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І. ПРЕАМБУЛА
Стандарт вищої освіти. Перший (бакалаврський рівень) вищої освіти. Ступінь
бакалавр. Галузь знань 02 Культура та мистецтво, спеціальність: 024 Хореографія.
Затверджено та введено в дію Наказом Міністерства освіти і науки України від
04.03.2020 р. № 358.
Розробники Стандарту члени підкомісії зі спеціальності 024 «Хореографія»
науково-методичної комісії з культури і мистецтва сектору вищої освіти Науковометодичної ради Міністерства освіти і науки України:
Цвєткова Лариса Юріївна – професор, декан факультету хореографічного
мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв.
Сосіна Валентина Юріївна – кандидат педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри хореографії та мистецтвознавства Львівського державного
університету фізичної культури ім. Івана Боберського.
Плахотнюк Олександр Анатольович – кандидат мистецтвознавства, доцент
кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені
Івана Франка.
Забредовський Степан Григорович – професор, кандидат педагогічних наук,
професор кафедри хореографії Національної академії керівних кадрів культури і
мистецтва, заслужений діяч мистецтв України;
Колногузенко Борис Миколайович – професор, декан факультету
хореографічного мистецтва Харківської державної академії культури, народний
артист України;
Лиманська Ольга Вікторівна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри
хореографії
Харківського
національного
педагогічного
університету
ім. Г. С. Сковороди.
Рехліцька Алла Євгенівна – доцент кафедри хореографії та методики
викладання Херсонського державного університету, заслужений працівник
культури України, Відмінник освіти України;
Герц Ірина Іванівна – заслужений працівник культури України, доцент
кафедри хореографічного мистецтва Київського національного університету
культури і мистецтв;
Павлюк Тетяна Сергіївна – доцент Приватного вищого навчального закладу
«Київський університет культури».
До розробки стандарту додатково залучена:
Білаш Ольга Сергіївна – доцент кафедри мистецтв Київського університету
культури, Заслужений працівник культури України;
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Стандарт розглянуто і схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 024
Хореографія Науково-методичної комісії № 3 з культури і мистецтва Науковометодичної ради Міністерства освіти і науки України, протокол № 5 від
21.11.2016 р.
Стандарт розглянуто на засіданні сектору вищої освіти Науково-методичної
ради Міністерства освіти і науки України (протокол № 12 від 21.02.2017 р.).
Фахову експертизу проводили:
1. Рехвіашвілі Аніко Юріївна, народна артистка України, професор, художній
керівник балету Національної опери України.
2. Вантух Мирослав Михайлович, народний артист України, професор,
академік АМУ, генеральний директор-художній керівник Національного
заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. П. Вірського, Герой
України, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка.
3. Лягущенко Андрій Геннадійович, заслужений діяч мистецтв України,
кандидат мистецтвознавства, доцент, професор Київського національного
університету імені І. К. Карпенко-Карого, директор Коледжу хореографічного
мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря».
Методичну експертизу проводили:
1. Захарченко Вадим Миколайович, доктор технічних наук, професор.
Проректор з науково-педагогічної роботи, Національний університет «Одеська
морська академія».
2. Калашнікова Світлана Андріївна, доктор педагогічних наук, професор,
директор Інституту вищої освіти НАГІН України; національний експерт з
реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+.
3. Таланова Жаннета Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, старший
науковий співробітник, менеджер з аналітичної роботи Національного Еразмус+
офісу в Україні.
Стандарт розглянуто на засіданні сектору вищої освіти Науково-методичної
ради Міністерства освіти і науки України (протокол № 7 від 27.09.2016 р.).
Стандарт розглянуто Міністерством культури України та Федерацією
роботодавців України.
Стандарт розглянуто після находження всіх зауважень та пропозицій та
схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 024 «Хореографія» Науково-
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методичної комісії № 3 з культури і мистецтва Науково-методичної ради
Міністерства освіти і науки України (протокол № 8 від 19.06.2018 р.).
Стандарт розглянуто та внесенні зміни відповідно «Методичних
рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти» сектору вищої освіти
Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України протокол № 19 від
23.11.2017 р. та Наказу Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2017 р.
№ 600 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від «21» грудня 2017
№ 1648) та схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 024 «Хореографія»
Науково-методичної комісії № 2 з культури і мистецтва Науково-методичної ради
Міністерства освіти і науки України (протокол № 2 від 15.07.2019 р.).
Стандарт погоджено рішенням Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти від 18.02.2020 р. протокол № 4
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ІІ. Загальна характеристика
Рівень вищої
освіти
Ступінь вищої
освіти
Галузь знань

Перший (бакалаврський) рівень

Спеціальність

024 Хореографія

Форми
навчання
Освітня
кваліфікація
Опис
предметної
області

Обмеженя щодо форм навчання відсутні

Академічні
права
випускників

Бакалавр
02 Культура і мистецтво

Бакалавр хореографії (зазначити назву спеціалізації за
наявності)
Об’єкти вивчення та діяльності: хореографія як мистецький
феномен, теорія та практика хореографічного мистецтва і освіти.
Цілі навчання: підготовка фахівців в сфері виконавського
мистецтва, балетмейстерської, викладацької, методичної
діяльності в сфері початкової, профільної, фахової передвищої
мистецької освіти.
Теоретичний зміст предметної області:
поняття, концепції, принципи хореографічного мистецтва,
зв’язок хореографії з соціокультурними явищами, теорія та
практика
хореографічного
мистецтва,
виконавська,
балетмейстерська, викладацька, методична діяльність в сфері
початкової, профільної, фахової передвищої мистецької освіти.
Методи, методики та технології:
- методологія культурологічних дисциплін і мистецтвознавства;
- методи, технології навчання та відтворення хореографічного
тексту;
- ситуаційні методики – вміння проводити аналіз конкретної
проблеми і знаходження альтернативної дії;
- методи тренінгу з метою формування професійних знань,
умінь і навичок;
- моделювання професійної реальності, експериментальнопрактичної дії; технології проектування творчого продукту –
повний цикл його виконання від задуму до реалізації.
Інструменти та обладнання
- комп’ютерне та програмне забезпечення, мультимедійні
засоби у сфері хореографічної діяльності;
- обладнання для дослідження та зберігання творів мистецтва,
інформаційні та комунікаційні технології.
Можливість навчання за програмою другого (магістерського)
рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі
післядипломної освіти.
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ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня
вищої освіти (зміни внесено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки
України від 28.05.2021 № 593)
Обсяг освітньої програми бакалавра на базі повної загальної середньої освіти
становить 240 кредитів ЄКТС.
Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого
бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої
освіти має право визнати та перезарахувати не більше 120 кредитів ЄКТС,
отриманих в межах попередньої освітньої програми молодшого бакалавра
(молодшого спеціаліста) зі спеціальності 024 – Хореографія і не більше 60 кредитів
ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого
бакалавра (молодшого спеціаліста) за іншими спеціальностями.
На основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад вищої освіти має
право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за
попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.
Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення
загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за даною спеціальністю,
визначених цим Стандартом вищої освіти.
Мінімальний обсяг навчальних і виробничих практик – 10 % від загального
обсягу освітньої програми (включаючи практики за вибором студентів у разі
наявності спеціалізації).
Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший
бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в порядку,
визначеному законодавством.
ІV. Перелік компетентностей випускника
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
Інтегральна
компетентність практичні проблеми в хореографії, мистецькій освіті,
виконавській діяльності, що передбачає застосування певних
теорій та методів хореографічного мистецтва і характеризується
комплексністю та невизначеністю умов.
ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
Загальні
компетентності суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного
демократичного) суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.
ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі
розуміння історії та закономірностей розвитку предметної
області, її місця у загальній системі знань про природу і
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми рухової активності для
активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
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Спеціальні
(фахові,
предметні)
компетентності

ЗК03. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК05. Навички здійснення безпечної діяльності.
СК01. Усвідомлення ролі культури і мистецтва в розвитку
суспільних взаємовідносин.
СК02. Здатність аналізувати основні етапи, виявляти
закономірності історичного розвитку мистецтв, стильові
особливості, види і жанри, основні принципи координації
історико-стильових періодів світової художньої культури.
СК03. Здатність застосовувати теорію та сучасні практики
хореографічного мистецтва, усвідомлення
його як
специфічного творчого відображення дійсності, проектування
художньої реальності в хореографічних образах.
СК04. Здатність оперувати професійною термінологією в сфері
фахової хореографічної діяльності (виконавської, викладацької,
балетмейстерської та організаційної).
СК05.
Здатність
використовувати
широкий
спектр
міждисциплінарних зв’язків для забезпечення освітнього
процесу в початкових, профільних, фахових закладах освіти.
СК06. Здатність використовувати і розробляти сучасні
інноваційні та освітні технології в галузі культури і мистецтва.
СК07. Здатність використовувати інтелектуальний потенціал,
професійні знання, креативний підхід до розв’язання завдань
та вирішення проблем в сфері професійної діяльності.
СК08. Здатність сприймати новітні концепції, усвідомлювати
багатоманітність сучасних танцювальних практик, необхідність
їх осмислення та інтегрування в актуальний контекст з
врахуванням вітчизняної та світової культурної спадщини.
СК09. Здатність збирати, обробляти, аналізувати, синтезувати
та інтерпретувати художню інформацію з метою створення
хореографічної композиції.
СК10. Здатність застосовувати традиційні й альтернативні
інноваційні технології (відео-, TV-, цифрове, медіа- мистецтва і
т. ін.) в процесі створення мистецького проекту, його реалізації
та презентації.
СК11. Здатність здійснювати репетиційну діяльність, ставити
та вирішувати професійні завдання, творчо співпрацювати з
учасниками творчого процесу.
СК12. Здатність використовувати принципи, методи та засоби
педагогіки, сучасні методики організації та
реалізації
освітнього процесу, аналізувати його перебіг та результати в
початкових, профільних, фахових закладах освіти.
СК13. Здатність використовувати традиційні та інноваційні
методики для діагностування творчих, рухових (професійних)
здібностей, їх розвитку відповідно до вікових, психолого-
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фізіологічних особливостей суб’єктів освітнього процесу.
СК14. Здатність забезпечувати високий рівень володіння
танцювальними техніками, виконавськими прийомами,
застосовувати їх як виражальний засіб.
СК15. Здатність застосовувати набуті виконавські навички в
концертно-сценічній діяльності, підпорядковуючи їх завданням
хореографічного проекту.
СК16.
Здатність
дотримуватись
толерантності
у
міжособистісних
стосунках,
етичних
і
доброчинних
взаємовідносин у сфері виробничої діяльності.
СК17. Здатність враховувати економічні, організаційні та
правові аспекти професійної діяльності.
V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у
термінах результатів навчання
ПР01. Визначати взаємозв’язок цінностей громадянського суспільства із
концепцією сталого розвитку України.
ПР02. Розуміти моральні норми і принципи та вміти примножувати культурні,
наукові цінності і досягнення суспільства в процесі діяльності.
ПР03. Вільно спілкуватись державною мовою усно і письмово з професійних
та ділових питань.
ПР04. Володіти іноземною мовою в обсязі, необхідному для спілкування в
соціально-побутовій та професійній сферах.
ПР05. Аналізувати проблеми безпеки життєдіяльності людини у професійній
сфері, мати навички їх попередження, вирішення та надання першої допомоги.
ПР06. Розуміти роль культури і мистецтва в розвитку суспільних
взаємовідносин.
ПР07. Знати і розуміти історію мистецтв на рівні, необхідному для
застосування виражально-зображальних засобів відповідно до стилю, виду, жанру
хореографічного проекту.
ПР08. Розуміти хореографію як мистецький феномен, розрізняти основні
тенденції її розвитку, класифікувати види, напрями, стилі хореографії.
ПР09. Володіти термінологією хореографічного мистецтва, його понятійнокатегоріальним апаратом.
ПР10. Розуміти хореографію як засіб ствердження національної
самосвідомості та ідентичності.
ПР11. Використовувати інноваційні технології, оптимальні засоби, методики,
спрямовані на удосконалення професійної діяльності, підвищення особистісного
рівня володіння фахом.
ПР12. Відшуковувати необхідну інформацію, критично аналізувати і творчо
переосмислювати її та застосовувати в процесі виробничої діяльності.
ПР13. Розуміти і вміти застосовувати на практиці сучасні стратегії збереження
та примноження культурної спадщини у сфері хореографічного мистецтва.
ПР14. Володіти принципами створення хореографічного твору, реалізуючи
практичне втілення творчого задуму відповідно до особистісних якостей автора.
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ПР15. Мати навички використання традиційних та інноваційних методик
викладання фахових дисциплін.
ПР16. Аналізувати і оцінювати результати педагогічної, асистентськобалетмейстерської, виконавської, організаційної діяльності.
ПР17. Мати навички викладання фахових дисциплін, створення необхідного
методичного забезпечення і підтримки навчання здобувачів освіти.
ПР18. Знаходити оптимальні підходи до формування та розвитку творчої
особистості.
ПР19. Знаходити оптимальні виконавські прийоми для втілення
хореографічного образу.
ПР20. Вдосконалювати виконавські навички і прийоми в процесі підготовки та
участі у фестивалях і конкурсах.
ПР21. Розвивати комунікативні навички, креативну і позитивну атмосферу в
колективі.
ПР22. Мати навички управління мистецькими проектами, зокрема,
здійснювати оцінки собівартості мистецького проекту, визначати потрібні ресурси,
планувати основні види робіт.
VІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти
Форми атестації
здобувачів вищої
освіти
Вимоги до
атестаційного/єдиного
державного
кваліфікаційного
екзамену (екзаменів)
(за наявності)

Формою атестації є кваліфікаційний комплексний іспит
зі спеціальності.
Кваліфікаційний комплексний іспит зі спеціальності
передбачає:
публічну демонстрацію рівня виконавських
компетентностей;
- оцінювання результатів навчання, передбачених
цим стандартом та освітньою програмою.

VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти
У ЗВО повинна функціонувати система забезпечення закладом вищої освіти якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення
якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і
педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення
результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на
інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науковопедагогічних працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу,
у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
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6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління
освітнім процесом;
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти
та кваліфікації;
8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного
плагіату у наукових працях працівників закладів вищої освіти і здобувачів вищої
освіти;
9) інших процедур і заходів.
Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням ЗВО
оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або
акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості
вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості
вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із забезпечення якості
вищої освіти та міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення
якості вищої освіти.
IX. Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти
1. Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» [Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19];
2. - Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту» – [Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19];
3. Національний Класифікатор професій ДК 003:2010 [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://dovidnyk.in.ua/directories/profesii.
4. Національна рамка кваліфікацій. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року № 266 «Про
затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти». [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF
6. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти,
затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2017 р.
№ 600 (у редакції наказу міністерства освіти і науки України від 01.10.2019 р.
№
1254)
[Електронний
ресурс].
—
Режим
доступу:
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstvaosviti-i-nauki-ukrayini/metodichni-rekomendaciyi-vo

Генеральний директор директорату
вищої освіти і освіти дорослих

О. І. Шаров
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Пояснювальна записка
Цей Стандарт є документом, в якому узагальнюється зміст вищої освіти,
тобто відображаються цілі вищої освіти.
Стандарт визначає перелік компетентностей, якими повинен володіти
випускник закладу вищої освіти зі спеціальності «Хореографія» освітнього ступеня
«Бакалавр» та вимоги до нормативного змісту підготовки здобувачів.
Стандарт використовується під час:

визначення цілей освіти;

розробки освітньо-професійної програми закладу вищої освіти;

акредитації освітніх програм.
Навчання хореографії надає студентам широкий спектр навичок у виконавських
видах танцювального мистецтва, балетмейстерській і викладацькій діяльності, в
сфері початкової, профільної, фахової передвищої мистецької освіти. Ці вміння
поряд з навичками аналітичного і критичного мислення, креативністю, які вони
отримують в процесі навчання, роблять їх працездатними, вчать творчо підходити
до вирішення проблем, критично мислити, сприймати конструктивну критику.
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Таблиця 1
МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ВИЗНАЧЕНИХ СТАНДАРТАМИ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЕСКРИПТОРАМ НРК

Класифікація компетентностей за НРК

Знання
Уміння
Комунікація
Зн1 Концептуальні Ум1 Розв'язання
К1 Донесення
знання, набуті у
складних
до фахівців і
процесі навчання танепередбачуваних задач нефахівців
професійної
і проблем у
інформації,
діяльності,
спеціалізованих сферах ідей, проблем,
включаючи певні професійної діяльності рішень та
знання сучасних та/або навчання, що
власного
досягнень
передбачає збирання та досвіду в галузі
Зн2 Критичне
інтерпретацію
професійної
осмислення
інформації (даних),
діяльності
основних теорій, вибір методів та
К2 Здатність
принципів, методів інструментальних
ефективно
і понять у навчанні засобів, застосування формувати
та професійній
інноваційних підходів комунікаційну
діяльності
стратегію

Загальні компетентності
ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
Зн 1
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і
свобод людини і громадянина в Україні
ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові
Зн 1
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі
знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і
технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для
активного відпочинку та ведення здорового способу життя
ЗК03. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою
ЗК05. Навички здійснення безпечної діяльності
Зн 2
Спеціальні (фахові) компетентності

Ум 1

Автономія та
відповідальність
АВ1 Управління
комплексними діями або
проектами,
відповідальність за
прийняття рішень у
непередбачуваних
умовах
АВ2 Відповідальність за
професійний розвиток
окремих осіб та/або груп
осіб
АВ3 Здатність до
подальшого навчання з
високим рівнем
автономності

АВ 1

Ум 1

К2

АВ 1

Ум 1
УМ 1
Ум 1

К1
К2
К1

АВ 1
АВ 3
АВ 1
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СК01 Усвідомлення ролі культури і мистецтва в розвитку суспільних
взаємовідносин
СК02.Здатність аналізувати основні етапи, виявляти закономірності
історичного розвитку мистецтв, стильові особливості, види і жанри, основні
принципи координації історико-стильових періодів світової художньої
культури
СК03. Здатність застосовувати теорію та сучасні практики хореографічного
мистецтва, усвідомлення його як специфічного творчого відображення
дійсності, проектування художньої реальності в хореографічних образах
СК04.Здатність оперувати професійною термінологією в сфері фахової
хореографічної діяльності (виконавської, викладацької, балетмейстерської та
організаційної)
СК05. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних
зв’язків для забезпечення освітнього процесу в початкових, профільних,
фахових закладах освіти.
СК06.Здатність використовувати і розробляти сучасні інноваційні та освітні
технології в галузі культури і мистецтва
СК07.Здатність використовувати інтелектуальний потенціал, професійні
знання, креативний підхід до розв’язання завдань та вирішення проблем в
сфері професійної діяльності
СК08.Здатність сприймати новітні концепції, усвідомлювати
багатоманітність сучасних танцювальних практик, необхідність їх
осмислення та інтегрування в актуальний контекст з врахуванням
вітчизняної та світової культурної спадщини
СК09.Здатність збирати, обробляти, аналізувати, синтезувати та
інтерпретувати художню інформацію з метою створення хореографічної
композиції
СК10.Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні
технології (відео-, TV-, цифрове, медіа- мистецтва і т. ін.) в процесі
створення мистецького проекту, його реалізації і презентації
СК11.Здатність здійснювати репетиційну діяльність, ставити та вирішувати
професійні завдання, творчо співпрацювати з учасниками творчого процесу
СК12 Здатність використовувати принципи, методи та засоби педагогіки,
сучасні методики організації та реалізації освітнього процесу, аналізувати
його перебіг та результати в початкових, профільних, фахових закладах
освіти.

Зн 1

Ум 1

К1

АВ 1

Зн 2

Ум 1

К1

АВ 3

Зн 2

Ум 1

К1

АВ 2

Зн 1

Ум 1

К2

АВ 2

Зн 2

Ум 1

К1

АВ 3

Зн 2

Ум 1

К1

АВ 1

Зн 2

Ум 1

К1

АВ 3

Зн 2

Ум 1

К2

АВ 3

Зн 2

Ум 1

Зн 2

Ум 1

К1

АВ 3

Зн 2

Ум 1

К2

АВ 2

Зн 2

Ум 1

К1

АВ 1

АВ 2
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СК13.Здатність використовувати традиційні та інноваційні методики для
діагностування творчих, рухових (професійних) здібностей, їх розвитку
відповідно до вікових, психолого-фізіологічних особливостей суб’єктів
освітнього процесу
СК14. Здатність забезпечувати високий рівень володіння танцювальними
техніками, виконавськими прийомами, застосовувати їх як виражальний
засіб
СК15.Здатність застосовувати набуті виконавські навички в концертносценічній діяльності, підпорядковуючи їх завданням хореографічного
проекту
СК16.Здатність дотримуватись толерантності у міжособистісних стосунках,
володіти етикою доброчинних взаємовідносин у сфері виробничої діяльності
СК17. Здатність враховувати економічні, організаційні та правові аспекти
професійної діяльності

Зн 2

Ум 1

К1

Ум 1
Ум 1
Зн 2
Зн 1

Ум 1

АВ 2

АВ 3
К1

Ав 1

К2

АВ 2

К2

АВ 1
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Таблиця 2

ПР01. Визначати взаємозв’язок
цінностей громадянського суспільства із
концепцією сталого розвитку України.
ПР02. Розуміти моральні норми і
принципи та вміти примножувати
культурні, наукові цінності і досягнення
суспільства в процесі діяльності.
ПР03. Вільно спілкуватись державною
мовою усно і письмово з професійних та
ділових питань.
ПР04. Володіти іноземною мовою в
обсязі, необхідному для спілкування в
соціально-побутовій та професійній
сферах.
ПР05. Аналізувати проблеми безпеки
життєдіяльності людини у професійній
сфері, мати навички їх попередження,
вирішення та надання першої допомоги.

+

+

+

+

+

ЗК – 5

ЗК - 4

ЗК - 3

ЗК - 2

ЗК - 1

СК - 17

Загальні
компетентності

СК 16

СК - 15

СК - 14

СК - 13

СК - 12

СК -11

СК - 10

СК - 9

СК - 8

СК - 7

СК - 6

СК - 5

СК - 4

СК -3

СК - 2

Компетентності
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК -1

Програмні результати навчання

ІК Інтегральна
компетентні
сть

МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ВИЗНАЧЕНИХ СТАНДАРТОМ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

+

+

+

+

+

17
ПР06. Розуміти роль культури і
мистецтва в розвитку суспільних
взаємовідносин
ПР07. Знати і розуміти історію мистецтв
на рівні, необхідному для застосування
виражально-зображальних засобів
відповідно до стилю, виду, жанру
хореографічного проекту
ПР08. Розуміти хореографію як
мистецький феномен, розрізняти основні
тенденції її розвитку, класифікувати
види, напрями, стилі хореографії
ПР09. Володіти термінологією
хореографічного мистецтва, його
понятійно-категоріальним апаратом
ПР10. Розуміти хореографію як засіб
ствердження національної
самосвідомості та ідентичності
ПР11. Використовувати інноваційні
технології, оптимальні засоби, методики,
спрямовані на удосконалення
професійної діяльності, підвищення
особистісного рівня володіння фахом
ПР12. Відшуковувати необхідну
інформацію, критично аналізувати і
творчо переосмислювати її та
застосовувати в процесі виробничої
діяльності.
ПР13. Розуміти і вміти застосовувати на
практиці сучасні стратегії збереження та
примноження культурної спадщини у
сфері хореографічного мистецтва.
ПР14. Володіти принципами створення
хореографічного твору, реалізуючи
практичне втілення творчого задуму

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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відповідно до особистісних якостей
автора
ПР15. Мати навички використання
традиційних та інноваційних методик
викладання фахових дисциплін.
ПР16. Аналізувати і оцінювати
результати педагогічної, асистентськобалетмейстерської, виконавської,
організаційної діяльності.
ПР17. Мати навички викладання фахових
дисциплін, створення необхідного
методичного забезпечення і підтримки
навчання здобувачів освіти.
ПР18. Знаходити оптимальні підходи до
формування і розвитку творчої
особистості
ПР19. Знаходити оптимальні виконавські
прийоми для втілення хореографічного
образу
ПР20. Вдосконалювати виконавські
навички і прийоми в процесі підготовки
та участі у фестивалях і конкурсах
ПР21. Розвивати комунікативні навички,
креативну і позитивну атмосферу в
колективі
ПР22. Мати навички управління
мистецькими проектами, зокрема,
здійснювати оцінки собівартості
мистецького проекту, визначати потрібні
ресурси, планувати основні види робіт.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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освіти
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інформаційно-аналітичний
огляд
–
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