
021 Аудіовізуальне мистецтво 
та виробництво

Стандарт фахової передвищої освіти

Освітньо-професійний ступінь

«Фаховий молодший бакалавр»



Команда розробників:

• ЧЕРВОНОГРОДСЬКИЙ Ігор Іванович, заступник директора з навчальної 
роботи Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв, 
заступник директора з навчальної роботи Кам’янець-Подільського 
коледжу культури і мистецтв, голова підкомісії

• ЛЕОНТЬЄВ Анатолій Олексійович, Канівський фаховий коледж культури 
і мистецтв, відокремлений структурний підрозділ УДПУ імені Павла 
Тичини;

• МАЙБОРОДА В’ячеслав Михайлович, Житомирський фаховий коледж 
культури і мистецтв імені Івана Огієнка;

• ОНИЩЕНКО Анастасія Олександрівна, Тульчинський фаховий коледж 
культури;

Залучений консультант:
• АЗАРЕНКО Оксана Віталіївна, Комунальний заклад «Одеський 

театрально-художній фаховий коледж».



Фахова експертиза:
• ГНУТОВ Станіслав Павлович, засновник громадської організації «Громадське

дитяче інтернет-телебачення і радіо «Веселка ТВ», координатор
всеукраїнських та міжнародних культурно-мистецьких проєктів для дітей
і молоді, член Національної спілки журналістів України;

• ДУРАНІНА Ольга Володимирівна, начальник відділу оцінювання та навчання
ТОВ «Медіа Група Україна»;

• ПЕДАХОВСЬКА Наталія Сергіївна, спеціаліст вищої категорії, завідувач
циклової комісії кіно-, фото-, відеосправи, викладач Одеського театрально-
художнього фахового коледжу;

• ТЯЖЛОВ Дмитро Олександрович, старший викладач кафедри
кінооператорства, художній керівник курсу операторської майстерності
Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана
Карпенка-Карого, режисер-оператор документального кіно, куратор
документальної програми фестивалю американського кіно «Незалежність»
та лабораторії з кіновиробництва для молодих митців «Indie Lab», експерт
Українського культурного фонду, член Національної спілки кінематографістів
України (НСКУ), член Гільдії кінооператорів України.



Методична експертиза:

• ДУДУС Тетяна Василівна, кандидат педагогічних наук, завідувач кабінету
Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової
передвищої освіти»;

• ЛЕПЕХА Ірина Олексіївна, завідувач науково-методичного кабінету соціально-
гуманітарної освіти Державної установи «Науково-методичний центр вищої
та фахової передвищої освіти».



Структура аудіовізуального мистецтва та виробництва як 
системи
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Постановка задачі

• Враховуючи ключові особливості спеціальності «Аудіовізуальне 
мистецтво та виробництво»,

• На основі нормативного підходу до розробки стандартів фахової 
передвищої освіти,

• Використовуючи нормативні документи, на яких базується 
Стандарт фахової передвищої освіти,

• Створити проект стандарту фахової передвищої освіти 
спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» 
освітньо-професійного рівня «Фаховий молодший бакалавр».



Передумови створення змісту стандарту
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Система внутрішнього 
забезпечення якості
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Ключові особливості спеціальності

Різнорідні!



• Вказані ключові особливості спеціальності вимусили направити
зусилля на формулювання таких компетентностей та результатів
навчання, які можливо було б використати в розробці освітньо-
професійних програм, за можливістю, найбільш широкого кола
спеціалізацій.

• Завдяки постійній співпраці з працівниками та експертами
Міністерства культури та інформаційної политики та Міністерства
освіти і науки України вдалося, на наш погляд, створити
оптимальну версію проекту стандарту.



Логіка побудови системи компетентностей та результатів навчання 1 

Загальні компетентності



Логіка побудови системи компетентностей та результатів навчання 2 

Спеціальні компетентності



Логіка побудови системи компетентностей та результатів навчання 3

Результати навчання

Повна картина зв’язків
між компетентностями
та результатами навчання
наведена у таблиці 2 
«Матриця відповідності
визначених Стандартом
результатів навчання 
та компетентностей».



Спрощений очікуваний профіль фахового молодшого бакалавра зі спеціальності
021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» з боку представників індустрії

Технологічно -
виробничі навички на 

рівні типових 
спеціалізованих задач

Володіння англійською 
мовою

Навички роботи в 
команді

Висока автономність 
та дисципліна

Володіння понятійним 
апаратом предметної 

області



Коментар:

• Порівняння системи результатів навчання Стандарту спеціальності 021
Аудіовізуальне мистецтво та виробництво з очікуваним представниками
кіноіндустрії профілем дозволяє припустити, що в стандарті закладено певну
надлишковість вимог до фахового молодшого бакалавра.

• Але саме таке перевищення вимог стандарту над очікуваннями ринку
сприятиме стійкій позитивній траєкторії професійного зростання випускників
закладів ФПО в умовах постійного ускладнення технологій аудіовізуального
мистецтва, розширення кола їх застосування та конкурентного середовища
ринку праці.

Дякую за увагу!


