
РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму 

«Середня освіта (Хореографія). (Художня культура)» 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

014 Середня освіта (Хореографія),
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Підготовка кваліфікованих педагогів-хореографів, здатних до реалізації творчого 
потенціалу особистості дитини, є першочерговим завданням сучасної мистецької освіти. 
Представлену освітньо-професійну програму «Середня освіта (Хореографія). (Художня 
культура), що реалізується в Уманському державному педагогічному університеті імені 
Павла Тичини, розроблено відповідно до сучасних вимог ринку праці. Обсяг освітньо- 
професійної програми складає 240 кредитів ЄКТС.
Основною метою освітньої програми є набуття академічної та професійної кваліфікації 
майбутніми вчителями хореографії для організації навчання хореографії у шкільних та 
позашкільних навчальних закладах, танцювальних студіях та ін.
Освітньо-професійна програма складена логічно, в ній чітко сформульовані підходи до 
викладання, методи та технології її реалізації. Програма регламентує мету, завдання, 
очікувані результати навчання, зміст, умови, технологію реалізації освітнього процесу, 
оцінку якості підготовки бакалавра за спеціальністю 014 Середня освіта (Хореографія) 
(Художня культура). Структура освітньо-професійної програми складається із загальної 
інформації, характеристики освітньої програми, напрямків подальшого працевлаштування 
та продовження освіти, опису особливостей та методик викладання, програмних 
компетентностей, програмних результатів навчання, таблиці відповідності навчальних 
дисциплін програмним компетентностям та результатам навчання, переліку обов’язкових 
компонентів та вільного вибору здобувачів вищої освіти, форм підсумкової атестації та ін.

Навчальний план повністю відповідає завданням освітньої програми підготовки 
здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Хореографія) (Художня 
культура). Дисципліни навчального плану забезпечують підготовку вчителя хореографії з 
врахуванням сучасних вимог до особистості вчителя-митця.

В освітньо-професійній програмі визначені загальні та фахові компетентності, що 
формуються в результаті освоєння дисциплін різних циклів.

Після ретельного ознайомлення із запропонованою для рецензування програмою, 
пропонуємо дещо вдосконалити практичну підготовку здобувачів вищої освіти в контексті 
орієнтації змісту фахових дисциплін на роботу з дітьми різного віку.

З врахуванням вищезазначеного вважаємо, що рецензована освітньо-професійна 
програма 014 Середня освіта (Хореографія) (Художня культура) відповідає всім нормам та 
вимогам, та може бути рекомендована для підготовки фахівців першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Хореографія) (Художня 
культура).
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керівник хореографічного 
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