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l. tlрофiль освi.гньоi програми
спецiа.ltьностi 02б <Сцеlliчне мистеtlтво)>

(за спеrцiа.lliзацiсlо <Ак.горська майстерlliсть >)

[(икл/рiвеllь

Моэц(ц) рцкдадання
'I'cplvrirl дiТ ocBiтll ьоТ

Jlpo! paMIl
I ltтeplte,l,-aдpeca
ltoc,r,iйlto1,o

розмilllенllя оtlису
ocBlTIlbol п гDами

2 - Мета ocBiT,HboT п
ЗабеЗПеЧИТИ УМОВИ фОрпlування i poru"rn y .rро.рамних *оr.r.r.*.*и, iй
дозволить оволодiти основними знаннями, BMiHH ями, навичками,

Спецiал iзацiя <Акторська майс.гергtiсть>.
Предметна обласr:ь охоплIос парадиt,му феноменiв
театраJIьно-сценiчного мистеll],ва, формування
художньо-мис,геl{ьких цiнt-tостей, гуманiстичноТ
Mopa-lri та сусгti-llьнот свiломостi. освiтня програма
базусться на загальновiдомих положеннях l.а

_нqgý{ццдми для здiйснення фа}овоТ дi{д"ьностi у сферi сцеццдчо_щсlед1Lа

предме,г"" "u"#;Д,i#"(га.,lузЬ зttаIf ь, 
I C,,.,riuлbl-ticTb 026 <Сценiчне мис.геI(тво)

1 - Загальна iнформацiя
Повна назва закладу
виtl|оi освiти та
СТРУКТУРIIОГО

нацiональна академiя керiвних кадрiв nynrryp" i
мистецтв
Iнститут сучасного мистецтва
I!афедра рещисУри та акторськоТ Цайст9рд99] l -Ступiнь вищоТ освiти - магiстр
Квалiфiкацiя: актор

освiт,ня програма пiдготовки магiстра зi
спецiальностi J\b 026 <Сценiчне мистецтво)),
сJýлцд цl9р9дýелецýrернiсть>
Щиплом магiстра, одиничний, 90 кредитiв еКТС,
TepMiH навчання 1 piK 4 мiсяцi

Ступillь вищоI
освi,ги"га Ifазва
ква",riфiкацiТ MoBoKl

9!цL_il!?ду
Офilriйllа ltазва
ocBi,ltlt ьоi ll рограми

'I'иll лиlt"lIома ,l,a

обсяг освi,гltьот

FIаявtliсть
акредитацii

НКР Украiни - 7 piBeHb, FQ-EHEA - дrу*й ц"-",
EQF-LLL - 7 piBeHb
Наявнiсть ступеня бакалавра або ОКР <Спецiалiст>>
укратнська
На перiол навчання

http ://nal<kki m,edu. ua

cllellia"rr ь ll iс,гь)



культури i мистецтва, освiти та сценiчного
мистецтва
Об'сктами вивчення с cyкyttHicTb проблем i

феноменiв сценiчного мистецтва, виконавська
iнтерпретацiя продуктiв акторськоТ творчостi,
вдосконалення педагогiчноТ майстерностi.
I_{iль освiтньоi програми
високопрофесiйних фахiвцiв, якi
навичками акторсько-виконавськоТ,
педагогiчноТ дiяльностi у галузi
мистецтва.
11редметна область застосовус iнтегрованi методи та
методики, якi забезпечуtоть оптимальнi шляхи
досягнення ocBiTHboT та творчот мети (методи та
методики створення виконавськоТ iнтерпретацiТ
сценiчного твору та педагогiчноi дiяльностi у сферi
акторс ького, театр€Lл ьного, сцен iчного м истецтва
Фахова ocBiTa у сценiчно-виконавськiй дiяльностi в
галузi знань 02 <Культура i мистецтво)),
Спецiальнiсть 026 <Сценiчне мистецтво).
Ключовi слово: актор (театру, KiHo), aKTop-aHiмaTop,
сценiчне мистецтво, сценiчна дiя.llьнiсть, сrценiчна
мова, читець, сценiчний рух, акторська майстернiс.гь,
1,еатральне мистецтво, видовиtцне мистеl1,Iво,
мiфо-lrогiя, MacoBi iгри i свята, розмовнi жанри в
сценiчнiй дiяльностi, концертний викона]зеtlь,
керiвник театрального колек.гиву, викладач
акторськоТ майстерностi, викJIадач .геатральtIих

лисциплiн, ведучий обрядових дiй, мистеItтво
ведучого концер,гiв, Ведучий театралiзованих

_з. 
аrqдФ, ведучий телебачення, ведучий

освiтнЯ lrрограма другогО (магiстерського) рiвrrя
вищоi освiти сфокусована на пiдготовку фахiвцiв
сценiчного мистецтва з акторськоТ майстерностi i на

Фахова ocBiTa у виконавськiй дiяльностi в галузi
знань 02 <Культ,ура i мистеr(тво)), Спецiальгliсть
026 <Сценiчне м истеIlтI]о)).
освiтrrЯ програма розроблена з ураХуваrIFIяМ ltосвiду
пiдl,отовки фахiвцiв з акторського та сценiчноl.о
мистецтва у провiдних вищих ocBiTHix закJIадах 1.а
пiдго,говки творчих кадрiв зi спорiднених
ви конавських сгlецiальностей.
освiтня програма пiдгот,овки фахiвцiв спецiа.ltьност.i
026<Сценiчне мистецтво)) передбачае прак,гико-

пiдготовка
володiють

сценlчноl та
сценiчного

особ;tивосr,i
IIрограми

Орiснтацiя ocBiTHboT
програми

Основний фокус
ocBiTHboT програми
та спецiалiзацiТ

зорiентоване спецiалiзоване ц9Ечgчýя ],руповоIо l.а



f[ридатнiсть до
пра цевлашryван ltя

певноIо складовою ttlдивiдуальних фор, викладання,
шlо забезпечус фахову пiдготовку здобувачiв.
викладання модулiв частини фахових дисциплiн
вiдбуваеться на базi ocBiTHix лабораторiй
виконавськоi майстерностi та передбачас професiйне
використання матерiальноТ бази, сценiчног.о
iнструментарiю (реквiзиту, теа].ральних костюмiв,
гриму тощо), звукотехнiчного та свiтлоtзоl.о
обладнання, елементiв сценографiТ, мультимедiйних
та звукотехнiчних засобiв

Фахiвець пiдготовлений виконувати
професiйнi роботи в галузi мистеl]тва:
2455.2 Актор (театру, KiHo та i".); Репетитор з
технiки мови; Читець; Керiвник (студiт за видами
мистецтва та художньот творчостi, любительського
об'сднання, клубУ за iнтересами та ir.); Керiвник
колективу (театрального, самодiяльного та iH.).
2320 В икладач професiйного навчально-виховно го
закладу; Викладач театральних дисциплiн.
2455.2 Керiвник (стулiт за Видами мистецтва та
художrlьоТ творчостi, лкlбите.ltьського об'сднання,
клубу за iнтересами та iH.);
З47 4 Органiзатор культурно-дозвiллсвоТ дiяльtлостi.
Фахiвець пiдготовлений до ведення вiдповiдноТ
дiяльностi за Класифiкатором видiв екоltомiчнот
лiяльностi Л( 009:20 1 0:
о КВЕД 2010 Група 90.0:
творчостi, мистецтва та розваг;

/{iяльнiсть у сферi

о КВЕД 2010 Клас 90.01: Театральна та концертна
дiяльнiсть;
. КВЕД 2010 Клас 90.03: Iндивiдуальна мистецька
дiяльнiсть

зазначенi

lt*_
; Подальше навчання Можливiсть продовженtIя навчання

],peTboI,o (освiтньо-наукового) рiвня
за програмами

вишtот освi,ги

- треr,iй l(икJI,i 
(rrKP УкраТrrи - 8 piBeHb, FQ-EHEA

ВикладаIlIJя та
llавчаllIIя

Оцiнюванlrя

самостiйноТ роботи iз розв'язання проблем
сценiчного мистецтва; виконання творчих проектiв,

За Нацiональною диференцiйованою

4 - При:tаr,lliсr-ь випускlIикiв

_gддцrgцо>, ((добре)), ((за )), ((незадовiлl,но>>.



Iнтеl-ральна
ком Ile,I-etlтHic,l,b

Загальнi
KoMIIeTettTHocTi (ЗК)

Здатнiсть розв'язувати скJIаднi завда",i" , npoOn.r"
у галузi сценiчнот професiйноi дiяльностi, lцо

(зараховано)), (не зараховано)). За шкалою ECTS -

ди

ý 
* Програпrlli комIIе,геll.гtlостi

передбачас проведення дослiджень таlабо здiйснення
iнновацiй в TeopiT, icTopiT сценiчного мистецтва, KiHo,
театру, театральноi педагогiки та виконаtsства,
застосовувати TeopiT та методи мистецтвознавства,
педагогiКи, психОлогiТ творчостi, культурологii, rцо

ься невизначенiстrо умов i вимог
1 . Здатцiсть до спiлкування державною мовою Б;
i письмово.
2. Здатнiсть спiлкування iноземною мовою.
3. Здатнiсть уявляти сучасну картину cBiTy на
ocHoBi цiлiснот системи гуманiтарних знань,
орiсн"гуватися в цiнностях жит,гя та культури.
4. Володiння культурою мислення, усвiдомлення
мети та вибору шляхiв iT досягненлtя.
5. Вмiння виявляти, ставиl-и та вирittlувати
проблеми.
6. Навички
технологiй.

використання комуttiкацiйних

7. Здатнiсть проявляти розвинутi комунiкативнi та
адаптивнi особистiснi властивостi, Працювати i
взаемодiяти з iншими людьми у рiзних творчих
ситуацiях. Здатнiсть працювати в командi.
8. Здатнiсть до критики та самокритики.
9. Здатнiсть вибуловувати i реалiзовувати стратегiю
i тактику свого iлlтелектуального, культурного,
п рофес i йного саN{орозвитку та самовдосконален ня.
l0. Здатнiсть толерантно сприймати культурнi
рiзниlдi, цiнувати та поважати рiзноманiтностi та
мультикультурностi.
l 1. Здатнiсть самос,гiйно застосовувати мето/lи ,I.a

засоби пiзнання, навчання та самоконтролю дJIя
здобуття нових знань та навичок.
12. Здатнiсть оцiнювати та забезпечувати якiсть
виконуваних робiт.
!l_ЗдатцLс:л _ дI] цlЁ9_эа-ги 9ем,99т!йц9_r_ риявJIя.ги

90-100, в 82-89, C74-8|,D 64-7з, Е б0-63, Fх 35-59, F 1-
З4. Види контролю: гIоточний, пiдсумковий.
Форми контролю: усне та письмове опитування,
тести, KypcoBi роботи, захист звiтiв з практик,



iнiцiативу та лiдерськi якостi.
14. Здатнiсть генерувати HoBi iдеТ BHicTb

Фаховi
компeT,ettтHocTi (ФК)

1. Здurri.r" демонструвати високий piBeHb

виконавськоТ майстерностi та спроможнiсть до

вирiшення основних проблем практичноТ дiяльностi
, р.п.r"uiйнiй, педагогiчнiй та творчiй роботi,
2. Вмiння на особистiсному високому

професiйному piBHi створювати, реалiзовувати i

висловлювати своТ власнi художнi концепцiТ,

3. Здатнiсть усвiдомлювати процеси розвитку
сценiчного мистецтва в iсторичному KoHTeKcTi у

поеднаннi з естетичними iдеями конкретного

iсторичного перiоду.
4, Здатнiсть до глибокого розумiння взаемозв'язку

мiж теоретичними та практичними знаннями з

метою ефективного використання цих знань для

змiцнення власного художнього розвитку,
5. Здатнiсть володiти знанням театральноТ,

театрально-педагогiчнот, методичнот лiтератури та

сценiчного репертуару.
6. Здатнiсть на професiйному plBHl практично

реалiзовувати творчi проскти.
i. Здатнiсть розумiти шляхи iнтерпретаuii

художнього образу у виконавськiй, науковiй та

театраJIьно-педагогiчнiй дiяльностi,
8. iдаrнiстu оперувати професiйною термiнологiсю

у сферi фаховот дiяльностi виконавця, науковця,

викладача,
g. Здатнiсть збирати, аналiзувати, синтезувати

художню iнформачiю та застосовувати if в проriесi

виконавськоТ та педагогiчноТ iнтерпретаrriТ,

10. Здатнiсть на високому якiсному piBHi практично

застосувати педагогiчнi Teopii в сценiчнiй ocBiTi.

l 1. Здатнiсть планувати педагогiчну дiяльнiсть,

окреслювати цiлi та завдання виховання та навчання

з урахуванням вiкових та iндивiдуальних

особливостей учня.
12. Здатнiсть здiйснювати режисерсько-акторську,

редактоРську, менеджерську дiяльнiсть у сферi

сценiчного мистецтва.
13. Здатнiсть аналiзувати процес виконання

вмiти проводити порiвняльний аналiз 
]

виконавських акторських iнтерпретацiй, у

числi, з використанням можливостей

телебачення, IHTepHeTy тощо.

п'сс,
рiзнлrх

тому
радiо,

t1.1даIнiсть __застосовувqти
,IрgдцLцiЙц



альтернативнi iнновацiйнi технологiТ у "р"цавиконавСькоi,(акторськоТ), науковоТ, режисерськоТ,
театрЕLл ьно-педагогi чноТ дiяль HocTi .

15. Здатнiсть сприймати HoBiTHi концепцiТ у сферi
акторськот майстерностi, сценiчного виконавства,
театрозНавства, методологiТ, театральноТ педагогiки
та свiдомо по€днувати iнновацiТ з уст€UIеними
вiтчизнян ими,га свiтовими традицiями,
l6. Зда,гнiсть здiйснення аналiзу сучасних проблем
куJIьтури i мистеrдтва, розумiння фiлософськот та
соцiальноТ природи мистецтва.
1 7. Здатнiсть визначення культурно-мистецьких
явищ та виявлення закономiрностей розвитку
сценiчних видовищних мистецтв.
18. Здатнiсть видi ляти найважливiшу iнформачiю в
процесi розв'язання проблем мистецтва в акторськiй
дiяльностi.
19. Здатнiсть до прогнозування розвитку
iнформацiйних технологiй у сценiчно-театрuпоrоrу
мистецтвi; вiльне володiння техно;tогiями lцодо
створення сценiчного художнього образу у
драматургiТ мистецьких TBopiB.
20. Здатнiсть генерувати задум та здiйснrовати
розробку новоТ художньоТ iдеТ та iT втiлення у TBopi
сцен i чного м истеtI].ва.
21. Здатнiсть до творчот реалiзацiт набутих знань та
yMiHb у професiйнiй дiяльностi як актора на
високому iнтелектуальному та мистецькому piBHi.
22. Здатнiсть до використання професiй"о-профiп"о-
ваних знань при здiйсненi постановки синтетичного
за свосю природою сценiчного твору, участi у скла;li
творчоi групи в процесi його пiдготовки.
2З. Набуття та володiння знанFIяМИ для викладання
професiйно-орiснтованих (з icTopiT, .георiТ 

1.а
практики режисури, звукорежисури, ак.горськоТ
майстерностi) дисциплiн у виtI(их навчаJIьних
закладах, колегiумах мистецького профiлю.
24. Здатнiсть до застосуваFIня знань з TeopiT Драми,
icTopiT театру, icTopiT матерiальноТ куль.гури,
KocTtoмy та побуту, фо"тlьклору та етнографiТ, icTopiT
музики та образотворчого мистецтва, KiHo- та
телемистецтва' iнших видовищних мистецтв Для
творчоi та виробничоТ сценiчноТ дiяльностi.
fоdаmково Dttя ocBimHbo| проzром u:
25. Вмiння проектува.ги .га прово/{и.ги пошlуковi r.а
розвiдувальнi робо,ги в театральгtiй tlедаг,огil(i,



викоFIавствi та мистецтвознавствi.
26. Здатнiсть взасмодiяти з аудиторiсю та в
акторськiй трупi В процесi донесення сценiчного
виконавського (акторського) матерiалу, вiльно i

l, Набути концептуальнi знання, включаючи певнi знання сучасних
досягнень в сценiчному мистецтвi та виробництвi.
2. Набути знання, якi дозволять орiснтуватись у культурних процесах,
мистецькому життi, сценiчнiй дiяльностi.з. Оволодiти культурою сценiчного мовлення, знаннями щодо
узагальнення, ан€uliзу i синтезу в професiйнiй дiяльностi.4. ВиявитИ знаннЯ cyTHocTi процесiв навчання й виховання у вищiй школi,
тх психолого-педагогiчних основ; методiв формування навичок самостiйнот
роботи й розвитку творчИх здiбностей i логiчного мислеFlня особистостi.5. Знати: змiст, принципи та методи роботи рiзних театральних шкiл;,георетиЧнi та практичНi основи акторськоТ майс,герностi та сценiчноТ мови;
основи вокаJIьного мистецтва, видiв та жанрiв, ст,илiстичних особливос.гей
хореографiчного мистецтва, пластичноТ мови класичt{их та бальних танцiв;
основних законiв сценiчного руху.6. Ijабути зr{аF{нЯ для здiйсFIення аналiзУ сценiчних та аулiовiзуальних
TBopiB та використовувати його пiд час акторськоi дiяльностi.7, Умiти використовувати набутi знання цiд час професiйноТ мистецькоТ
сценiчноТ дiяльностi в якостi творчого працiвника (aKTopaj.
8. Умiти здiйснювати професiонаJIьну дiяльнiсть на високому
iнтелектуальному piBHi з урахуванням свiтових досягнень в галчзi
театрального та сценiчного мистецтва.
9, Володiти виконавськими умiннями й навичками професiт, елементами
внутрiшtгtьоТ i зовнilлньоТ технiки.
l0, Умiти кри'ично мисJIити та узагальнювати проблеми сучасного
мистеL(тва пiд час rrрофесiйнiй дiяльностi.
l l ' Умiти самостiйно працювати над сценiчним втiленням рiзних за
х(анрами лiтературних TBopiB засобами сценiчного мовлення; застосовувати
грим лля пiдкреслення характеру сценiчного героя згiдно iз засво€ними,георе,гичними знаннями; умiти професiйI{о володi,ги своТм тiлом, рухами та
плас,гикою.
|2, Умiти встановлювати соцiально-психологiчний комунiкативний
контакт, iндивiдуально opieHToBaHy взасмодitо, що забезпечуе творчий
характер процесу професiйноI дiяльностi i навчання на високому
мистецькому piBHi.
lз, Умiти доносити власнi думки та творчi iдет, висновки, знання та Тх
обгрунт,УваннЯ до осiб, якi с творчими прurli*""ками, чи тих, хl,о навчае.гься
сценi чному мис.геI{тву.

Ц-t|g]у*ц!,:цgуýЕддlgд!]у!ц_lц_LормллюдсьJ9го_,_qцуqgдцt*цlцуда]ц

впевнено репрезентувати своТ iдеТ (хуложню
iнтерпретацiю) пiд час публiчного вистчпч

7 * IIрограмrri результа-I.и IlавчаIlшя
У проrдесi навчаttltя злобувач виlцоТ освiти ,,о*"r,.,,,



рtзноманiття та мультикультурнiсть cBiTy i керуватися у своТй дiяльностi
сучасними принципами толерантносдi, лiалогу i спiвробiтництва.
15. Активно виявляти готовнiсть до прийняття рiшень у складних i
непередбачуваних умовах, що потребус застосування нових rriдходiв та
прогнозування.
16. ВИЗНачати piBeHb особис,гiсного i професiйного розвитку (як актора);
моделювати процес особистiсного творчого самовдосконалення, виявляти
здатнiсть до самоорганiзаuiт професiйнот дiяльностi.
17. Виявляти вiдповiдальнiсть за розвиток мистецьких знань i професiйних
ПРаКТИК, ОцiнкУ стратегiчного розвитку мистецтва, творчого та навчшtьного
колективу.
18. Вiльно Застосовувати ocHoBHi принципи творчого розвитку сценiчного
мистецтва, намагаючись впливати на соцiокультурнi змiни.
l9. КРеативно мислити вiдповiдно до проблематики сценiчного мистецтва,
генерувати iдет, бути рiшrучим у провадженнi FIових стратегiй.
20. РОЗРОбляти iнновацiйнi технологii, застосовувати Iх на практицi,
безперервно пiдвищуrочи у цьому власну квалiфiкацirо. Сформувати
ОСОбИС'гiСнУ Здатнiсть до творчого розвитку, самостiйного та автономного
FIавчання упро/{овж житl,я

не забезlIечеtltIя реа.пiзаltii Ilрограми
Калрове
забе:lltечешIlя

MaTepia.,rbHo-
,гехнiчне

забезпечення

1 00 % науково-педагогiчних працi"пЙпiu *iЙЙiБ
викладання професiйно-орiент,ованих лисциплiн за
спецiальнiстю 026 <Сценiчне мистецтво) мають
вченi ступенi та вченi звання, почеснi звання
Заслужений дiяч мистецтв УкраТни, Заслужений
артист Украiни, Народний артист УкраТни. З метою
пiдвищення фахового рiвня, yci науково-педагогi,лl-ti
працiвники один раз на п'ять poKiB проходяl.ь
стажування, в тому числi закор/_lонне
Освiтня програма забезпечуеться матерiально-
технiчноtо базою (Актова зала, спецiалiзованi
аулиторiТ, мультимедiйнi аулиторiТ), навчально-
методичною документацiсю та матерiалами з ycix
навчальних дисциплiн. Змiст кожноТ началыtоТ
дисциплiни представлено t] локальнiй мережi та
друкованих виданнях, що забезпечус реалiзацiю
ОПП магiстратури. Пiд час практичних занять та
самостiйноТ пiдготовки кожний студе}I,г
забезпечений доступом до мережi It"tTepHeT, баз
даних, бiблiотечних фондiв, It(o формусться за
поtsним перелiком /tисцигt,llitl магiстерськоТпрограми. 

I

Матерiально-технiчне забезпечення вiдповiдас 
l

лiцензiйним вимогам щодо надання ocBiTHix no.r,y,-|
у сферi вищот освiти i с достаr,нiм д.ltя забезпеченн" 

I

I
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- навчальнi корпуси;
- гуртожитки;
- пункт харчування;
- спортивний зал;
- студiя звукозапису;
- мультимедiйне та звукотехнiчне обладнання

(мiкрофони, мiкрофоннi стiйки, акустичнi
системи, музичнi центри, мiкшернi пульти,
програвачi Mi нiдискiв);

Iнформацiйне
Ilавчально-
мет,о/lичIIе
забезпечеtIlIя

в икористання вiртуального навчального середо вища
нацiональноi академiт керiвних кадрiв культури i
мистецтв, авторських пiдручникiв та творчих
сценiчних розробок i методик науково-педагогiчних
праtliвникiв

9 - Ака,,tемiчrlа мобi"rrьнiс,гь
[-Iаltiоrtальна
Kpe/lи,r,Ila
мобiльltiсr,ь

Vliжlrародна
крелит,IIа
мобiльнiсть

на пiдставi двостороннiх договорiв мiж
Нацiональною академiсю керiвних кадрiв культури i
мистецтI] та виIцими навчаJIьними закJIадами
Украj'ни
На пiдставi двостороннiх логоворiгмiж
Нацiональною академiею керiвних кадрiв культури i
мистецтв та вищими навчальними закладами краТн-

FIавчанllя ilrоземlrих
з7lобувачiв вишlоТ
освi,ги

навчання здобувачiв Вищот освiти можливе пiсля
вивчення курсу украТнськоТ мови. lliдготовлено
проект угоди з Куньмiнським коJIеджем мистеIl.гв
(Китай), який перелбачас спiвробiтницr.во в освiтнiй,
науковiй, куль,гурнiй .га мисr.ецькiй дiя"ltьносr.i,
спiльнi формати учас.гi студентiв у культурI{о-
мистецьких заходах, конкурсах, висTавках, лiтнiх
школах iз поглибленого вивчення нацiональних
культур.
Рiшенням ВченоТ ради
керiвних кадрiв культури
201t7 р. створено кафедру

FIацiональгrоТ академiТ
i мистецтв вiд 20 квiтня
IOHECKO зi збереження

1.

культурноТ спадщини

Перелi к ком пoHeltT, ocBiTll ьоТ п pol,paM и та Тх .llогi ч lta шос;riдов lr iс.гь
Розllодtiл змiс,гу ocBi,r,lrboT програми за I-руItами комtlоIlен.гiв т.а

цикJlами пillготовки

L{икл
пiдготовки

I-Iавчального навантаження здобувача вищоТ
q9Е_,:цGр9дцдэ %

ого навантаження здобувачГ*rц"Т-l
gqв_l]ц(крJдgцq ОР_ 

_-|Вибiрковi i Всього 
i

__{9щд91týдц l за весь термlц_]

Обсяг

обов'язковi
компонеIIти



ocBiTHboТ
IIроI-Dами

освi,гньоТ
11рограми

IIавчаFIIJя

l 2 з 4 5

l [{ик"lr загальноТ
пiдготовки

26 26 (28,9%)

2. I]икл професiйноi
пiдготовки

26 38 64 (71,1о^)

Всього за весь TepMiH
навчання

52 (51.8%) з8 (42.2%) 90 ( l00%)

1.1. [Iере"гIiк KoMttollellT ocBiтllboT програми

Код
tllд

lUифр lll:t
i практиlс

Комшоненти ocBiтHboT
програми (навчальнi
дисциплiни, KypcoBi

роботи (проскти),
IIрактики,

квалiфiкацiйна робота)

Кiлькiс,гь
HaBtIaJIbIIIlx
годин/
крели,гiв

(rtlpMir
гliлсумко-

l}o1,o

KOIITPO.jIIO

Семесгр

1 2 J 4 5

1.обов'язковi компоIIеIIти спецiальност
ок1. l онд.1 .0l Педагогiка вищоТ школи

та педагогiчноТ
майстерностi викладача

90lз екзамен 1

oK1.2 онл.1.02 Методсlлогiя i органiзацiя

цqущqвих досJIlджень
90/3 екзамен 1

I}:ltl Itrl cIleItia.;I l,tlllx oBllx l Kol}lIleT,clll ,}lостеи

ок2.1 ()IUI.1.03 IIсихоrlог,iя TeaTpa,,tbHoT

дiяльност,i
27019 диtР.зыriк l

ок2.2 оtlл.1,04 методика викладання

режисури та акторськоТ
майстернос гi

|20l4 диф залiк 2

оI{д.1.05 I liлiсний анаtiз
драматyргiчних,гворiв

210l1 ди(i залiк
екзамен

1,2

ок2.3 онд.1.06 Творчi методи
акторського мистецтва
XX-XXI ст.

l80/6 екзамен 1

ок4 онд.1.07 виробнича практика 90/з диф,залiк l

онд,1.08 виробнича практика 1 50/5 диф.залiк 2

онд.1.09 Виробни.tа пDактика 240l8 лиф.залiк J

А,гестаltiя
оt{д.l .l0 К Bzur iф i Kal tiйна робо-га 540/l 8 диф.залiк

2.Дцqццдлtц_дц9q

I}ибiр за блоками llo

дента

спецlалlзацll

вБ1 ,1 Бс.2^05 Мис,tецтво актора 135/4"5 лиф.залiк
екзамен

l,
2

вБ1.2 двс.2.06 Основи продюсерськоi
дiяльностi в сценiчному
мистеl_(твi

90/3 диф.залiк 1



вБl.з двс.2.07 Сучасна теорiя i практика
естралноТ дiяльностi

зI(fора

l35/4.5 екзамен 1,2

Всього з60l12
3.1 ltiKy (студеlrт оби дисципл жного пепрпi

двс,3.0l Перелiк ЛЬ l
вБ.2.1 двс.з,01.07 Образнi структури

qrчасноi драматургiТ
90/3 лиф,зzuriк 2

вБ,2.2 двс.3.01.08 Iсторiя украiнського
театру

90/3 диф.залiк 2

вБ,2.з двс.з.01.09 сучаснi тенденцii
музичноi драматургiТ

90/3 лиф.залiк 2

двс.3.02 IIерелiк Nч 2
вБ.2.4 двс.3.02.10 Сучасна музика в

сцеtliчному мистецтвi
90/3 лиф.за,riк 2

вБ.2.5 IIBC.3.02.1l flекоративно-хуложнс
оформлення видовиtц

90lз лиф.зzuliк 2

вБ.2.6 двс.3.02.12 Робота режисера з
apT}lcToM естради

90/3 ltиф.запiк 2

Bcbot,o l 80/6
з.2 Itrrбip з переlliкy (с,lу/iен-г обипас блок лисl игl.пiн)

двс.3,03 Блок дисциплiн J\! 1

вБ.3.1 двс.3.02.07 Методика проведення
видовищ та масових свят

90lз лиф.залiк 2

вБ.3.2 двс.3.02.08 Сучасна естрадна музика 90/з екзамен 2
Блок дисциплiн J\Гs 2

вБ.з.з двс.3.02.03 Естрадно-циркова
дiялыtiсть

90lз ли(l.залiк 2

вБ.з,4 /IBC,3.02.04 ме,годика проведення
,rфrдоu_!* 9дl,г

90lз екзамен 2

ljлок l{лtсциll;riн N!] З
вБ.3.5 /lI]с,з,0з,0l Ме'гоiiика гIроtsедення

видовищ т,а масових свят
90/3 диф.залiк 2

вБ.3.б двс.3.02.12 Методика проведення
весi.llьних свя,г

90/3 екзамен 2

lJcbtll il l80/6
Bcbo1-o за освi.гньо-
професiйну
Програму

2700l90

у тому числi:
обов'язковi компоненти
за спецiалiзацiя ми

960lз2

Вибiрковi компонеlIти 720l24

,]
1 з ко:



2.2 CTpyt{,гyptlo-Jlol.i.llta схема OI I

l Kvpc
2

ll курс
3

IIедагогiка вищоi'
школи ,га пе/]агогiчна

майстернiсть викладача

психологiя вищоi
школи

методика викладання майстерностi актоТеатрально-
видовищна дiяльнiст.ь

Акторське мистеtIтво

Ме,годологiя i

органiзашiя наукових
дослiд>tсень Сучаснi тенденцiТ

музичноi лраматургiТ

Музика в

lзуtulьних жанрах
Сучасна естрадна муз

Робота актора з

режисером естради

Сучасна теорiя i прdктика естрадноi дiял

акторськоТ дiяльностi
Методика проведенн

обрядових свят
rцних,заходiв

МIистец,гво aKтopa

ме,годика проведенItя видовищ i аlсових свяl,

Образнi с,груктури сучас
ппаматvпгl l

сторiя украТнського театру

l,{iлiониri анаriз
Iсторiя украiнського театру

,Щекоративно-художн€
оtРормлення видовиtttпсихологiя акт

дiял t,HocTi

Метоllика провеl(ення
обрядсlвих свят

Методика проведеtlн
идовищ i масових свят

Методика проведення
весiльних свя,г

Виробнича tlрак,гика

ГIередли гrлсlм на пра KT1,1 ка

[Jиробнича практика Квал iфi KaLti й на робо.га



3. Форма аr,естацiТ здобувача вищоТ освi.ги

Атестацiя випусКникiв ocBiTHboT програми <Акторська MaйcTeplricTb>>
спецiальностi 026 <Сценiчне мистецтво)) проводиться у формi Ъu*".rу
магiстерськот роботи та завершусться видачею документiв встановленого
зразка про присудження iм ступеня магiстра iз присвоснням квалiфiкацiТ:
актор.

Атестацiя здiйснюеться вiдкрито i публiчно.

4. Ма,гри uя вiдповiдltостi за гаJr ьн их rI poгpaм tI их ком tleTerlr-llocTeй
ком ttotIetIT,a м ocBiT.tt ьоi ll pol,paM и

N

a.)

.а ý
м

и
aа

\о

м
г*

aч

ф

aч

о\

ал

бl

aч

.а

()K1.1 -+- + + + +, + +
oK1.2. + + + + +
ок1.3. + + +
ок1.4. + + + + +
ок1.5. + + + + +
окt.б. + + + + +
()It1.7. + + + + + +
ок 1.8 + + + + + + + + t + + + +
OKl.9 + + + + + + + + + +
ок2.1 + + + + + + +
ок2.2. + +, + + + +
ок2.3. + + + + + + +
вБ1.1 + + + +- +
lJБ1.2 + + + + +
I]Б1.3 + + +
вБ1.4 + + -]- + + +
вБ1.5 + + + +
I]I;.2.1 + + + + + + +
вБ.2.2 + + + + + +
вБ.2.3 + + + + + +
вБ.2.4 + + + + +
вБ.2.5 + + +
I]Б.2.6 ]- + + -| -1-

tJБ.3.1 + + + + +- + + +
ItБ.з.2 -| -+

вБ.].3 + +- + +

I}Б.3.4 + + + + +
l}Б.з.5 + + + + + +
вБ.3.6 + + ,+
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