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РЕЦЕНЗІЯ 
на освітньо-професійну програму «Бальна хореографія» 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що реалізується 
у Київському національному університеті культури і мистецтв 

 
Освітньо-професійна програма «Бальна хореографія» першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти (галузь знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 024 
«Хореографія») розроблена згідно з Законом України «Про вищу освіту» та 
відповідним Стандартом вищої освіти (Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 04.03.2020 р. № 358) і успішно реалізується на кафедрі 
хореографічного мистецтва у Київському національному університеті культури 
і мистецтв. 
Особливість програми полягає у підготовці фахівців універсального типу, які 
здатні реалізувати професійні здібності як у конкурсній, так і у виконавській, 
балетмейстерській, викладацькій, тренерській, методичній діяльності. 
Домінантами рецензованої освітньої програми є: теорія та методика викладання 
європейського бального танцю, теорія та методика викладання 
латиноамериканського бального танцю, мистецтво балетмейстера, методика 
виконання класичного танцю, а також цикл практик здобувачів (ознайомча, 
навчальна, виробнича, переддипломна), що є обов’язковим компонентом 
програми і невід’ємною складовою частиною процесу підготовки майбутніх 
фахівців.  
Програму чітко структуровано, логічно вибудовано послідовність 
функціонування задекларованих освітніх компонент, засвоєння яких дозволить 
набути необхідні компетентності. Зміст освітньої програми уможливлює, на 
наш погляд, створення всіх умов для постійного самовдосконалення, 
неперервної самоосвіти та успішної професійної кар’єри здобувачів вищої 
освіти. 
Підтвердженням високого рівня підготовки за освітньо-професійною 
програмою «Бальна хореографія» є систематична участь студентів у 
міжнародних і всеукраїнських змаганнях зі спортивних бальних танців, творчих  
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проєктах, конкурсах, турнірах, фестивалях, а також професійні досягнення 
випускників, що сприяють створенню та розвитку шкіл, гуртків, творчих 
професійних колективів, студій, клубів бального танцю в Україні. 
Освітньо-професійна програма «Бальна хореографія» для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти  повністю відповідає сучасним вимогам і 
може бути рекомендована до впровадження в освітній процес. 
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