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1. пояснюl]АльнА зАпискА

1.1. зага.пьпi полодепнл

ПролраNlу розроблено вiдповiдно до Законiв У]Фаiнл (Про ocBiтyll, (Про виtцу

n."i,u.поЬr_lпоrini (вишенIlq (ЬаЛiIiKlU:T lецапl ,'bll\i '11коо,'-пс t"rotirrиr

Йi"-" -i"'tл"".."оох 11дПjнец MiHicTpiB Украiпп вЦ21 серпня 20i9 po-111|19л11 
"

,,*i"^nn, ,'о дчпооrr"пнями вiд 27 грулrtя 2019, Р, Nl J 1_33), Поiо}I(еIlпя\l про пlдвl]цення

квалiфjкацi'i педаfогiчнпх i науково-псдагогi,lних лрацiвникiв xcpcolIcbKoIo дер,(авноIо

yn]o"pcn,"ry ,,,u,rро npo I]рийN{ fiя па пi](вищелtня квапiф]кацii псдаl огi,lн l r i нl} кчвп-

'п"д-Ъ.irrrп,* npurriurrиKi* з iнших зак,lа",tiв освiги (наказ вiд 0],10,2019 року Nq 771-Д),

Актуальвiсть по,,lягас в нагirпьяiii потребi пiдl,отовки високоIiвалiфiкованих

кадрiв, якi б маrrи глибокi цliцпi зтrання д,пя впкопання професitiiнлх завдапь га обов'яз!i]в

iнновацiйтIоfо xapilкTcpy в хореоrрафi'i. tl]дготовки конкурснтноспромоrкнпх tЬах]вцiв з

високйм piBHcM llрофесiйноi культури, здаIпiстЮ до iIIтелектуiLllьпого, духовноl о та
ппоLhссii.оlо c1\,Ul цоскон:l lсь tя, Пч.t о"rt_ t",р" tч Bl в," и с) ча\" : н,ll|0я\'|'ll

профсчirrrtоi \uреurрхфtчноi п(цaгогiчпоi лiяльностi у сучасttоtчlу кульlуно}I}, освflпьо\4у
,,:i noynnuu",y просторi. робu,,ь акцепт Hi1 здобуттi iпновац]i]нll\ I1|iBIl,toK га lнань 1 сфсрi

";;;;r;;" 
,1oioor" 

' 
*np"o, pu4 чних лисцип,lLiн. рсацiзус ксlнцспl(irо безIrсрервlIu' ocLliTll

пе(.-rrп,i,r rич ll1 ,1l) (ово псto,o iчttиr rpa ti ,tt,r,cir

Цi.'rьова аудrrl,орiл: rlауко-педiготiчгti tli педагоr,iчнi прачiвнлки ]itкпiцiв виtLt(li

освiти yкpaiilи.
1,2, Налрями
Опа,туванuя зна,tвяl,tи i навпчкаNlш в резу,,lь,гатi пiдвиrtLелпя квалiфiкацiТ'Jа

np,rapu",oro oua annoay сформувапт фахiвчя з вiдrIовiднилли компеr спtliяпtи:
' '' -'-Зо"rп'i"aо n,,"nyuaiu, розробл',,, рiзпоп,lэнOвi lcxoltt шоло орг}ltiзвцii освittьогсl

процссу 'l,a проводи,l'и практикп-орiсл r lван1' пlлготовti1' iдоб) вачLв впшоl ocBlT1,1i

- Здатнii,ъ заi,,,осовувати jнповацiiiЕi техво,lкlгij та активт,li ме,l,одlt навчання

cl)_cHliB:
- Умirшя t!ормулrовати рсзультатп rtавчаптrя вiдповiлпо до tlацjOнальноТ рацкп

KBrr,,|i ,_r,'ld L dч'Jг iP','l ,, i,\B l,,:

- Здатнlс,гь до органiзацii педагог]чноi взасц,lt-l]ii зi студенташIл lliд,lас вIlкitада]tня

хореоIрафiчЕ!lх дисциlI]Iiн на засада\ сl,уде н loopicI lToBaH о го навчання;

- iiuruiarо'форrl'вати ocBiT,Hc серелLlВп]цс, ор]сЕтовtlпс на задовQлеt]ня лотпеб Til

iн,гересiв злоЬувачi" вищоТ ocвiTIr, вклlочаючfi налаЕня NlQжлt,lвоOIеii д lя

формувапня ii.ливiдуiLпьлоi ocBlTHboi TpaeкTopj1 та злiйоненtIя освiти вгlродов,к

жиl,гя.

мета: забеспсченпя професiйпого рLrзвI,iтку. удоскопаленпя ранiшс ]rlб\тll\ абп

набуття нових професiйних коillпетеliтносlеii у сферi хореографiчноi лiлl,отовliи

здобувачiв вrтщоТ ocBiTtl.

1.З, Завданнл

- вивчепЕя сучасН!,iх напряNп(iв про4]еСlйн0] хореоrраdliчI]оi та flедаlогiчнLll'

.tiя ruH.cri ) ось'lчьu\l\, н]\\oBJ\,\ пг"сlо,'i:
-оволодiL]пясучасни\lJ]N{сТоДаN1llв!IкладанняфаIоВ|IхДпсцtiпJliлlт]:]в,,lосконil-{сння

професiйного досвiду lшjlяхоv погJl,iбленIlя i розширепня зlIаЕь, )NfiHb ] lIави,ок

нd} KoB\J-,le la.,, iчн.i,liя, tы о. ti:
- uon.r"n"" досвiд, оргаЕiзацii ocB]TEbol о процссу та особливостей п]дIотовкri

здобувачiВ вицоi освiтИ за осв]тньо-гlроd]есiйними пpol,paNlaNlи в гап) ri }i),lLT) pL1

iN,Iистсптва;



вивчення досвiду iз вrtriористання iнновац]йн1,]х,lехно,llогiй, аlоивних NleT,J]iB

навчаfiitя студсЕтiв. застосуванllя сучасяих ifiформацiiiЕих те!полоriй в

ocвjTнboNly прочесi та оргапiзirцiT поточпо]-о та пiдсуNп(ового конl,ро,lю знаltь

(l)'ЛСh,'В:
озшаjiоiltленпя з лосвitом ] новiтнiiлtи Еаllряl"tаNlи форrtуванпя освl1,]lього

середов!!ца на засадах сl,удентоор]снтованого пilвчаllня, орlснтованого на

a"rnuunoron потреб га iHTcpeciB здобувачiв вищоi освilи, вклtочаючrl надання

Йп,п""о.iall r"",irорплувапrrл ittдивiдуальноТ ocBiTHboiTpacKTopi't,

] ] {lчiк\ BaHj Dсз\ ]LbTaTи

2. зАгАльнА хАрАктЕр1,1стикл I IрогрлN4и

2,1 Злriст
модуль 1, Сучаонi напрями професiйного хореографiчЕоrо мl,Iстеll'гва та

педагогi.,поj хореогра4]iчпоI дiяльrlостi у ocBiTHboMy i пауltовоNlу просторl,*'й;;r;;i. 
C;""*i напряпли couia,rbTirrx таrцiв у дjяльностi закладiв Br,rщoi ocBi,t tT,

Модуль З. ФорNауваIlня Еовrlх проd)есiйних ко!lпе1е]tтносIей в науково-дослiдяiйl

liя,lыlосli Blll.,l1,1, a,al:,Ia'l) сиш"1', cPl1,1,

Модуль 4.Форvуванllя HoBIJx професjrjни,\ комп e,l eilтH остс й в навчально-N,Iетодl,,чпili

лiq,l.h,.liр,,ь l:l ача ,1к la,t Btr u,,,,свitи,
Модуль 5, IllrrоRацiйнi технологii, 4lорNlи, метод та засоби орIанlзапll освl1,IIъого

Ъ;;Т *"^ 
""*-'" 

,|,a\oBoi виш^' \Jneol р,4 ,, l oi ocBil , 
,

дiяльrrостi закrадiв вицоj освtй:
ооз\\tiння необ}:.lhUсl; lоlги\,а,l,,l J ьd'l(,JBo l, al,],l'b:'I

:i;1"';"; rри tt,иriв пг, (-n,t,i, Joo|,,"(,l,ucI" ав,,| ,,,,:1,

пiдоооiдс,-,,опоari за результат та принципiв студснтоорiс]Ilтовапого

Fавчанпя в закладах lзllU(оТ освlти;

ройirrr" rчrехаяiзпtjв функцiопуваЕIlя i рсалiзацiт кошлпетентiсного

пiдхоlry до пав,lанн" у зак-rалах вищоТ ocBiтll;

розуviнля приl{цппiв узгоjL;rеностi павLiапня, вl]кпаi(аЕня

оцiяювання:

апЕя ii розумiнпя

Й."у""тr,. porp"ar,"* rj реаjliзуватп рiзлrоллашовi заходп цод
,)nl_HiJauliocBi1,1lLJlo ПРJu(i\' )'dhла,с\ Вllшоl UcBllll:

'o.''n.n*roo 
и |нч,,вl1,1'йнi cr,'",. ii ,' эь, ив;i ,t,l',и bJB ld l,,

студен],1вl
,popv\ ,Fав]lи г({\ ,ь,]'и 'ldв'1llч,l _В, 

IoBl ll,'
рlvtи KBar',[''ra tii' .,с .r, tr'ttB р,]ш,,| освl,й:

органiзовувати llедаfогlчI]у ]l1яльнlсть

до нilцlоЕа]lьн

нi засада

студсЕтоорi€!ттовапоIо наRчання;

форплувати осRiгIlе середавище, opicHTOBaHe Ila задово,lення поl,ре

та iпTepeciB здобувачjв виrцоi освiти;

дiагпосl,увати освiтriй процес форiuувати iЕдйвiду&пьну

траекторiю.

l\11tпlя

спозпп1l
цlЕяостll



п Dоuесч, ви l(,,lада1,1н я фа\овll\ дr'сLи 
", 

l lH""й,ir;; 
;, 

*П;;*i"*;ор"", 
o'.rHe наВrIанпя NIайб),тнiх хорсограtliв в llpoLleci

ttiJ, п, овки , tоd\вачiв вишоТ UcBi,l"'-Проrрur" 
ураховус особл"uостi профссiiitrоТ дiяльпостi ""lкo":]":l:]::l']l"-l:

IlрацiRника i визtlачасться виNlогами сусli]льства ]lo знаIlь Ulодо забезпечеtlня закIfu]lв

пi*й uп"опоо"моiкоЕаllиNlи фахiвцяпrи; осrrовниNlи напряNIаN,Iи дерхавноi полiтики у

.Йзi освirи; освiтнiми стандартами, вимога]\{ti, Е!,Iмогамli ло lсомпеlептностей

"'Йпп-пaдu-ri,rоuх 
працiвнt,lкiв, запиl,а]чlи замов!п{к]в ooBiTпix llаслуг,

Програма ма€ практlFlну спряNlоirаlliсть: охоплtос зNl]стовну, практuliо зoplcнToBaH]-,

NIстод{чнУ та iEcTpylucHTiLцbHY складов] пiдвищеilllя rсвапiфiкацiТ пауtсово-tLед!Lотi, Httt

]р,rц BH,,l(,B,
'li:вицсн, я квагi,Ьirlцiiооlаl lпRl'|^ В'ак] е,_'l,':

1. ОпрацюRапяя cтaЖepoNl ПаВЧаJIЬНйХ ]чrагсрiалiв самос,liliно oE,laiil1,

;, Р;;р"Ё"u проекту: (IнЕовацiйнi техfiологii, форми, плеl,оди та засоби орIапlзаI11]

освiтtlього процесу з вIIкладання хореограd)iчних дйсц лл]п),

a Пi;.;;;;,; ;"r-Boi публiкаlrii до фахового збiрпика tlауiioвliх праItь (IJа),ковtlй

вiсник ХДУ. С9рiя (ПедагоIiчтli наукп)),
,+, ПiдбптIя пiдсумкiв пiдвиценrrя квалit[tiкаuii: опрппюдllенllя на засiiLаtrнi кафелрil

надiслапого звiту,

2.2. Пр.,, pa,,J Iср(доа,li, пi Blll ,cllH l ,(Bxл;Ji\]":' | 1\ ков^-'|С ta п'iчн,l\' праьiв'ик, v

за iнднвiцуа.,rьпоIо/грJ повоlо дuстанцiйноIо форNlоIо (cTa,iep зjliiiснюl пiлвиu|еttttл

квапi(iiкачii caпrocTiirHo oHlraiiH (переI лядас iHc,r'pyKILij та прикjlади, опраllьов], llарчапtнi

;;;й виконус lrракr,ичнi ]авда!lня й надсилас звiги); за погрсбокt звертасlься за

попсупоa^цiсю до KepiBHr,Ka лiдвиlr]свяя квмiфiкаltiскl;
кЬжец cTaltcp iндirвiлуапыIо вйкон}с практичпi завдання, упроваджук)Ll1,1 нов] зЕанliя 11

\ Nl i,!ья з lеIlи\ сво,опрофесiйн) _iя.lьчi(lb,' ёrоuпa*rП 
" 
*рl*Еикоv пi.,(;l{шепЕя квалiфiкацii фiпеlьrIrIЙ звiт про lроходженfiя

пiдu"ц.,r"" no"ribi,.aцii е пiдс,гавою для зарахуванпя годин та кре,,tитiв СКl'С пi,lвищення

iЙiфiкацli, У разi вiдхилевпя звiту стая(ер доопрацьовус к),рс та надас його повторно,

2,3. l'epмiнll пiдвищення квалiфiкацiТ

ЗагaшьЕий Еавчальний обсяг за ц]еIо програ\,1ою

крелити CI{TC),

скла,цас 180 академiчпих годt,tн (6

J. нА вчАльн игt пл дн пlдlJиlцЕння lilJ,\л lфlкА цli

Аудлrор
lla

робота

СаNIостiй
Ila робота

4)a]pNla

L{OllTpo]1to
,ф На]ва Nlощ лп кiлькiсть

кредитi
в

ектс

зага,пьнпii
обсяг
гадин

l СучасIri наrrряпл и

професiйlого
хореографiчного
млlстецl,ва та
педаlогi.rrtоТ
хореографiчноi
дiяrтьностj у
освiтньопll,i
пауковоIч,'
просторi,

1 зо зо проект
(адсйласться
rtоштоiо або у
encKTpoHHo\1y

виглядi)



зо проект
(надсилаеться
поштою або у
електронному

вйIлядi)

2. СучасI
ЕыIрями
соцiаJlьних
таqцiв у
дiяльностi
закладiв вицоj
освiти

1 зо

зо Звiт
(надсила€ться у
електропtlоNIу

виг.'Iядi)

], Формуванлiя 1{ових

flрофесiйяих
компетентЕостей в
яауково-дослiднiй
дiяльностi
ви!спадача закладу
вйшоТ осЕiти

l зо

з0 з0 Звiт
(ЕадOилаеться у
електроЕному

виrлядi)

4 Формувапвя пових
професiйЕих
компстеЕтIlостей в

н аваI&пьItо-

методдчнiй
дiяльностi
викладача закладу
вишоi освiти зо Електропttа

презептацiя
5 IЕЕовацlйЕi

технологii, форми.
метод],1 та засоби
органiзаuii
освiтвього процесу
З виliпадшiЕя
fiяхових писlиплiЕ

] зо

зо тестовий

коптроль
6 Практикоорiсятова

Ее навr]аЕIIя

майбутнiх
хореографiв в

процесi пiдIотовки
здобувачjв вицоi
освiти.

зо

180Усього: 6 i80

4, ПрактиT нi завданtтя

|, Ро]робка проек]у:,IHlloBauiЁHi tеrнологii, форvи, меlоди 1а ]асоби ор, а] i Ja]ii

освiтяього процесу з вшспаданЕя хореограФiчяих дисциплirоl ,

;. 
""- 

пй;;;;;;ауковоТ публiкачii ло фахового збiрпи*а ваукових праць (l-Jауковий

вiсник Х!,У, Серiя <Педагогiц{i Еауки)),



Полохсення про кафедру ХДУ,

Рекомендованi джерела
Основна лi teparypa

1. Положення про академiчну доброчеонiсть Х[У. URL:
htto://www. ksrэu. edulDe fault. asnx ?] an s:п_l.

2. Полохсення про кафедру Х[У, URL:
Ьttp://www.ksnu.edlr/Default.asox?Iang-:.u

3, Положення про HMit!. Xffy. URL:
htф://WWW.kSpu.edu/Default.aSDx?lang:ru.
Положенвя лро пiдвицення квалiфiкацii ХЩУ. URL:
http ://www.ksDu.edu/Defau]t.aspx?lan g:ru.
Положення про освiтuiй процес Х!У. IЖГ:
htto://www.kspu. edlr/Dcthult. asnx?l ап g=!ц.
ПоложелIня про факультет Х[У. IЖЬ:
hl t о: ?wwц. k qpr r.edu'De Гаrr I t.asoxllane. гu.
Базарова Н, Классический тапец, - Л.: Искусство, 1975.
Базарова Н., Мей В. Дзбука классиtIеского танца. - Л.: Искусство, 1 98З.
Гусев Г.П. Методика преrодавания народного танца. Упражнсния у

4.

5.

6.

7,

8.
9,

станка: Учебное пособие дrtя вузов искусства и культуры. * М,:
ВJIАЩОС,2005. 206 с.

10.Гусев Г.П. Методика преподаванIд народного танца. Этюды: Учебное
пособие для сryдентов хореографических факультетов, вузов искусства

11.Зайцев е.В. основи народно-сценiчноl.о танцю. Ч,-1. - It.: Мистецтво,
|976

12.Щrказовые танцы / Авт.-сост, Е.В. Динец, .Щонсцк: <Сталкер>,2004. 62
с.: ил. - (Танцуют все!).

1З,tlикитин В,Ю, Модерн-flжаз танец История. Методика. Прак,rика. -
Москва: Гитис, 2000. 440 с.

14.Никитин В. Ю. Модерн-дlказ танец: Этапы развития. Метод. Техлrика
/Никитин В. Ю. М.: И,Щ кОдин из JIучших)] 2004,- 414 с.:ил.

15.Полятков С.С. Основы современного танца./ С,С. Поляпrов. - Изд. 2-е
Ростов н/Щ: Феникс,2006. 80 с.: ил. - (Без проблем).

.Цолаткова л i гераryра
16.освiтньо-професiйнi програми пiдготовки здобувачiв rrершого

(бака:rаврського) та другого (магiстерськоr,о) piBHiB виlцоi освiти за
спеrLiа_пьнiс t ю 024Хореографiя,
httn://www du/Abo ItuгеА

17.Збiрки авторських rrрограм
мистецтва

hv,
дисциплiн кафедри хореографiчноr,о

httn: .еdu/ /FСul
18.Балет, Энцикпопедия. - М.: Советская энциrслопедия, 'l981.

l9. Бариruнiкова Т. Азбука хореографii. - М.:Рольф,2001.



INTERNET - ресурси
20. Сайт ХДУ: htto://www.ksnu,edu/Default.aspx?lang:rц.
21, ANNEX to the Рrороsаl for а Council Recommendation on Кеу
Competences foT Lifelong Leaming [Еlесtrопiс rеsоurсе], - Available at:

httns://ec.eurona.eu/education/sites/education/flles/annex-recommendation-key-
competencesJi Геlопg-lеаmiпg, pd f

ДоIryмент про результати пiдвищення квалiфiкацii

За результатами пiдвищення квалiфiкацii видаеться сертифiкат iз
зазначенням ycix необхiлних вiдомостей.


