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Актуальною проблемою мистецької
освіти в Україні є підготовка висококваліфікованих кадрів, яка зумовлена значними змінами у теорії, методиці та практиці підготовки та захисту магістерських
проєктів, адже майбутній фахівець повинен досконало володіти усіма професійними знаннями та навичками. У цьому
контексті, запропонований навчальний
посібник є актуальним науковим виданням, що спрямований на оптимізацію
фахової компетенції щодо підготовки
та захисту магістрантів у галузі аудіовізуального мистецтва і виробництва.
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У теоретичній основі даного посібника
лежить сутність фахового спрямування
до мистецько-професійної підготовки
майбутніх фахівців факультету кіно
і телебачення у галузі аудіовізуального
мистецтва і виробництва. Розглядається
стан наукового дослідження цієї проблеми з методологічної точки зору, що
згодом реалізується на практиці. Слід
зауважити, що теоретичне впровадження принципів професійної підготовки
у майбутніх фахівців галузі аудіовізуального мистецтва і виробництва пов’язане
не лише з урахуванням певної системи
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знань, умінь та навичок, а й здатностей
відповідно діяти на основі набутого упродовж навчання, а саме: певної системи
цінностей, норм професійної поведінки,
здатностей до самореалізації у практичному застосуванні набутих фахових
компетентностей.
Представлений посібник не викликає
сумнівів щодо його актуальності у практичному застосуванні. Він розроблений
професорсько-викладацьким складом
на основі теоретичного осмислення,
багаторічного педагогічного та практичного досвіду у системі мистецької

2020 · 3(2) · pp. 349-351

освіти у галузі аудіовізуального мистецтва і виробництва. Цінним у роботі
є те, що матеріал подано доступно, тому
він може бути освоєний магістрантами
самостійно.
Посібник може знайти своє застосування у системі професійного становлення магістрантами вищих мистецьких
навчальних закладів з урахуванням їх
специфіки. Матеріали посібника також
можуть використовуватися викладачами спеціалізованих навчальних мистецьких закладів під час роботи над
магістерським творчим проєктом.

351

This is an open access journal and all published articles are licensed under a Creative Commons «Attribution» 4.0.

ISSN 2617-2674 (Print),
ISSN 2617-4049 (Online)

audiovisual-art.knukim.edu.ua

