
Проєкт 
Стандарту фахової передвищої освіти

освітньо-професійний ступінь
«Фаховий молодший бакалавр»

024 ХОРЕОГРАФІЯ





ТРУСКАЛОВА Світлана

голова підкомісії, 
методист Державного науково-методичного центру змісту 

культурно-мистецької освіти, 
викладач коледжу Луганської державної академії культури і 

мистецтв 
КОПИЛЬЧАК Олег

ЯРОВА Людмила

заступник голови підкомісії, 
викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, викладач, 

голова циклової комісії хореографічних дисциплін 
Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський 

фаховий коледж культури і мистецтв»

секретар підкомісії, 
заслужений працівник культури України, викладач- методист, 
спеціаліст вищої категорії, викладач Комунального закладу 
вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» 

Закарпатської обласної ради 



ЛАХТІОНОВ Сергій
викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, викладач, 

голова циклової комісії фахових дисциплін, методист відділу 
фахових дисциплін Київського державного хореографічного 

училища

МАГАЗІЙ Людмила

НЕСТЕРОВ Олександр

спеціаліст вищої категорії, викладач Гадяцького фахового 
коледжу культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського

заслужений артист України, викладач-методист, спеціаліст 
вищої категорії, директор фахового коледжу «Київської 

муніципальної академії танцю імені Сержа Лифаря»



НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ
ХОРЕОГРАФІЯ

Сучасний 
танець

Класичний 
танець

Народний 
танець

Бальний 
танець



ТРУСКАЛОВА Світлана Миколаївна, голова підкомісії, 
методист Державного науково-методичного центру змісту 
культурно-мистецької освіти, викладач коледжу Луганської 
державної академії культури і мистецтв, 
КОПИЛЬЧАК Олег Петрович, заступник голови підкомісії, 

голова циклової комісії хореографічних дисциплін Комунального 
закладу Львівської обласної ради «Львівський фаховий коледж 
культури і мистецтв»

ЯРОВА Людмила Вікторівна, секретар підкомісії        
заслужений працівник культури України, викладач Комунального 
закладу вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» 
Закарпатської обласної ради;

ЛАХТІОНОВ Сергій Владленович, голова циклової комісії 
фахових дисциплін, методист відділу фахових дисциплін 
Київського державного хореографічного училища;

МАГАЗІЙ Людмила Петрівна     викладач Гадяцького 
фахового коледжу культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського;

НЕСТЕРОВ Олександр Миколайович   заслужений артист 
України, директор фахового коледжу «Київської муніципальної 
академії танцю імені Сержа Лифаря».

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ



ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА ХОРЕОГРАФІЧНА СПІЛКА 
УКРАЇНИ



ТРУСКАЛОВА Світлана Миколаївна, голова підкомісії, 
методист Державного науково-методичного центру змісту 
культурно-мистецької освіти, викладач коледжу Луганської 
державної академії культури і мистецтв, 
КОПИЛЬЧАК Олег Петрович, заступник голови підкомісії, 

голова циклової комісії хореографічних дисциплін Комунального 
закладу Львівської обласної ради «Львівський фаховий коледж 
культури і мистецтв»

ЯРОВА Людмила Вікторівна, секретар підкомісії        
заслужений працівник культури України, викладач Комунального 
закладу вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» 
Закарпатської обласної ради;

ЛАХТІОНОВ Сергій Владленович, голова циклової комісії 
фахових дисциплін, методист відділу фахових дисциплін 
Київського державного хореографічного училища;

МАГАЗІЙ Людмила Петрівна     викладач Гадяцького 
фахового коледжу культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського;

НЕСТЕРОВ Олександр Миколайович   заслужений артист 
України, директор фахового коледжу «Київської муніципальної 
академії танцю імені Сержа Лифаря».

ЗАСІДАННЯ 
ГОЛІВ ЦИКЛОВИХ КОМІСІЙ 

ХОРЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ



Розуміння 
предметної 

області

ЗАГАЛЬНІ  КОМПЕТЕНТНОСТІ

ЗК 1

ЗК 2
ЗК 3

ЗК 4

ЗК 5

ЗК 6

Ціннісний блок Комунікаційний 
блок



ВИКЛАДАЧ         викладацькі компетентності                                                                        

            СК1, СК3, СК6, СК9

АРТИСТ         виконавські 

компетентності          СК2, СК5, СК9, СК11

СПЕЦІАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

КЕРІВНИК          організаційно-творчі 

компетентності         СК6, СК7, СК8, СК9, СК10 



ФОРМУВАННЯ 
РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ



АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ФПО

у формі кваліфікаційних іспитів

перевірка досягнень 
результатів навчання 

визначених Стандартом та 
освітньо-професійною 

програмою



  КЕРІВНИК          організаційно-творчих             

ВИКЛАДАЧ         викладацьких                                                                      

    

АРТИСТ         виконавських         

ПУБЛІЧНА ПРАКТИЧНА ДЕМОНСТРАЦІЯ 
НАБУТИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ



ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


