
ВIДГУК_РЕЦЕНЗIЯ
на освiтньо-професiйну програму <<Акторська майстернiсть>>

першого (бакалаврського) рiвня вищоТ освiти за спецiальнiстЮ
02б <Сценiчне мистецтво>> галузi знань 02 Культура i мистецтво

Нацiональноi академii керiвних кадрiв культури i мистецтв

Рецензована освiтня програма <Акторська майстернiсть> перШоГо
(бакалаврського) рiвня вищоi освiти за спецiальнiстю 026 Сценiчне мистецТВо>>

розроблена з врахуванням потреб ринку прачi i с адекватною вiдповiдДЮ на

глобальнi виклики, що постали перед системою вищоТ мистецькоi освiти УкраТни.
ГIрофiль ocBiTHboT програми дозволяс чiтко позицiонувати освiтню гtрограмУ

серед iншрtх ocBiTHix програм спецiальностi 026 <Сценiчне мистецТВо>), наДас

необхiдну iнформацiю BciM зацiкавленим особам: здобувачам, викЛаДаЧаМ,

роботодавцям, Нацiональному агентству iз забезпечення якостi вищоi освiти тоЩо.

Рецензована програма вигiдно вирiзнясться з помiж аналогiчних програМ

згаданоi спецiальностi свосю нацiон€Lльно-патрiотичною спрямованiстю. Про uе
свiдчить низка компетентностей, якi мають набути студенти - майбУтнi актОРИ та
ведучi театралiзованих видовищ i свят. Так, серед загальних компетенТностей це
"здатнiс:ть виявляти нацiонаJIьну свiдомiсть, патрiотизм, дбати про нацiонаЛЬнО-

культурний i духовний розвиток Украiни, плекати традицiйнi наЦiональнi й

загальнолюдськi цiнностi", а серед спецiальних компетентностей - "здатнiсть
сформувати i керуватися у творчiй дiяльностi актора власним над-надзавданняМ,

спрямованим на розвиток украТнського театрального мистецтва, моделЮвання

його засобами розвитку морально здорового суспiльства, виховання патрiотиЗМу,

волi, нацiональноТ гiдностi".
Освiтня програма с змiстовною, логiчно структурованою i збалансованоЮ,

охоплюс такий спектр дисциплiн, який дозволяе набути студентам вiдповiДних
компетентностей, забезпечус цiлiсну фахову пiдготовку майбутнiх aKTopiB.

Викладання дисциш;riн, що формують фаховi компетентностi здiйснюеться
науково-педагогiчними працiвниками, якi мають великий науковий i практи'lний

досвiд в царинi сценiчного мистецтва.
В цiлому освiтньо-професiйна програма <Акторська майстернiсть>> перlпого

рiвня вищоl освiти за спецiальнiстю 026 <<Сценiчне мистецтво>> повнiстю
вiдповiдае сучасним вимогам до ocBiTHix програм та рекомендуеться для реалiзацii
в освiтнiй лiяльностi НацiональноТ академiТ керiвних кадрiв культури i мистецтв.
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