
РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму «Хореографія» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 024 Хореографія,
розроблену колективом кафедри хореографії та художньої культури 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Представлена освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти, що реалізується за спеціальністю 024 Хореографія, враховує 
потреби сучасної вищої освіти. II мстою є набуття академічної та професійної 
кваліфікації для організації навчання хореографії у шкільних та позашкільних 
навчальних закладах. Склад проектної групи освітньої програми, 
професорсько-викладацький колектив, що задіяний до викладання навчальних 
дисциплін за спеціальністю відповідають ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. 
Реалізація освітньо-професійної програми «Хореографія» націлена на 
забезпечення досягнення передбачених програмних результатів навчання та 
набуття здобувачами програмних компетентностей зі спеціальності. Програмні 
компетентності, в свою чергу, включають інтегральну компетентність, загальні 
та фахові компетентності, необхідні для успішної діяльності фахівця. 
Послідовність вивчення дисциплін, перелік та обсяг обов’язкових і вибіркових 
дисциплін відповідають структурно-логічній схемі підготовки здобуваній вищої 
освіти за спеціальністю 024 Хореографія та покликані сприяти забезпеченню 
відповідності програмних результатів навчання запитам роботодавців.

До безперечних переваг освітньо-професійної програми слід віднести її 
особливості, що передбачають: побудову індивідуальної освітньої траєкторії в 
процесі професійної підготовки майбутнього хореографа на основі інтеграції 
інноваційної, наукової та творчої діяльності у контексті формування творчого 
потенціалу студента; гнучкість та унікальність освітньої траєкторії кожного 
студента; залучення до освітнього процесу компетентних та досвідчених 
практиків галузі культури та мистецтва; участь у діяльності культурних і 
освітніх інституцій та організацій, перспективи реалізації самостійних 
дослідницьких та творчих проектів.

Поряд із зазначеним, вважаємо за доцільне висловити свої рекомендації з 
метою удосконалення освітньо-професійної програми «Хореографія», а саме: 
внести корективи у структуру вибіркових компонентів таким чином, щоб не 
обмежувати вибір дисциплін здобувачами вищої освіти за блоками в цілому.

Освітньо-професійна програма «Хореографія» відповідає сучасним 
викликам науки та практики освітньої діяльності, що дозволяє рекомендувати її 
до використання для підготовки здобувачів вищої освіти на першому 
(бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 024 Хореографія г алузі 
знань 02 Культура і
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