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І. Преамбула
Стандарт вищої освіти. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.
Ступінь бакалавр. Галузь знань 02 Культура і мистецтво, спеціальність
026 «Сценічне мистецтво».
Затверджено та введено в дію Наказом Міністерства освіти і науки України від
30.06.2021 р. № 741.
Розробники стандарту члени підкомісії спеціальності 026 «Сценічне
мистецтво» науково-методичної комісії з Культури і мистецтва сектору вищої
освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України:
Наказ МОН України від № 375 06.04.2016 р.
Бучма Ольга Євгеніївна – кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри
естрадних жанрів Київської муніципальної академії естрадного та циркового
мистецтв;
Гордєєв Сергій Іванович – кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений
діяч мистецтв України, завідувач кафедри режисури Харківської державної
академії культури;
Деркач Світлана Миколаївна – кандидат мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри мистецтв Приватного ВНЗ «Київський університет культури»;
Партола Яна Вікторівна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри
театрознавства Харківського національного університету мистецтв імені
І. П. Котляревського;
Ржевська Майя Юріївна – доктор мистецтвознавства, професор, професор
кафедри театрознавства Київського національного університету театру, кіно і
телебачення імені І. К. Карпенка-Карого;
Стрельчук Вікторія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри режисури естради та масових свят Київського національного
університету культури і мистецтв.
Наказ МОН України № 582 від 25.04.2019 р.
Владимирова Наталія Вікторівна – доктор мистецтвознавства, професор
кафедри театрознавства Київського національного університету театру, кіно і
телебачення імені І.К. Карпенка-Карого;
Гарбузюк Майя Володимирівна – доктор мистецтвознавства, доцент кафедри
театрознавства та акторської майстерності Львівського національного
університету імені Івана Франка;
Даць Ірина Вільямівна – професор кафедри оперної підготовки та музичної
режисури Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського,
доцент, Народна артистка України;
Партола Яна Вікторівна – кандидат мистецтвознавства, декан театрального
факультету, доцент кафедри театрознавства Харківського національного
університету мистецтв імені І. П. Котляревського;
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Татаренко Марина Геннадіївна – кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри режисури та майстерності актора Київського національного
університету культури і мистецтв.
Стандарт розглянуто і схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності
026 Сценічне мистецтво Науково-методичної комісії № 3 з Культури і мистецтва
Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, протокол № 4 від
20.02.2016 р.
Стандарт розглянуто на засіданні сектору вищої освіти Науково-методичної ради
Міністерства освіти і науки України (протокол № 12 від 21.02.2017 р.).
Фахову експертизу проводили:
Клековкін Олександр Юрійович, доктор мистецтвознавства, професор,
заслужений діяч мистецтв України, завідувач відділу естетики ІПСМ;
Кужельний Олексій Павлович, народний артист України, професор, художній
керівник Київської академічної майстерні театрального мистецтва «Сузір’я».
Методичну експертизу проводили:
Калашнікова Світлана Андріївна, доктор педагогічних наук, професор,
директор Інституту вищої освіти НАПН України; Національний експерт з
реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+;
Луговий Володимир Іларіонович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний
член, перший віце-президент НАПН України, Національний експерт з
реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+;
Таланова Жаннета Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, с.н.с.,
менеджер з аналітичної роботи Національного Еразмус+ офісу в Україні.
Стандарт розглянуто Міністерством культури України та Федерацією
роботодавців України.
Стандарт розглянуто після находження всіх зауважень та пропозицій та
схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво»
Науково-методичної комісії № 3 з культури і мистецтва Науково-методичної ради
Міністерства освіти і науки України.
Стандарт погоджено рішенням Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти від 18.05.2021 р. протокол № 8.
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ІІ. Загальна характеристика
Рівень
вищої
освіти
Ступінь,
що
присвоюється
Назва галузі знань
Назва
спеціальності
Форми
здобуття
вищої освіти
Освітня
кваліфікація
Опис предметної
області

Перший (бакалаврський) рівень
Бакалавр
02 Культура і мистецтво
026 Сценічне мистецтво
Очна, заочна, дуальна

Бакалавр сценічного мистецтва за спеціалізацією
(зазначити назву спеціалізації за наявності)
Об`єкти вивчення та діяльності: сценічне мистецтво як
мистецький феномен, теорія та практика сценічного
мистецтва та освіти.
Цілі навчання: підготовка фахівців здатних розв’язувати
складні спеціалізовані задачі у сфері сценічного
мистецтва.
Теоретичний зміст предметної області: ключові
поняття, концепції, засади сценічного мистецтва,
сценічне мистецтво як соціокультурний та мистецький
феномен, теорія та практика сценічного мистецтва.
Методи, методики та технології:
- методи мистецтвознавства;
- методи створення, методики аналізу, технології
відтворення та критичної рецепції сценічного тексту;
- моделювання багатовимірної професійної реальності;
технології підготовки, випуску, організаційного та
педагогічного супроводу, просування, репродукування,
презентації, популяризації сценічного продукту;
- інформаційні та комунікативні технології.
Інструменти та обладнання:
комп’ютерне
та
програмне
забезпечення;
мультимедійні засоби у сфері сценічного мистецтва;
- обладнання для створення, фіксації та дослідження
продуктів сценічного мистецтва.
Академічні права Випускники мають право здобувати вищу освіту на
другому (магістерському) рівні, набувати додаткових
випускників
кваліфікацій в системі освіти дорослих.

6

ІІІ. Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за
освітніми програмами відповідної спеціальності, та їх результатів навчання
(зміни внесено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
28.05.2021 № 593)
Для здобуття освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 026 Сценічне
мистецтво можуть вступати особи, що здобули повну загальну середню освіту або
освітній рівень «молодший бакалавр».
Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший
бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в порядку,
визначеному законодавством.
ІV. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня бакалавра
Сценічного мистецтва
Обсяг освітньої програми бакалавра на базі повної загальної середньої
освіти становить 240 кредитів ЄКТС.
Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого
бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) заклад вищої
освіти має право визнати та перезарахувати не більше 120 кредитів ЄКТС,
отриманих в межах попередньої освітньої програми молодшого бакалавра
(молодшого спеціаліста) зі спеціальності 026 Сценічне мистецтво, і не більше
60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми
молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за іншими спеціальностями. На
основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад вищої освіти має право
визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані за попередньою освітньою
програмою фахової передвищої освіти, обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС.
Мінімум 50% освітньої програми має бути скеровано на забезпечення
загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, визначених цим
Стандартом вищої освіти.
Мінімальний обсяг навчальних і виробничих практик становить 12 кредитів
ЄКТС.
V. Перелік компетентностей випускника
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у сфері
Інтегральна
компетентність сценічного мистецтва із застосуванням теорій та методів
мистецтвознавства, театральної педагогіки, психології
творчості, культурології.
ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
Загальні
усвідомлювати
цінності
громадянського
компетентності суспільства,
(вільного демократичного) суспільства та необхідність його
сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.

7

ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі
розуміння історії та закономірностей розвитку предметної
області, її місця у загальній системі знань про природу і
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.
ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК05. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК06.
Здатність
використовувати
інформаційні
і
комунікаційні технології.
ЗК07. Здатність працювати в команді.
ЗК08.
Цінування
та
повага
різноманітності
та
мультикультурності.
СК01. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку
Спеціальні
нової художньої ідеї та її втілення у творі сценічного
(фахові,
мистецтва.
предметні)
компетентності СК02. Здатність до творчого сприйняття світу та його
відтворення у художніх сценічних образах.
СК03. Здатність до ефективної діяльності у колективі в
процесі створення сценічного твору, керівництва роботою і /
або участі у складі творчої групи в процесі його підготовки.
СК04. Здатність до професійного опанування змістових
(інформаційного, виразно-образного) рівнів сценічного твору.
СК05. Здатність до публічної презентації результату своєї
творчої (інтелектуальної) діяльності.
СК06. Здатність до оперування специфічною системою
виражальних засобів при створенні та виробництві сценічного
твору.
СК07. Здатність до розуміння та оцінювання актуальних
культурно-мистецьких процесів.
СК08. Здатність оперувати новітніми інформаційними й
цифровими технологіями в процесі реалізації художньої ідеї,
осмислення та популяризації творчого продукту.
СК09. Здатність співвідносити особисте розуміння художньої
ідеї та твору із зовнішнім контекстом.
СК10. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу
нових складних ідей у творчо-виробничій сценічній
діяльності.
СК11.Здатність до спілкування з широкою професійною та
науковою спільнотою та громадськістю з питань сценічного
мистецтва та виробництва, до взаємодії із представниками
інших творчих професій.
СК12. Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та
практичний досвід фахівцям і нефахівцям.
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СК13. Здатність розробляти і реалізовувати просвітницькі
проєкти з метою популяризації сценічного мистецтва в
широких верствах суспільства, в тому числі і з використанням
можливостей театральної преси, телебачення, Інтернету.
СК14. Здатність аналізувати твори літератури і мистецтва на
основі критичного осмислення теорій, принципів, методів і
понять сценічного мистецтва.
СК15. Здатність вільно орієнтуватися у напрямах, стилях,
жанрах та видах сценічного мистецтва, творчій спадщині
видатних майстрів.
СК16. Здатність враховувати етичні засади професійної
діяльності.
СК 17. Здатність враховувати економічні, організаційні та
правові аспекти професійної діяльності.
VІ. Нормативний зміст підготовки бакалаврів сценічного мистецтва,
сформульований у термінах результатів навчання
ПР01. Визначати взаємозв’язок цінностей громадянського суспільства із засадами
розвитку сфери культури й мистецтва в Україні.
ПР02. Мати концептуальні наукові та практичні знання у сфері сценічного
мистецтва.
ПР03. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною
мовами усно і письмово.
ПР04. Здійснювати пошук необхідної інформації у професійній літературі, в
мережі Інтернет та інших джерелах.
ПР05. Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване програмне
забезпечення до розв’язання відповідних задач професійної діяльності у сфері
сценічного мистецтва.
ПР06. Аналізувати проблемні ситуації й приймати обґрунтовані рішення для їх
розв’язання.
ПР07. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір.
ПР08. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для показу
(демонстрації), самостійно обирати критерії для його оцінки.
ПР09. Співвідносити мистецькі ідеї та твори із соціальним, культурним та
історичним контекстом для глибшого їх розуміння.
ПР10. Обирати оптимальні художньо-виражальні та технічні засоби відтворення
креативного задуму при реалізації сценічного твору (проєкту).
ПР11. Розуміти сценічне мистецтво як художній та соціокультурний феномен,
знати специфічні відмінності художньої мови театру та перформативних
мистецтв.
ПР12. Організовувати, планувати та провадити театрально-педагогічну діяльність.
ПР13. Знати основні етапи (епохи, стилі, напрямки) у розвитку театру, літератури,
образотворчого мистецтва, музики, кіно; основні факти про видатних
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особистостей у сфері мистецтва; класифікувати види та жанри сценічного
мистецтва.
ПР14. Самостійно ідентифікувати напрями та концепції сценічного мистецтва у
контексті сучасного художнього життя.
ПР15. Аналізувати та оцінювати досягнення художньої культури, твори
літератури та мистецтва з урахуванням історичного контексту. Здійснювати
аргументований критичний аналіз творів сценічного мистецтва. Виявляти
тенденції розвитку сучасного мистецько-художнього процесу.
ПР16. Визначати творчі можливості та перспективи особистого розвитку,
здійснювати психологічну саморегуляцію.
ПР17. Аналізувати та враховувати естетичні запити глядачів.
ПР18. Знати основні закони психології творчості
ПР19. Управляти складною професійною діяльністю у сфері сценічного
мистецтва з урахуванням правових, економічних та етичних аспектів.
ПР20. Організовувати та керувати професійним розвитком осіб та груп,
розробляти та реалізовувати творчі проєкти.
ПР21. Презентувати результати професійної діяльності та проєктів у сфері
сценічного мистецтва, доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї,
проблеми, рішення, аргументацію та власний досвід.
VІІ. Атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Форми
атестації
здобувачів
вищої
освіти
Вимоги
до
кваліфікаційної
роботи

Державна атестація здійснюється у формі
публічного захисту кваліфікаційної роботи або
демонстрації творчого проєкту.
Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання
складної спеціалізованої задачі або практичної та/або
наукової проблеми відповідного рівня у сфері
сценічного мистецтва із застосуванням теорії та
методики предметної галузі та сфери професійної
діяльності. Кваліфікаційна робота не повинна містити
академічного плагіату, списування та фальсифікації.
Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті
закладу вищої освіти або його структурного
підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.

VIIІ. Вимоги до створення освітніх програм підготовки за галуззю знань
або групою спеціальностей (у стандартах рівня молодшого бакалавра),
міждисциплінарних освітньо-наукових програм (у стандартах магістра та
доктора філософії)
На бакалаврському рівні створення освітніх програм підготовки за галуззю
знань або групою спеціальностей та міждисциплінарних освітньо-наукових
програм не передбачено.

10

IХ. Вимоги професійних стандартів у разі їх наявності
Повна назва та реквізити відповідного
Професійного стандарту
Особливості Стандарту вищої освіти,
пов’язані з наявністю Професійного
стандарту

Професійного стандарту немає

X. Додаткові вимоги до організації освітнього процесу для освітніх
програм з підготовки фахівців для професій, для яких запроваджене
додаткове регулювання (за необхідності)
Додаткових вимог немає.
XI. Додаткові вимоги до структури освітніх програм, необхідних для
доступу до професій, для яких запроваджене додаткове регулювання (за
необхідності)
Додаткових вимог немає.
VІI. Перелік нормативних документів, на яких базується даний стандарт
1. Закон
України
«Про
вищу
освіту»
–
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
2. Закон України «Про освіту» – http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/214519.
3. Національний
класифікатор
України:
Класифікатор
професій
ДК 003:2010. – https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10
4. Національна
рамка
кваліфікацій,
2011
–
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.
5. Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти 2015 – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2662015-п.
6. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти.
Затверджені Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. № 600 (у
редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 30.04.2020 р. № 584.
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/2020-metodrekomendacziyi.docx
Генеральний директор директорату
фахової передвищої, вищої освіти

Олег ШАРОВ
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Пояснювальна записка
Стандарт вищої освіти містить вимоги до освітніх програм підготовки
бакалаврів за спеціальністю 026 – «Сценічне мистецтво» стосовно:
 обсягу кредитів ЄКТС, необхідного для здобуття освітнього ступеня
«бакалавр» зі спеціальності 026 – «Сценічне мистецтво»;
 рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за відповідною освітньою
програмою, та результатів їх навчання;
 переліку обов’язкових компетентностей випускника;
 нормативного змісту підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованого
у термінах результатів навчання;
 форм атестації здобувачів вищої освіти.
Вимоги до компетентностей та результатів навчання узгоджені між собою та
відповідають дескрипторам Національної рамки кваліфікацій.
Таблиця 1 демонструє відповідність визначених Стандартом компетентностей
та дескрипторів НРК, а таблиця 2 – відповідність результатів навчання та
компетентностей.
Заклади вищої освіти мають право використовувати власні формулювання
спеціальних (фахових) компетентностей і результатів навчання, забезпечуючи при
цьому, щоб сукупність вимог освітньої програми повністю охоплювала всі вимоги
стандарту.
Заклад вищої освіти самостійно визначає перелік дисциплін, практик та інших
видів навчальної діяльності, необхідний для набуття визначених Стандартом
компетентностей. Наведений у Стандарті перелік компетентностей і результатів
навчання не є вичерпним. Заклади вищої освіти при формуванні освітніх програм
можуть зазначати додаткові вимоги до компетентностей і результатів навчання.
Заклад вищої освіти має право запроваджувати додаткові форми атестації
здобувачів вищої освіти.
Навчання за спеціальністю «Сценічне мистецтво» передбачає широкий
комплекс знань та умінь, які випускник може реалізувати у різноманітних видах
професійної діяльності: виконавській, постановочній, адміністративноменеджерській, сценарно-драматургічній, аналітично-критичній, педагогічній,
популяризаторській та ін. Стандарт визначає вимоги, що є спільними для всіх
освітніх програм та випускників.
Набуття визначених цим Стандартом компетентностей, дозволяє
випускнику досягати конкуретноспроможності на ринку праці у галузі мистецтва
та культури.
Заклад вищої освіти може передбачати в освітній програмі присвоєння
професійних кваліфікацій за умови відповідності цих кваліфікацій та критеріїв їх
присвоєння відповідним професійним стандартам та за умови визначення вимог і
процедур присвоєння цих кваліфікацій.
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Таблиця 1
Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК
Класифікація
компетентностей
(результатів
навчання) за НРК

Знання
Зн1
Концептуальні
наукові та практичні
знання,
критичне
осмислення
теорій,
принципів, методів і
понять
у
сфері
професійної діяльності
та/або навчання

ЗК1
ЗК2
ЗК3
ЗК4
ЗК5
ЗК6
ЗК7
ЗК8
СК1
СК2
СК3
СК4
СК5
СК6
СК7
СК8
СК9
СК10
СК11
СК12
СК13
СК14
СК15
СК16
СК17

Зн1
Зн1
Зн1
Зн1
Зн1
Зн1
Зн1
Зн1
Зн1
Зн1
Зн1
Зн1
Зн1
Зн1
Зн1
Зн1
Зн1

Уміння/Навички
Ум1 Поглиблені когнітивні та
практичні
уміння/навички,
майстерність
та
інноваційність
на
рівні,
необхідному для розв'язання
складних
спеціалізованих
задач і практичних проблем у
сфері професійної діяльності
або навчання

Комунікація
К1
Донесення
до
фахівців і нефахівців
інформації,
ідей,
проблем,
рішень,
аргументації та власний
досвід
К2 Збір, інтерпретація та
застосування даних
К3
Спілкування
з
професійних питань, у
тому числі іноземною
мовою, усно та письмово

Відповідальність і автономія
АВ1 Управління складною технічною або
професійною діяльністю чи проєктами
АВ2 Спроможність нести відповідальність
за вироблення та ухвалення рішень у
непередбачуваних
робочих
та/або
навчальних контекстах
АВ3 Формування суджень, що враховують
соціальні, наукові та етичні аспекти
АВ4
Організація
та
керівництво
професійним розвитком осіб та груп
АВ5 Здатність продовжувати навчання із
значним ступенем автономії

Ум1
Ум1

К1
К2
К3
К3
К1, К3
К1,К2, К3
К1, К3
К1, К2
К1, К2
К1, К3
К1, К2
К1, К3
К1, К2
К1, К2, К3
К1, К2, К3
К2
К2
К1, К3
К1, К3
К1, К2, К3
К2, К3
К1, К2
К1, К3
К2, К3

АВ2, АВ3
АВ1
АВ1, АВ3
АВ1, АВ5
АВ1, АВ2, АВ4, АВ5
АВ1, АВ5
АВ1, АВ2, АВ3
АВ1, АВ2
АВ3
АВ1, АВ2, АВ4
АВ3, АВ5
АВ3, АВ5
АВ1, АВ3
АВ3, АВ5
АВ3
АВ3
АВ1, АВ2, АВ3
АВ3,
АВ1
АВ1, АВ2, АВ4
АВ3,АВ5
АВ3
АВ2, АВ3, АВ4
АВ1, АВ2, АВ4

Ум1
Ум1
Ум1
Ум1
Ум1
Ум1
Ум1
Ум1
Ум1
Ум1
Ум1
Ум1
Ум1
Ум1
Ум1
Ум1
Ум1
Ум1
Ум1
Ум1
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Таблиця 2
МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ВИЗНАЧЕНИХ СТАНДАРТОМ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ТА
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Інтегральна

Компетентності
Загальні компетентності

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

+

+
+

+

+

+

+

СК-16

+

СК-15

+

СК-14

+

+

+
+

+

СК-13

+

+

СК-12

+

СК-10

+

СК-9

+

СК-8

+

СК-7

+

СК-6

+

СК-5

+

СК-4

+

СК-3

ЗК-7

ЗК-6

ЗК-5

+

+

СК-11

+

+

ЗК-4

ЗК-2

ЗК-3
+

СК-2

+

+

СК-1

+

ЗК-8

ПР01.
Визначати
взаємозв’язок
цінностей громадянського суспільства із
засадами розвитку сфери культури й
мистецтва в Україні.
ПР02. Мати концептуальні наукові та
практичні знання у сфері сценічного
мистецтва.
ПР03.
Вільно
спілкуватися
з
професійних питань державною та
іноземною мовами усно і письмово.
ПР04. Здійснювати пошук необхідної
інформації у професійній літературі, в
мережі Інтернет та інших джерелах.
ПР05. Застосовувати сучасні цифрові
технології та спеціалізоване програмне
забезпечення
до
розв’язання
відповідних
задач
професійної
діяльності
у
сфері
сценічного
мистецтва.
ПР06. Аналізувати проблемні ситуації й
приймати обґрунтовані рішення для їх
розв’язання.
ПР07. Генерувати та концептуалізувати
художню ідею та твір.
ПР08.
Обирати,
аналізувати
та
інтерпретувати художній твір для
показу
(демонстрації),
самостійно

ЗК-1

ІК

Програмні результати навчання

+

+

+
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обирати критерії для його оцінки.
ПР09. Співвідносити мистецькі ідеї та
твори із соціальним, культурним та
історичним контекстом для глибшого їх
розуміння.
ПР10. Обирати оптимальні художньовиражальні
та
технічні
засоби
відтворення креативного задуму при
реалізації сценічного твору (проєкту).
ПР11. Розуміти сценічне мистецтво як
художній та соціокультурний феномен,
знати специфічні відмінності художньої
мови театру та перформативних
мистецтв.
ПР12. Організовувати, планувати та
провадити
театрально-педагогічну
діяльність.
ПР13. Знати основні етапи (епохи,
стилі, напрямки) у розвитку театру,
літератури, образотворчого мистецтва,
музики, кіно; основні факти про
видатних
особистостей
у
сфері
мистецтва; класифікувати види та
жанри сценічного мистецтва.
ПР14.
Самостійно
ідентифікувати
напрями та концепції сценічного
мистецтва у контексті сучасного
художнього життя.
ПР15. Аналізувати та оцінювати
досягнення художньої культури, твори
літератури та мистецтва з урахуванням
історичного контексту. Здійснювати
аргументований
критичний
аналіз
творів сценічного мистецтва. Виявляти
тенденції
розвитку
сучасного
мистецько-художнього процесу.
ПР16. Визначати творчі можливості та
перспективи
особистого
розвитку,
володіти
основними
засобами
психологічної саморегуляції.
ПР17. Аналізувати та враховувати
естетичні запити глядачів.
ПР18. Знати основні закони психології
творчості.
ПР19.
Управляти
складною
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професійною діяльністю у сфері
сценічного мистецтва з урахуванням
правових, економічних та етичних
аспектів
ПР20. Організовувати та керувати
професійним розвитком осіб та груп,
розробляти та реалізовувати творчі
проєкти.
ПР21.
Презентувати
результати
професійної діяльності та проєктів у
сфері сценічного мистецтва, доносити
до фахівців і нефахівців інформацію,
ідеї, проблеми, рішення, аргументацію
та власний досвід.
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