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РЕЦЕНЗІЯ
на освітню програму «Акторська майстерність» другого
(магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво
галузі знань 02 Культура і мистецтво
Представлена освітня програма вищої освіти, що реалізується за
спеціальністю 026 Сценічне мистецтво, рівень магістр включає комплекс
документів, розроблений у Національній академії керівних кадрів культури і
мистецтв із врахуванням потреб ринку праці та відповідних вимог.
Освітня програма складає 90 кредитів та включає всі види аудиторної та
самостійної роботи студентів і часу, що відводиться на контроль якості
засвоєння студентами освітньої програми.
Дана ОП регламентує мету, очікувані результати навчання, зміст умови та
технологію реалізації освітнього процесу, оцінку якості підготовки магістра за
даною спеціальністю і включає у себе: загальну інформацію, мету і
характеристику
освітньої
програми,
придатність
випускників
до
працевлаштування та подальшого навчання, викладання та оцінювання,
програмні компетентності, результати навчання, ресурсне забезпечення
реалізації програми, академічну мобільність, перелік компонентів освітньої
програми та віх логічну послідовність, структурно-логічну схему освітньої
програми, форми атестації здобувачів вищої освіти, матриці відповідності
результатів навчання та програмних компетентностей освітньої програми
освітнім компонентам ОП та результатів навчання компонентам освітньої
програми.
Метою освітньої програми «Акторська майстерність» є підготовка
висококваліфікованих, професійних та перспективних майстрів сценічного
мистецтва, які володіють фундаментальними знаннями, практичними
навичками, вміннями здійснювати наукові дослідження та здатні реалізувати
сучасні погляди на основі формування комплексу компетентностей, що

забезпечують розуміння процесів сучасних моделей сценічного мистецтва та
формують здатність застосовувати ці знання під час створення сценічних
образів та наукових досліджень.
Дуже важливо, що дана ОП змістовно охоплює важливі сучасні критерії,
що висуваються до навчання за магістерськими програмами, а саме придатність
до працевлаштування та академічна мобільність.
Представлена ОП передбачає, що у результаті освоєння програми
магістратури у випускника повинні бути сформовані такі компетентності:
інтегральна, загальні, фахові та визначено їх перелік.
В цілому освітня програма «Акторська майстерність» другого рівня
вищої освіти за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво галузі знань 02 Культура
і мистецтво повністю відповідає вимогам до такого типу документів, має
комплексний та цільовий підхід для підготовки кваліфікованого магістра, який
володіє фаховими навиками та компетентностями, необхідними для подальшої
професійної діяльності за даною спеціальністю та рекомендується для
реалізації у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв.
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