi комплекси дисциплiн;
aBTopcbKi пiдручники та посiбники iз загаJIьних та
фахових
дисциплiн;
творчi розробки та методики науково-педагогiчних
працiвникiв.
9

- Академiчна мобiльнiсть

на пiдставi 3

двостороннiх договорiв мiж Нацiональной
академiею керiвних кадрiв культури i мистецтв та вишими
навчальними закJIадами УкраТни.
на пiдставi l двостороннього договору мiж Нацiопuпо,,.r*,
академiею керiвних кадрiв культури i мистецтв та виlllими
навчальними закладами IсраТн-партнерiв

у 202l роцi пiдготовлено
коледж
в ocBiT

спiльнi

проект угоди

з

Куньмiнським

передбачае спiвробiтництво

та мистецькiй дiяльностi.

в у культурно-мистецьких
заходах, конкурсах, виставках, лiтнiх школах iз поглибленого
вивчення нацiональних кчль,

Перелiк компонент ocBiTHboT програми
та ix логiчна послiдовнiсть
Розподiл змiсту ocBiTHboi програми
за групами компонентiв та циклами пiдготовки

лlь

з/п

Щикл
пiдготовки

1

2

l

Обсяг IIавчального tIаваIIтаження злобувача виlltоi
освiти (кредитiв 7о)
обов'язковi
Вибiрковi
Всього
компоненти
компоненти
за весь TepMirl
ocBiTHboi
ocBiTHboi
навчаtlня
програми
програми

Цикл загальноi
пiдготовки
2.
Цикл професiйноТ
пiдготовки
Всього за весь TepMiH
навчання

4

3

5

6

6 (6,7 %)

60

84 (9з,з %)

24

66 (73,3

О/о)

24 (26,7

О/о)

90 (100 %)

2.1.
.r. rrерелlк
Перелi компонент ocBiTHbo[
BlT
п ограми

Кiлькi

Код
нlд

Шифр н/д
i практик

Компоненти ocBiTHboT програми
(навчальнi дисциплiни, практики)

сть
Форма
IIавчаль
пiдсумк Семес
них
ового
тр
годин/
контролю
кРеди
TiB

|2

l.

oK1.1

онд.

ок1.2

онд.l,02

ок1.3

онд.1.0з

ок

1.4

онд.1.04

oK1.5

онд.1.05

ок1.6
oK1.7

онд.1.06
онд.1.07

ок1.8

онд.1.08

ок1.9

онд.1.09

1

3

.01

Методологiя

i

органiзацiя наукових

дослiджень
Творча робота балетмейстера
Методика викладання хореографiчних
дисциплiн
Теорiя балетмейстерськоТ дiяльностi
Практична пiдготовка:
Виробнича прqктика (асистентська)
Виробнича практика (педагогiчна)
Виробнича практика
(балетмейстерсько- постановча \
l lереддипломна практика

oKl l0

4

5

90lз

екзамен

l

90/3

екзамен

l

обов'язковi компонснти

450/l

5

240l8

лиф.залiк

1.2

90lз

диф.залiк

l

90lз
l50/5

диф.залiк
диф.зал к

l
2

l50/5

диф.залiк

3

90lз

диф.залiк

J

540/1 8

Всього

екзамен

1

а

a

J

aФ

вк

1.1

2. Вибiпковi ocBiTH
2.1 Вибiр з перелiкУ (здобувач обирас 4 дисцип.пIни з пе[ le,rriKy наявI{их
лисциплiн або з аналогiчних перелiкiв за кiлькiс :тю кредл lTiB i семестром
вивчення ocBiTHix компонент iнших спеlliя. пьнrrс,грй дкадемii):
lсторlя хореографiчного мистецтва
двз.2.1.0l
90lз
екзамен
Украiни

вк

1.2

двз.2.1.02

вк

1.3

двз.2.1.03

вк

1.4

двз.2.1.04

вк

1.5

двз,2.1.05

вк

1.6

двз.2,1.06

вк

1.7

двз.2.1.07

вк 1.8lдвз,z,t.ов

Сучаснi напрямки

дiяльностi

1

хореографiчноi

Хореографiчнi форми

хореографiI

сучасноТ

основи продюсерськот дiяльностi

в

хореографiчному мистецтвi
Специфiка роботи у професiйному
хореографiчному колективi

ТрадицiТ та

новаторство

в

хореографiчному мистецтвi
Синтез хореографiчного rа rуrи.rно.о
мистецтв
сучаснi тенденцii хореографiчного
мистецтв
Всього

z

вк.2.1

вк.2.2
вк.2.3
вк.2.4

Формування виконавських навичок
балетмейстера-постан овн и ка
UсоОливостi музичного супроводу в
двз.2.2.02 I
l хореографiчноr,tу колективi

двз.2,2.01

двз.2.2.03
двз.2.2.04

вк.2.5

двз.2.2.05

вк.2.6

двз.2.2.06

органiзацiя

Перелiк ЛЬ 2
концертно-.u.rроп"поТ

дiяльностi творчоt-о колектиRч

альтернативнi

стилi

хореографiчного мистеI ITBa

сучасного

Музично-хореографiчнi
сучасного танцю

форми

90lз

лиф.залiк

l

диф.залiк

l

90lз

екзамен

l

90lз

диф.залiк

2

90lз

екзамен

2

90lз

екзамен

2

90lз

а

90/3

2

360l12 0

90/3

лиф.за.гriк

90lз

диф.залiк

90lз

19ч

1

90lз

екзамен

2

90/3

екзамен

2

90lз

екзамен

:циплiн)

Методика

вк,3.1

вк.3.2 двз.2.3,02
лIJJ.

Z.J.UJ

вк.3.4 двз,2.3.04
2

органiзацiТ
хореографiчних заходiв

та

рех(и

LllециФlка органlзапll твопчих ?я).
Биди хореогDафtчноТ лi я пьнпст

Всього

и UUсяI- ocBITHbol програми

2
I

90lз

,"ф;;f

2

90lз

д"ф.ur;пl-

2

90lз Диф.залiк
90lз диф,залiк
з60l12
2,700l90

l980/бб,0
720/24,0

2
2

оа

Методологiя i органiзацiя
наукових дослiджень
Виробнича практика
(асистентська)

Квал iф i Kaui

Виробнича практика

й

на робо,га

Передди плом на прак,ги ка

(педагогiчна)

педагогiка вищот школи та
педагогi

ч на майстерн icTb
викладача

Вяробнича практика
(балетмейстерс ьк()постановча )

М етодика ви кJIадання хорео граф

lсторiя хореограф

ного
мистецтва УкраТни
iч

i

чн

их дисци пл i н

Ал ьтернативн i стилi сучасного

хореографi чного

м

истецтва

Види хореограф чноi дiяльностi
i

Сучаснi напрямки
хореографi

ч

ноТ дiял bHocTi

Теорiя балетмейстерськоТ
дiяльностi
Основи продюсерськоТ
дiяльностi в хореографiчному
Хореографiчнi форми сучасноТ
хореографiТ

ТраличiТ та новаторство в
хореографiч ному м истецтв

i

Си нтез хореографi чного та

музичного мистецтв
Сучаснi тенденцiТ
хореографiчного м истецтва
Видовищнi хореографiчнi форми

Творча робота балетмейстера
Орган iзацiя кон цертногастрол ьноТ дiял bHocTi

творчого колективу

Формування

ви

конавських

навичок балетмейстера-

Специфiка роботи у
професiйному
хореографiчному колектив

постановника

Особливостi музичного
супроводу в хореографiчному
колективi

Акторська майстернiсть
складова створення
хореографi чного образу

-

Специфiка органiзацiТ
творчих заходiв
Методика орган iзацiТ та
режисури хореографi ч н их

Музич но-хореографi чн i
форми сучасного танцю

i

з. ФормА АтЕстАцIi здоБувАчIв вищоi освlти
Атестацiя здобувачiв ступеня вищоТ освiти <магiстр> спецiальностi 024

кХореографii> здiйснюеться у формi публiчного захисту квалiфiкацiйноТ роботи
(творчий проскт з пояснюваJIьною запискою). Завершусться видачою документу
встановленого зразка про присудження йому ступеня магiстра з присвоснням
ocBiTHboT квалiфiкацiT кМагiстр хореографii>.

Вимоги до квалiфiкацiйноТ
роботи

Квалiфiкацiйна робота (твор"чий проск,г з
пояснювальною запискою) повинна мiсти,ги
показ творчоТ практичноТ роботи та резуль,га,ги

дослiдження, присвяченi розв'язанню aBT,opcbKtli'
постановки з науково-дослiдницьким погJlядоN,I у
сферi хореографiI. I_[e самостiйне, оригiнальне
науково-творче дослiдження в гЕL,Iузi хореографiТ.
Мiстить сукупнiсть теоретичних та практичних
скJIадових обраноТ тематики. Захист роботи
вiдбуваеться публiчно. Квалiфiкацiйна робота
(творчий проект з пояснювапьною запискою) не

повинна мiстити академiчного

списування

-га

плагiа,гу,

МАТРИЦЯ ВIДПОВIДНОСТI ПРОГРАМНИХ

компЕтвнтностЕй компонЕнтАм о вIтнъоi прогрАми

5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЪТАТIВ НАВЧАНFIЯ
МИ КОМПОНЕНТАМИ OCBITHЬOI ПРОГРАМИ
пр) вIдпов
п

