шляхів її досягнення, виявляти, ставити
та вирішувати проблеми (ЗК 3);
- здатність
вибудовувати
і
реалізовувати стратегію і тактику свого
інтелектуального,
культурного,
професійного
саморозвитку
та
самовдосконалення (ЗК 4);
- здатність самостійно застосовувати
методи та засоби пізнання, навчання та
самоконтролю для здобуття нових
знань та навичок, відтворювати знання,
методи та навички відповідно до
контексту та продукувати на їх базі
власні пропозиції (ЗК 5);
- здатність до постійного навчання, та
здатність осмислювати власний досвід
та передавати його іншим у процесі
викладання (ЗК 6);
- здатність до оцінки та аналізу
сучасних
соціально-культурних
процесів та явищ (ЗК 7);

- уміння обґрунтовувати власні
творчі й педагогічні рішення та
спроможність здійснювати їх у
власній
творчо-виконавській
і
педагогічній практиці (ЗК 8);
- усне і письмове спілкування як
рідною, так і іноземними мовами,
уміння
вести
дискусію,
використовувати
відповідну
термінологію та способи вираження
думки в усній та письмовій формах (ЗК
9);

Фахові компетентності:
- здатність усвідомлювати місце та роль
музичного мистецтва в сучасному
соціокультурному просторі (ФК 2);
- здатність до глибокого розуміння
взаємозв’язку між теоретичними та
практичними
заняттями з метою
ефективного використання цих знань
для власного розвитку (ФК 3);
- здатність до оперування професійною
термінологією у фаховій діяльності (ФК
5);
- здатність до редагування на високому
рівні наукових та
публіцистичних
статей (ФК 7).
Загальні компетентності:
- здатність до аналізу та синтезу на
основі
логічних
аргументів
та
перевірених фактів формувати власну
світоглядну
позицію, застосовувати
філософсько-методологічні знання в
подальшій науковій та викладацькій
діяльності (ЗК 1);
- здатність самостійного критичного,
гнучкого та креативного способу
мислення,
яке
дає
можливість
зрозуміти,
розв’язати та науково
осмислити проблеми та задачі, які
стоять перед фахівцями з музичного
мистецтва в умовах сучасних творчомистецьких реалій (ЗК 2);
- здатність до володіння культурою
мислення, усвідомлення мети та вибору
шляхів її досягнення, виявляти, ставити

мистецтва,
концертного
репертуару;
кращі
традиції
української
та
провідних
світових
виконавських
шкіл;
відповідний
виконавський
репертуар, що включає твори
різних епох, жанрів та стилів;
- професійні навички володіння
відповідною професією; техніки,
прийоми,
методики
виконавського мистецтва; стилі,
жанри, напрямки, особливості та
закономірності
музичного
процесу.

Вміти:

- Використовувати

теоретичні
знання та володіння музичним
матеріалом різних епох для
виконавської роботи, знання
основних
шляхів
пошуку
виконавських засобів втілення
художнього
образу
у
виконавській діяльності, техніки,
прийомів,
методики
виконавського
мистецтва;
використання знань, умінь і
навичок
зі
спеціалізованих
професійних дисциплін в процесі
вирішення практичних завдань;
- показувати
здатність
до
професійного аналізу музичноестетичних стилів та напрямків,
опановування нових явищ в
музичному мистецтві;
- володіти
термінологією
музичного
мистецтва,
його
понятійно-категоріальним
апаратом.

Знати:
- передові технології і стратегії з
формування духовності, дійсну
сутність взаємин культури і
мистецтва, культури і цивілізації,
культури
і
інструментальної
музики;
- професійні навички володіння
відповідною професією; техніки,
прийоми,
методики
виконавського мистецтва; стилі,
жанри, напрямки, особливості та
закономірності
музичного
процесу.

Вміти:
-використовувати знання, уміння
і навички зі спеціалізованих
професійних дисциплін в процесі
вирішення практичних завдань;

ОК5: Англійська мова (за
професійним спрямуванням);
ВБ23: Італійська мова (за
професійним спрямуванням);

та вирішувати проблеми (ЗК 3);
- здатність
вибудовувати
і
реалізовувати стратегію і тактику свого
інтелектуального,
культурного,
професійного
саморозвитку
та
самовдосконалення (ЗК 4);
- здатність самостійно застосовувати
методи та засоби пізнання, навчання та
самоконтролю для здобуття нових
знань та навичок, відтворювати знання,
методи та навички відповідно до
контексту та продукувати на їх базі
власні пропозиції (ЗК 5);
- здатність до постійного навчання, та
здатність осмислювати власний досвід
та передавати його іншим у процесі
викладання (ЗК 6);
- здатність до
оцінки та аналізу
сучасних
соціально-культурних
процесів та явищ (ЗК 7);
- усне і письмове спілкування як
рідною, так і іноземними мовами,
уміння
вести
дискусію,
використовувати
відповідну
термінологію та способи вираження
думки в усній та письмовій формах (ЗК
9);

Фахові компетентності:
- здатність усвідомлювати місце та роль
музичного мистецтва в сучасному
соціокультурному просторі (ФК 2);
- здатність до глибокого розуміння
взаємозв’язку між теоретичними та
практичними
заняттями з метою
ефективного використання цих знань
для власного розвитку (ФК 3);
- здатність до оперування професійною
термінологією у фаховій діяльності (ФК
5).
Загальні компетентності:
- здатність самостійно критичного,
гнучкого та креативного способу
мислення,
яке
дає
можливість
зрозуміти,
розв’язати та науково
осмислити проблеми та задачі, які
стоять перед фахівцями з музичного
мистецтва в умовах сучасних творчомистецьких реалій (ЗК 2);
- здатність до володіння культурою
мислення, усвідомлення мети та вибору
шляхів її досягнення, виявляти, ставити
та вирішувати проблеми (ЗК 3);
- здатність
вибудовувати
і
реалізовувати стратегію і тактику свого
інтелектуального,
культурного,
професійного
саморозвитку
та
самовдосконалення (ЗК 4);
- здатність самостійно застосовувати
методи та засоби пізнання, навчання та
самоконтролю для здобуття нових
знань та навичок, відтворювати знання,
методи та навички відповідно до
контексту та продукувати на їх базі
власні пропозиції (ЗК 5);
- уміння обґрунтовувати власні творчі й
педагогічні рішення та спроможність
здійснювати їх у власній творчо-

- показувати
здатність
до
професійного аналізу музичноестетичних стилів та напрямків,
опановування нових явищ в
музичному мистецтві;
- володіти
термінологією
музичного
мистецтва,
його
понятійно-категоріальним
апаратом.
- розуміти прості тексти, що
стосуються
спеціальності
із
підручників, газет, журналів або
джерел Інтернету.
- вміти читати тексти різного
змісту.
Вміння
осмислено
сприймати на слух навчальні
тексти
лекцій
навчальнопрофесійної сфери спілкування,
сприймати усне мовлення.
Вміння
складати
всі
види
монологів:
опис,
розповідь,
міркування;
захищати
усні
реферати на теми спеціальності
студента
-вміти
брати
участь
в
діалозірозпитуванні, у діалозібесіді за темами навчальнопрофесійної та соціокультурної
сфер спілкування.

Знати:
ОК10:Фах (за видами)
- передові технології і стратегії з
формування духовності, дійсну
сутність взаємин культури і
мистецтва, культури і цивілізації,
культури
і
інструментальної
музики;
- теорію
та
практику
виконавської майстерності;
- основи інтерпретації музичних
творів,
стилістичні
засоби
втілення авторських та власних
інтерпретаторських
задумів,
знання з історії та сучасного
розвитку
інструментального
мистецтва;
- найкращі зразки музичного
мистецтва,
концертного
репертуару;
кращі
традиції
української
та
провідних
світових
виконавських
шкіл;
відповідний
виконавський
репертуар, що включає твори
різних епох, жанрів та стилів.
Вміти:
- використовувати професійнопрофільовані
знання
та
практичні навички з гри на

виконавській і педагогічній практиці
(ЗК 8).
Фахові компетентності:
- здатність демонструвати високий
рівень виконавської майстерності та
спроможність до вирішення основних
проблем
практичної
діяльності
в
репетиційній, педагогічній та творчій
роботі (ФК 1);
- здатність усвідомлювати місце та роль
музичного мистецтва в сучасному
соціокультурному просторі (ФК 2);
- здатність до глибокого розуміння
взаємозв’язку між теоретичними та
практичними
заняттями
з
метою
ефективного використання цих знань для
власного розвитку (ФК 3);
- здатність
до
поглибленого
орієнтування в нотному матеріалі,
враховуючи
стильові та естетичні
напрямки (ФК 4);
- здатність до оперування професійною
термінологією у фаховій діяльності (ФК
5);
- здатність виконувати на високому
художньо-естетичному рівні музичні
твори (ФК 10);
- здатність демонструвати високий
рівень професійної майстерності на сцені
(ФК 11).
- здатність взаємодіяти з аудиторією в
процесі донесення музичного матеріалу
(ФК 12);
- здатність
створити
свою
власну
обґрунтовану інтерпретацію художнього
твору та робити критичний аналіз
виконавських інтерпретацій (ФК 13);
здатність
презентувати власний
творчий,
науковий
доробок,
використовуючи
традиційні
та
інноваційно-комунікаційні технології,
здійснювати
музично-просвітницьку
діяльність з метою пропаганди кращих
здобутків в галузі культури і мистецтва
(ФК 16).

музичному
інструменті,
оркестрової та ансамблевої гри,
у репетиційній та концертній
роботі
для
здійснення
виконавської діяльності;
- використовувати
теоретичні
знання та володіння музичним
матеріалом різних епох для
виконавської роботи, знання
основних
шляхів
пошуку
виконавських засобів втілення
художнього
образу
у
виконавській діяльності, техніки,
прийомів,
методики
виконавського
мистецтва;
використовувати знання, уміння
і навички зі спеціалізованих
професійних
дисциплін
в
процесі вирішення практичних
завдань;
- використовувати професійнопрофільовані
знання
та
практичні навички зі співу,
ансамблевого (хорового) співу, у
репетиційній
та
концертній
роботі
для
здійснення
виконавської діяльності;
- демонструвати
виконавську
манеру з урахуванням стилю і
жанру
музичного
твору,
визначати переконливі шляхи
втілення музичного образу.

2. НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТІВ (ТА ДОДАТКОВІ КВАЛІФІКАЦІЇ)
2.1 ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Загальні компетентності:
- здатність до аналізу та синтезу на
основі логічних аргументів та
перевірених
фактів
формувати
власну
світоглядну
позицію,
застосовувати
філософськометодологічні знання в подальшій
науковій та викладацькій діяльності
(ЗК 1);
- здатність самостійно критичного,
гнучкого та креативного способу
мислення, яке дає можливість
зрозуміти, розв’язати та науково
осмислити проблеми та задачі, які
стоять перед фахівцями з музичного
мистецтва
в умовах сучасних
творчо-мистецьких реалій (ЗК 2);
- здатність до володіння культурою
мислення, усвідомлення мети та

Знати:
- передові технології і стратегії з
формування
духовності,
дійсну
сутність
взаємин
культури
і
мистецтва, культури і цивілізації,
культури і інструментальної музики;
- теоретичні знання та володіння
музичним матеріалом різних епох в
професійній і соціальній діяльності;
- володіти знаннями, уміннями і
навичками
зі
спеціалізованих
професійних дисциплін в процесі
вирішення
практичних
завдань,
використання
комп’ютерних
технологій в практичному втіленні
професійних знань й умінь.
Вміти:
- показувати
здатність
до
професійного
аналізу
музично-

ВБ1:
Теорія
і
практика
соціокультурної діяльності;
ВБ2: Стратегічні комунікації та PR
в музичному мистецтві;

ВБ3: Комп’ютерні технології в
музичному мистецтві;
ВБ4: Історія і теорія вітчизняної
та світової культур.

вибору
шляхів
її
досягнення,
виявляти, ставити та вирішувати
проблеми (ЗК 3);
- здатність
вибудовувати
і
реалізовувати стратегію і тактику
свого
інтелектуального,
культурного,
професійного
саморозвитку та самовдосконалення
(ЗК 4);
- здатність самостійно застосовувати
методи та засоби пізнання, навчання
та самоконтролю для здобуття нових
знань та навичок, відтворювати
знання,
методи
та
навички
відповідно
до
контексту
та
продукувати на їх базі власні
пропозиції (ЗК 5);
- здатність до оцінки та аналізу
сучасних
соціально-культурних
процесів та явищ (ЗК 7);
- усне і письмове спілкування як
рідною, так і іноземними мовами,
уміння
вести
дискусію,
використовувати
відповідну
термінологію та способи вираження
думки в усній та письмовій формах
(ЗК 9).

естетичних стилів та напрямків,
опановування
нових
явищ
в
музичному мистецтві;
- демонструвати володіння музичноаналітичними
навичками
для
жанрово-стильової
та
образноемоційної атрибуції музичного твору
в процесі створення виконавських,
музикознавчих
та
педагогічних
інтерпретацій;
- володіти термінологією музичного
мистецтва, його понятійнокатегоріальним апаратом.

Фахові компетентності:
- здатність усвідомлювати місце та
роль
музичного
мистецтва
в
сучасному
соціокультурному
просторі (ФК 2);
- здатність до глибокого розуміння
взаємозв’язку між теоретичними та
практичними заняттями з метою
ефективного
використання
цих
знань для власного розвитку (ФК 3);
- здатність надати критичну оцінку
культурно-мистецьким заходам (ФК
6);
- здатність до організації культурномистецьких заходів (ФК 9);
- здатність презентувати власний
творчий,
науковий
доробок,
використовуючи
традиційні
та
інноваційно-комунікаційні
технології, здійснювати музичнопросвітницьку діяльність з метою
пропаганди кращих здобутків в
галузі культури і мистецтва (ФК 16).
2.2 ЦИКЛ ФАХОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Загальні компетентності:
- здатність самостійно критичного,
гнучкого та креативного способу
мислення, яке дає можливість
зрозуміти, розв’язати та науково
осмислити проблеми та задачі, які
стоять перед фахівцями з музичного
мистецтва
в умовах сучасних
творчо-мистецьких реалій (ЗК 2);
- здатність
вибудовувати
і
реалізовувати стратегію і тактику
свого
інтелектуального,
культурного,
професійного
саморозвитку та самовдосконалення
(ЗК 4);
- здатність самостійно застосовувати
методи та засоби пізнання, навчання

Знати:
- передові технології і стратегії з
формування
духовності,
дійсну
сутність
взаємин
культури
і
мистецтва, культури і цивілізації,
культури і інструментальної музики;
- теорію та практику виконавської
майстерності;
- Основи інтерпретації музичних
творів, стилістичні засоби втілення
авторських
та
власних
інтерпретаторських задумів, знання
з історії та сучасного розвитку
інструментального та вокального
мистецтва;
- найкращі
зразки
музичного
мистецтва, концертного репертуару;

ВБ6: Ансамбль (за видами);
ВБ7: Оркестр (за видами);
ВБ8: Хор;
ВБ9: Сучасне виконавство
(за видами);
ВБ10: Концертмейстерський клас;
ВБ11:
Концертмейстерська
практика;
ВБ12: Клавесин;
ВБ13: Квартет;

ВБ14: Камерний спів;
ВБ15: Оперний клас;
ВБ16: Майстерність актора;
ВБ24: Концертно-театральна студія.

та самоконтролю для здобуття нових
знань та навичок, відтворювати
знання,
методи
та
навички
відповідно
до
контексту
та
продукувати на їх базі власні
пропозиції (ЗК 5).

Фахові компетентності:
- здатність демонструвати високий
рівень виконавської майстерності та
спроможність до вирішення основних
проблем практичної діяльності в
репетиційній, педагогічній та творчій
роботі (ФК 1);
- здатність усвідомлювати місце та
роль
музичного
мистецтва
в
сучасному
соціокультурному
просторі (ФК 2);
- здатність до глибокого розуміння
взаємозв’язку між теоретичними та
практичними заняттями з метою
ефективного використання цих знань
для власного розвитку (ФК 3);
- здатність
до
поглибленого
орієнтування в нотному матеріалі,
враховуючи стильові та естетичні
напрямки (ФК 4);
- здатність
до
оперування
професійною
термінологією
у
фаховій діяльності (ФК 5);
- здатність до перенесення системи
фахових знань, умінь і навичок
музичної
освіти
у
площину
навчальних дисциплін професійного
циклу, структурування навчального
матеріалу,
проектування
та
організації
власної
музичноосвітньої діяльності (ФК 8).
- здатність виконувати на високому
художньо-естетичному
рівні
музичні твори (ФК 10);
- здатність демонструвати високий
рівень професійної майстерності на
сцені (ФК 11);
- здатність взаємодіяти з аудиторією
в процесі донесення музичного
матеріалу (ФК 12).
- здатність створити свою власну
обґрунтовану
інтерпретацію
художнього
твору
та
робити
критичний
аналіз
виконавських
інтерпретацій (ФК 13);
здатність презентувати власний
творчий,
науковий
доробок,
використовуючи
традиційні
та
інноваційно-комунікаційні
технології, здійснювати музичнопросвітницьку діяльність з метою
пропаганди кращих здобутків в
галузі культури і мистецтва (ФК 16).

кращі
традиції української та
провідних світових виконавських
шкіл;
відповідний
виконавський
репертуар, що включає твори різних
епох, жанрів та стилів;
- особливості
та
специфіку
оркестрового
(ансамблевого)
виконавства;
- методи самостійної роботи над
оркестровою,
ансамблевою
партитурою;
- особливості
та
специфіку
інструментального та вокального
виконавства
(сольного,
ансамблевого,
оркестрового,
хорового тощо);
- специфіку вокального, хорового,
інструментального мистецтва.
Вміти:
- Використовувати
професійнопрофільованих знання та практичні
навички з гри на музичному
інструменті,
оркестрової
та
ансамблевої гри, у репетиційній та
концертній роботі для здійснення
виконавської діяльності;
- використовувати
теоретичні
знання та володіння музичним
матеріалом
різних
епох
для
виконавської
роботи,
знання
основних
шляхів
пошуку
виконавських
засобів
втілення
художнього образу у виконавській
діяльності,
техніки,
прийомів,
методики виконавського мистецтва;
використовувати знання, уміння і
навички
зі
спеціалізованих
професійних дисциплін в процесі
вирішення практичних завдань;
- використовувати
професійнопрофільовані знання та практичні
навички зі співу, ансамблевого
(хорового) співу, у репетиційній та
концертній роботі для здійснення
виконавської діяльності;
- демонструвати виконавську манеру
з урахуванням стилю і жанру
музичного
твору,
визначати
переконливі
шляхи
втілення
музичного образу;
- показувати
здатність
до
професійного
аналізу
музичноестетичних стилів та напрямків,
опановування
нових
явищ
в
музичному мистецтві;
- демонструвати та переконливо
вибудовувати
концепцію
та
драматургію
музичного
твору,
створювати
його
індивідуальну
художню інтерпретацію під час
концертного виступу;
- демонструвати
під
час
виконавської
та
диригентської
діяльності
оптимальні
шляхи
вирішення виконавських проблем,
відтворювати
емоційно-образний
зміст музичного твору, створювати
художній образ за допомогою

Загальні компетентності:
- здатність до аналізу та синтезу на
основі логічних аргументів та
перевірених
фактів
формувати
власну
світоглядну
позицію,
застосовувати
філософськометодологічні знання в подальшій
науковій та викладацькій діяльності
(ЗК 1);
- здатність самостійного критичного,
гнучкого та креативного способу
мислення, яке дає можливість
зрозуміти, розв’язати та науково
осмислити проблеми та задачі, які
стоять перед фахівцями з музичного
мистецтва в умовах сучасних творчомистецьких реалій (ЗК 2);
- здатність до володіння культурою
мислення, усвідомлення мети та
вибору шляхів
її
досягнення,
виявляти, ставити та вирішувати
проблеми (ЗК 3);
- здатність
вибудовувати
і
реалізовувати стратегію і тактику
свого інтелектуального, культурного,
професійного
саморозвитку
та
самовдосконалення (ЗК 4);
- здатність самостійно застосовувати
методи та засоби пізнання, навчання
та самоконтролю для здобуття нових
знань та навичок, відтворювати
знання,
методи
та
навички
відповідно
до
контексту
та
продукувати на їх базі власні
пропозиції (ЗК 5);
- здатність до постійного навчання,
та здатність осмислювати власний
досвід та передавати його іншим у
процесі викладання (ЗК 6);
- здатність до оцінки та аналізу
сучасних
соціально-культур них
процесів та явищ (ЗК 7);
- усне і письмове спілкування як
рідною, так і іноземними мовами,
уміння
вести
дискусію,
використовувати
відповідну
термінологію та способи вираження
думки в усній та письмовій формах
(ЗК 9);
Фахові компетентності:
- здатність усвідомлювати місце та
роль
музичного
мистецтва
в
сучасному
соціокультурному
просторі (ФК 2);
- здатність до глибокого розуміння
взаємозв’язку між теоретичними та
практичними заняттями з метою
ефективного використання цих знань
для власного розвитку (ФК 3);
- здатність
до
оперування
професійною
термінологією
у
фаховій діяльності (ФК 5).
-здатність
до
набуття
комунікативної та соціокультурної
компетенції.
- ддатність розуміти різні види
висловлювань,
використовувати
почуту інформацію.

Знати:
- передові технології і стратегії з
формування духовності,
дійсну
сутність
взаємин
культури
і
мистецтва, культури і цивілізації,
культури і інструментальної музики;
Вміти:
-використовувати знання, уміння і
навички
зі
спеціалізованих
професійних дисциплін в процесі
вирішення практичних завдань;
- розуміти прості тексти, що
стосуються
спеціальності
із
підручників, газет, журналів або
джерел Інтернету.
- вміти читати тексти різного змісту.
- вміти осмислено сприймати на слух
навчальні тексти лекцій навчальнопрофесійної сфери спілкування,
сприймати усне мовлення.
- вміти складати всі види монологів:
опис,
розповідь,
міркування;
захищати усні реферати на теми
спеціальності студента
-вміти
брати
участь
в
діалозірозпитуванні, у діалозі-бесіді
за темами навчально-професійної та
соціокультурної сфер спілкування.
- вміти використовувати різні види
читання.
- вміти відтворити прочитаний чи
прослуханий текст послідовно.
- вміти осмислено сприймати на слух
навчальні тексти за спеціальністю та
тексти
соціокультурного
спрямування.
- вміти створювати писемний текст,
дотримуючись логіки викладеного
матеріалу.

ВБ5: Українська мова як іноземна

- ддатність розуміти різні види
висловлювань,
використовувати
почуту інформацію.
- здатність будувати висловлювання
з урахуванням мети й ситуації
спілкування.
- здатність створювати тексти на
навчально-професійні
та
соціальнокультурні теми.
- здатність створювати тексти
офіційно-ділової сфери навчання.
Загальні компетентності:
- здатність самостійно критичного,
гнучкого та креативного способу
мислення, яке дає можливість
зрозуміти, розв’язати та науково
осмислити проблеми та задачі, які
стоять перед фахівцями з музичного
мистецтва
в умовах сучасних
творчо-мистецьких реалій (ЗК 2);
- здатність до володіння культурою
мислення, усвідомлення мети та
вибору
шляхів
її
досягнення,
виявляти, ставити та вирішувати
проблеми (ЗК 3);
- здатність
вибудовувати
і
реалізовувати стратегію і тактику
свого
інтелектуального,
культурного,
професійного
саморозвитку та самовдосконалення
(ЗК 4);
- здатність самостійно застосовувати
методи та засоби пізнання, навчання
та самоконтролю для здобуття нових
знань та навичок, відтворювати
знання,
методи
та
навички
відповідно
до
контексту
та
продукувати на їх базі власні
пропозиції (ЗК 5);
- здатність до постійного навчання,
та здатність осмислювати власний
досвід та передавати його іншим у
процесі викладання (ЗК 6);
- здатність до оцінки та аналізу
сучасних
соціально-культурних
процесів та явищ (ЗК 7);
- уміння
обґрунтовувати
власні
творчі й педагогічні рішення та
спроможність здійснювати їх у
власній
творчо-виконавській
і
педагогічній практиці (ЗК 8);
- усне і письмове спілкування як
рідною, так і іноземними мовами,
уміння
вести
дискусію,
використовувати
відповідну
термінологію та способи вираження
думки в усній та письмовій формах
(ЗК 9).

Фахові компетентності:
- здатність усвідомлювати місце та
роль
музичного
мистецтва
в
сучасному
соціокультурному
просторі (ФК 2);
- здатність до глибокого розуміння
взаємозв’язку між теоретичними та
практичними заняттями з метою
ефективного використання цих знань
для власного розвитку (ФК 3);

Знати:
- передові технології і стратегії з
формування
духовності,
дійсну
сутність
взаємин
культури
і
мистецтва, культури і цивілізації,
культури і інструментальної музики;
- теоретичні знання та володіння
музичним матеріалом різних епох в
професійній і соціальній діяльності;
- володіти знаннями, уміннями і
навичками
зі
спеціалізованих
професійних дисциплін в процесі
вирішення
практичних
завдань,
використання
комп’ютерних
технологій в практичному втіленні
професійних знань й умінь.
Вміти:
- показувати
здатність
до
професійного
аналізу
музичноестетичних стилів та напрямків,
опановування
нових
явищ
в
музичному мистецтві;
- демонструвати володіння музичноаналітичними
навичками
для
жанрово-стильової
та
образноемоційної атрибуції музичного твору
в процесі створення виконавських,
музикознавчих
та
педагогічних
інтерпретацій;
- володіти термінологією музичного
мистецтва,
його
понятійнокатегоріальним апаратом.

ВБ17:
естрадного і
мистецтва;

Історія
українського
джазового вокального

ВБ18:
Семіотичний
аналіз
(музикознавство);
ВБ19: Історія світового театру;
ВБ20: Драматургія у сучасному
оперному театрі;
ВБ21: Теорія композиції ХХ ст..;
ВБ22:Сучасна українська музика;

- здатність
до
оперування
професійною
термінологією
у
фаховій діяльності (ФК 5);
- здатність до перенесення системи
фахових знань, умінь і навичок
музичної
освіти
у
площину
навчальних дисциплін професійного
циклу, структурування навчального
матеріалу,
проектування
та
організації
власної
музичноосвітньої діяльності (ФК 8).
2.2.1 ВИКЛАДАЧ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ (всі спеціаілізації, крім «Музикознавство»)
2.2.2 ВИКЛАДАЧ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ (спеціалізація «Музикознавство»)

Загальні компетентності:
- здатність до аналізу та синтезу на
основі логічних аргументів та
перевірених
фактів
формувати
власну
світоглядну
позицію,
застосовувати
філософськометодологічні знання в подальшій
науковій та викладацькій діяльності
(ЗК 1);
- здатність самостійно критичного,
гнучкого та креативного способу
мислення, яке дає можливість
зрозуміти, розв’язати та науково
осмислити проблеми та задачі, які
стоять перед фахівцями з музичного
мистецтва
в умовах сучасних
творчо-мистецьких реалій (ЗК 2);
- здатність до володіння культурою
мислення, усвідомлення мети та
вибору
шляхів
її
досягнення,
виявляти, ставити та вирішувати
проблеми (ЗК 31);
- здатність
вибудовувати
і
реалізовувати стратегію і тактику
свого
інтелектуального,
культурного,
професійного
саморозвитку та самовдосконалення
(ЗК 4);
- здатність самостійно застосовувати
методи та засоби пізнання, навчання
та самоконтролю для здобуття нових
знань та навичок, відтворювати
знання,
методи
та
навички
відповідно
до
контексту
та
продукувати на їх базі власні
пропозиції (ЗК 5);
- здатність до постійного навчання,
та здатність осмислювати власний
досвід та передавати його іншим у
процесі викладання (ЗК 6).
- уміння
обґрунтовувати
власні
творчі й педагогічні рішення та
спроможність здійснювати їх у
власній
творчо-виконавській
і
педагогічній практиці (ЗК 8).

Фахові компетентності:
- здатність до глибокого розуміння
взаємозв’язку між теоретичними та
практичними заняттями з метою
ефективного використання цих знань
для власного розвитку (ФК 3);
- здатність до перенесення системи
фахових знань, умінь і навичок
музичної
освіти
у
площину
навчальних дисциплін професійного

Знати:
- цілі,
завдання, зміст, форми,
методи і засоби навчання у сфері
музичної освіти;
- методику викладання;
- педагогічний репертуар;
- основи психології та педагогіки;
- основні
принципи
планування
навчально-виховного процесу;
- ведення навчальної документації,
форми контролю;
- Теорію та практику виконавської
майстерності;
- основи інтерпретації музичних
творів, стилістичні засоби втілення
авторських
та
власних
інтерпретаторських задумів, знання
з історії та сучасного розвитку
інструментального мистецтва;
найкращі зразки музичного
мистецтва, концертного репертуару;
кращі
традиції української та
провідних світових виконавських
шкіл;
відповідний
виконавський
репертуар, що включає твори різних
епох, жанрів та стилів;
- професійні навички володіння
відповідною професією; техніки,
прийоми, методики виконавського
мистецтва; стилі, жанри, напрямки,
особливості
та
закономірності
музичного процесу;
основи
теоретичного
та
історичного музикознавства;
- знання комп’ютерних технологій в
практичному втіленні професійних
знань й умінь;
- Знання, уміння і навички зі
спеціалізованих
професійних
дисциплін в процесі вирішення
практичних завдань, використання
комп’ютерних
технологій
в
практичному втіленні професійних
знань й умінь.
Вміти:
- Використання теоретичних знань
та володіння музичним матеріалом
різних епох для виконавської
роботи, знання основних шляхів
пошуку
виконавських
засобів
втілення художнього образу у
виконавській діяльності, техніки,
прийомів, методики виконавського
мистецтва; використання знань,
умінь і навичок зі спеціалізованих

ВБ25: Педагогіка вищої школи;
ВБ26:
Практика
з
методиковиконавським
пед.репертуару ЗВО/
Педагогічна
практика
музично-історичних
та
теоретичних дисциплін

аналізом
викладання
музично-

циклу, структурування навчального
матеріалу,
проектування
та
організації
власної
музичноосвітньої діяльності (ФК 8);
- здатність до інтеграції отриманих
знань з педагогіки та психології у
практичній роботі з фаху (ФК 14);
- здатність
забезпечувати
високу
якість організації, планування та
реалізації
музично-освітнього
процесу
у
ЗВО,
створювати
навчально-методичне забезпечення з
музично-теоретичних
та
фахових
дисциплін у ЗВО (ФК 15).

професійних дисциплін в процесі
вирішення практичних завдань;
- застосовувати
професійнопрофільованих
знання
у
педагогічній
роботі,
знання
методики
викладання,
основ
педагогіки та психології музичних
дисциплін, уявлення про основні
закономірності й сучасні досягнення
у теорії та методології музичного
мистецтва, практичне й оперативне
застосовувати знання, вміння до
конкретних професійних ситуацій;
- демонструвати володіння музичноаналітичними
навичками
для
жанрово-стильової
та
образноемоційної атрибуції музичного твору
в процесі створення виконавських,
музикознавчих
та
педагогічних
інтерпретацій;
- володіти методикою роботи з
оркестром (хором) у диригентській
діяльності, знаннями організаційної
та творчої роботи з колективом;
- володіти термінологією музичного
мистецтва,
його
понятійнокатегоріальним апаратом;
- застосовувати теоретичні знання та
навички в процесі педагогічної
діяльності;
- використовувати на професійному
рівні методи та прийоми викладання
гри на інструменті / вокалу
/диригування / теорії, історії музики
/ композиції ;

2.2.3 МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) У СФЕРІ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ (МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО )

Загальні компетентності:
- здатність до володіння культурою
мислення, усвідомлення мети та
вибору
шляхів
її
досягнення,
виявляти, ставити та вирішувати
проблеми (ЗК 3);
- здатність
вибудовувати
і
реалізовувати стратегію і тактику
свого
інтелектуального,
культурного,
професійного
саморозвитку та самовдосконалення
(ЗК 4);
- здатність самостійно застосовувати
методи та засоби пізнання, навчання
та самоконтролю для здобуття нових
знань та навичок, відтворювати
знання,
методи
та
навички
відповідно
до
контексту
та
продукувати на їх базі власні
пропозиції (ЗК 5);
- здатність до оцінки та аналізу
сучасних
соціально-культурних
процесів та явищ (ЗК 7).

Знати:
- Передові технології і стратегії з
формування
духовності,
дійсну
сутність
взаємин
культури
і
мистецтва, культури і цивілізації,
культури і інструментальної музики;
- теорію та практику виконавської
майстерності;
- найкращі зразки музичного
мистецтва, концертного репертуару;
кращі традиції української та
провідних світових виконавських
шкіл;
відповідний виконавський
репертуар, що включає твори різних
епох, жанрів та стилів;
- професійні навички володіння
відповідною професією; техніки,
прийоми, методики виконавського
мистецтва; стилі, жанри, напрямки,
особливості
та
закономірності
музичного процесу;
особливості
та
специфіку
оркестрового
(ансамблевого)
виконавства;
Фахові компетентності:
- здатність надати критичну оцінку - принципи і засоби художнього
авторського
замислу,
культурно-мистецьким заходам (ФК втілення
основи
інтерпретації;
6);
особливості
та
специфіку
- здатність до організації культурно- оркестрового
(ансамблевого)
мистецьких заходів (ФК 9);
- здатність взаємодіяти з аудиторією виконавства;
особливості
та
специфіку
в процесі донесення музичного -

ВБ27: Організація концертної
гастрольної діяльності;
ВБ28: Менеджерська практика

та

матеріалу (ФК 12).

інструментального та вокального
виконавства
(сольного,
ансамблевого,
оркестрового,
хорового тощо);
- специфіку вокального, хорового,
інструментального мистецтва;
- базові
знання
економіки
та
організації діяльності;
- управління виробничим процесом і
уміння
їх
використовувати
в
професійній і соціальній діяльності;
Вміти:
Використання теоретичних
знань та володіння музичним
матеріалом
різних
епох
для
виконавської
роботи,
знання
основних
шляхів
пошуку
виконавських
засобів
втілення
художнього образу у виконавській
діяльності,
техніки,
прийомів,
методики виконавського мистецтва;
використання знань, умінь і навичок
зі
спеціалізованих
професійних
дисциплін в процесі вирішення
практичних завдань;
- вміти показувати здатність до
професійного
аналізу
музичноестетичних стилів та напрямків,
опановування
нових
явищ
в
музичному мистецтві;
- застосовувати теоретичні знання та
навички
в
редакторській,
менеджерській,
лекторській
та
звукорежисерській, аранжувальній
практичній діяльності;
- володіти термінологією музичного
мистецтва,
його
понятійнокатегоріальним апаратом.
2.2.4 РЕДАКТО Р МУЗИЧНИЙ

Загальні компетентності:
Знати:
- здатність до володіння культурою - Передові технології і стратегії з
мислення, усвідомлення мети та формування
духовності,
дійсну
вибору
шляхів
її
досягнення, сутність
взаємин
культури
і
виявляти, ставити та вирішувати мистецтва, культури і цивілізації,
проблеми (ЗК 3);
культури і інструментальної музики;
- здатність
вибудовувати
і - теорію та практику виконавської
реалізовувати стратегію і тактику майстерності;
свого
інтелектуального, - найкращі
зразки
музичного
культурного,
професійного мистецтва, концертного репертуару;
саморозвитку та самовдосконалення кращі
традиції української та
(ЗК 4);
провідних світових виконавських
- здатність самостійно застосовувати шкіл;
відповідний
виконавський
методи та засоби пізнання, навчання репертуар, що включає твори різних
та самоконтролю для здобуття нових епох, жанрів та стилів;
знань та навичок, відтворювати - професійні навички володіння
знання,
методи
та
навички відповідною професією; техніки,
відповідно
до
контексту
та прийоми, методики виконавського
продукувати на їх базі власні мистецтва; стилі, жанри, напрямки,
пропозиції (ЗК 5);
особливості
та
закономірності
- здатність до оцінки та аналізу музичного процесу;
сучасних соціально-культурних (ЗК - особливості
та
специфіку
7);
оркестрового
(ансамблевого)
- усне і письмове спілкування як виконавства;
рідною, так і іноземними мовами,
- принципи і засоби художнього
використовувати
відповідну втілення
авторського
замислу,
термінологію та способи вираження основи інтерпретації;
думки в усній та письмовій формах - особливості
та
специфіку
(ЗК 9).
оркестрового
(ансамблевого)

ВБ29: Музичне редагування;
ВБ30: Редакторська практика в
засобах масової інформації

виконавства;
та
специфіку
- здатність усвідомлювати місце та - особливості
роль
музичного
мистецтва
в інструментального та вокального
(сольного,
сучасному
соціокультурному виконавства
ансамблевого,
оркестрового,
просторі (ФК 2);
- здатність до глибокого розуміння хорового тощо);
взаємозв’язку між теоретичними та - специфіку вокального, хорового,
практичними заняттями з метою інструментального мистецтва;
ефективного використання цих знань - основи редагування та видавничого
процесу;
для власного розвитку (ФК 3);
технології
в
- здатність надати критичну оцінку - комп’ютерні
культурно-мистецьким заходам (ФК практичному втіленні професійних
знань й умінь;
6);
Вміти:
- здатність
до
редагування
на
вмінням
показувати
високому
рівні
наукових
та - Володіти
здатність до професійного аналізу
публіцистичних статей (ФК 7);
стилів
та
- здатність презентувати власний музично-естетичних
опановування нових
творчий,
науковий
доробок, напрямків,
використовуючи
традиційні
та явищ в музичному мистецтві;
- демонструвати
володіння
інноваційно-комунікаційні
технології, здійснювати музично- музично-аналітичними навичками
просвітницьку діяльність з метою для жанрово-стильової та образноатрибуції музичного
пропаганди кращих здобутків в емоційної
твору
в
процесі
створення
галузі культури і мистецтва (ФК 16).
виконавських, музикознавчих та
педагогічних інтерпретацій;
- володіти вмінням застосовувати
теоретичні знання та навички в
редакторській,
менеджерській,
лекторській та звукорежисерській,
аранжувальній
практичній
діяльності;
- володіти термінологією музичного
мистецтва,
його
понятійнокатегоріальним апаратом;

Фахові компетентності:

2.2.5 ЗВУКОРЕЖИСЕР

Загальні компетентності:
- здатність самостійно критичного,
гнучкого та креативного способу
мислення, яке дає можливість
зрозуміти, розв’язати та науково
осмислити проблеми та задачі, які
стоять перед фахівцями з музичного
мистецтва
в умовах сучасних
творчо-мистецьких реалій (ЗК 2);
- здатність до володіння культурою
мислення, усвідомлення мети та
вибору
шляхів
її
досягнення,
виявляти, ставити та вирішувати
проблеми (ЗК 3);
- здатність
вибудовувати
і
реалізовувати стратегію і тактику
свого
інтелектуального,
культурного,
професійного
саморозвитку та самовдосконалення
(ЗК 4);
- здатність самостійно застосовувати
методи та засоби пізнання, навчання
та самоконтролю для здобуття нових
знань та навичок, відтворювати
знання,
методи
та
навички
відповідно
до
контексту
та
продукувати на їх базі власні
пропозиції (ЗК 5);
- здатність до оцінки та аналізу
сучасних
соціально-культурних
процесів та явищ (ЗК 7).

Фахові компетентності:

Знати:
- Передові технології і стратегії з
формування
духовності,
дійсну
сутність
взаємин
культури
і
мистецтва, культури і цивілізації,
культури і інструментальної музики;
- теорію та практику виконавської
майстерності;
- найкращі
зразки
музичного
мистецтва, концертного репертуару;
кращі традиції української та
провідних світових виконавських
шкіл;
відповідний виконавський
репертуар, що включає твори різних
епох, жанрів та стилів;
- професійні навички володіння
відповідною професією; техніки,
прийоми, методики виконавського
мистецтва; стилі, жанри, напрямки,
особливості
та
закономірності
музичного процесу;
- особливості
та
специфіку
оркестрового
(ансамблевого)
виконавства;
- принципи і засоби художнього
втілення
авторського
замислу,
основи інтерпретації;
- особливості
та
специфіку
оркестрового
(ансамблевого)
виконавства;
- особливості
та
специфіку
інструментального та вокального

ВБ31: Звукорежисура;
ВБ32: Звукорежисерська практика

- здатність
до
оперування
професійною
термінологією
у
фаховій діяльності (ФК 5).
- здатність презентувати власний
творчий,
науковий
доробок,
використовуючи
традиційні
та
інноваційно-комунікаційні
технології, здійснювати музичнопросвітницьку діяльність з метою
пропаганди кращих здобутків в
галузі культури і мистецтва (ФК 16).

виконавства
(сольного,
ансамблевого,
оркестрового,
хорового тощо);
- специфіку вокального, хорового,
інструментального мистецтва;
- та володіти сучасною апаратурою
звукозапису
з
використанням
комп’ютерних
технологій
в
практичному втіленні професійних
знань й умінь;
- теоретичні знання та володіти
музичним матеріалом різних епох в
професійній і соціальній діяльності .
Вміти:
- володіти
вмінням
показувати
здатність до професійного аналізу
музично-естетичних
стилів
та
напрямків,
опановування нових
явищ в музичному мистецтві;
- демонструвати володіння музичноаналітичними
навичками
для
жанрово-стильової
та
образноемоційної
атрибуції музичного
твору
в
процесі
створення
виконавських, музикознавчих та
педагогічних інтерпретацій;
- володіти вмінням застосовувати
теоретичні знання та навички в
редакторській,
менеджерській,
лекторській та звукорежисерській,
аранжувальній
практичній
діяльності;
- володіти термінологією музичного
мистецтва,
його
понятійнокатегоріальним апаратом.

Загальні компетентності:
- здатність самостійно критичного,
гнучкого та креативного способу
мислення, яке дає можливість
зрозуміти, розв’язати та науково
осмислити проблеми та задачі, які
стоять перед фахівцями з музичного
мистецтва
в умовах сучасних
творчо-мистецьких реалій (ЗК 2);
- здатність до володіння культурою
мислення, усвідомлення мети та
вибору
шляхів
її
досягнення,
виявляти, ставити та вирішувати
проблеми (ЗК 3);
- здатність
вибудовувати
і
реалізовувати стратегію і тактику
свого
інтелектуального,
культурного,
професійного
саморозвитку та самовдосконалення
(ЗК 4);
- здатність самостійно застосовувати
методи та засоби пізнання, навчання
та самоконтролю для здобуття нових
знань та навичок, відтворювати
знання,
методи
та
навички
відповідно
до
контексту
та
продукувати на їх базі власні
пропозиції (ЗК 5);
- здатність до оцінки та аналізу
сучасних
соціально-культурних
процесів та явищ (ЗК 7).

Знати:
- Передові технології і стратегії з
формування
духовності,
дійсну
сутність
взаємин
культури
і
мистецтва, культури і цивілізації,
культури і інструментальної музики;
- теорію та практику виконавської
майстерності;
- найкращі
зразки
музичного
мистецтва, концертного репертуару;
кращі традиції української та
провідних світових виконавських
шкіл;
відповідний виконавський
репертуар, що включає твори різних
епох, жанрів та стилів;
- професійні навички володіння
відповідною професією; техніки,
прийоми, методики виконавського
мистецтва; стилі, жанри, напрямки,
особливості
та
закономірності
музичного процесу;
- особливості
та
специфіку
оркестрового
(ансамблевого)
виконавства;
- принципи і засоби художнього
втілення
авторського
замислу,
основи інтерпретації;
- особливості
та
специфіку
оркестрового
(ансамблевого)
виконавства;
- особливості
та
специфіку
інструментального та вокального

2.2.6 АРАНЖУВАЛЬНИК (МУЗИЧНИЙ)

Фахові компетентності:

ВБ33:
Інструментування
та
аранжування;
ВБ34: Комп’ютерні системи в
студійній практиці;
ВБ35: Практика аранжування

- здатність до глибокого розуміння
взаємозв’язку між теоретичними та
практичними заняттями з метою
ефективного використання цих знань
для власного розвитку (ФК 3);
- здатність створити свою власну
обґрунтовану
інтерпретацію
художнього
твору
та
робити
критичний
аналіз
виконавських
інтерпретацій (ФК 13);
- здатність презентувати власний
творчий,
науковий
доробок,
використовуючи
традиційні
та
інноваційно-комунікаційні
технології, здійснювати музичнопросвітницьку діяльність з метою
пропаганди кращих здобутків в
галузі культури і мистецтва (ФК 16).

виконавства
(сольного,
ансамблевого,
оркестрового,
хорового тощо);
- специфіку вокального, хорового,
інструментального мистецтва;
- та мати уміння і навички зі
спеціалізованих
професійних
дисциплін в процесі вирішення
практичних завдань, використання
комп’ютерних
технологій
в
практичному втіленні професійних
знань й умінь;
- та
використовувати
практичні
навички з інструментознавства та
аранжування
для
професійної
діяльності.
Вміти:
- Володіти
вмінням
показувати
здатність до професійного аналізу
музично-естетичних
стилів
та
напрямків,
опановування нових
явищ в музичному мистецтві;
- демонструвати володіння музичноаналітичними
навичками
для
жанрово-стильової
та
образноемоційної
атрибуції музичного
твору
в
процесі
створення
виконавських, музикознавчих та
педагогічних інтерпретацій;
- володіти вмінням застосовувати
теоретичні знання та навички в
редакторській,
менеджерській,
лекторській та звукорежисерській,
аранжувальній
практичній
діяльності;
- володіти термінологією музичного
мистецтва,
його
понятійнокатегоріальним апаратом.

2.2.7 ДИРИГЕНТ/ КЕРІВНИК АНСАМБЛЮ (ВОКАЛЬНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО, ВОКАЛЬНОГО)

Загальні компетентності:
- здатність самостійно критичного,
гнучкого та креативного способу
мислення, яке дає можливість
зрозуміти, розв’язати та науково
осмислити проблеми та задачі, які
стоять перед фахівцями з музичного
мистецтва
в умовах сучасних
творчо-мистецьких реалій (ЗК 2);
- здатність до володіння культурою
мислення, усвідомлення мети та
вибору
шляхів
її
досягнення,
виявляти, ставити та вирішувати
проблеми (ЗК 3);
- здатність
вибудовувати
і
реалізовувати стратегію і тактику
свого
інтелектуального,
культурного,
професійного
саморозвитку та самовдосконалення
(ЗК 4).
Фахові компетентності:
- здатність
до
поглибленого
орієнтування в нотному матеріалі,
враховуючи стильові та естетичні
напрямки (ФК 4);
- здатність створити свою власну
обґрунтовану
інтерпретацію
художнього
твору
та
робити
критичний
аналіз
виконавських

Знати:
- Передові технології і стратегії з
формування
духовності,
дійсну
сутність
взаємин
культури
і
мистецтва, культури і цивілізації,
культури і інструментальної музики;
- теорію та практику виконавської
майстерності;
- основи інтерпретації музичних
творів, стилістичні засоби втілення
авторських
та
власних
інтерпретаторських задумів, знання
з історії та сучасного розвитку
інструментального мистецтва;
- найкращі
зразки
музичного
мистецтва, концертного репертуару;
кращі традиції української та
провідних світових виконавських
шкіл;
відповідний виконавський
репертуар, що включає твори різних
епох, жанрів та стилів;
- професійні навички володіння
відповідною професією; техніки,
прийоми, методики виконавського
мистецтва; стилі, жанри, напрямки,
особливості
та
закономірності
музичного процесу;
особливості
та
специфіку
оркестрового
(ансамблевого)

ВБ36: Диригування;
ВБ37: Аранжування;
ВБ38: Практика роботи з творчим
колективом

інтерпретацій (ФК 13);
- здатність взаємодіяти з аудиторією
в процесі донесення музичного
матеріалу (ФК 12).

виконавства;
- методику
і зміст роботи з
оркестром, ансамблем, хором;
- оркестрові особливості партитури
та
оркестровий
репертуар
сучасності та минулого;
- принципи і засоби художнього
втілення
авторського
замислу,
основи інтерпретації;
- особливості
та
специфіку
оркестрового
(ансамблевого)
виконавства;
- основи
інструментознавства,
аранжування.
Вміти:
- Використання
професійнопрофільованих знань та практичних
навичок з гри на музичному
інструменті,
оркестрової
та
ансамблевої гри, у репетиційній та
концертній роботі для здійснення
виконавської діяльності;
- використання теоретичних знань
та володіння музичним матеріалом
різних епох для
виконавської
роботи, знання основних шляхів
пошуку
виконавських
засобів
втілення художнього образу у
виконавській діяльності, техніки,
прийомів, методики виконавського
мистецтва; використання знань,
умінь і навичок зі спеціалізованих
професійних дисциплін в процесі
вирішення практичних завдань;
- використання
професійнопрофільованих знань та практичних
навичок зі співу, ансамблевого
(хорового) співу, у репетиційній та
концертній роботі для здійснення
виконавської діяльності;
- вміти демонструвати виконавську
манеру з урахуванням стилю і
жанру музичного твору, визначати
переконливі
шляхи
втілення
музичного образу;
- демонструвати
вміння
переконливо
вибудовувати
концепцію
та
драматургію
музичного твору, створювати його
індивідуальну
художню
інтерпретацію під час концертного
виступу;
- володіти методикою роботи з
оркестром (хором) у диригентській
діяльності, знаннями організаційної
та творчої роботи з колективом;
- використовувати на професійному
рівні методи та прийоми викладання
гри на інструменті / вокалу
/диригування / теорії, історії музики
/ композиції;
- демонструвати
під
час
виконавської
та
диригентської
діяльності
оптимальні
шляхи
вирішення виконавських проблем,
відтворювати
емоційно-образний
зміст музичного твору, створювати
художній образ за допомогою

комплексу
музично-виражальних
засобів;
- демонструвати
володіння
теоретичними
та
практичними
основами
інструментування,
аранжування музики та композиції,
вміння
здійснювати
переклад
музичних
творів
для
різних
колективів (оркестру, ансамблю,
хору).

