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ВСТУП 

 
Варіативна частина освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки 

фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за 
спеціальністю 5.02020101 Акторське мистецтво є документом, у якому 
визначається нормативний зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, 
обсягу, рівня освітньої та професійної підготовки фахівця освітньо-кваліфіка-
ційного рівня молодший спеціаліст. 

Ця освітньо-професійна програма підготовки фахівця освітньо-
кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 5.02020101 
Акторське мистецтво складена на основі галузевої компоненти державних 
стандартів вищої освіти і використовується при:  

 
− розробленні й корегуванні навчальних планів і програм навчальних 

дисциплін; 
− розробленні комплексних кваліфікаційних завдань; 
− визначенні змісту навчання як бази для опанування новими 

спеціальностями, отримання певних кваліфікацій. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

1. Галузь знань:  0202 Мистецтво 
2. Спеціальність:  5.02020101 Акторське мистецтво 
3. Кваліфікація:  3474 актор (заклади культури та мистецтв)         
                                        3476 керівник аматорського театрального колективу                                                 
4. Термін навчання: 3 роки 10 місяців (на основі базової загальної середньої 

освіти) 
5. Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст 
6. Узагальнений обʼєкт діяльності:  виконання акторської роботи, 

організація і  проведення творчої роботи у школах мистецтва 
  

Дана варіативна частина освітньо-професійної програми підготовки 
фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за 
спеціальністю 5.02020101 Акторське мистецтво встановлює: 

− нормативну частину змісту навчання у навчальному процесі ВНЗ, його 
інформаційний обсяг та рівень засвоєння у процесі підготовки 
відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики; 

− рекомендований перелік навчальних дисциплін підготовки фахівців; 
− форми державної атестації;  
− нормативний термін навчання. 

 
 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
 

    У цій варіативній частині освітньо-професійної програм є посилання на 
такі державні та галузеві стандарти України: 

- «Класифікатор професій» ДК 003:2010 
- Державний класифікатор України. Класифікація видів економічної 

діяльності ДК 009–96; 
- Освітньо-кваліфікаційна характеристика. 

 
 

3. ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ 
 

У даній освітньо-професійній програмі для формування шифрів 
застосовуються наступні скорочення назв циклів підготовки, до яких віднесено 
блоки змістовних модулів: 

ГЕ - гуманітарної і соціально-економічної підготовки; 
ФП – фундаментальної підготовки; 
ПП - професійної та практичної підготовки 
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4. РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
 ТА МАКСИМАЛЬНИЙ ЧАС НАВЧАННЯ ЗА ЦИКЛАМИ ПІДГОТОВКИ 

 
4.1. Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки: 

♦ гуманітарної та соціально-економічної підготовки; 
♦ фундаментальної підготовки; 
♦ професійної (професійно-орієнтованої) та практичної підготовки, що разом з 

попередніми циклами забезпечує зазначений освітньо-кваліфікаційний 
рівень. 

4.2. Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівця та 
максимальний навчальний час за циклами підготовки подано в таблиці  
Додатка А. 

 
5.  НОРМАТИВНА ЧАСТИНА ЗМІСТУ  

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
 

5.1.Систему знань у вигляді системи змістових модулів щодо складання 
узагальнених структур діяльності, поданих в ОКХ в змісті умінь, визначено у  
таблиці Додатка Б.  

5.2. Система блоків змістових модулів, у які групуються змістові модулі,  
наведені у таблиці Додатка В. 

 
6. РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 
6.1. У таблиці Додатка Г зазначений рекомендований перелік навчальних 

дисциплін, визначені блоки змістових модулів, що входять до кожної з них, 
встановлена мінімальна кількість навчальних годин/кредитів їх вивчення. 

6.2. Навчальний заклад має право змінювати назви навчальних дисциплін 
і розподіл змістових модулів у них. 

 
 

7. ВИМОГИ ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ  
 

      7.1 Державна атестація здійснюється державною екзаменаційною 
(кваліфікаційною) комісією після завершення навчання і виконання студентами 
навчального плану у повному обсязі у формі державного комплексного 
кваліфікаційного екзамену з фаху. 
      7.2   Державним випробуванням з фаху є вистава. Кількість дипломних 
вистав має бути достатньою для виявлення рівня сформованості у студентів 
передбачених кваліфікаційною характеристикою знань, умінь та навичок 
професійного актора. З урахуванням кількісного складу навчальної групи число 
дипломних вистав  не може бути менше трьох і більше п’яти. Студент  повинен 
мати не менше двох ролей, різних за стилем та жанром. Складовою дипломного 
показу може бути театралізована концертна програма.  
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      7.3 Студент має продемонструвати володіння елементами акторської 
професії, бути дійовим і органічним, відчувати стильові особливості вистави, 
демонструвати вміння працювати в ансамблі. Його робота  має засвідчити 
розуміння наскрізної дії ролі, її над завдання, самостійність у пристосуваннях, 
які її виявляють. Студент повинен продемонструвати уміння володіти гримом, 
використовувати театральний костюм для створення сценічного образу, 
виявляти пластичну виразність, голосову і вокальну підготовку. 
      7.4 Складання державних екзаменів проводиться гласно, відкрито, 
наближено до умов професійного театру. 
      7.5 Результати державної атестації студентів аналізуються і виставляються у 
формі оцінки шляхом відкритого обговорення з участю членів ДЕК. У процесі 
обговорення ДЕКом  атестації студента художній керівник курсу в разі 
необхідності дає оцінку морально-етичних якостей студента, рівню його 
дисциплінованості і працездатності. 
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Додаток А 

Розподіл змісту освітньо-професійної програми 
 та максимальний навчальний час за циклами підготовки 

 

№ Цикли навчальних дисциплін 
 Навчальний час/ год Кредити  

1 Загальноосвітня підготовка 1840  
 Разом   

Нормативна частина 

1 Цикл гуманітарної та соціально-
економічної підготовки 702 19,5 

2 Цикл фундаментальної підготовки 594 16,5 

3 Цикл професійної та практичної 
підготовки 3870 107,5 

 Разом 5166 143,5 
Вибіркова частина 

1 Професійна та практична підготовка 1044 29,0 
 Разом 1044 29,0 
 Практична підготовка 
1 Практична підготовка 270 7,5 

 Разом 270 7,5 
   

Всього: 6480 180,0 
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                                                                                        Додаток Б 
                                                                                   Система змістових модулів 

 

Уміння Шифр 
уміння Назва змістового модуля Шифр 

змістового модуля 
У складі групи фахівців мистецтва, зокрема сфери  
театру, виходячи із специфіки діяльності у сфері 
мистецтва та ЗМІ спеціаліст (актор) повинен: 
-організовувати та направляти творчий 
виробничий процес створення вистав, інших 
видовищних творів; 

ПФ.С.01.ПП.Р.01 
 

Управлінський менеджмент 
Методи управлінської діяльності у 
сфері мистецтва 
Система планування роботи при 
створенні вистав, інших видовищних 
творів 

ПФ.С.01.ПП.Р.001 
ПФ.С.01.ПП.Р.002 

 
ПФ.С.01.ПП.Р.003 

-здійснювати керівництво колективом (зйомочної 
групи, об`єднання) створювати умови для 
постійного творчого росту та підвищення 
кваліфікації працівників; 
 

ПФ.С.01.ПП.Р.02 
 
 
 
 
 

Управлінський менеджмент 
Методи управлінської діяльності у 
сфері мистецтва 
Організація масових заходів, зокрема 
створення вистав, інших видовищних 
творів 
Організаційно-творчий зв’язок з 
аудиторією і колективом театру 

ПФ.С.01.ПП.Р.004 
ПФ.С.01.ПП.Р.005 

 
ПФ.С.01.ПП.Р.006 

 
 

ПФ.С.01.ПП.Р.007 

-скеровувати роботу по адекватному втіленню 
авторського та режисерського замислу 
виражальними засобами відповідного мистецтва 
чи засобу масової інформації, технічну якість 
зафіксованого твору; 

ПФ.С.01.ЗП.Р.03 
 
 

 

Організаційно-творчий зв’язок з 
аудиторією і колективом  
Авторський та режисерський замисел 

ПФ.С.01.ЗП.Р.008 
 

ПФ.С.01.ЗП.Р.009 
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- використовувати свої навички та вміння в 
розробці літературного, режисерського сценарію 
(експлікації), постановочного проекту, 
календарного плану створення вистави, програми; 

ПФ.С.01.ЗП.Р.04 
 
 

Система планування роботи при 
створенні вистав, інших видовищних 
творів 
Методика розробки сценарію 

ПФ.С.01.ЗП.Р.010 
 
 

ПФ.С.01.ЗП.Р.011 
У складі групи фахівців мистецтва, зокрема сфери 
театру, актор повинен: 
-планувати організацію творчо-виробничого 
процесу, забезпечувати поетаність та 
почленованість віднайдення мистецького рішення 
вистав, інших видовищних творів усіх видів і 
жанрів на високому художньому рівні; 

ПФ.Д.02.ПР.Р.01 
 
 

Методи управлінської діяльності у 
сфері мистецтва 
Система планування роботи при 
створенні вистав, інших видовищних 
творів 

ПФ.Д.02.ПР.Р.012 
 

ПФ.Д.02.ПР.Р.013 

-здійснювати роботу по формуванню творчого та 
виробничого складу групи, редакції із 
артистичного, художнього, технічного персоналу 
студій, театрів, концертних організацій, музичних, 
танцювальних та самодіяльних колективів; 

ПФ.С.03.ПП.О.01 
 

Методи управлінської діяльності у 
сфері мистецтва 
Організація масових заходів, зокрема 
створення вистав, інших видовищних 
творів 
Організаційно-творчий зв’язок з 
аудиторією  

ПФ.С.03.ПП.О.014 
 

ПФ.С.03.ПП.О.015 
 
 

ПФ.С.03.ПП.О.016 
 

- створювати умови для творчої атмосфери в 
колективі і повної реалізації здібностей художньо-
виробничого персоналу; 
 
 

ПФ.С.03.ПП.О.02 
 
 
 
 

Організація масових заходів, зокрема 
створення вистав, інших видовищних 
творів 
Організаційно-творчий зв’язок з 
аудиторією  

ПФ.С.03.ПП.О.017 
 
 

ПФ.С.03.ПП.О.018 
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-здійснювати роботу по удосконаленню видів та 
форм мовлення, організації виробництва, 
управління творчими колективами 

ПФ.С.03.ПП.О.03 Організація масових заходів, зокрема 
створення вистав, інших видовищних 
творів 
Організаційно-творчий зв’язок з 
аудиторією і колективом  
Види та форми мовлення, організації 
виробництва, управління творчими 
колективами 

ПФ.С.03.ПП.О.019 
 
 

ПФ.С.03.ПП.О.020 
 

ПФ.С.03.ПП.О.021 

-забезпечувати правильне трактування 
авторського замислу вистави, програми, 
видовища; 

ПФ.Д.04.ПР.Р.01 
 

Авторський та режисерський замисел 
Методи спостереження 
Методи аналізу та узагальнення 

ПФ.Д.04.ПР.Р.022 
ПФ.Д.04.ПР.Р.023 
ПФ.Д.04.ПР.Р.024 

-контролювати використання технічних засобів, 
дотримання технологічних процесів; 

ПФ.Д.04.ЗР.О.03 
 

Технічні засоби в театрі, кіно і 
телебачення 
Форми контролю в роботі при 
створенні вистав,  інших видовищних 
творів 

ПФ.Д.04.ЗР.О.025 
 

ПФ.Д.04.ЗР.О.026 

-контролювати фінансово-організаційну 
дисципліну творчо-виробничого процесу; 

ПФ.Д.04.ЗР.О.04 Форми контролю в роботі 
театральних колективів 

ПФ.Д.04.ЗР.О.027 

-вміти зібрати та опрацювати іконографічний 
матеріал; 

ПФ.Е.05.ПР.О.02 
 

Методи збору та опрацювання 
іконографічного матеріалу 

ПФ.Е.05.ПР.О.028 

- вміти побудувати драматургію видовища; 
 

ПФ.Е.05.ПР.Р.03 Структура драматургії видовища 
Методи побудови драматургії 
видовища 

ПФ.Е.05.ПР.Р.029 
ПФ.Е.05.ПР.Р.030 

-вміти викласти сценарій заходу; ПФ.Е.05.ЗР.О.04 Технологія побудови сценарію ПФ.Е.05.ЗР.О.031 

-вміти розробити ідейно-тематичну концепцію 
видовища; 

ПФ.Е.05.ЗР.Р.05 
 

Методи аналізу, оцінки і 
узагальнення 
Методи відображення авторського 
замислу 

ПФ.Е.05.ЗР.Р.032 
 

ПФ.Е.05.ЗР.Р.033 

- вміти визначати необхідний для реалізації 
задуму склад виконавців; 

ПФ.С.06.ЗП.О.01 
 

Добір авторів та учасників 
телепередач 

ПФ.С.06.ЗП.О.034 
 

- вміти чітко і зрозуміло викласти свій задум; 
 

ПФ.С.06.ЗР.Р.02 Авторський та режисерський замисел ПФ.С.06.ЗР.Р.035 
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-володіти психотехнікою репетицій та методикою 
роботи з різними видами професійних і 
непрофесійних виконавців; 

ПФ.С.06.ЗР.Р.03 
 

Психотехніка репитицій  
Методика роботи з різними видами 
професійних і непрофесійних 
виконавців 

ПФ.С.06.ЗР.Р.036 
ПФ.С.06.ЗР.Р.037 

-володіти здатністю сценічного мислення; 
 

ПФ.С.06.ЗР.Р.04 Прийоми сценічного мислення ПФ.С.06.ЗР.Р.038 

-уміти створювати творчу атмосферу  ПФ.С.06.ЗР.Р.05 
 

Організаційно-творчий зв’язок з 
аудиторією і колективом 

ПФ.С.06.ЗР.Р.039 
 

-володіти методикою звуко-зорового 
контрапункту; 

ПФ.С.06.ЗР.О.07 
 

Методика звуко-зорового  
контрапункту 

ПФ.С.06.ЗР.О.040 
 

-володіти технікою та методологією озвучування, 
вміти використовувати усі види звуку та форми 
його запису  

ПФ.С.06.ЗП.О.08 Техніка та методологія озвучування 
Види звуку та форми його запису 

ПФ.С.06.ЗП.О.041 
ПФ.С.06.ЗП.О.042 

-розрізняти природу інформаційного та художньо-
образного, продуктивного і репродуктивного 
відтворення реальної дійсності 

ПФ.С.07.ЗП.О.01 
 
 

Продуктивне і репродуктивне 
відтворення дійсності 
 

ПФ.С.07.ЗП.О.043 
 
 

-володіти методологіями способу творення 
видовища 

ПФ.С.07.ЗР.Р.02 
 

Методологія способу творення 
видовища 

ПФ.С.07.ЗР.Р.044 
 

-відчувати природу та характер показуваної події, 
властивий їй темпоритм; 

ПФ.С.07.ЗР.Р.04 Природа та характер показуваної 
події, темпоритм 

ПФ.С.07.ЗР.Р.045 

-підтримувати творчу атмосферу під час 
підготовки та показу вистави 

ПФ.С.07.ЗР.Р.05 Методи психологічного впливу на 
аудиторію глядачів 

ПФ.С.07.ЗР.Р.046 

-вміти побудувати зображальну драматургію 
видовища; 
 

ПФ.Е.08.ПР.Р.03 
 

Структура драматургії видовища 
Методи побудови драматургії 
видовища 

ПФ.Е.08.ПР.Р.047 
ПФ.Е.08.ПР.Р.048 
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-вміти розробити ідейно-тематичну концепцію 
зображальної сфери видовища; 

ПФ.Е.08.ЗР.Р.05 
 

Методи аналізу, оцінки і 
узагальнення 
Методи відображення авторського 
замислу 

ПФ.Е.08.ЗР.Р.049 
 

ПФ.Е.08.ЗР.Р.050 

-за допомогою художнього вимислу та 
професійних навичок на підставі заявки, 
літературного, режисерського сценарію визначати 
та розробляти зображальне рішення вистави, 
фільму, передачі, видовища в цілому; 

ПФ.Е.09.ПР.О.01 
 
 
 

Розробка зображального рішення 
вистави 
Особливості літературного сценарію 
Художній вимисел відображення 
дійсності 

ПФ.Е.09.ПР.О.051 
 

ПФ.Е.09.ПР.О.052 
ПФ.Е.09.ПР.О.053 

-відчувати природу та характер показуваної події, 
властивий їй темпоритм; 

ПФ.С.10.ЗР.Р.02 
 

Природа та характер показуваної 
події, темпоритм 

ПФ.С.10.ЗР.Р.054 
 

-підтримувати творчу атмосферу під час 
підготовки та показу вистави 

ПФ.С.10.ЗР.Р.03 Методи психологічного впливу на 
аудиторію глядачів 

ПФ.С.10.ЗР.Р.055 

-здійснювати розробку та затвердження ескізів 
декорацій, костюмів, реквізиту, планіровок і 
конструкторських розробок декорацій та іншого 
декоративного оформлення вистави, фільму, 
телепередачі 

ПФ.Е.16.ПР.О.01 Особливості розробки ескізів 
декорацій, планіровок та їх 
конструкторської розробки  
Якісні характеристики матеріалів та 
технологічні процеси 

ПФ.Е.16.ПР.О.056 
 
 

ПФ.Е.16.ПР.О.057 

-вміти побудувати звукову драматургію 
видовища; 
 

ПФ.Е.17.ПР.Р.03 
 

Структура драматургії видовища 
Методи побудови драматургії 
видовища 

ПФ.Е.17.ПР.Р.058 
ПФ.Е.17.ПР.Р.059 

-вміти розробити ідейно-тематичну концепцію 
звукової сфери видовища; 

ПФ.Е.17.ЗР.Р.05 
 

Методи аналізу, оцінки і 
узагальнення 
Методи відображення авторського 
замислу 

ПФ.Е.17.ЗР.Р.060 
 

ПФ.Е.17.ЗР.Р.061 

-створювати звукову партитуру вистави, передачі, 
вистави, інших видовищних та звукових творів 

ПФ.С.18.ЗР.О.01 Звукова партитура вистави, фільму, 
інших видовищних та звукових 
творів 

ПФ.С.18.ЗР.О.062 

- знаходити художнє поєднання зображення та 
звуку театральної вистави телепередачі, концерту 

ПФ.С.18.ЗР.О.02 Зображення та звук ПФ.С.18.ЗР.О.063 

-створювати оптимальні умови для театральної 
вистави, передачі різних джерел звуку 

ПФ.С.19.ЗП.Р.01 Звукотехнічне обладнання та умови 
проведення звукозапису 

ПФ.С.19.ЗП.Р.064 
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- вірно розташувати мікрофони відповідно до умов 
запису 

ПФ.С.19.ПР.Р.02 Звукотехнічне обладнання та умови 
проведення звукозапису 

ПФ.С.19.ПР.Р.065 

-спілкуватися та співпрацювати зі спеціалістами 
суміжних професій: режисером, оператором, 
продюсером, композитором, диригентом, 
виконавцем 

ПФ.С.19.ЗР.Р.05 Організаційно-творчий зв’язок з 
аудиторією і колективом театру, 
студії 

ПФ.С.19.ЗР.Р.066 

-здійснювати звукозорове мислення, керуватись 
методикою звукозорового контрапункту 

ПФ.С.19.ЗР.Р.07 Методика звукозорового 
контрапункту 

ПФ.С.19.ЗР.Р.067 

-відчувати природу та характер події, властивий їй 
темпоритм 

ПФ.С.22.ЗР.Р.02 Природа та характер показуваної 
події, темпоритм 

ПФ.С.22.ЗР.Р.068 

-відтворювати знання про музичну культуру, 
теорію музики, основи диригування 

ПФ.С.21.ЗР.Р.01 Музична культура, теорія музики ПФ.С.21.ЗР.Р.069 

-грати на фортепіано, або іншому музичному 
інструменті 

ПФ.С.21.ЗП.О.02 Музична культура, теорія музики ПФ.С.21.ЗП.О.070 

- читати та аналізувати партитуру ПФ.С.21.ЗП.О.03 Звукова партитура видовищних та 
звукових творів 

ПФ.С.21.ЗП.О.071 

-знаходити спільну мову з виконавцями, 
диригентом, композитором 

ПФ.С.21.ЗП.О.04 Організаційно-творчий зв’язок з 
аудиторією і колективом театру, 
студії 

ПФ.С.21.ЗП.О.072 

-використовувати знання акустики концертних 
залів, акустичних властивостей музичних 
інструментів 

ПФ.С.22.ЗП.О.01 Звукова партитура видовищних та 
звукових творів 

ПФ.С.22.ЗП.О.073 

-використовувати знання виконавських 
можливостей солістів та музикантів 

ПФ.С.22.ЗП.Р.02 Музична культура, теорія музики 
Виконавські можливості солістів і 
музикантів 

ПФ.С.22.ЗП.Р.074 
ПФ.С.22.ЗП.Р.075 

Одноосібно або у складі групи фахівців 
мистецтва, виходячи із специфіки діяльності у 
сфері мистецтва, актор  повинен: 
-вміти знайти суспільно-значущу проблему (тему) 
та втілити її у специфічно організованій 
драматургічній формі; 

ПФ.С.23.ПР.О.01 
 
 

Драматургічна форма 
Методи аналізу, оцінки і 
узагальнення 
Методи відображення авторського 
замислу 

ПФ.С.23.ПР.О.076 
ПФ.С.23.ПР.О.077 

 
ПФ.С.23.ПР.О.078 

-вміти зібрати та опрацювати іконографічний 
матеріал; 

ПФ.С.23.ЗР.О.02 Методи збору та опрацювання 
іконографічного матеріалу 

ПФ.С.23.ЗР.О.079 
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 -вміти побудувати драматургію видовища, 
фабулу та сюжет, окреслити літературно-
драматургічними засобами події та характери; 

ПФ.С.23.ЗР.О.03 
 
 

Структура драматургії видовища 
Методи побудови драматургії 
видовища 
Фабула і сюжет 
Літературно-драматургічні засоби 

ПФ.С.23.ЗР.О.080 
ПФ.С.23.ЗР.О.081 

 
ПФ.С.23.ЗР.О.082 
ПФ.С.23.ЗР.О.083 

-вміти узгодити складові компоненти сценарію 
майбутнього видовища; 

ПФ.С.23.ЗР.О.04 
 

Методи аналізу, оцінки і 
узагальнення 
Методи відображення авторського 
замислу 

ПФ.С.23.ЗР.О.084 
 

ПФ.С.23.ЗР.О.085 

-вміти розробити ідейно-тематичну концепцію 
драматургічної сфери видовища; 
 

ПФ.С.23.ПР.Р.05 
 
 

Методи аналізу, оцінки і 
узагальнення 
Методи відображення авторського 
замислу 

ПФ.С.23.ПР.Р.086 
 

ПФ.С.23.ПР.Р.087 

-забезпечувати жанрову та стилістичну єдність 
мовно-виражальних компонентів твору 

ПФ.С.23.ПР.О.02 Жанрова та стилістична єдність 
мовно-виражальних компонентів 

ПФ.С.23.ПР.О.088 

-спільно з іншими учасниками творчо-
виробничого процесу завершувати формування 
монтажно-композиційної цілісності драматургії 
твору; 

ПФ.С.25.ЗП.Н.01 Структура драматургії видовища 
Методи побудови драматургії 
видовища 
Фабула і сюжет 

ПФ.С.25.ЗП.Н.089 
ПФ.С.25.ЗП.Н.090 

 
ПФ.С.25.ЗП.Н.091 

-вміти узгодити складові компоненти сценарію, 
майбутнього звукозорового твору; 
 

ПФ.Е.26.ЗП.Р.04 
 

Методи аналізу, оцінки і 
узагальнення 
Методи відображення авторського 
замислу 

ПФ.Е.26.ЗП.Р.092 
 

ПФ.Е.26.ЗП.Р.093 

-вміти розробити ідейно-тематичну концепцію 
драматургічної сфери звукозорового твору; 
 

ПФ.Е.26.ЗР.Р.05 
 

Методи аналізу, оцінки і 
узагальнення 
Методи відображення авторського 
замислу 

ПФ.Е.26.ЗР.Р.094 
 

ПФ.Е.26.ЗР.Р.095 
 

-брати участь у створенні режисерського 
сценарію, експлікації всіх звукозорових творів; 

ПФ.Е.26.ЗР.Р.06 Технологія написання режисерського 
сценарію 
Експлікації всіх видів  видовищних 
творів 

ПФ.Е.26.ЗР.Р.096 
 

ПФ.Е.26.ЗР.Р.097 

-готувати і корегувати тексти, а також діалоги, 
репліки персонажів та учасників вистави, 
передачі, програми; 

ПФ.Е.27.ЗП.Р.01 
 
 

Текст, діалог, репліка 
 
 

ПФ.Е.27.ЗП.Р.098 
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-забезпечувати жанрову та стилістичну єдність 
мовно-виражальних компонентів твору 

ПФ.Е.27.ЗП.Р.02 Жанрова та стилістична єдність 
мовно-виражальних компонентів 

ПФ.Е.27.ЗП.Р.099 

-вміти добирати склад учасників програми, 
передачі відповідно до обраної теми; 

ПФ.Е.28.ЗП.Р.01 
 

Добір авторів та учасників 
телепередач 

ПФ.Е.28.ЗП.Р.100 
 

-вміти організувати і спрямувати тему розмови, 
драматургію стосунків на найглибше та 
найяскравіше відтворення обраної теми; 

ПФ.Е.28.ПП.Р.02 
 

Технологія написання режисерського 
сценарію 
Фабула і сюжет 

ПФ.Е.28.ПП.Р.101 
 

ПФ.Е.28.ПП.Р.102 
-вміти органічно, продуктивно, цілеспрямовано 
поводитись у кадрі, діяти словом; 
 

СВ.С.29.ПП.Р.01 
 
 

Особливості поведінки ведучого у 
кадрі 
Стиль та манера поведінки 
виконавців 

СВ.С.29.ПП.Р.103 
 

СВ.С.29.ПП.Р.104 

- забезпечувати органіку поведінки інших 
учасників передачі, програми; 

СВ.С.29.ПП.Р.02 Особливості поведінки ведучого у 
кадрі 
Стиль та манера поведінки 
виконавців 

СВ.С.29.ПП.Р.105 
 

СВ.С.29.ПП.Р.106 

-скеровувати пошук зображально-портретних 
характеристик, костюму, гриму; 

ПФ.Е.30.ПП.Р.02 
 

Шляхи пошуку особистісних 
характеристик актора (виконавця) 
вимогам режисерсього замислу 

ПФ.Е.30.ПП.Р.107 

-апробовувати стиль та манеру поведінки 
виконавців, загального зображального та 
звукового вирішення твору 

ПФ.Е.30.ПП.Р.03 Стиль та манера поведінки 
виконавців 

ПФ.Е.30.ПП.Р.108 

-забезпечувати творче самопочуття акторів 
(виконавців) та складу групи; 
 

ПФ.Е.31.ПП.Р.02 
 

Стиль та манера поведінки 
виконавців 
Організаційно-творчий зв’язок з 
аудиторією і колективом театру, 
студії, радіо 

ПФ.Е.31.ПП.Р.109 
 

ПФ.Е.31.ПП.Р.110 

-визначати необхідну кількість та склад акторів 
(виконавців) ролей другого плану, учасників 
масових сцен; 

ПФ.Е.31.ЗП.О.03 
 
 

Добір авторів та учасників 
телепередач 
 

ПФ.Е.31.ЗП.О.111 
 
 

-організовувати поведінку акторів (виконавців) та 
учасників масових сцен  

ПФ.Е.31.ПП.О.04 Стиль та манера поведінки 
виконавців 

ПФ.Е.31.ПП.О.112 

- коригувати текст виконавців; 
 

ПФ.Е.32.ЗП.Р.02 
 

Текст, діалог, репліка 
 

ПФ.Е.32.ЗП.Р.113 
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-коригувати монтажно-композиційну структуру 
твору; 

ПФ.Е.32.ЗП.Р.04 
 

Монтажно-композиційна структура 
твору 

ПФ.Е.32.ЗП.Р.114 
 

-скеровувати процес написання музичної 
партитури, затверджувати ескізи музики, добір 
виконавців, способу звукозапису 

ПФ.Е.32.ЗП.Р.05 Звукова партитура вистави, інших 
видовищних та звукових творів 
Добір авторів та учасників програм 

ПФ.Е.32.ЗП.Р.115 
 

ПФ.Е.32.ЗП.Р.116 
-під час зйомки акторських проб здійснювати 
пошук образно-пластичної портретної 
характеристики з метою відбору виконавців 
основних персонажів театральної вистави, фільму 

ПФ.Е.33.ПР.О.01 Шляхи пошуку особистісних 
характеристик актора (виконавця) 
вимогам режисерсього замислу 

ПФ.Е.33.ПР.О.117 

-визначати склад та кількість виконавців для 
озвучування твору; 

ПФ.Е.39.ЗП.Р.02 
 

Добір авторів та учасників 
телепередач 
Склад та кількість учасників творчої 
групи 

ПФ.Е.39.ЗП.Р.118 
 

ПФ.Е.39.ЗП.Р.119 

-коригувати композиційну структуру твору; ПФ.Е.39.ПП.Р.03 
 

Композиційна структура твору ПФ.Е.39.ПП.Р.120 
 

-скеровувати процес написання музичної 
партитури, затверджувати ескізи музики, добір 
виконавців, способу звукозапису; 

ПФ.Е.39.ПП.Р.04 
 

Звукова партитура  ПФ.Е.39.ПП.Р.121 
 

- проводити запис та підбір шумів ПФ.Е.39.ЗП.Р.05 Запис і підбір шумів ПФ.Е.39.ЗП.Р.122 

-враховувати під час написання сценарної заявки, 
літературного сценарію специфіку виду мистецтва, 
засобу масової інформації; 

ПФ.Е.40.ПП.О.01 Специфіка виду мистецтва, засобу 
масової інформації 

ПФ.Е.40.ПП.О.123 

- забезпечувати своєчасне коригування текстів для 
відповідного етапу виробництва 

ПФ.Е.41.ПП.Н.01 Текст, діалог, репліка ПФ.Е.41.ПП.Н.124 

-знаходити актуальні, соціально значущі теми й 
узгоджувати їх з планами театру, студії; 
 

ПФ.Е.42.ПП.О.01 
 

Розробка зображального рішення 
вистави 
Розробка ідейного рішення  вистави 
Розробка ідейного рішення 
Система планування роботи театру 

ПФ.Е.42.ПП.О.125 
 

ПФ.Е.42.ПП.О.126 
ПФ.Е.42.ПП.О.127 
ПФ.Е.42.ПП.О.128 
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-своєчасно формувати сценарно-драматургічну та 
постановочну концепцію конкретного випуску, 
програми, циклу;  

ПФ.Е.42.ЗП.О.02 Розробка концепції телепередачі ПФ.Е.42.ЗП.О.129 

-знати і використовувати специфічні можливості 
техніки та технологій створення видовища; 

ПФ.Е.43.ЗП.Н.01 
 

Специфічні можливості техніки та 
технологій створення видовища 

ПФ.Е.43.ЗП.Н.130 
 

-забезпечувати оптимальне використання техніки; 
 

ПФ.Е.43.ЗП.Н.02 Види технічного оснащення ПФ.Е.43.ЗП.Н.131 

-узгоджувати роботу учасників та складових ланок 
усіх видів та способів фіксації матеріалу 

ПФ.Е.43.ПП.Н.03 Система планування роботи творчо-
виробничих підрозділів театру, 
студій; 
Аналіз діяльності творчо-виробничих 
підрозділів  

ПФ.Е.43.ПП.Н.132 
 
 

ПФ.Е.43.ПП.Н.133 

-контролювати якість виготовлення декорацій, 
виготовлення і відбір костюмів, реквізиту, гриму 
та інших засобів декоративного оформлення 
вистави, фільму чи телепередачі, враховуючи 
розроблене у постановчому проекті декоративне 
оформлення об’єктів зйомки 

СВ.Д.48.ПП.О.01 Декоративне оформлення об’єктів 
зйомки 
Якість виготовлення декорацій, 
виготовлення і відбір костюмів, 
реквізиту, гриму та інших засобів 
декоративного оформлення вистави,  
фільму чи телепередачі 

СВ.Д.48.ПП.О.134 
 

СВ.Д.48.ПП.О.135 
 
 

- визначати оптимальний склад та кількість 
учасників творчої групи, виходячи з потреб 
конкретного матеріалу 

СВ.Д.49.ПР.Р.01 Склад та кількість учасників творчої 
групи 

СВ.Д.49.ПР.Р.136 

-визначати конкретні творчі завдання кожному 
члену творчої групи 

СВ.Д.49.ЗП.Р.02 Методи управлінської діяльності  СВ.Д.49.ЗП.Р.137 

-чітко уявляти професійні та творчі можливості 
кожного з потенційних претендентів; при 
необхідності вміти ці можливості визначати та 
скерувати 

СВ.Д.49.ЗП.Р.03 Методи управлінської діяльності 
Організаційно-творчий зв’язок з 
аудиторією і колективом театру, кіно, 
телебачення, радіо 

СВ.Д.49.ЗП.Р.138 
СВ.Д.49.ЗП.Р.139 

-уміти довести до кожного члена групи основи 
режисерського задуму 

СВ.Д.49.ЗП.Р.04 Методи управлінської діяльності у 
сфері кіно і телебачення 
Організаційно-творчий зв’язок з 
аудиторією і колективом театру, кіно, 
телебачення, радіо 

СВ.Д.49.ЗП.Р.140 
 

СВ.Д.49.ЗП.Р.141 
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-уміти чітко уявляти собі поетаність реалізації 
творчого задуму, послідовність цих етапів та 
завдання техніки на кожному етапі 

ПФ.С.50.ЗП.Р.02 Етапи реалізації творчого задуму ПФ.С.50.ЗП.Р.142 

-уміти чітко, технічно грамотно формулювати 
конкретні завдання працівникам технічних служб 

ПФ.С.50.ЗП.Р.03 Методи управлінської діяльності 
Організаційно-творчий зв’язок з 
аудиторією і колективом  

ПФ.С.50.ЗП.Р.143 
ПФ.С.50.ЗП.Р.144 

- уміти координувати роботу всіх творчих та 
інженерних працівників 

ПФ.С.50.ЗП.Р.04 Методи управлінської діяльності 
Організаційно-творчий зв’язок з 
аудиторією і колективом  

ПФ.С.50.ЗП.Р.145 
ПФ.С.50.ЗП.Р.146 

-уміти дотримуватися правил техніки безпеки та 
встановлених технічних нормативів 

ПФ.С.50.ЗП.О.05 Правила техніки безпеки  ПФ.С.50.ЗП.О.147 

-уміти контролювати дотримання строків кожного 
етапу виробництва 

ПФ.С.51.ЗП.О.01 Система планування роботи творчо-
виробничих підрозділів  

ПФ.С.51.ЗП.О.148 

- уміти слідкувати за нормами кошторисної 
документації та їх неухильним виконанням 

ПФ.С.51.ЗП.О.02 Система планування роботи творчо-
виробничих підрозділів  

ПФ.С.51.ЗП.О.149 

- уміти дотримуватися режиму економії без шкоди 
для творчого процесу та його результату 

ПФ.С.51.ЗП.Р.03 Система планування роботи творчо-
виробничих підрозділів  

ПФ.С.51.ЗП.Р.150 

- уміти сформулювати творчу заявку та оформити 
всі види виробничих заявок 

ПФ.Д.52.ЗП.Р.01 Творча заявка. Види виробничих 
заявок. Особливості оформлення 

ПФ.Д.52.ЗП.Р.151 

-уміти скласти та обгрунтувати календарно-
постановочний план та кошторис вистави, 
програми 

ПФ.Д.52.ЗР.Р.01 Особливості формування календарно-
постановочного плану та кошторису 
вистави 

ПФ.Д.52.ЗР.Р.152 

-уміти робити пооб’єктні розробки, зйомочні карти ПФ.Д.52.ЗП.О.02 Технологія підготовки пооб’єктних 
розробок, зйомочних карт 

ПФ.Д.52.ЗП.О.153 

-уміти написати монтажні аркуші ПФ.Д.52.ЗП.О.03 Технологія підготовки монтажних 
аркушів 

ПФ.Д.52.ЗП.О.154 

-застосовувати знання способів стереофонічної 
передачі звуку та вміти ними користуватися 

ПФ.С.53.ЗП.О.03 Способи стереофонічної передачі 
звуку 

ПФ.С.53.ЗП.О.155 

- дотримуватися правил техніки безпеки та 
встановлених технічних нормативів 

ПФ.С.53.ЗП.О.05 Правила техніки безпеки 
Способи захисту людей в умовах 
повсякденного життя та у 
незвичайних ситуаціях 

ПФ.С.53.ЗП.О.156 
ПФ.С.53.ЗП.О.157 
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З урахуванням новітніх досягнень в історичній 
науці, на підставі знань про основні епохи в історії 
людства та їх хронології, витоки української нації 
та її місце у загальнолюдських процесах, 
суспільно-економічні, політичні, культурні 
процеси історичного розвитку українського 
народу, його етнології аналізувати історичні 
процеси, події, факти 

СВ.Е.57.ЗР.О.01 Хронологія історії України  
Принципи періодизації історичного 
розвитку  
Етнос, державність, національне 
відродження  
Процеси побудови демократичної 
держави  
Історичні особи, політичні партії  
Основні етапи та рушійні сили 
процесу державотворення 

СВ.Е.57.ЗР.О.158 
СВ.Е.57.ЗР.О.159 

 
СВ.Е.57.ЗР.О.160 

 
СВ.Е.57.ЗР.О.161 

 
СВ.Е.57.ЗР.О.162 
СВ.Е.57.ЗР.О.163 

Використовуючи загальні відомості культурно-
історичного процесу на підставі знань про 
особливості культурних епох, їх духовних 
цінностей та пріоритетів, види та жанри мистецтв, 
провідних діячів науки і культури аналізувати 
явища духовного життя, усвідомлювати природу 
різних жанрів художньої творчості і видів 
мистецтв, розрізняти світобачення і світорозуміння 
кожної культурно-історичної епохи 

СВ.Е.57.ЗР.О.02 Види та жанри мистецтв  
Художні стилі та шедеври культури  
Особливості культурних епох  
Основні етапи культурно-історичного 
процесу 

СВ.Е.57.ЗР.О.164 
СВ.Е.57.ЗР.О.165 
СВ.Е.57.ЗР.О.166 
СВ.Е.57.ЗР.О.167 

Використовуючи методи пізнання та наукового 
аналізу обґрунтовувати свою світоглядну позицію, 
аналізувати соціально значущі проблеми і процеси, 
факти і явища суспільного життя, об’єктивно 
оцінювати досягнення культури 

СВ.Е.57.ЗР.О.03 Історичні типи та основні галузі  
філософії  
Основні форми буття і сутність 
діалектики  
Шляхи пізнання світу  
Форми суспільної свідомості  
Умови формування особистості 

СВ.Е.57.ЗР.О.168 
 

СВ.Е.57.ЗР.О.169 
 

СВ.Е.57.ЗР.О.170 
СВ.Е.57.ЗР.О.171 
СВ.Е.57.ЗР.О.172 
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На основі наукових принципів ставлення до релігії, 
церкви, богослов’я і віруючих формувати власну 
позицію щодо сакральної і секуральної духовності 

СВ.Е.57.ЗР.О.04 Суть релігії, її функції і роль як 
специфічної форми суспільної 
свідомості  
Типологія сучасних релігій світу  
Особливості формування біблійного 
характеру сакральної культури 
України  
Українське законодавство про 
свободу совісті та релігійні 
організації 

СВ.Е.57.ЗР.О.173 
 
 

СВ.Е.57.ЗР.О.174 
СВ.Е.57.ЗР.О.175 

 
 

СВ.Е.57.ЗР.О.176 

На підставі знань про специфіку політичної влади, 
спираючись на процеси розвитку міжнародного 
політичного життя орієнтуватись в геополітичній 
обстановці, об’єктивно і критично оцінювати 
життєво важливу соціальну інформацію, 
формувати свою життєву позицію 

СВ.Е.57.ЗР.О.05 Політичні феномени і цінності  
Основні політичні партії  
Суть і функції держави в політичній 
системі суспільства 

СВ.Е.57.ЗР.О.177 
СВ.Е.57.ЗР.О.178 
СВ.Е.57.ЗР.О.179 

Використовуючи основані закономірності перебігу 
психічних явищ та методи їх досліджування 
здійснювати психолого-педагогічну підтримку 
особистості 

СВ.Е.57.ЗР.О.06 Процес формування особистості 
основні методи психоаналізу основні 
шляхи психолого-педагогічного 
впливу на особистість 

СВ.Е.57.ЗР.О.180 

Використовуючи соціальні технології аналізувати 
специфіку соціальних та соціально-психологічних 
явищ і процесів у суспільстві, колективі, сім’ї 

СВ.Е.57.ЗР.О.07 Предмет, структура, закони та 
функції соціології 
Методологія, методики та технології 
конкретно-соціологічних досліджень 

СВ.Е.57.ЗР.О.181 
 

СВ.Е.57.ЗР.О.182 
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Застосовувати відповідні фізичні вправи для 
підтримки свого належного психічного та 
фізичного стану в залежності від 
психофізіологічних навантажень. Користуватись 
прийомами саморегуляції та самоконтролю. 
Застосовувати певні методики накопичення та 
покращання показників, розцінку основних 
фізичних якостей для подальшого використання в 
практиці життєдіяльності та досягнення життєвих 
цілей  На підставі прийнятих методик моніторингу 
безпеки населення визначати номенклатуру потреб 
у зовнішньому захисті в місцях діяльності людей: 
мешкання, відпочинок, дозвілля тощо На підставі 
прийнятих методик моніторингу безпеки 
населення визначати номенклатуру потреб у 
зовнішньому захисті в місцях діяльності людей: 
мешкання, відпочинок, дозвілля тощо. 

СП.С.57.ПП.Н.09 Фізичні вправи 
Прийоми саморегуляції та 
самоконтролю.  
Методики накопичення та 
покращання показників, розцінку 
основних фізичних якостей  
Методики моніторингу безпеки 
населення визначати номенклатуру 
потреб у зовнішньому захисті в 
місцях діяльності людей 

СП.С.57.ПП.Н.183 
СП.С.57.ПП.Н.184 

 
СП.С.57.ПП.Н.185 

 
 

СП.С.57.ПП.Н.186 

Відповідно до правил оформлення найважливіших 
документів, користуючись усним і писемним 
мовленням складати різного типу ділові папери та 
документи українською мовою 

СВ.Е.57.ЗР.О.10 Норми сучасної літературної мови 
Державні стандарти оформлення 
ділових паперів та документів, їх 
реквізити 

СВ.Е.57.ЗР.О.187 
СВ.Е.57.ЗР.О.188 

У складі групи фахівців мистецтва, зокрема сфери 
кіно, телебачення та радіо, виходячи із специфіки 
діяльності у сфері мистецтва та ЗМІ спеціаліст 
(актор, режисер, телерепортер, кінотелеоператор, 
звукорежисер, ведучий телепрограм, 
кінотеледраматург) повинен: 
- усвідомлено виконувати положення Законів 
України "Про авторське право та суміжні права", “ 
Про порядок висвітлення діяльності органів 
державної влади та органів місцевого 
самоврядування в Україні засобами масової 
інформації”. 

З.001.ПП.О.01 Правові норми у сфері мистецтва З.001.ПП.О.01.189 

-орієнтуватись у великому інформаційному З.002.ПП.О.02 Технологічні процеси пдготовки З.002.ПП.О.02.190 
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просторі технологій виробництва видовища 
-володіти вербальним та невербальним 
спілкуванням, мати здатність позитивної 
самооцінки, володіти прийомами 
самовдосконалення 

З.003.ПР.О.03 Вербальне і невербальне мислення 
Процеси та закони мислення 
Контроль мислення 
Культура мислення 
Логічні операції та запобігання 
логічних помилок 
Прийоми саморозвитку 

З.003.ПР.О.03.191 
З.003.ПР.О.03.192 
З.003.ПР.О.03.193 
З.003.ПР.О.03.194 
З.003.ПР.О.03.195 

 
З.003.ПР.О.03.196 

-володіти прийомами саморозвитку, вмінням 
орієнтуватись в соціально-культурній ситуації 

З.004.ПР.О.04 Культура мислення 
Логічні операції та запобігання 
логічних помилок 
Прийоми саморозвитку 

З.004.ПР.О.04.197 
З.004.ПР.О.04.198 

 
З.004.ПР.О.04.199 

-спираючись на соціальний експеримент, 
використовуючи статистичні методи, методи 
науково-творчого дослідження, розробити та 
проаналізувати закономірності, завдяки яким 
фахівець зможе досягти поставленої мети. 

З.005.ПР.О.05 Методи збору і обробки інформації З.005.ПР.О.05.200 

-орієнтуватися в суспільно-громадських 
проблемах; 
брати участь у формування правової культури та 
користуватись нормативно-правовими актами 

З.006.ЗР.Р.01 Правові відносини у суспільстві З.006.ЗР.Р.01.201 

-творчо та професійно, в яскравій, захоплюючій, 
зрозумілій масовому глядачеві формі подавати ці 
проблеми та процеси; 

З.006.ПР.О.02 Засоби майстерності у діяльності 
фахівця в сфері мистецтва 

З.006.ПР.О.02.202 

-орієнтуватися в історичних процесах розвитку 
української літератури, світової літератури, 
образотворчого мистецтва, матеріальної культури і 
побуту, кіно і телебачення, знати національні 
традиції; 

З.007.ЗР.Р.03 Історичні процеси розвитку 
української літератури 
Історичні процеси розвитку світової 
літератури  

З.007.ЗР.Р.03.203 
 

З.007.ЗР.Р.03.204 

-дотримуватися в повсякденному житті, стосунках 
з колегами норм моралі та етики; 

З.008.ПП.О.05 Загальна структура моралі та її основні 
елементи 
Норми моралі і етики 
Моральні засади міжлюдських 
відносин 

З.008.ПП.О.05.205 
 

З.008.ПП.О.05.206 
З.008.ПП.О.05.207 
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-відтворювати на екрані в яскравій, захоплюючій 
формі вироблені суспільством і освячені народною 
традицією, норми моралі, етики, добропорядних 
стосунків 

З.008.ПР.О.06 Загальна структура моралі та її основні 
елементи 
Моральна свобода та моральна 
відповідальність особи 
Співвідношення матеріальних і 
духовних цінностей 
Естетичне та його основні форми 
Естетична свідомість та його основні 
форми 

З.008.ПР.О.06.208 
 

З.008.ПР.О.06.209 
 

З.008.ПР.О.06.210 
 

З.008.ПР.О.06.211  
З.008.ПР.О.06.212 

-відрізняти справжні духовні цінності від 
фальшивих 

З.009.ЗР.Р.07 Естетичне та його основні форми 
Естетична свідомість та його основні 
форми 
Категорії естетики 
Етико-естетичні імперативи 
Естетичне та етичне у культурі 
поведінки спеціаліста 

З.009.ЗР.Р.07.213 
З.009.ЗР.Р.07.214 

 
З.009.ЗР.Р.07.215 
З.009.ЗР.Р.07.216 
З.009.ЗР.Р.07.217 

-використовувати та розвивати культурні надбання 
людства для ствердження духовних ідеалів 
сучасності 

З.009.ЗР.О.08 Етико-естетичні імперативи 
Естетична свідомість та його основні 
форми 
Специфіка та види естетичної 
діяльності 

З.009.ЗР.О.08.218 
З.009.ЗР.О.08.219 

 
З.009.ЗР.О.08.220 

-пропагувати гуманістичні ідеали суспільства З.009.ПР.Р.09 PR в системі соціальних 
відносин 
Технологія і зміст аудіовізуальних PR 

З.009.ПР.Р.09.221 
 

З.009.ПР.Р.09.222 
-знаходити оптимальні засоби і способи передачі 
сучасній аудиторії всього багатства та розмаїття 
культурно-мистецької спадщини людства 

З.009.ПР.Р.10 PR в системі соціальних 
відносин 
Технологія і зміст аудіовізуальних PR 

З.009.ПР.Р.10.223 
 

З.009.ПР.Р.10.224 
-аналізувати та визначати суспільну значимість 
інформації; 

З.010.ЗР.Р.11 Процес рекламної діяльності, основні 
його етапи. 
Маркетингові дослідження – 
передумова ефективної реклами 
Принципи організації аудіовізуальної 
реклами. 
Характеристики аудіореклами 

З.010.ЗР.Р.11.225 
 

З.010.ЗР.Р.11.226 
 

З.010.ЗР.Р.11.227 
 

З.010.ЗР.Р.11.228 
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-якнайшвидше доносити до аудиторії суспільно 
значиму інформацію; 

З.010.ПР.О.12 PR в системі соціальних 
відносин 
Технологія і зміст аудіовізуальних PR 

З.010.ПР.О.12.229 
 

З.010.ПР.О.12.230 
-вивчати попит аудиторії та її інформаційні 
інтереси; 

З.010.ЗР.О.13 Маркетингові дослідження – 
передумова ефективної реклами 

З.010.ЗР.О.13.231 

-класифікувати типи інформації; З.010.ЗР.О.14 Процес рекламної діяльності, основні 
його етапи. 
Маркетингові дослідження – 
передумова ефективної реклами 
Принципи організації аудіовізуальної 
реклами. 
Характеристики аудіореклами 

З.010.ЗР.О.14.232 
 

З.010.ЗР.О.14.233 
 

З.010.ЗР.О.14.234 
 

З.010.ЗР.О.14.235 
-здобувати, аналізувати та класифікувати науково-
пізнавальну інформацію; 

З.010.ЗР.О.15 Процес рекламної діяльності, основні 
його етапи. 
Маркетингові дослідження – 
передумова ефективної реклами 
Принципи організації аудіовізуальної 
реклами. 
Характеристики аудіореклами 

З.010.ЗР.О.15.236 
 

З.010.ЗР.О.15.237 
 

З.010.ЗР.О.15.238 
 

З.010.ЗР.О.15.239 
-знаходити яскраву, дохідливу та дієву форму 
екранного втілення проблем та досягнень сучасної 
науки і техніки 

З.010.ПР.Р.16 PR в системі соціальних 
відносин 
Технологія і зміст аудіовізуальних PR 

З.010.ПР.Р.16.240 
 

З.010.ПР.Р.16.241 
-виявляти потребу в такій інформації різних верств 
населення та адаптувати до цих потреб 
пропоновану інформацію 

З.010.ЗР.Р.18 Маркетингові дослідження – 
передумова ефективної реклами 
 

З.010.ЗР.Р.18.242 

-володіти майстерністю оригінальної та 
привабливої подачі соціально значущих ідей 

З.011.ПР.О.17 Засоби майстерності у сфері кіно- 
телевиробництва 

З.011.ПР.О.17.243 

-виявляти потребу в такій інформації різних верств 
населення та адаптувати до цих потреб 
пропоновану інформацію 

З.011.ЗР.Р.18 Засоби майстерності у сфері кіно- 
телевиробництва 

З.011.ЗР.Р.18.244 
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-здійснювати комунікацію хоча б однією 
іноземною мовою в сферах професійного та 
ситуативного спілкування в усній і письмовій 
формах, навичок практичного володіння 
іноземною мовою в різних видах мовленнєвої 
діяльності в обсязі тематики, що обумовлена 
професійними потребами; оволодівати новітньою 
фаховою інформацією через іноземні джерела 

З.011.ЗР.Р.19 Фонетичні норми іноземної мови 
Лексичний мінімум  
Аудіювання та мовлення 
Нормативна граматика іноземної мови 
Мовленнєвий етикет спілкування 
Елементи усного перекладу інформації 
іноземною мовою в процесі ділових 
контактів, ділових зустрічей, нарад 
Іншомовні особливості ділового 
листування: лексика, граматика, 
синтаксис, діловий етикет, 
культурологічний аспект 
Професійно-орієнтовані іншомовні 
джерела 

З.011.ЗР.Р.19.245 
З.011.ЗР.Р.19.246 
З.011.ЗР.Р.19.247 
З.011.ЗР.Р.19.248 
З.011.ЗР.Р.19.249 
З.011.ЗР.Р.19.250 

 
 

З.011.ЗР.Р.19.251 
 
 
 

З.011.ЗР.Р.19.252 
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Систему блоків змістових модулів, у які групуються змістові модулі, 
визначено у наведеній нижче таблиці 

Додаток В 
Система блоків змістових модулів 

 
Шифр блоку модулів Назва змістових модулів,  

що входять до даного блоку 
Шифри змістових 

модулів, що входять до 
даного блоку 

Нормативна частина 
ГСЕП.01 

 
Історія України  СВ.Е.57.ЗР.О.294 

СВ.Е.57.ЗР.О.295 
СВ.Е.57.ЗР.О.296 
СВ.Е.57.ЗР.О.297 
СВ.Е.57.ЗР.О.298 
СВ.Е.57.ЗР.О.299 

ГСЕП.02 Українська мова (за проф. спрям.) СВ.Е.57.ЗР.О.329 
СВ.Е.57.ЗР.О.330 

ГСЕП.03 Культурологія СВ.Е.57.ЗР.О.300 
СВ.Е.57.ЗР.О.301 
СВ.Е.57.ЗР.О.302 
СВ.Е.57.ЗР.О.303 

ГСЕП.04 Основи філософських знань 
(філософія, релігієзнавство) 

СВ.Е.57.ЗР.О.304 
СВ.Е.57.ЗР.О.305 
СВ.Е.57.ЗР.О.306 
СВ.Е.57.ЗР.О.307 
СВ.Е.57.ЗР.О.308 
СВ.Е.57.ЗР.О.309 
СВ.Е.57.ЗР.О.310 
СВ.Е.57.ЗР.О.311 
СВ.Е.57.ЗР.О.312 

ГСЕП.05 Фізичне виховання СП.С.57.ПП.Н.325 
СП.С.57.ПП.Н.326 
СП.С.57.ПП.Н.327 
СП.С.57.ПП.Н.328 

ГСЕП.06 
 

Іноземна мова  
 
 

З.011.ЗР.Р.19.392 
З.011.ЗР.Р.19.393 
З.011.ЗР.Р.19.394 
З.011.ЗР.Р.19.395 
З.011.ЗР.Р.19.396 
З.011.ЗР.Р.19.397 
З.011.ЗР.Р.19.398 
З.011.ЗР.Р.19.399 

ГСЕП.07 Правознавство З.006.ЗР.Р.01.345 
З.001ПП.О.01.331 

ФП.01                                                                     
 

Безпека  життєдіяльності та екологія 
  

ПФ.С.50.ЗП.О.271 
ПФ.С.53.ЗП.О.283 
ПФ.С.53.ЗП.О.284 

ФП.02 Основи інформатики і обчислювальної ПФ.Д.04.ЗР.Н.038 
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техніки ПФ.Е.05.ЗР.О.052 
ПФ.Е.08.ЗР.О.079 
ПФ.Е.17.ЗР.О.128 
ПФ.С.18.ЗР.О.133 
ПФ.С.54.ЗР.О.288 
ПФ.Е.37.ПР.О.224 
ПФ.С.06.ЗП.О.062 

ФП.03 Вступ до спеціальності 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПФ.С.01.ЗП.Р.012 
ПФ.Д.04.ПР.Р.035 
ПФ.С.06.ЗР.Р.057 
ПФ.Д.04.ПР.Р.037 
ПФ.Е.05.ПР.О.045 
ПФ.Е.05.ЗР.Р.054 
ПФ.Е.08.ПР.О.072 
ПФ.Е.08.ЗР.Р.081 
ПФ.Е.17.ПР.О.121 
ПФ.Е.17.ЗР.Р.130 
ПФ.С.23.ПР.О.156 
ПФ.С.23.ЗР.О.163 
ПФ.С.23.ПР.Р.165 
ПФ.Е.26.ЗР.Р.175 
ПФ.Е.26.ЗП.Р.182 
ПФ.Е.26.ЗР.Р.184 
ПФ.Е.05.ПР.О.046 
ПФ.Е.05.ЗР.Р.055 
ПФ.Е.08.ПР.О.073 
ПФ.Е.08.ЗР.Р.082 
ПФ.Е.17.ПР.О.122 
ПФ.Е.17.ЗР.Р.131 
ПФ.С.23.ПР.О.157 
ПФ.С.23.ЗР.О.164 
ПФ.С.23.ПР.Р.166 
ПФ.Е.26.ЗР.Р.176 
ПФ.Е.26.ЗП.Р.183 
ПФ.Е.26.ЗР.Р.185 
СВ.Д.44.ПР.Р.247 
СВ.Д.45.ПП.О.250 
ПФ.С.07.ЗР.Р.070 
ПФ.Е.42.ПП.О.238 
ПФ.Е.42.ЗП.О.240 

ФП.04 Психологія творчості СВ.Е.57.ЗР.О.305 
СВ.Е.57.ЗР.О.306 
СВ.Е.57.ЗР.О.307 
СВ.Е.57.ЗР.О.308 

ФП.05 Педагогіка ПФ.С.07.ЗР.Р.068 
ПФ.С.10.ЗП.О.094 
ПФ.С.21.ЗП.О.145 
ПФ.Е.43.ЗП.Н.242 
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ПФ.Е.09.ПР.О.087 
ПФ.Е.09.ПР.О.090 
ПФ.Е.13.ПР.О.104 
ПФ.С.54.ПР.Р.285 
ПФ.Е.09.ПР.О.093 
ПФ.Е.13.ПР.О.107 
ПФ.Е.14.ПР.О.111 
ПФ.Е.15.ПР.О.116 
ПФ.С.21.ЗП.О.147 
ПФ.С.50.ЗП.О.265 
ПФ.С.07.ЗР.Р.069 
ПФ.С.10.ЗР.Р.095 
ПФ.С.22.ЗР.Р.148 

ФП.06 Муз. грамота і сольфеджіо ПФ.Е.15.ПР.О.116 
ПФ.С.21.ЗП.О.147 
ПФ.С.50.ЗП.О.265 

ПП.01 Теорія драми ПФ.Е.15.ПР.О.115 
ПФ.Е.35.ПР.О.218 
ПФ.Е.36.ПР.О.220 
ПФ.Е.37.ПР.О.223 
ПФ.Е.38.ЗП.Н.227 
ПФ.С.56.ЗП.Н.292 
ПФ.Е.31.ПП.Н.203 
ПФ.Е.11.ПР.О.100 
ПФ.Е.16.ПР.О.119 

ПП.02 Майстерність актора ПФ.Е.09.ПР.О.091 
ПФ.Е.13.ПР.О.105 
ПФ.С.07.ЗР.Р.068 
ПФ.С.10.ЗП.О.094 
ПФ.С.21.ЗП.О.145 
ПФ.Е.43.ЗП.Н.242 
ПФ.Д.04.ЗР.О.041 
СВ.Д.46.ПП.О.251 
ПФ.Е.14.ПР.О.112 
ПФ.Е.15.ПР.О.117 
ПФ.С.53.ЗП.О.280 
ПФ.Е.09.ПР.О.093 
ПФ.Е.13.ПР.О.107 
ПФ.Е.14.ПР.О.111 
ПФ.Е.15.ПР.О.116 
ПФ.С.21.ЗП.О.147 
ПФ.С.50.ЗП.О.265 
ПФ.Е.09.ПР.О.092 
ПФ.Е.13.ПР.О.106 
ПФ.Е.14.ПР.О.110 
ПФ.Е.15.ПР.О.113 
ПФ.С.21.ЗП.О.146 
Д.52.ЗР.Р.276 
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ПП.03 Історія українського та світового 
театру 

ПФ.Е.05.ПР.О.044 
ПФ.Е.08.ПР.О.071 
ПФ.Е.17.ПР.О.120 
ПФ.С.23.ПР.О.168 
ПФ.Е.26.ЗР.Р.187 
ПФ.С.01.ЗП.Р.012 
ПФ.Д.04.ПР.Р.035 
ПФ.С.06.ЗР.Р.057 
СВ.Д.44.ПР.Р.247 
СВ.Д.45.ПП.О.250 
ПФ.С.50.ЗП.Р.266 
ПФ.С.23.ПР.О.155 
ПФ.Е.26.ЗР.Р.174 
ПФ.Е.09.ПР.О.084 
ПФ.С.01.ЗП.Р.014 
ПФ.С.07.ЗП.О.066 
ПФ.Е.36.ПР.О.221 
ПФ.С.01.ПП.Р.001 
ПФ.С.01.ПП.Р.004 
ПФ.Д.04.ЗР.Н.040 
ПФ.Д.04.ЗР.О.042 
ПФ.Д.04.ЗР.О.043 
ПФ.С.01.ПП.Р.003 
ПФ.С.01.ЗП.Р.013 
ПФ.Д.02.ПР.Р.016 
ПФ.Д.02.ПР.Р.018 
ПФ.Д.02.ЗР.О.022 
ПФ.Е.42.ПП.О.239 
ПФ.Е.43.ПП.Н.243 
ПФ.С.51.ЗП.О.272 
ПФ.С.51.ЗП.О.273 
ПФ.С.51.ЗП.Р.274 
ПФ.Е.42.ЗП.О.240 
ПФ.Д.52.ЗП.Р.275 

ПП.04 Сценічна мова ПФ.С.01.ЗП.Р.009 
ПФ.С.54.ЗР.О.289 

ПП.05 Сольний спів 
 

ПФ.С.50.ЗП.О.265 

ПП.06 Основи менеджменту та економіки 
театру 

СВ.Е.57.ЗР.О.321 
СВ.Е.57.ЗР.О.322 
СВ.Е.57.ЗР.О.323 
СВ.Е.57.ЗР.О.324 

ПП.07 Сценічна пластика та фехтування З.010.ЗР.Р.11.372 
З.010.ЗР.О.14.379 

ПП.08 Танець ПФ.Д.04.ПР.Р.036 
З.010.ЗР.Р.11.372 
З.010.ЗР.О.14.379 
З.010.ЗР.О.15.383 
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З.010.ЗР.Р.11.373 
З.010.ЗР.О.14.380 
З.010.ЗР.О.15.384 
З.010.ЗР.Р.18.389 
З.010.ЗР.О.13.378 
З.010.ЗР.Р.11.375 
З.010.ЗР.О.14.382 
З.010.ЗР.О.15.386 

ПП.09 Грим ПФ.С.18.ЗР.О.132 
ПФ.С.21.ЗП.О.150 
ПФ.С.22.ЗП.О.152 
ПФ.Е.32.ЗП.Р.212 
ПФ.Е.39.ПП.Р.233 
ПФ.С.06.ЗП.О.064 
ПФ.Е.39.ЗП.Р.234 
ПФ.С.54.ПР.Р.286 

ПП.10  Основи режисури ПФ.Е.05.ПР.О.049 
ПФ.Е.08.ПР.О.076 
ПФ.Е.17.ПР.О.125 
ПФ.С.23.ЗР.О.158 
ПФ.Е.26.ЗП.Р.177 
З.005.ПР.О.05.344 
ПФ.Д.04.ПР.Р.037 
ПФ.Е.05.ПР.О.045 
ПФ.Е.05.ЗР.Р.054 
ПФ.Е.08.ПР.О.072 
ПФ.Е.08.ЗР.Р.081 
ПФ.Е.26.ЗР.Р.175 
ПФ.Е.26.ЗП.Р.182 
ПФ.Е.26.ЗР.Р.184 
ПФ.С.01.ЗП.Р.014 
ПФ.С.06.ЗП.О.062 
ПФ.С.06.ЗР.Р.060 
ПФ.Е.26.ЗР.Р.186 
ПФ.Е.28.ПП.Р.191 
ПФ.Е.13..ПР.О.109 

ПП.11  Техніка сцени та оформлення ПФ.Е.05.ПР.О.048 
ПФ.Е.08.ПР.О.075 
ПФ.Е.17.ПР.О.124 
ПФ.С.23.ПР.О.167 

ПП.12 Звукорежисерське та музичне 
оформлення 

ПФ.Е.17.ПР.О.121 
ПФ.Е.17.ЗР.Р.130 
ПФ.С.23.ПР.О.156 
ПФ.С.23.ЗР.О.163 
ПФ.С.23.ПР.Р.165 

ПП.13  Методика роботи актора з лялькою ПФ.С.06.ЗП.О.062 
ПФ.С.06.ЗР.Р.060 

ПП.14  Методика роботи з театральним ПФ.С.23.ЗР.О.158 
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колективом ПФ.Е.26.ЗП.Р.177 
Вибіркова частина 

ППНЗ.01 Іноземна мова  (за професійним 
спрямуванням) 

З.011.ЗР.Р.19.392 
З.011.ЗР.Р.19.393 
З.011.ЗР.Р.19.394 
З.011.ЗР.Р.19.395 
З.011.ЗР.Р.19.396 
З.011.ЗР.Р.19.397 
З.011.ЗР.Р.19.398 
З.011.ЗР.Р.19.399 

ППНЗ.02 Сценарна майстерність ПФ.С.01.ЗП.Р.009 
ПФ.С.54.ЗР.О.289 

ППНЗ.03 Світова література 
 

ПФ.С.22.ЗП.Р.154 
ПФ.Е.05.ПР.О.047 
ПФ.С.06.ЗП.О.056 
ПФ.Е.08.ПР.О.074 
ПФ.Е.17.ПР.О.123 
ПФ.Е.28.ЗП.Р.190 
ПФ.Е.30.ПП.Р.199 
ПФ.Е.31.ЗП.О.206 
ПФ.Е.32.ЗП.Р.210 
ПФ.Е.32.ЗП.Р.213 
ПФ.Е.39.ЗП.Р.230 
ПФ.С.06.ЗР.Р.059 
СВ.С.29.ПП.Р.195 
СВ.С.29.ПП.Р.197 
ПФ.С.06.ЗР.О.063 
ПФ.С.19.ЗР.Р.141 
ПФ.С.06.ЗР.Р.058 
СВ.С.29.ПП.Р.196 
СВ.С.29.ПП.Р.198 
ПФ.Е.30.ПП.Р.202 
ПФ.Е.31.ПП.Р.204 
ПФ.Е.31.ПП.О.207 
З.007.ЗР.Р.03.349 

ППНЗ.04 Культура мовлення ПФ.С.01.ЗП.Р.009 
ПФ.С.54.ЗР.О.289 

ППНЗ.05 Сучасний театр ПФ.Е.39.ЗП.Р.230 
ПФ.С.06.ЗР.Р.059 
СВ.С.29.ПП.Р.195 
СВ.С.29.ПП.Р.197 
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Додаток Г 
Рекомендований перелік навчальних дисциплін 

 

№ з/п Навчальна дисципліна 
Кількість  

навчальних 
годин/кредитів 

Форма 
контролю 

Нормативна частина   
ГСЕП.01 Історія України  
 
 

СВ.Е.57.ЗР.О.294 
СВ.Е.57.ЗР.О.295 
СВ.Е.57.ЗР.О.296 
СВ.Е.57.ЗР.О.297 
СВ.Е.57.ЗР.О.298 
СВ.Е.57.ЗР.О.299 

54/1,5 Іспит 

ГСЕП.02 Українська мова 
(за проф. спрям.) 

СВ.Е.57.ЗР.О.329 
СВ.Е.57.ЗР.О.330 

54/1,5 Іспит 

ГСЕП.03 Культурологія СВ.Е.57.ЗР.О.300 
СВ.Е.57.ЗР.О.301 
СВ.Е.57.ЗР.О.302 
СВ.Е.57.ЗР.О.303 

54/1,5 Іспит 

ГСЕП.04 Основи 
філософських знань 
(філософія, релігієзнавство) 

СВ.Е.57.ЗР.О.304 
СВ.Е.57.ЗР.О.305 
СВ.Е.57.ЗР.О.306 
СВ.Е.57.ЗР.О.307 
СВ.Е.57.ЗР.О.308 
СВ.Е.57.ЗР.О.309 
СВ.Е.57.ЗР.О.310 
СВ.Е.57.ЗР.О.311 
СВ.Е.57.ЗР.О.312 

54/1,5 Іспит 

ГСЕП.05 Фізичне 
виховання 

СП.С.57.ПП.Н.325 
СП.С.57.ПП.Н.326 
СП.С.57.ПП.Н.327 
СП.С.57.ПП.Н.328 

216/6,0 Залік 

ГСЕП.06 Іноземна мова  
 
 

З.011.ЗР.Р.19.392 
З.011.ЗР.Р.19.393 
З.011.ЗР.Р.19.394 
З.011.ЗР.Р.19.395 
З.011.ЗР.Р.19.396 
З.011.ЗР.Р.19.397 
З.011.ЗР.Р.19.398 
З.011.ЗР.Р.19.399 

216/6,0 Залік/Іспит 

ГСЕП.07 Правознавство З.006.ЗР.Р.01.345 
З.001ПП.О.01.331 

54/1,5 Залік 

ФП.01  Безпека  
життєдіяльності та екологія
  

ПФ.С.50.ЗП.О.271 
ПФ.С.53.ЗП.О.283 
ПФ.С.53.ЗП.О.284 

108/3,0 Залік 

ФП.02 
Основи інформатики і 
обчислювальної техніки 

ПФ.Д.04.ЗР.Н.038 
ПФ.Е.05.ЗР.О.052 
ПФ.Е.08.ЗР.О.079 

54/1,5 Залік 
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ПФ.Е.17.ЗР.О.128 
ПФ.С.18.ЗР.О.133 
ПФ.С.54.ЗР.О.288 
ПФ.Е.37.ПР.О.224 
ПФ.С.06.ЗП.О.062 

ФП.03 
Вступ до спеціальності 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПФ.С.01.ЗП.Р.012 
ПФ.Д.04.ПР.Р.035 
ПФ.С.06.ЗР.Р.057 
ПФ.Д.04.ПР.Р.037 
ПФ.Е.05.ПР.О.045 
ПФ.Е.05.ЗР.Р.054 
ПФ.Е.08.ПР.О.072 
ПФ.Е.08.ЗР.Р.081 
ПФ.Е.17.ПР.О.121 
ПФ.Е.17.ЗР.Р.130 
ПФ.С.23.ПР.О.156 
ПФ.С.23.ЗР.О.163 
ПФ.С.23.ПР.Р.165 
ПФ.Е.26.ЗР.Р.175 
ПФ.Е.26.ЗП.Р.182 
ПФ.Е.26.ЗР.Р.184 
ПФ.Е.05.ПР.О.046 
ПФ.Е.05.ЗР.Р.055 
ПФ.Е.08.ПР.О.073 
ПФ.Е.08.ЗР.Р.082 

54/1,5 Залік 

ФП.04 Психологія 
творчості 

СВ.Е.57.ЗР.О.305 
СВ.Е.57.ЗР.О.306 
СВ.Е.57.ЗР.О.307 
СВ.Е.57.ЗР.О.308 

54/1,5 Залік 

ФП.05 Педагогіка ПФ.С.07.ЗР.Р.068 
ПФ.С.10.ЗП.О.094 
ПФ.С.21.ЗП.О.145 
ПФ.Е.43.ЗП.Н.242 
ПФ.Е.09.ПР.О.087 
ПФ.Е.09.ПР.О.090 
ПФ.Е.13.ПР.О.104 
ПФ.С.54.ПР.Р.285 
ПФ.Е.09.ПР.О.093 
ПФ.Е.13.ПР.О.107 
ПФ.Е.14.ПР.О.111 
ПФ.Е.15.ПР.О.116 
ПФ.С.21.ЗП.О.147 
ПФ.С.50.ЗП.О.265 
ПФ.С.07.ЗР.Р.069 
ПФ.С.10.ЗР.Р.095 
ПФ.С.22.ЗР.Р.148 

216/6,0 Іспит 

ФП.06 Муз. грамота і 
сольфеджіо 

ПФ.Е.15.ПР.О.116 
ПФ.С.21.ЗП.О.147 

108/3,0 Залік 
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ПФ.С.50.ЗП.О.265 
ПП.01 Теорія драми ПФ.Е.15.ПР.О.115 

ПФ.Е.35.ПР.О.218 
ПФ.Е.36.ПР.О.220 
ПФ.Е.37.ПР.О.223 
ПФ.Е.38.ЗП.Н.227 
ПФ.С.56.ЗП.Н.292 
ПФ.Е.31.ПП.Н.203 
ПФ.Е.11.ПР.О.100 
ПФ.Е.16.ПР.О.119 

108/3,0 Іспит 

ПП.02 Майстерність актора ПФ.Е.09.ПР.О.091 
ПФ.Е.13.ПР.О.105 
ПФ.С.07.ЗР.Р.068 
ПФ.С.10.ЗП.О.094 
ПФ.С.21.ЗП.О.145 
ПФ.Е.43.ЗП.Н.242 
ПФ.Д.04.ЗР.О.041 
СВ.Д.46.ПП.О.251 
ПФ.Е.14.ПР.О.112 
ПФ.Е.15.ПР.О.117 
ПФ.С.53.ЗП.О.280 
ПФ.Е.09.ПР.О.093 
ПФ.Е.13.ПР.О.107 
ПФ.Е.14.ПР.О.111 
ПФ.Е.15.ПР.О.116 
ПФ.Е.13.ПР.О.106 
ПФ.Е.14.ПР.О.110 
ПФ.Е.15.ПР.О.113 
ПФ.С.21.ЗП.О.146 
Д.52.ЗР.Р.276 

1296/36,0 ЗКР/Залік/ 
Іспит 

ПП.03 Історія українського 
та світового театру 

ПФ.Е.05.ПР.О.044 
ПФ.Е.08.ПР.О.071 
ПФ.Е.17.ПР.О.120 
ПФ.С.23.ПР.О.168 
ПФ.Е.26.ЗР.Р.187 
ПФ.С.01.ЗП.Р.012 
ПФ.Д.04.ПР.Р.035 
ПФ.С.06.ЗР.Р.057 
СВ.Д.44.ПР.Р.247 
СВ.Д.45.ПП.О.250 
ПФ.С.50.ЗП.Р.266 
ПФ.С.23.ПР.О.155 
ПФ.Е.26.ЗР.Р.174 
ПФ.Е.09.ПР.О.084 
ПФ.С.01.ПП.Р.001 
ПФ.С.01.ПП.Р.004 
ПФ.Д.04.ЗР.Н.040 
ПФ.Д.04.ЗР.О.042 

216/6,0 Залік/Іспит 
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ПФ.Д.04.ЗР.О.043 
ПФ.С.01.ПП.Р.003 
ПФ.С.01.ЗП.Р.013 
ПФ.Д.02.ПР.Р.016 
ПФ.Д.02.ПР.Р.018 
ПФ.Д.02.ЗР.О.022 
ПФ.С.51.ЗП.О.272 
ПФ.С.51.ЗП.О.273 
ПФ.С.51.ЗП.Р.274 
ПФ.Е.42.ЗП.О.240 
ПФ.Д.52.ЗП.Р.275 

ПП.04 Сценічна мова ПФ.С.01.ЗП.Р.009 
ПФ.С.54.ЗР.О.289 

432/12,0 Залік/Іспит 

ПП.05 Сольний спів ПФ.С.50.ЗП.О.265 162/4,5 ЗКР/Залік 
ПП.06 Основи 
менеджменту та економіки 
театру 

СВ.Е.57.ЗР.О.321 
СВ.Е.57.ЗР.О.322 
СВ.Е.57.ЗР.О.323 
СВ.Е.57.ЗР.О.324 

162/4,5 Іспит 

ПП.07 Сценічна пластика 
та фехтування 

З.010.ЗР.Р.11.372 
З.010.ЗР.О.14.379 

432/12,0 ЗКР/Залік/ 
Іспит 

ПП.08 Танець ПФ.Д.04.ПР.Р.036 
З.010.ЗР.Р.11.372 
З.010.ЗР.О.14.379 
З.010.ЗР.О.15.383 
З.010.ЗР.Р.11.373 
З.010.ЗР.О.14.380 
З.010.ЗР.О.15.384 
З.010.ЗР.Р.18.389 
З.010.ЗР.О.13.378 
З.010.ЗР.Р.11.375 
З.010.ЗР.О.14.382 
З.010.ЗР.О.15.386 

270/7,5 Залік/Іспит 

ПП.09 Грим ПФ.С.18.ЗР.О.132 
ПФ.С.21.ЗП.О.150 
ПФ.С.22.ЗП.О.152 
ПФ.Е.32.ЗП.Р.212 
ПФ.Е.39.ПП.Р.233 
ПФ.С.06.ЗП.О.064 
ПФ.Е.39.ЗП.Р.234 
ПФ.С.54.ПР.Р.286 

162/4,5 Залік/Іспит 

ПП.10  Основи режисури ПФ.Е.05.ПР.О.049 
ПФ.Е.08.ПР.О.076 
ПФ.Е.17.ПР.О.125 
ПФ.С.23.ЗР.О.158 
ПФ.Е.26.ЗП.Р.177 
З.005.ПР.О.05.344 
ПФ.Д.04.ПР.Р.037 
ПФ.Е.05.ПР.О.045 

135/3,75 Іспит 
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ПФ.Е.05.ЗР.Р.054 
ПФ.Е.08.ПР.О.072 
ПФ.Е.08.ЗР.Р.081 
ПФ.Е.26.ЗР.Р.175 
ПФ.Е.26.ЗП.Р.182 
ПФ.Е.26.ЗР.Р.184 
ПФ.С.01.ЗП.Р.014 
ПФ.С.06.ЗП.О.062 
ПФ.С.06.ЗР.Р.060 
ПФ.Е.26.ЗР.Р.186 
ПФ.Е.28.ПП.Р.191 
ПФ.Е.13..ПР.О.109 

ПП.11  Техніка сцени та 
оформлення 

ПФ.Е.05.ПР.О.048 
ПФ.Е.08.ПР.О.075 
ПФ.Е.17.ПР.О.124 
ПФ.С.23.ПР.О.167 

135/3,75 Залік 

ПП.12 Звукорежисерське та 
музичне оформлення 

ПФ.Е.17.ПР.О.121 
ПФ.Е.17.ЗР.Р.130 
ПФ.С.23.ПР.О.156 
ПФ.С.23.ЗР.О.163 
ПФ.С.23.ПР.Р.165 

162/4,5 Залік 

ПП.13 Методика роботи 
актора з лялькою 

ПФ.С.06.ЗП.О.062 
ПФ.С.06.ЗР.Р.060 

108/3,0 Залік 

ПП.14  Методика роботи з 
театральним колективом 

ПФ.С.23.ЗР.О.158 
ПФ.Е.26.ЗП.Р.177 

90/2,5 Залік 

Вибіркова частина   
ППНЗ.01 Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням) 

З.011.ЗР.Р.19.392 
З.011.ЗР.Р.19.393 
З.011.ЗР.Р.19.394 
З.011.ЗР.Р.19.395 
З.011.ЗР.Р.19.396 
З.011.ЗР.Р.19.397 
З.011.ЗР.Р.19.398 
З.011.ЗР.Р.19.399 

504/14,0 Залік/Іспит 

ППНЗ.02 Сценарна 
майстерність 

ПФ.С.01.ЗП.Р.009 
ПФ.С.54.ЗР.О.289 

108/3,0 Залік 
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ППНЗ.03 Світова 
література 
 

ПФ.С.22.ЗП.Р.154 
ПФ.Е.05.ПР.О.047 
ПФ.С.06.ЗП.О.056 
ПФ.Е.08.ПР.О.074 
ПФ.Е.17.ПР.О.123 
ПФ.Е.28.ЗП.Р.190 
ПФ.Е.30.ПП.Р.199 
ПФ.Е.31.ЗП.О.206 
ПФ.Е.32.ЗП.Р.210 
ПФ.Е.32.ЗП.Р.213 
ПФ.С.06.ЗР.О.063 
ПФ.С.19.ЗР.Р.141 
ПФ.С.06.ЗР.Р.058 
СВ.С.29.ПП.Р.196 
СВ.С.29.ПП.Р.198 
ПФ.Е.30.ПП.Р.202 
ПФ.Е.31.ПП.Р.204 
ПФ.Е.31.ПП.О.207 
З.007.ЗР.Р.03.349 

216/6,0 Залік/Іспит 

ППНЗ.04 Культура 
мовлення 

ПФ.С.01.ЗП.Р.009 
ПФ.С.54.ЗР.О.289 

108/3,0 Залік 

ППНЗ.05 Сучасний театр ПФ.Е.39.ЗП.Р.230 
ПФ.С.06.ЗР.Р.059 
СВ.С.29.ПП.Р.195 
СВ.С.29.ПП.Р.197 

108/3,0 Залік 
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