
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК

на освітиш програму «Сценічне мистецтво» на 2019 -2020 н.р. 

першого (бакалаврського) рівня 

галузі знань 02 Культура і мистецтво 

спеціальності 026 «Сценічне мистецтво»

Освітньо-професійна програма, складена для студентів КВНЗ «Ужгородський коледж 

культури і мистецтв», реалізується за спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво», перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти і включає комплекс документів і матеріалів, 

розроблених відповідно до сучасних вимог.

Обсяг ОП складає 240 кредитів ЄКТС, включає всі види аудиторної та самостійної 

роботи студентів, що націлена на здобуття ними навичок, вмінь га знань фахівців сфери 

сценічного мистецтва. Також Oil передбачено практики і контроль якості засвоєння 

студентами освітньо-професійної програми. Підходи, методи та технології викладання 

навчального матеріалу надають вкрай необхідну можливість отримувати всі необхідні
МІ иктичш компетентності.

Зміст 011 «Сценічне мистецтво» регламентує мету, завдання, очікувані результати 

навчання, зміст, умови, технологію реалізації освітнього процесу, оцінку якості підготовки 

бакалавра за даною спеціальністю. Структура ÖI1 включає загальну інформацію, 

характеристику освітньої програми, напрямки подальшого працевлаштування та 

продовження освіти, опис особливосзей та методики викладання, програмні компетентності, 

програмні результати навчання, таблицю відповідності навчальних дисциплін програмним 

компетентностям та результатам навчання, перелік дисциплін освітньої програми, форми 

■ підсумкової атестації здобувачів вищої осві ти.

Метою Ü1I є забезпечення підготовки бакалавра з галузі знань Культура і мистецтво, 

cjn^nia.плюсі і «Сценічне мистецтво»; надання студентам знані, з історії, теорії та практики 

сценічного мистецтва (за спеціалізаціями) з акцентом на здатність до творчого сприйняття
І . .

світу та глибокого розуміння актуальних культурно-мистецьких процесів сучасності, 

генерування креативних ідей, їх розробку й реалізацію у творах сценічного мистецтва з 

подальшою презентацією результатів своєї професійно-творчої діяльності.

Представлена ОП передбачає, що в результаті освоєння програми у випускника- 

бакалавра повинні бути комплексно сформовані загальні та професійні компетентності (за 

переліком). Додамо, що представлена ОП охоплює важливі сучасні компетентності 

спеціалістів творчої сфери, а саме здатність до абстрактного мислення й творчого осягнення



світу, інтерпретації га презентації образів за допомогою відповідних засобів мистецького 

висловлення, а також до критичного аналізу та синтезу комплексних багаторівневих творів.

В цілому, освітня програма «Сценічне мистецтво» першого (бакалаврського) рівня 

| | | | | | Ш б ї  освіти за спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво» галузі знань 02 Культура і

тмистецтво відповідає вимогам, вона мас комплексний цільовий підхід до підготовки' 1 ’! !! ' •
кваліфікованого бакалавра сценічного мистецтва та рекомендується для реалізації у КВНЗ 

«Ужгородський коледж культури і мистецтв».
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