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на освiтIrьо-п рофесi й нУ п рограМу <Ак'оРська майстеРнiсть>> другого(магiстерського) рiвня виlцоi освi.ги
за спецiальнiстю 02б Сцеlliчлlе мистецтво

галузi знань 02 Культура i мистецтво

ПРеДСТ'аuЛеНа ОСВiТНЬО-ПРОфесiйна програма вищоТ освiти, що реалiзусться заспецiальнiсr,ю 026 Сценiчне мистецтво, piBeHb магiстр 
"nn*onuu 

компJIекс
документiв, розроблений у Нацiональнiй академii керi"пих кадрiв культури iмистецтв iз врахуванням потреб ринку працi та вiдпоъiдних вимог.

освiтньо-професiйна програма склада€ 90 кредитiв та включа€ Bci видиаудиторноi та самостiйноi роботи студентiв i чаьу, що вiдводиться на коLrтрольякостi засвосння студентами освiтнiо-професiйнот програми.

!ана опП регJIамен'ус мету, очiкуванi результа,ги навчання, змiст умови татехнологiю реалiзацiТ освiтнього процесу, оцiнку якостi пiдготовки магiстра заданою спецiальнiст,ю i включас у себе: загальну iнформацiю, ме].у iхарактеристику освiтньо-гlрофесiйноТ програми, придатнiсть виtIускникiв доЛРаЦевлаштування та подальшого навчання, викладання та оцiнювання,програмнi компетентностi, результати навчання, ресурсFIе забезпечення
реалiзацii програми, академiчну мобiльнiсть, перелiк компонентiв ocBiTHbo-професiйноi програми та ix логiчну послiдовнiсть, структурно-логiчну схемуocBiTHboT програми, форми атестацii здобувачiв ;;,ц;i освiти, матрицiвiдповiдностi результатiв навчання та програмних компетентностей ocBiTHboTпрограми ocBiTHiM компонентам оПП ,u p.ryn"TaTiB навчання компонентамосвiтньо-професiйноТ програми.

Мlетою освiтньо-професiйноТ програми <Акторська майс.гернiсть> €гtiдготовКа високОквалiфiкОваних, професiЙних та лерспективних майстрiвсценiчного мистецтва, якi володiлоть фундаментальними знаннями,практичними навиЧКаN,IИ, вмiннями здiйснювати науковiдослiдження та здатнiреалiзувати сучаснi погляди на ocHoBi 
- 
формувuо"" комплексукомпетентгtостей' Що забезпечуtоть розумiння проче.iu сучасних МоделейсценiчнОго мистецтва та формУють здатнiсть застосовувати цi знання пiд часстворення сценiчних образiв та наукових дослiджень.

Дуже важливо, що дана опП змiстовно охоплюе важливi сучаснi критерiТ, щовисуваIоться до навчання за магiстерськими програмами, а саме Придатнiсть
до працевлаштування та академiчна мобiльнiсть.

представлена опп передбачас, що у резуrrьтатi освосння програми
У_1]:'|*УРИ У ВИПУСКНИКа ПОВИННi бУТИ .6oprouaHi TaKi компетентнос.гi:
lнтегральна, загальнi, фаховi .га визначено Iх перелiк.



В ЦiЛОМУ ОСВiТНЬО-ПРОфеСiйна програма <Акторська майстернiсть> другого
рiвня виrr{оТ освiти за спеr(iальнiстю 026 Сценiчне мистецтво га;rузi знань 02
Куль,гура i мис,гецтво повнiстrо вiдповiдас вимогам до такого типу документiв,
мас комплексний т€I цiльовий пiдхiд лля пiдготовки квалiфiкованого магiстра,
який володiс фаховими навиками та компетентностями, необхiдними Для
подальшот професiйнот дiяльностi за даною спецiальнiстtо та рекомендусться
для реалiзацiТ у Начiональнiй академiТ керiвних кадрiв *ynuryp" i мистецтв.
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