
 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТА ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ «ХОРЕОГРАФІЯ» 

 ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ. 

 
 23 лютого 2023 року  у форматі online відбулось розширене засідання кафедри хореографії 

Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв за участі науково 

педагогічних працівників кафедри, адміністрації КМАЕЦМ, здобувачів освіти, представників 

студентського самоврядування та асоціації стейкхолдерів. Метою розширеного засідання 

кафедри було презентувати освітньо-професійну програму «Хореографія» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти з її  подальшим обговоренням.  

 

Присутні:  
Голова    –   завідувач кафедри, заслужений діяч мистецтв України, гарант освітньо-

професійної програми «Хореографія» В.А.ГРЕК. 

Секретар – кандидатка мистецтвознавства, доцентка кафедри хореографії 

Т.Г.ЛУГОВЕНКО. 

Науково-педагогічні працівники кафедри:  Заслужена артистка України, доцентка, 

доцентка кафедри хореографії З.М. МАКАРОВА, кандидат мистецтвознавства, доцент, 

доцент кафедри хореографії  Д.І. ШАРИКОВ, доцентка кафедри, кандидатка педагогічних 

наук О.Г.ТКАЧУК, старший викладач кафедри хореографії О.А. ПАСТУХОВ, 

концертмейстер кафедри ї В.М. ЛИСЕНКО-КОСТІНА. 

Запрошені:  
Представники адміністрації: заслужена працівниця культури України, відмінниця освіти 

України, кандидатка педагогічних наук, доцентка, проректорка з навчально-виховної 

роботи, голова моніторингової групи КМАЕЦМ, А.Е.ОВЧАРЕНКО, заступниця декана 

факультету сценічного мистецтва КМАЕЦМ, М.Б. ПЕРИСТА. 

Представники асоціації стейкхолдерів: 

 Заслужена артистка України, доцентка, доцентка кафедри хореографічного мистецтва 

Київського національного університету культури і мистецтв, доцентка кафедри 

хореографії і танцювальних видів спорту Національного університету фізичного 



виховання і спорту України, солістка театру сучасної та класичної хореографії «Аніко 

балет» А.О.ПЕРОВА. 

 Заслужений артист естрадного мистецтва України, балетмейстер-постановник ДП 

«Національний цирк України» О.А. МАЙБЕНКО. 

 Викладачка хореографічних дисциплін вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-

методист, заступниця директора з навчально-методичної роботи Запорізької дитячої 

школи мистецтв№4, художній керівник хореографічного ансамблю «Ерідан» 

О.Ю.ЛИХОМАНОВА. 

 Вчитель вищої категорії, старший вчитель, керівник зразкового хореографічного 

колективу «Джерельце», вчителька хореографічних дисциплін Херсонського 

Таврійського ліцею Херсонської міської ради, членкиня Херсонського обласного 

осередку Національної хореографічної спілки України, С.Ю.БОГДАНОВА. 

 здобувачі освіти групи Х Б 122 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 
Катерина ПАВЛЕНКО, Назарій РИЖЕНКО, Ольга СТРІЙ, Вероніка ЛАВДЕНКО, Ілона 

ТИШКО, Адріана ТРЕТЯК, Юлія МЕЛЬНИК, Світлана ГУЛЯНА. 

 Представник студентського самоврядування КМАЕЦМ: здобувачка освіти групи 

СЕТ Б 320 ОПП «Сценічно-естрадних жанрів» Кристина ХОХЛОВА. 

 



Володимир Грек презентував освітньо-професійну програму «Хореографія» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, ознайомив присутніх з метою та характеристикою 

освітньої програми. Наведено відповідність презентованої програми до діючого стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 024 Хореографія (наказ МОН України 04.03.2020 №358). Детально 

донесена інформація щодо набору освітніх компонент та їх розподілу з урахуванням 

структурно-логічної схеми освітньо-професійної програми. Окрема увага акцентувалась на 

реалізації права здобувачів освіти на вільний вибір дисциплін та процедурі формування 

пропозицій таких компонентів для включення їх у загальний каталог вибіркових дисциплін. 

Доповідач акцентував увагу на особливостях формування переліку дисциплін освітньо-

професійної програми та формування відповідної кількості кредитів їх на вивчення. 

Визначено види практики та їх основні завдання з урахуванням особливостей проходження 

різних видів практик на різних роках навчання. Визначено групу забезпечення освітнього 

процесу на освітньо-професійній програмі та ознайомлено з  кадровим потенціалом 

залученим до викладання на ОПП. Наведено форму атестації здобувачів освіти освітньо-

професійної програми «Хореографія» та визначено вимоги до проведення атестації по 

завершенню навчання на відповідній ОПП. 

 



 

До обговорення освітньо-професійної програми «Хореографія» першого бакалаврського 

рівня вищої освіти могли долучитись всі бажаючі. 

ВИСТУПИЛИ: 

Представник студентського самоврядування КМАЕЦМ здобувачка освіти групи СЕТ   

Б  320 ОПП «Сценічно-естрадних жанрів» Кристина ХОХЛОВА 

    Кристина Хохлова зазначила, що при порівнянні змісту ОПП на якому навчається 

здобувачказ даною освітньо-професійною програмою, є велика різниця у кількості 

практичних дисциплін, які дають можливість поглиблено опанувати фахові компетентності. 

Акцентувала увагу на кількості та різноманітності дисциплін вибіркового блоку освітньо -

професійної програми «Хореографія» 

Заслужена артистка України, доцентка, доцентка кафедри хореографії З.М. 

МАКАРОВА 

  Наголосила увагу на тому, що в КМАЕЦМ з’явилась і реалізовується освітньо-професійна 

програма «Хореографія». Важливим аспектом діяльності  ОПП є відкритість та прозорість 

освітнього-процесу. Всі контрольні заходи проводяться у присутності не тільки комісії з 



представників НПП кафедри, а й у присутності представників академічної спільноти та 

фахівців-практиків. У повному обсязі реалізується право на вільний вибір дисциплін 

здобувачами освіти. Каталог дисциплін постійно оновлюється відповідно до запитів 

студентів. Відбувається щорічне оновлення РПНД, силабусів, щодо вдосконалення змісту 

програмного наповнення. Здобувачі освіти постійно долучаються до творчих та наукових 

заходів. Запропоновано пролонгувати дію ОПП без змін з її подальшим моніторингом. 

Представники асоціації стейкхолдерів: заслужена артистка України, доцентка, 

доцентка кафедри хореографічного мистецтва Київського національного університету 

культури і мистецтв, доцентка кафедри хореографії і танцювальних видів спорту 

Національного університету фізичного виховання і спорту України, солістка театру 

сучасної та класичної хореографії «Аніко балет» А.О.ПЕРОВА 

   Зазначила, що на власному досвіді може визначити результати практичної підготовки 

здобувачів освіти на ОПП, оскільки була присутньою на контрольних заходах проведених в 

рамках заліково-екзаменаційної сесії в КМАЕЦМ. Відзначено наявність результату навчання 

на новій ОПП, акцентувала увагу на правах здобувачів освіти здійснювати право на вільний 

вибір, який є відкритим та прозорим. 

Староста академічної групи ХБ 122 ОПП «Хореографія» першого бакалаврського рівня 

вищої освіти 

 Відзначила, що навчання на цій програмі є цікавим та змістовним. Викладачі подають нову 

та сучасну інформацію. Є можливість брати участь не тільки у мистецьких заходах, а й 

волонтерських проєктах, які реалізує КМАЕЦМ. 

Заслужена працівниця культури України, відмінниця освіти України, кандидатка 

педагогічних наук, доцентка, проректорка з навчально-виховної роботи, голова 

моніторингової групи КМАЕЦМ, А.Е.ОВЧАРЕНКО. 

 Виступила з вітальним словом до учасників обговорення ОПП. Наголосила на важливості 

процесу забезпечення якості освіти КМАЕЦМ, що є важливим напрямком вдосконалення 

освітнього-процесу. Акцентувала увагу на тому, що нова ОПП вже дає результати і 

знаходиться в процесі обговорення.  

Заступниця декана факультету сценічного мистецтва КМАЕЦМ, М.Б. ПЕРИСТА. 

  Відзначено, що студенти даної ОПП зацікавлені у навчанні, є дисциплінованими та не мають 

проблем з успішністю навчання. Цей показник демонструє зосередженість на навчанні і 

визначає правильний вектор дії ОПП. 

Голосували за пролонгацію ОПП «Хореографія» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти без змін.  

Всього голосів: 22  

За – 22 

Рішення прийнято одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: пролонгувати дію освітньо-професійної програми «Хореографія» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти без змін. 

 

 

 

 

завідувач кафедри, заслужений діяч мистецтв України, гарант освітньо-професійної 

програми «Хореографія» Володимир ГРЕК 


