
ВIДГУК-РЕЦЕНЗIЯ

на освiтню програму (Дкторська *uИ."ptticTb> другого (магiстерського)

рiвня вищоi освiти
за спецiальнiстю 02б Сценiчне мистецтво

галузi знань 02 Культура i мистецтво

освiтня npo.purb вищоi освiти, що реалiзуеться за спецiаJIьнiстю 026

Сценiчне ,r.r.'чr"Ъ рiвня магiстр, склада; 90 крелитiв та вклIочае Bci види

аудиторнот та.urо.riйнот роботи студентiв i часу, що вiдводиться на контроль

якостi засвоення студентами ocBiTHboT програми, Вона opicHToBaHa на

пiдготовку фахiвчiв, здатних працювати та вирiшувати складнi.задачi в галузi

культури i мистецтва. оП передбачае можлиui,,,о формування iндивiдуальноТ

ocBiTHboT TpacкTopiT, зокрема, за рахунок вибiрковоТ час1ини, яка складас 25о/о

крелитiв скгс вiд загального обсягу програми, За рахунок вибiркових блокiв

ocBiTHix компонен1 вiдповiдно до перспективи маЙбуr,нього

працевлаштування передбачено можливiсть поглиблення знань та yMiHb в

шаринi .ц."i.rпоrо мистецтва. Навчальний план вiдповiдас оп та дас

можливiсть досягти визначених результатiв навчання, Таким чином однiсtо з

позитивних особливостей програми, Що вклIочас комплекс документiв,

розроблений У Нацiональнiи академii керiвних кадрiв культури i мистецтв, с

Ьрi.rruuiя на практичнi задачi та потреби роботодавцiв.

,ц,ана Оп регламентус мету, очiкуванi результати навчання, змlст умови

та технологitо рЪалiзачiТ оЬвiтнього процесу, оцiнку якостi пiдготовки магiстра

за даною спецiальнiс,гю i unr,rouac у a,б,, загальну iнформаrriю, ме,гу i

харакТерИсТИкУосвi'гньоТПроГраМИ,ПРиДатнiстьвипускникiвДо
працевлаштування та подаJIьшого навчання, викладання та оцiнювання,

програмнi компетентностi, результати навчання, ресурсне забезпечення

реаltiзачiТ програми, академiчну мобiльнiсть, перелiк компонен,гiв ocBiTHboT

проI'амИ .,.а т* no.i.,"y послiдовнiсть, структурно-логiчну схему ocBiTHboT

гlрограми, форми атестацiТ .ообуuuчiв виuдоТ освiти, матриrli вiдповiдностi

резуlтьтатiв навчання та програмних компетентностей ocBiTHboi 
1рл:т-lу-"

ocBiTHiM компонентам оП та результатiв навчання компонентам ocBlTнbol

програми ч __ _л__:л..,

MeToto ocBiTHboT програми <Дкторська маЙстернiсть> с пlдготовка

висококвалiфiкованих, llрофесiйних та перспективних майстрiв сценiчного

мистецтва, якi володiють фундаментальними знаFIнями, практичними

навичками, вмiннями здiйсной" HayKoBi лослiдження та здатнi реалiзувати

сучаснi поl-ляди на ocHoBi формування комплексу комIIетен,гностей, ш{о

забезпечу}о.l.ь розумiння проrlесiв сучасних молелей сценiчного мистец,гва та

формують здатнiсть застосоuуrur" цi знання пiд час створення сценiчних

образiв та I]аукових дослiджень,
IIрелставJIена огI гtередбачас, шlо у результатi освосння програми

магiстраr,ури у випускника повиннi бути сформованi Taki компетентностi:

iн,гегральпu, .u.unuri, бu*овi та визначено iх перелiк,



В цiломУ освiтньо-професiйна прогРама <<АкТорська майстеРнiсть>> Другого

рiвня вищоi освiти за сrr"цiuл""i.rrо 026 Сценiчне мистецтво галузi знань 02

kyn"rypu i мистецТво повнiстю вiдповiдае вимогам до такого типу документiв,

мае комплексний та цiльовий пiдхiд для пiдготовки квалiфiкованого магiстра,

який володiс фаховими навиками та компетентностями, необхiдними для

под€Lльшоi професiйноI дiяльностi за даною спецiальнiстю та рекомендуеться

для реалirчцii унацiональнiй академii керiвних кадрiв культури i мистецтв,
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