ПЕРЕДМОВА
Освітньо-професійна програма 024 Хореографія з підготовки фахівців за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти розроблена в 2021 році згідно стандарту вищої освіти (наказ
МОН України 04.03.2020 №358) робочою групою спеціальності 024 Хореографія у складі:
Керівник робочої групи, гарант освітньо-професійної програми:
Грек Володимир Анатолійович, заслужений діяч мистецтв України.
Члени робочої групи:
Луговенко Тетяна Георгіївна, кандидат мистецтвознавства;
Макарова Зоя Михайлівна, заслужена артистка України.

Рецензії зовнішніх стейкголдерів:
Підлипська Аліна Миколаївна - кандидат мистецтвознавства, професор, професор кафедри
хореографічного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв.
Рехліцька Алла Євгеніївна - заслужений працівник культури України, доцент, завідувач кафедри
хореографічного мистецтва Херсонського державного університету, відмінник освіти України,
голова Херсонського обласного осередку Національної хореографічної спілки України.
Трач Анатолій Броніславович – директор Дитячої школи мистецтв № 5 Оболонського району
міста Києва

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
ХОРЕОГРАФІЯ
1 – Загальна інформація
Повна назва закладу вищої
освіти та структурного
підрозділу
Рівень вищої освіти
Ступінь вищої освіти

Київська муніципальна академія естрадного та циркового
мистецтв
Перший (бакалаврський) рівень
Бакалавр

Галузь знань

02 Культура і мистецтво

Спеціальність

024 Хореографія
Освітньо-професійна
програма
Хореографія
першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 024
Хореографія
інституційна (очна (денна), заочна)
Бакалавр хореографії

Офіційна назва освітньої
програми
Форми навчання
Освітня кваліфікація
Кваліфікація
в дипломі

Тип диплому та обсяг
освітньої програми

Наявність акредитації
Цикл/рівень

Ступінь вищої освіти: Бакалавр
Спеціальність: Хореографія
Кваліфікація: Бакалавр хореографії
Освітньо-професійна програма: Хореографія
Диплом бакалавра одиничний, 240 кредитів ЄКТС. Термін
навчання - 3 роки 10 місяців.
Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ступеня
молодшого
бакалавра
(освітньо-кваліфікаційного
рівня
«молодший спеціаліст») Київська муніципальна академія
естрадного та циркового мистецтв 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.
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.
Мінімум 50% обсягу освітньо- професійної програми спрямовано
на забезпечення загальних та спеціальних (фахових)
компетентностей за даною спеціальністю, визначених
Стандартом вищої освіти України.
Мінімальний обсяг навчальних і виробничих практик – 10 % від
загального обсягу освітньої програми.
Відсутня
НРК України – 6 рівень, EQ-EHEA – перший цикл, EQFLLL – 6
рівень

Передумови
Мова(и) викладання
Термін дії освітньої
програми
Інтернет-адреса постійного
розміщення опису
освітньої програми

Наявність атестату про закінчення закладу загальної середньої
освіти, ступеню молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра).
Умови вступу визначаються «Правилами прийому для здобуття
вищої освіти у КМАЕЦМ», затвердженими вченою радою.
Українська
термін навчання 3 роки та 10 місяців
https://kmaecm.edu.ua/osvitnij-proczes/osvitno-profesijni-programy

2 – Мета освітньої програми
Підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців галузі культури і мистецтва
України, що володіють фундаментальними знаннями, для здійснення педагогічної, творчої
діяльності в галузі хореографічного мистецтва, враховуючи соціально-культурні потреби різних
соціальних груп населення, передбачаючи сучасні вимоги ринку праці та роботодавців.
3 – Характеристика освітньої програми
Галузь знань: 02 Культура і мистецтво.
Спеціальність: 024 Хореографія
Опис предметної області:
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
Опис предметної області
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,
експериментально-практичної
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.
Освітньо-професійна програма з орієнтацією на виконавську,
балетмейстерську, викладацьку, методичну діяльність з
Орієнтація освітньої
хореографічного мистецтва у закладах початкової, профільної,
програми
фахової передвищої мистецької освіти.
Професійна підготовка в галузі 02 Культура і мистецтво за
Основний фокус освітньої
спеціальністю 024 Хореографія.
програми

Особливості програми

Програма розроблена відповідно до стандарту вищої освіти,
орієнтована на забезпечення культурної сфери кваліфікованими
фахівцями з хореографічного мистецтва з урахуванням сучасних
потреб на ринку праці у сфері виконавської, педагогічної
складової хореографічного мистецтва України, зокрема в місті
Києві та області.

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Працевлаштування на ринку праці випускника визначено
переліком професій згідно з чинною редакцією Національного
класифікатора України (ДК 003:2010):
2454.2 Артист (танцювального ансамблю, танцювального та
хорового колективу, ансамблю пісні і танцю та ін.);
Придатність до
2454.2 Артист балету;
працевлаштування
2454.2 Асистент балетмейстера
2454.2 Балетмейстер
2454.2 Керівник танцювального колективу
2454.2 Хореограф
2320 Викладач хореографічних дисциплін
Можливість навчання за програмою другого (магістерського)
Академічні права
рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі
випускників
післядипломної освіти.
5 – Викладання та оцінювання
Викладання відбувається на засадах студентоцентрованого,
проблемно-орієнтованого,
компетентнісного,
системного,
діяльнісного, інтегративного, диференційованого та інших
підходів, скерованого на особистісний саморозвиток здобувачів.
Навчання здійснюється у формі лекцій, практичних занять,
Викладання та
практики, самостійної роботи, консультацій, навчальної і
навчання
виробничих практик, підготовки та захисту курсової роботи та
атестації.
Дистанційне навчання здійснюється за допомогою системи:
Google Classroom; Портал дистанційної освіти Google Classroom
Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів
здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою відповідно
до Положення про організацію освітнього процесу
(https://kmaecm.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/polozhennya111.pdf ) та Положення про порядок оцінювання знань здобувачів
освіти при кредитно-трансферній системі організації освітнього
процесу
в
КМАЕЦМ
(https://kmaecm.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/12/polozhennya-pro-poryadok-oczinyuvannyaznan-zdobuvachiv-osvity.pdf ).
Оцінювання проводиться через такі види контролю з
Оцінювання
накопиченням отриманих балів, як поточний (усне та письмове
опитування, тестування), модульний контроль; підсумковий
(диференційовані заліки, екзамени, захист курсових робіт, показ
творчих робіт з постановки хореографічних композицій,
ансамблевого виконавства, залікові роботи, портфоліо (планиконспекти, сценарії, тематичні презентації Power-Point), захисти
звітів з практик. Атестація передбачає кваліфікаційний
комплексний іспит зі спеціальності, який передбачає публічну
демонстрацію рівня виконавських компетентностей
6 – Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні
Інтегральна
проблеми в хореографії, мистецькій освіті, виконавській
компетентність

Загальні
компетентності

Спеціальні
(фахові, предметні)
компетентності

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
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.
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,
психологофізіологічних 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.
7 – Програмні результати 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 виражальнозображальних 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 відповідно до особистісних якостей автора.
ПР15. Мати навички використання традиційних та інноваційних методик викладання фахових
дисциплін.
ПР16. Аналізувати і оцінювати результати педагогічної, асистентсько-балетмейстерської,
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.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове
забезпечення
відповідає
ліцензійним
умовам
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти. До
реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники
академії з науковими ступенями та/або вченими званнями, а
також висококваліфіковані спеціалісти: 1 – доктор наук; 3 –
заслужених працівники культури України, 1 – заслужений діяч
мистецтв України, 1 – заслужений артист України; 2 – доценти; 4
– кандидати мистецтвознавства; 1 – канд. істор. наук; 2 – канд.
пед. наук; 1 – канд. філос. наук; 1 – канд. біолог. наук; 1 – канд.
наук з державного управління; 3 – старших викладачів.
Кадрове забезпечення
До освітнього процесу залучаються фахівці-практики з досвідом
роботи у сфері культури та мистецтва. Ефективній організації
освітнього процесу сприяє якісний навчально-допоміжний штат:
концертмейстери (лауреати всеукраїнських та міжнародних
конкурсів), лаборанти. З метою професійного розвитку науковопедагогічні працівники один раз на п’ять років проходять
стажування, у тому числі міжнародне стажування.

Матеріально-технічне
забезпечення

Інформаційне та
навчально-методичне
забезпечення

Для здійснення освітнього процесу з реалізації освітньопрофесійної програми площа навчальних приміщень рівень
забезпеченості
комп’ютерними
робочими
місцями,
мультимедійним
обладнанням,
соціально-побутовою
інфраструктурою відповідають вимогам Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.
Здійсненню якісного освітнього процесу здобувачів вищої освіти
сприяє потужна технічна база, зокрема: спеціалізовані кабінети
хореографії, які оснащені дзеркалами, лінолеумом та
спеціальними
станками,
багато-функціональними
двох
смуговими акустичними системами з можливістю бездротового
підключення до системи Yamaha RX-V485 та динаміками NS
IC600, електрофортепіано Roland; спеціалізовані кабінети
акторської майстерності; комп’ютерні лабораторії з вільним
доступом до мережі Інтернет, актова зала, що створюють умови
для
набуття здобувачами
вищої освіти
спеціальних
компетентностей зі спеціальності 024 Хореографія. Створені
сучасні навчальні простори та умеблювання, проектори, система
для онлайн-трансляції, наявні платформи для проведення занять у
дистанційному форматі, студентські та викладацькі коворкінги.
Роздягальні для дівчат і хлопців; туалети та душові. Здобувачі
освіти забезпечуються гуртожитками. Функціонують спортивні
зали. Пункт харчування пропонує якісне меню.
Інформаційне забезпечення містить інформацію про структурні
підрозділи, освітні програми, навчальну, наукову і виховну
діяльність, правила прийому, контакти. Зокрема:
- офіційний веб-сайт https://kmaecm.edu.ua/;
- сторінка на офіційному веб-сайті академії англійською мовою:
https://kmaecm.edu.ua/en/home-english.
Навчально-методичне забезпечення:

Національна кредитна
мобільність
Міжнародна кредитна
мобільність
Навчання іноземних
здобувачів вищої освіти

- точки бездротового доступу до мережі Інтернет;
- необмежений доступ до мережі Інтернет;
- наукова бібліотека, читальні зали;
- корпоративна пошта;
- навчальні і робочі плани;
- графіки навчального процесу;
- навчально-методичні комплекси дисциплін;
- робочі програми навчальних дисциплін;
- силабуси;
- дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи
студентів з дисциплін;
- програми практик;
- методичні
вказівки
щодо
виконання
курсових
та
кваліфікаційних робіт;
- критерії оцінювання рівня підготовки;
- питання до підсумкової атестації.
9 – Академічна мобільність
Здійснюється у рамках українського освітнього законодавства.
Допускається перезарахування кредитів, отриманих в інших
закладах вищої освіти України, за умови відповідності набутих
компетентностей.
Відбувається відповідно до міжнародних угод укладених між
КМАЕЦМ та закладами-партнерами.
Навчання іноземних студентів може здійснюватися у межах
ліцензійного обсягу спеціальності згідно з вимогами чинного
законодавства і Правил прийому на навчання до КМАЕЦМ.

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність
2.1. Перелік компонент ОПП
Код н/д

ОК1
ОК2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК8
ОК9
ОК10
ОК11
ОК12
ОК13
ОК14
ОК15
ОК16
ОК17
ОК18
ОК19
ОК 20
ОК21
ОК 22
А1

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, практики)

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового
контролю

І. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОПП
1.1. Формування загальних компетентностей
Українська мова (за професійним спрямуванням)
4,0
залік, екзамен
Українознавство (Історія України + Історія
4,0
екзамен
української культури)
Філософія
4,0
екзамен
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
12,0
залік, диф. залік, екзамен
Право та основи інтелектуальної власності.
4,0
екзамен
1.2. Формування спеціальних, фахових компетентностей
Історія світової художньої культури,
8,0
екзамен
хореографічного та циркового мистецтв
Психологія та педагогіка художньої творчості
8,0
диф. залік, екзамен
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
4,0
диференційований залік
в хореографії
Біомеханіка в хореографії
4,0
залік
Сценічний грим
4,0
екзамен
диференційований залік,
Акторська майстерність та режисура масових заходів
8,0
екзамен
залік, диференційований
Теорія та методика викладання класичного танцю
22,0
залік, екзамен.
Теорія та методика викладання народнозалік, диференційований
16,0
сценічного танцю
залік, екзамен.
Теорія та методика викладання
сучасних
залік, диференційований
16,0
напрямків хореографії
залік, екзамен.
Масові та популярні форми танцю

6,0

Екзамен.

Мистецтво балетмейстера
Основи українського народно-сценічного танцю

16,0
6,0

залік, диф. залік, екзамен
екзамен

Методика роботи з хореографічним колективом

6,0

екзамен

1,0

курсова робота

Курсова робота з методики роботи з
хореографічним колективом
1.3.Практика
Навчальна (безвідривна) практика

8,0

Виробнича (виконавська) практика
8,0
Переддипломна практика
8,0
1.4. Атестація
Кваліфікаційний комплексний іспит зі
3,0
спеціальності
Загальний обсяг обов’язкових компонент
ІІ. Вибіркові компоненти ОПП

Залік, диференційований
залік
диференційований залік
диференційований залік
екзамен
180,0

Вибіркові компоненти (ВК) освітньої програми (додаток 1)
Студент обирає дисципліни на відповідну кількість кредитів
Загальний обсяг вибіркових компонентів
60,0
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
240,0
ВК

заліки

2.2.

Структурно-логічна схема ОПП

Освітньо-професійна програма Хореографія
Рік навчання

ЦИКЛИ ПІДГОТОВКИ

Формування
загальних
компетентностей

I
ОК 1 Українська мова
( за професійним спрямуванням )
ОК 2 Українознавство

II

III

IV

ОК 4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
ОК 5 Право та основи
інтелектуальної власності

ОК 3 Філософія
ОК 6 Історія світової художньої
культури,
хореографічного та циркового
мистецтв
ОК 7 Психологія та педагогіка художньої творчості

Формування
спеціальних, фахових
компетентностей

ОК 8 Безпека життєдіяльності та
основи охорони праці в хореографії
ОК 9 Біомеханіка в хореографії
ОК 10 Сценічний грим
ОК 11 Акторська майстерність та режисура масових заходів
ОК 12 Теорія та методика викладання класичного танцю
ОК 13 Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю
ОК 14 Теорія та методика викладання сучасних напрямків хореографії
ОК 15 Масові та популярні форми
танцю
ОК 16 Мистецтво балетмейстера
ОК 17 Основи українського
народно-сценічного танцю
ОК 18 Методика роботи з
хореографічним колективом
ОК 19 Курсова робота з методики
роботи з хореографічним
колективом

Практика

ОК 20 Начальна (безвідривна)
практика

ОК 21 Виробнича ( виконавська)
практика
ОК 22 Переддипломна практика

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ
Атестація

А1 Кваліфікаційний
комплексний іспит зі
спеціальності

3. Форма атестації здобувачів освіти
Атестація здобувачів освітньої програми 024.00.01 Хореографія першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти здійснюється у формі: кваліфікаційного комплексного іспиту зі спеціальності.
Вимоги до
Кваліфікаційний комплексний іспит зі спеціальності передбачає:
кваліфікаційного
публічну демонстрацію рівня виконавських компетентностей;
комплексного іспиту
оцінювання результатів навчання, передбачених цією освітньою
зі спеціальності
програмою.

Атестація здійснюється відкрито і публічно.
Виконання освітньо-професійної програми в повному обсязі завершується видачею випускнику
документа встановленого зразка з відповідною кваліфікацією
4. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти регламентується «Положенням про
систему внутрішнього забезпечення освітньої діяльності в Київській муніципальній академії
естрадного та циркового мистецтв»
(https://kmaecm.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/polozhennya.pdf) та 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 науково-педагогічних
працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому
числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
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.

+
+

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 10

ОК 11

ОК 12

ОК 13

ОК 14

ОК 15

ОК 16

ОК 17

ОК 18

ОК 19

ОК 20
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5. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми
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Додаток 1– Вибіркова частина освітньо-професійної програми
Право на вільний вибір навчальних дисциплін регламентується Законом України «Про вищу
освіту» першої частини статті 62 пунктом 15, відповідно до «Положення про порядок реалізації
здобувачами освіти Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв права на
вільний вибір навчальних дисциплін» (https://kmaecm.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/12.pdf)
введений в дію наказом ректора № 38 ОД від 2 листопада 2020 року.

