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1. ПОЯСНЮВАЛЬНЛЗАПИСКА

1.1. |]ага-цьнi tlo;lorteн ня

Програшrу розробJIеfiо вiдповiдно до Законiв УкраТни <Про ocBiTy>.
(Про вищу ocBiTy>, Порядколл лiдвищеrrня квалiфiкачiТ педllгогiчниr i

науково-педагогiчних прачiвникiв (Постанова КабiI,rету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 21 серttня 2019 року,lrГq Е00 li змiнапtи ta .гl()лов]lе1,1IlяIIи вiд 27 грулня
2019. Р. N!] 11ЗЗ), llололtенпяr,t про пiдвищеlrшя квапiфiкацii педагогiчних i

науковоtпедагогiчних пpalliBHLlKiB Херсонського дерхавного унiверсиrеrу rа
про про прийьтання на пiдвищення квалiфiкацiТ педат,огiчниr i на5ково-
lтедаl,огi.tних ttраrliвникiв з iнших закладits освiти (наказ вiд 0З,10,2019 року
Nl 77l -Д),

Atr.la,tbt,,.ct" по я,dl в ttаtальнiй ro ребi пillоlL,вl,и
висококвалiфiкованих калрiв. якi б лцаtи глибокj мiцлIi зпання для виконання
професiйних завдань та обов'язttiв iнновац]йного характерy в хореографii,
пiдго,lовки конкуренl,нос1,1ро1.1о;кних фахiвцiв з високим piBHeM професiйноi
к,ч,цьтур!l, здатлIiстtо до irtTe,reKTl,a,lbi-loгo, духовI.1ого та лрофесiйпого
саI,lовдосконаlrенtlя, Програлtа дозво,lяс вивчити сучаснi напря]\Iки
лрофесiйноi хореографiчноi пелагсlriчноI дiяльностi у сучасшому культунол,lуJ
ocBiTHboMl,Ta HayKoBoNIy просторi, робить акцент на злобуттi iнновацlйних
навичок та зIIаць у сферi викладанвя фахових хореографiчних дисциллiн,
реа-tiзчс концеllцiю бсзttерервноi .rcBiTti педаrогiчних та науково-
педагоr iчtlи х працiвttиltiв,

IJi.льова аудtrторiя; науко-ледаr оl,iчнi й педагогiчнi лрачiвникш
зак.падiв вищоi освir,и YKpaiHll,

1.2.Напрями
О ан5 вання rHdH ) \lи ' эвичк;rtи в ре,lльtа i п,двишення

KBaJl]4r]Kaц]T за [рогl]а\{ою дас зi\Iог)J сфорлtувати фахiвця з вiдповiдtrилrи
ко]uпетенцiями:

- Здатнiсть плаtD/вати. розробляти рiзноплановi заходи щодо
оргаltiзацii освiтнього процес), та проводити практико-орiеrrтовашу

i_r ,, ов{у l-обl вэ":в вишоl осв' tи:
- l,atHic.b r.]L,0(oB\b_ r' :н овdu'йll textlo,tol il la акlивнi \4е.оди

наtsчання студентjв;
- Уviння форvlлюваtи ре])лDlаlи навчання Bi.r,oBi_lHo до

нашiоrlальltоt рамки ква;iфiкацii та станlартiв вишоi освiти;
. { rtHir ь ,.,ll\l ]lli::lllii llc,.ilo', ,.l, .l.,,rttrLiT l: ct.r_le, lэ\'и .l ]чJс

вик,цадаIl1lя хореографiчниr дисциплiн на засадах
сту,деrrтоорiсштоваllого навчання;

- Здатнiсть формувати ocBiTHc сереlовище, opieHToBaHe на
задово-.]е]Iня потреб та iHTepeciB з,цобувачiв вищоi освiти, вк,цючаючи
на.цання }lо)к,цивосlей дrlя форirtуваrrня iшдивiдуалыtоI ocBiTBbot
ll\dl lol\il'l.i,,.r\il(ll,,!.ll Il |и |{ гll,оtsл n,,l 1,



набутих
Nleтa: забеспечення професiйноrо розtsитку, удосконалеi{ня

або набуття нових професiйних компетентностей у
ранlше

сферi

] .J, Зав;tання

- вивчення сучасних напряплкiв професiйноТ

хореографiчноi пiдготовки здобувачiв вищоi освiти,

осВtТи, ВкJIЮчаЮчи Надання МохJ'lиВостеЙ
1ндивlдуально1 ocBlTHb()1 тра€ктор11.

1,З, Очiкуванi резyjlьтати

хореографiчноi та
педагогlчноl д]яльност1 у освlтньому 1 науковому простор1;
оволодir,rня сучасними методами викJIадання фахових дисциплiн та
вдосконаценвя професiйного досвiду шляхом поглибпення i

розшире1lня знань, упliнь i навичок науково-педагогiчноj дiяльностi:
вивчення досвiду орmнiзацii освiтнього процесу та особливостей
пiдготовttи здобувачiв вищоТ освiти за освiтньо-професiйними
лрограrх,lами в га]lузi культури i мистецтва;
вивчення досвiду iз використання iлtцовацiйних технологiй, активних

методiв навчалIня студентiв, застосування сучасних iнформачiйних
технологiй в освi,гньому процесi та орrанiзацii' поточного та
пiлсl rtковоt о кон гролю rHaHb ст5денl iB:

ознайоlr,1:rення з досвiдом i новiтнiми напряNIами формування
освjтнього середовища на засада\ L,T) l LL, нтоорiснтованого навчання,
opicHToBaHo1,o на задоволенtlя потреб та iHTepeciB здобувачiв вищоi

для форплування

р

нання сучасних тенденuiй фаховоi вищоТ хореоцlафiчноi
освlти 1дlя,цьност1 заклад]в вищо1 освlти;
озyмiння необхii_tностi дотри\lаI]}Iя у науково-
ледагог]чнlи дIяльностl лринцилlа прозорост1,
лоброчесttосt.. aBtoHovi]'. вiдповiдальносri ja рез}льlат
та принципiв студентоорiентованого навчання в закltадах
виlцоТ освiти;

розумiння л,Iехапjзмiв функцiоtlуванltя i реапiзачii
ьоllпеrен tjcHo. о пiлхол1 ло нав,lаhlLя у зrклlлаr вишоТ
освiти:



м]ння планчвати" DозDо
шодо органiзацii
ос в] ти:

сIудентоорlентован]сть,
lндивlдуiацьнии пlдхlд до
тр sе IiTo р ii;

ляти и DеыItзчвати Dlзноп.]Iановl захо
освtтнього процесу у закладах вищо

з;lстосов\JваT и lннOвацlин1 техноjlог]l та активн] N,IeTo

ст\,.lентооDlснтованого навчання:

lI-tвU:lнIIя .- \ leHTlL: l

ф,эплIч:tюва.и оеJ\,,lьгаlи нdвчання вiлпоьiдно до
наujоноль.оТ раvыи кваtiфiкашiй ta ctaH_rap.iB вишо'i
освllи:
ont анiзовt ва и rrедdl ot iчrt\ д,я.lьlllсlL Hi засадах]

фоолrчваги ocBiTHc сеоепоtsише. оD]снl,оtsане н
{]дово,.еl . ч по.рсб а iH epeciB l:обr Ba-tiB ви roi ocBi] r';

дiаглrостувати освiтнiй процес формувати iндивiдуrr,,rьну
освiтнью траскторiю.

ц]ннlс,lь
формування

особистостi,
ocBiTHboi

постiйний професiйний розвиток i реф.лексiя в,rасноТ
професiйноТ пракr,ики;
пl]осуваfiня демокраIичних цiнностей; ocBiTa впродовж
життя-

]Аt \.lьнА \ \р \ктfристикА прогр4\{и

Модуль 1. Сучаснi вапрями професiйного хореографiчного мистецтва
та педагогiчноt хореографiчноi лiяльностi у ocBiTHboMy i HayKoBol,ry просторi.

Моду"rь 2, ФорлtуваrrrIя гlових професitiilих ко\,lпетеtlтностей в Hai ково-
дослiдrлiй та Ltавчальl]о-N,lетtl;1ttчнiй .цiяllьностi викJlалача закllаду вищоi
освiти.

Модl,ль З. lнновацiйнi техно.цогii, форми, методи та засоби органiзацii
освiтнього процесч з викладання фахових дисциплiн

модуль 4. Практикоорiснтоване iIавL]ання майбутнiх хореографiв в

,.potte., .,. . о.оd{и , ,.,б1 ",чiB bl l оl о, Bi и,

Програма ураховус особ;rивостi професiйноi дiяльностi науково-
педагогiчного працiвника iвизначасться вимогами сl,спiльства до зЕань щодо
забезпечення закладiв освiти висококвалiфiкованими фахjвцями; основними
напрямами державлtоi полiтики 1 -алtзi освiти; освiтнiлtи стаIIдартами,
виNlогаNlи, вимогами до коN{петеllтllостей науково-ttедаr,огiчних працiвникiв,
запитаN,Iи замовникiв ocBiTHix послуг,

Програма мас практичну слрямованiсть, о\оплюt з}IiстовtIу, практико-
topir ч oBaHr. \lе,lо,lицн) ta iHctp)veHta ьч) склrrовi пi_lвише.ня
квэл,ф,к.,r 'i tta5 ы.,в,.l-пе l. 1,1 i |1,1]\ п1_1. ,i,H, , ,,

П'rв tutечня rBa tir_rib.lrtil ,.р aHi,oB.l,to в _Ki с,",и;

2.

2.1 Змiст

спозиц]l
ц]нностl,

в,цепIrя)



1, Опраuювання стажером навчальних матерiапiв самостiйно олi"тайн.

2. Розробка проекту: <<lнновацiйнi техлологii, форми, методи та засоби
органiзацii освiтнього процесу з виlсlадання хореоrрафiчних
дисциплlн).

З, Пiдготовка HayKoBoi публiкачi'i до фахового збiрника HayкoBrix праць
(Науковr.rй вiсник Х!У, Серiя <l [едагогiчнi науки>).

4, Пiдбиття пiдсумкiв пiдвиrцення квапiфiкачii: оприлюдненIu] на засiданнi
кафедри надiсланого звiту.

2.2. Програпла передбачас пiдвищення квалiфiкачii науково-педагогiчним
працiвником за iндивiдуальноtо / груповою листанцiйною формою (стажер
здiйснюс lti,,lвпrцення квалiфiкачiТ сапlостiйно онлайн (переглядас iнструкцii
та приклади, опрацьову€ вавча_цьнi матерiапи, виконус практичнi завдааня й
надсила( lвiти): 1а rоrребою зверtасlься за консlльгаuiсю до керiвника
пiдвицення квалiфiкацiею;

Кожен стажер iндивiдуа_пьно виконус практичнi завдання. упроваджуючи
HoBi знання й умiЕшя з теN,lи у свою професiйну дjяльнiсть,

Схвалений керiвником пiдвищення квацiфiкацii фiнальний звiт про
l]роходjкення пiдвищення квалiфiкацii с пiдставою для зарахування годиIл та
кредитiв €КТС пiдвищення квапiфiкачiТ. У разi вiдхилення звiту стажер
доопрацьову€ курс та нада€ його по8торно.

2.3,Термiни пiдвищення квалiфiкаuii
Загацьний навчальний обсяг за цiею програмою складае 120 академiчних
годин (z1 кредити сктс),

НАВЧАЛЬНИЙ ШЦН ПЦВИЩЕННЯ3.
КВАЛIФIКАЦII

,\t:r Назва модуlя l{i;bKic
ть
кредитi
в
сктс

Загrrпьн
ий
обсяг
годин

Аулитор
на

робота

самост
iй на

робота

Форма
контроJlю

1 Сучаснi
напрями
професiйноrо
хореографiчво
го мистецтва
та
педагогiчноi
хореографiчно
i дiяльностi у

1 з0 з0 проект
(надсиJIает

ься
поштою

або у
електроЕно
му вигпядi)



освlтньому 1

науковому
просторi.

2. Формування
нових
професiйних
компетсн,Iностей
в llayкoBo-
дослiднiй та
навчaUIьно-
методичнiй
дiяJ,Iьностi
викладача
закладу вищоi
освiти

1 30 30 Звiт
(надсилает

ься у
елеi(Tронно
му виглядi)

з. Iнновацiйнi
технологiТ,

форми, методи та
засоби
органiзаuii
освiтнього
процесу З

ви к.rIаданн я

фахових
дисциплiн

1 з0 з0 Електронн
а

презентацi
я

4 Практикоорiенто
ване навqання
майбутнiх
хореографiв в
проuесi
пiдготовки
здобувачiв вищоТ
освiти,

l з0 ]0 Тестовий

контроль

Усього: 4 |20 120

4. Практичнi завдання

l. Розробка проекту: <Iнновацiйнi технологii, форми, методи та засоби
органiзацii освiтнього процесу з викладан}ul хореографiчних дисциплiн),.
2. Пiдготовltа HayKoBoi публiкашii до фахового збiрника наукових праць
(Науковий вiсник Х,ЩУ. Серiя <Педагогiч1.1i науки>).
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Реttомендованi джерела
Основна лiтература

Положечня про академiчну доброчесвiсть ХЩУ, LIRL:

hцр4цчдц.tсрц.9dцД9&дllgЁрх]lа!д:lu,
По:rоjкення про кафедру ХДУ. LIRL:

btц4щyyr.kcptr.9du/Dýfaц lt.зqрд?]зцg-rц,
Полоlкевня про НМКЩ. ХflУ. LrRL:

]rtЕ]lцдцry_ksрцэdцДqацЦзsр8? :,
Положенrrя про пiдвиlцення квалiфiкачii Х,ЩУ, URL:
ht.tp :llцrww,]rsщ,edrr,Default, а9рх? J ang:ru,
Положення про освiтнiй процес Х!У. lЖГ:

hдрlшдrytsрчsdrj/Dс ul!дýрд?lапЕщ,
Положення про факультет Х,ЩУ. IЖЬ:
ht!р]//W\ч!Lkýр!-фuДq фц tдýр__ц?lq_цс-цц.

[одаткова лiтература
програми пiдготовки1. OcBiTH ьо-професiйн i

(бакалаврського) та другого (магiстерського)
спецiальвiстю 024Хореографiя.
hпo://www,

2. Збiрки авторських програм дисциплiн кафедри хореографiчного

мистецтва
hцр/ццдary.kýрu, edL/AbourFacultvлСulturеАrts/сhorеo aýщ

INTERNET - ресурси
1, Сайт ХДУ: htФ,lщyц.kqрu-qdцlDеfаullаsрх?lзц8п]r,
З. ANNEX to the Proposal ior а Council Recomпrendation on 1(еу

Competences 1br Lifelong Learning [Electronic resource], - AvaiJable at:

htt.,",//ec.eurona.eu/educatiodsiteý/j!Цg]цфЩlýgaщglreconrmendation-key-
coInpelence5-1i Гсlопg-lеаmiпg.рdL

.Щокумент про р€зультати пiдвищенпя квалiфiкачiI

За результатами пiдвищенrrя квапiфiкацii видасться сертифiкат iз

luвначен ня \4 ycir необхi.пних вiдочосгей.

здобувачiв першого
piBHiB вищоi освiти за

.edu/About/Faculty/FСu!шlq!ццS/!ЦаI9 hv.asox


