


Здатність до пошуку, оброблення та 
аналізу інформації з різних джерел.  
Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях.  
Здатність до шанобливого й дбайли-
вого ставлення до історичної спад-
щини  і культурних традицій.  
Здатність обговорювати пов’язані зі 
спеціалізацією питання.  
Здатність готувати публічні висту-
пи, застосовуючи відповідні засоби 
вербальної комунікації та адекватні 
форми ведення дискусій і дебатів. 
Здатність писати професійні тексти і 
документи українською мовою з 
низки галузевих питань.  
Здатність писати ділові та профе-
сійні листи.  
Здатність демонструвати базові на-
вички ділових комунікацій, вміння 
організувати діяльність у професій-
ній сфері. 

Вміння аналізувати основні 
тенденції історичного розвит-
ку.  
Вміння готувати реферати, 
наукові повідомлення доповіді 
та самостійно підбирати літе-
ратуру.  
Вміння вести дискусії, бесіди 
на професійні теми.  
Вміння підготувати презента-
ції на задані теми.  
Вміння розуміти тексти, що 
стосуються вивчення профе-
сійних галузей із підручників, 
газет, журналів або джерел 
Інтернету. 
Вміння готувати публічні ви-
ступи, володіти засобами вер-
бальної комунікації, вести 
дискусію.  

Здатність приймати рішення щодо 
безпеки в межах своїх повноважень. 
Здатність орієнтуватися в основних 
нормативно-правових актах в облас-
ті забезпечення безпеки, в основних 
методах і системах забезпечення 
безпеки, обґрунтовано вибирати 
відомі пристрої, системи та методи 
захисту людини і навколишнього 
середовища від небезпеки.  
Здатність аналізувати механізми 
впливу небезпек на людину, визна-
чати характер взаємодії організму 
людини з небезпеками середовища 
існування.  

Вміння ідентифікувати небез-
печні чинники навколишнього 
середовища та знаходити 
шляхи відвернення їхню небе-
зпеку.  
Вміння визначення методів і 
засобів попередження та зме-
ншення впливу негативних 
чинників на людину.  
Вміння визначати комплексні 
заходи з профілактики пору-
шення безпеки життєдіяльно-
сті.  
Вміння розробляти й впрова-
джувати систему заходів, 
спрямованих на збереження 
здоров’я людини.  
Вміння надати першу медичну 
допомогу в екстремальних 
ситуаціях. 

ОК3: Безпека життєдіяльності 
 

Здатність до коректного та точного 
оперування релігійною термінологі-
єю.  
Здатність до розуміння основ дог-
матики, культу та організації вели-
ких світових релігій, релігійних 
особливостей та проблем сучасної 
України.  
Здатність до аналізу на теоретично-
му рівні основних питань взаємодії 
художнього мислення і релігійної 
свідомості в мистецтві. 
Здатність до використання в своїй 
професійній діяльності творів релі-
гійного мистецтва.  

Вміння виробляти та захища-
ти власну позицію з релігій-
них питань.  
Вміння бачити тісний взає-
мозв’язок між релігією та ку-
льтурою. 
Вміння визначати вплив релі-
гійного фактору на історію та 
культуру України.  
Вміння застосовувати набуті 
знання в творчій праці. 

ОК4: Релігієзнавство 
 

Здатність до розуміння загальних 
світових та вітчизняних філософсь-
ких ідей, систем, напрямків. 
Здатність до самостійного науково-

Вміння застосовувати поня-
тійний апарат філософського 
дискурсу. 
Вміння логічно мислити.  

ОК5: Філософія 
ОК6: Естетика 

 



го дослідження з філософських пи-
тань. 
Здатність до оволодіння діалектич-
ним стилем мислення.  
Здатність до формування естетич-
них орієнтирів.  
Здатність до аналізу етики та есте-
тики як системи знань. 
Здатність до осягнення специфіки 
прояву і функціонування феномену 
етичного та естетичного у різнома-
нітних історико-культурних проша-
рках.  
Здатність до самостійного науково-
го дослідження етичних та естетич-
них феноменів. 
Здатність до аналізу наукових дже-
рел та навчальної літератури.  

Вміння застосовувати отри-
мані знання при формуванні 
власної думки.  
Вміння свідомо формувати 
власне відношення до сучас-
них світоглядних та соціаль-
них проблем.  
Вміння аналізувати основні 
тенденції розвитку етики та 
естетики в їх історичній кон-
тексті.  
Вміння ідентифікувати явища 
культури за проявом в них 
філософських, етичних та 
естетичних проявами.  
Вміння виявляти та аналізува-
ти художньо-стильові ознаки 
епох.  
Вміння оперувати базовими 
філософськими, етичними та 
естетичними категоріями. 
Вміння визначати особливості 
етапів становлення, розвитку 
філософської, етичної та есте-
тичної думки. 

Здатність володіти іноземною мо-
вою. 
Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях.  
Здатність обговорювати пов’язані зі 
спеціальністю питання для порозу-
міння зі співрозмовником.  
Здатність готувати публічні виступи 
зі спеціальності, вести дискусію і 
обговорення. Здатність знаходити 
інформацію, що міститься в іншо-
мовних галузевих матеріалах, кори-
стуючись відповідними пошукови-
ми методами і термінологією.  
Здатність писати професійні тексти і 
документи іноземною мовою зі спе-
ціальності. 
 Здатність писати ділові та профе-
сійні листи,  резюме, автобіографії. 
Здатність до набуття комунікативної 
та соціокультурної компетенції. 
Здатність розуміти різні види кому-
нікативних висловлювань, а також 
будувати цілісні й логічні вислов-
лювання.  
Здатність складати професійно оріє-
нтовані тексти різних типів (наукові 
тексти типового змісту, інформати-
вний і оглядовий реферати).  

 

Вміння розуміти суть та певні 
деталі чіткої стандартної мо-
ви, дискусії, бесіди та ін. 
Вміння спілкуватися на про-
фесійні теми. 
 Вміння розуміти прості 
об’яви, повідомлення та ін-
струкції, що широко ужива-
ються у професійних колах. 
Вміння підготувати презента-
ції на загальні теми.  
Вміння розуміти прості текс-
ти, що стосуються спеціаль-
ності із підручників, газет, 
журналів або джерел Інтерне-
ту.  
Вміння реферативного читан-
ня текстів різного змісту. 
Вміння осмислено сприймати 
на слух навчальні тексти лек-
цій навчально-професійної 
сфери спілкування, сприймати 
усне мовлення.  
Вміння складати всі види мо-
нологів: опис, розповідь, мір-
кування; захищати усні рефе-
рати на теми спеціальності 
студента 
Вміння брати участь в діалозі-
розпитуванні, у діалозі-бесіді 
за темами навчально-
професійної та соціокультур-
ної сфер спілкування.  

ОК7: Іноземна мова (англійська) 
 

Здатність розуміння розуміння про-
фесійної діяльності.  
Здатність до абстрактного мислен-

Вміння аналізувати, порівню-
вати, узагальнювати факти 
минулого, застосовувати 

ОК8: Історія і теорія культури 
 



ня, аналізу та синтезу.  
Здатність до пошуку, оброблення та 
аналізу інформації з різних джерел.  
Здатність готувати публічні висту-
пи, ввести дискусії та бесіди.  
Здатність до засвоєння важливих 
напрямків зародження та еволюції 
історичних процесів; осмислення 
здобутків культури, української 
культури.   
Здатність застосовувати базові 
знання провідних музично-
теоретичних систем та концепцій, 
історичних та культурологічних 
процесів розвитку музичного мис-
тецтва в музикознавчій, виконавсь-
кій, диригентській, педагогічній 
діяльності. 
 

 

знання з української історії 
для оцінки сучасних проблем 
суспільнополітичного та соці-
альноекономічного життя в 
Україні.  
Вміння ідентифікувати явища 
культури за їхніми стильови-
ми особливостями, худож-
ньою вартістю та історичною 
значущістю. 
Вміння аналізувати основні 
тенденції розвитку культури в 
їх історичній ретроспективі та 
перспективі.  
Вміння аналізувати, порівню-
вати, узагальнювати факти.  
Вміння готувати реферати, 
наукові повідомлення, допові-
ді та самостійно підбирати 
літературу до необхідних тем 

Здатність до покращення фізичної 
форми. 
Здатність до планування власної 
діяльності, розподілу навантаження 
тощо.  
Здатність до прояву позитивних 
якостей особистості та управління 
емоційними станами.  
Здатність до пропаганди здорового 
способу життя, підтримання належ-
ного фізичного стану для виконання 
професійних обов`язків. 

Вміння оволодіти комплексом 
фізичних вправ, що сприяють 
активній самореалізації в 
професійній діяльності. 

ОК9: Фізична культура 
 

1.2 ЦИКЛ ФАХОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
Здатність розуміти базові теоретич-
ні та практичні закономірності му-
зичного мистецтва, усвідомлювати 
його художньо-естетичну природу. 
Здатність усвідомлювати взає-
мозв’язки та взаємозалежності між 
усіма елементами теоретичних та 
практичних знань музичного мисте-
цтва.  
Здатність використовувати знання 
про основні закономірності й сучас-
ні досягнення у теорії, історії та 
методології музичного мистецтва. 
Здатність застосовувати базові 
знання провідних музично-
теоретичних систем та концепцій, 
історичних та культурологічних 
процесів розвитку музичного мис-
тецтва в музикознавчій, виконавсь-
кій, диригентській, педагогічній 
діяльності. 
Здатність до усвідомлення специфі-
ки світового музичного мистецтва в 
європейському та світовому худож-
ньому просторі. 
 Здатність визначати жанрово-
стилістичні особливості музичних 
творів, їх образно-змістовні особли-

Вміння демонструвати спро-
можність до самостійного 
дослідження наукової про-
блеми в галузі музичного мис-
тецтва та написання роботи 
відповідно до вимог, готов-
ність дискутувати і аргумен-
тувати власну позицію. 
Вміння  опрацьовувати  музи-
кознавчу літературу різними 
методами, узагальнення та 
аналізу музичного матеріалу, 
принципами формування нау-
кової теми та розуміння пода-
льших перспектив розвитку 
даної проблематики в різних 
дослідницьких жанрах.  
Вміння демонструвати воло-
діння музично-аналітичними 
навичками для жанрово-
стильової та образно-
емоційної атрибуції музично-
го твору в процесі створення 
виконавських, музикознавчих 
та педагогічних інтерпретацій. 
Вміння здійснювати музико-
знавчий аналіз творів євро-
пейських, українських, 

ОК10: Історія зарубіжної музики 
ОК11: Історія слов’янських музи-
чних культур 
ОК12: Історія української музики 
ОК13: Історія театру і кіно 
 

 



вості.  
Здатність аналізувати твори окре-
мих композиторів та їх значення у 
розвитку української, зарубіжної, 
слов’янської музичних культур. 
 
 
 

слов’янських композиторів. 
Вміння користуватись науко-
вою та довідково-
енциклопедичною літерату-
рою, реферувати її; володіти 
методикою складання допові-
дей та рефератів. 
Вміння аналізувати музичні 
твори з точки зору музично-
історичного процесу; оперу-
вати спеціальною терміноло-
гією; 
Вміння орієнтуватися в голо-
вних етапах історичного шля-
ху розвитку української, зару-
біжної та слов’янської профе-
сійної музики; 
Вміння обґрунтувати типоло-
гічні прояви у розвитку євро-
пейської та української музи-
чних культур. 
 Вміння проаналізувати твор-
чість видатних композиторів; 
визначати історичні етапи 
еволюції світової музики. 

Здатність до слухового аналізу нот-
ного тексту.  
Здатність формувати інтонаційний 
словник.  
Здатність до точного інтонування, 
одночасного слухання усіх голосів.  
Здатність до оволодіння елементами 
фундаментальних знань в галузі 
теорії музики.  
Здатність до самостійного модулю-
вання.  
Здатність до аналізу цілісної послі-
довності, структури та логіки музи-
чного розвитку.  
Здатність до запам`ятовування нот-
ного тексту, визначення «на слух» 
окремих елементів музичної мови 
(інтервалів, акордів, гам).  
Здатність до розкриття основних 
закономірностей гармонії.  
Здатність до використання знання 
гармонії в роботі над твором у класі 
зі спеціальності. 
Здатність до оволодіння технікою 
аналізу музичного твору та його 
виконавської версії.  
Здатність до використання набутих 
знань у виконавській практиці в 
процесі моделювання власної вико-
навської інтерпретації музичного 
твору. 
Здатність розуміти базові теоретич-
ні та практичні закономірності му-
зичного мистецтва, усвідомлювати 
його художньо-естетичну природу. 

 

Вміння визначити типові риси 
стилю і жанру твору.  
Вміння орієнтуватися в етапах 
історичного розвитку формо-
творення в музиці.  
Вміння засвоїти різні типи 
семіотичного (мелодичного, 
ладового, гармонічного) та 
змістовного (образно-
емоційного, інтонаційно-
змістовного) аналізу музичних 
творів. 
Вміння розуміти базові теоре-
тичні та практичні закономір-
ності музичного мистецтва, 
усвідомлювати його худож-
ньо-естетичну природу. 
Вміння усвідомлювати взає-
мозв’язки та взаємозалежності 
між усіма елементами теоре-
тичних та практичних знань 
музичного мистецтва.  
Вміння чисто інтонувати та 
ритмічно точно відтворювати 
зразки музичного твору.  
Вміння дотримуватися темпо-
вих та динамічних вказівок, 
фразування.  
Вміння виявити інтонаційні 
труднощі, визначити структу-
ру твору, темп, характер зву-
чання.  
Вміння співати двоголосся та 
багатоголосся. 
Вміння аналізувати музичні 
твори різних жанрових та сти-

ОК14: Сольфеджіо 
ОК15: Гармонія 
ОК16: Аналіз музичних творів  



льових орієнтацій. 
Вміння визначити типові риси 
стилю і жанру твору.  
Вміння гармонізувати мело-
дію, здійснити гармонічний 
аналіз та виконати на фортепі-
ано різноманітні вправи. 

Здатність розуміння предметної 
області та розуміння професійної 
діяльності.  
Здатність до абстрактного мислен-
ня, аналізу та синтезу.  
Здатність до критики та самокрити-
ки.  
Здатність оцінювати та забезпечува-
ти якість виконуваних робіт.  
Здатність працювати самостійно, 
виявляти ініціативу та лідерські 
якості.  
Здатність генерувати нові ідеї (креа-
тивність). 
Здатність здійснювати виконавську 
діяльність на базі професійних 
знань та навичок гри на музичному 
інструменті (сольного співу), оркес-
трової та ансамблевої гри (ансамб-
левого співу/хорового співу), репе-
тиційної роботи та концертних ви-
ступів.  
Здатність демонструвати достатньо 
високий рівень виконавської майс-
терності та спроможність до її вдос-
коналення через застосування від-
повідних практичних і репетиційних 
методик. 
Здатність створювати та реалізову-
вати власні художні концепції у 
виконавській діяльності, аргументо-
вані знанням музичних стилів різ-
них епох та володінням техніками, 
прийомами та виконавськими мето-
диками.  
 
 

Вміння розуміти зміст, форму 
та стиль музичного твору, 
відтворювати його художню 
концепцію.  
Вміння володіти засобами 
виконавської виразності та 
технічною майстерністю, орі-
єнтуватися в різноманітних 
жанрах, вивчати та розвивати 
кращі традиції виконавських 
шкіл.  
Вміння самостійно ознайоми-
тись та оволодіти любим тво-
ром з репертуару для інстру-
мента. 
Вміння розуміти основні шля-
хи інтерпретації художнього 
образу у музикознавчій, вико-
навській, диригентській, ком-
позиторській, педагогічній 
діяльності. 
Вміння самостійно ознайоми-
тись та оволодіти любим тво-
ром з репертуару для інстру-
мента соло, вокального соло, 
знайти художньо виправдану 
аплікатуру, штрихи, застосу-
вати необхідні вправи для 
оволодіння технічними епізо-
дами твору 
Вміння володіти науково-
аналітичним апаратом та ви-
користовувати професійні 
знання у науково-
дослідницькій, редакторській, 
лекторській та музично-
критичній діяльності. 
Вміння оперувати професій-
ною термінологією в сфері 
фахової діяльності виконавця, 
музикознавця, композитора, 
диригента,  викладача. 
Вміння сприймати новітні 
концепції в сфері музичного 
виконавства, музикознавства, 
методології, музичної педаго-
гіки та свідомо поєднувати 
інновації з усталеними вітчиз-
няними та світовими традиці-
ями.  

ОК17: Фах (за видами)  
ОК18: Виконавська практика 

 

Здатність до використання персона-
льного комп’ютера для роботи з 
музичним та ілюстративним матері-
алом.  

Вміння працювати у Windows 
з файлами, папками, ярлика-
ми.  
Вміння копіювати та перемі-

ОК19: Комп`ютерні технології в 
музичному мистецтві 



Здатність до оволодіння музичними 
комп’ютерними програмами. 
Здатність до пристосування до стан-
дартів сучасного інформаційного 
світу.  
Здатність до осягнення кола питань 
з обміну інформацією та технологій 
всесвітньої мережі Інтернет.  
Здатність до створення ілюстратив-
ного матеріалу і компоновки музич-
ного супроводу., здатність набору 
нотного тексту в спеціалізованих 
програмах.  

щувати об’єкти.  
Вміння користуватись про-
грамами Total commander, 
Windows: WordPad, програва-
чем.  
Вміння працювати у програ-
мі  Finale, Sibelius. 
Вміння налаштовувати звуко-
ві пристрої та мікрофон. 
Вміння працювати зі звукови-
ми файлами, звуковими фор-
матами. Вміння здійснити 
запис CD-R та DVD-R. 

Здатність до абстрактного мислен-
ня, аналізу та синтезу.  
Здатність до розв’язання проблем.  
Здатність до пошуку, оброблення та 
аналізу інформації з різних джерел.  
Здатність до міжособистісної взає-
модії.  
Здатність до критики та самокрити-
ки.  
Здатність до залучення раніше оде-
ржаних знань з теорії та історії му-
зики, аналізу музичних форм, зага-
льної, вікової та педагогічної психо-
логії, музичної педагогіки, музичної 
естетики, музичної філософії для 
розуміння і роз`яснення психологіч-
ної феноменології «музичного».  
Здатність розуміти базові теоретич-
ні та практичні закономірності му-
зичного мистецтва, усвідомлювати 
його художньо-естетичну природу. 
Здатність до ефективної комунікації 
у ситуації колективного творчого 
пошуку.  
Здатність до дослідницької роботи. 
Здатність використовувати знання 
про основні закономірності й сучас-
ні досягнення у теорії, історії та 
методології музичного мистецтва. 
Здатність оперативно застосовувати 
знання, вміння та навички у педаго-
гічній роботі в процесі формування 
естетичних поглядів та художніх 
смаків. 
Здатність сприймати новітні конце-
пції в сфері музичного виконавства, 
музикознавства, методології, музи-
чної педагогіки та свідомо поєдну-
вати інновації з усталеними вітчиз-
няними та світовими традиціями. 

Вміння відтворювати драма-
тургічну концепцію музично-
го твору, створювати його 
художню інтерпретацію. 
Вміння винаходити оптималь-
ні шляхи вирішення виконав-
ських проблем, відтворювати 
емоційно-образний зміст му-
зичного твору під час вико-
навської та диригентської 
діяльності, створювати худо-
жній образ за допомогою 
комплексу музично-
виражальних засобів.  
Вміння виявляти, аналізувати 
і узагальнювати явища, меха-
нізми, процеси, викликані 
музикою, а також ті, що поро-
джують її.  
Вміння аналізувати і виявляти 
психологічні проблеми і зако-
номірності в теоретичних 
працях музикантів-
виконавців.  
Вміння освоювати історичні, 
теоретичні і практичні знання 
в галузі музичної психології 
та психології музичної освіти.  
Вміння використовувати 
практичні методи музичної 
психології для вирішення 
професійних і педагогічних 
проблем за спеціальністю. 

ОК20: Психологія творчої діяль-
ності 
 

Здатність до спілкування держав-
ною мовою як усно, так і письмово.  
Здатність розуміння предметної 
області та розуміння професійної 
діяльності.  
Здатність до міжособистісної взає-
модії.  
Здатність застосовувати знання у 

Вміння планувати навчальну 
та виховну діяльність на осно-
ві знань організаційно-
методичних особливостей 
роботи вчителя. Вміння моде-
лювати урок, добирати музич-
но-дидактичний матеріал згі-
дно навчально-виховних за-

ОК21: Музична педагогіка 



Здатність до міжособистісного спіл-
кування, емоційної стабільності та 
толерантності.  
Здатність добирати ефективні й пе-
дагогічно доцільні методи та форми 
роботи.  
Здатність до самостійної пізнаваль-
ної діяльності, самоорганізації та ро-
звитку. 
Здатність застосовувати базові 
знання провідних музично-теоретич-
них систем та концепцій, історичних 
та культурологічних процесів розви-
тку музичного мистецтва в музико-
знавчій, виконавській, диригентсь-
кій, педагогічній діяльності. 

Вміння застосовувати іннова-
ційні методики музичного нав-
чання, сучасні методики щодо 
розвитку музичних здібностей 
учнів. 
Вміння  застосовувати теоре-
тичні знання та навички в про-
цесі педагогічної діяльності. 
Вміння  використовувати на 
професійному рівні методи та 
прийоми викладання гри на ін-
струменті (вокалу, диригу-
вання, теорії та історії музики.  

2. НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТІВ (ТА ДОДАТКОВІ КВАЛІФІКАЦІЇ)

2.1 ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 
Здатність до набуття комунікати-
вної та соціокультурної компете-
нції.  
Здатність розуміти різні види ви-
словлювань, використовувати по-
чуту інформацію.  
Здатність будувати висловлю-
вання з урахуванням мети й ситу-
ації спілкування.  
Здатність створювати тексти на 
навчально-професійні та соціаль-
нокультурні теми.  
Здатність створювати тексти офі-
ційно-ділової сфери навчання 

Вміння використовувати різні 
види читання.  
Вміння відтворити прочитаний чи 
прослуханий текст послідовно. 
Вміння осмислено сприймати на 
слух навчальні тексти за спеціаль-
ністю та тексти соціокультурного 
спрямування.  
Вміння створювати писемний 
текст, дотримуючись логіки ви-
кладеного матеріалу.  
Вміння володіти різними видами 
конспектування.  
Вміння брати участь у діалогах та 
бесідах. 

ВБ1: Українська мова як іноземна 

2.2 ЦИКЛ ФАХОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
Здатність здійснювати виконав-
ську діяльність на базі професій-
них знань та навичок гри на музи-
чному інструменті (сольного 
співу), оркестрової та ансамбле-
вої гри (ансамблевого співу/хоро-
вого співу), репетиційної роботи 
та концертних виступів.  
Здатність демонструвати достат-
ньо високий рівень виконавської 
майстерності та спроможність до 
її вдосконалення через застосу-
вання відповідних практичних і 
репетиційних методик. 
Здатність до розуміння ґенези ро-
звитку оркестрового, ансамбле-
вого, хорового музикування та 
оперного мистецтва. 
Здатність до оволодіння інформа-
цією про основи ансамблю, хору, 
оркестру, історію їх розвитку та 
становлення.  
Здатність до пізнання професій-
ного музичного мистецтва. 
Здатність до розуміння худож-
нього задуму твору.. 

Вміння володіти методами та на-
вичками оркестрової та ансамбле-
вої гри, ансамблевого співу, хоро-
вого співу, репетиційної роботи 
та концертних виступів. 
Вміння швидко орієнтуватися в 
нотному тексті, відчувати ансам-
бль,  
Вміння відтворювати драматургі-
чну концепцію музичного твору, 
створювати його художню інтер-
претацію. 
Вміння точного та швидкого на-
строювання свого інструменту. 
Вміння читати «з листа», мати 
чуття гармонії, тембрових барв 
Вміння читати партитуру, конт-
ролювати темпоритм у поєднанні 
з артикуляцією/вокальною арти-
куляцією, координувати театра-
льні, музично-ігрові рухи, шви-
дко реагувати на жести дириге-
нта, керівника.  
Вміння акомпанувати солістам.  
Вміння оволодіння навичками 
концертно-виконавської діяльно-
сті ансамблевого, оркестрового, 

ВБ2: Ансамбль (за видами). 
ВБ3: Оркестр (за видами). 
ВБ4: Хор. 
ВБ5: Оперний клас. 
ВБ6: Концертно-театральна студія. 



тку та становлення.  
Здатність до пізнання професій-
ного музичного мистецтва. 
Здатність до розуміння худож-
нього задуму твору.. 
Здатність розуміти основні шля-
хи інтерпретації художнього об-
разу у виконавській діяльності. 

ко реагувати на жести диригента, 
керівника.  
Вміння акомпанувати солістам.  
Вміння оволодіння навичками 
концертно-виконавської діяльно-
сті ансамблевого, оркестрового, 
хорового, музично-театрального 
колективу в процесі концертних 
виступів. 
Вміння самостійно використову-
вати методико-теоретичні поло-
ження вокального мистецтва. 
Вміння застосовувати базові 
знання з теоретичних основ во-
кального мистецтва.  
Вміння демонструвати артис-
тизм, виконавську культуру та 
технічну майстерність володіння 
інструментом (голосом) на нале-
жному фаховому рівні під час 
виконавської, диригентської дія-
льності.  

Здатність розуміти основні шля-
хи інтерпретації художнього об-
разу у виконавській діяльності. 
Здатність усвідомити значення 
фортепіанного мистецтва. розви-
тку світової музичної культури, 
місце та роль фортепіано в спеці-
алізації студента.  
Здатність до використання тер-
мінологічної системи, що склала-
ся в мистецтвознавстві, музичній 
педагогіці та методиці викладан-
ня фортепіано.  
Здатність демонструвати достат-
ньо високий рівень виконавської 
майстерності та спроможність до 
її вдосконалення через застосу-
вання відповідних практичних і 
репетиційних методик. 
Здатність створювати та реалізо-
вувати власні художні концепції 
у виконавській діяльності, аргу-
ментовані знанням музичних 
стилів різних епох та володінням 
техніками, прийомами та вико-
навськими методиками.  
Здатність до розуміння особли-
востей звуковидобування на фор-
тепіано.  
Здатність обґрунтовувати власну 
думку щодо інтерпретації творів-
світової фортепіанної літератури. 

Вміння демонструвати артис-
тизм, виконавську культуру та 
технічну майстерність володіння 
інструментом (голосом) на нале-
жному фаховому рівні під час 
виконавської, диригентської дія-
льності.  
Вміння самостійно та вільно орі-
єнтуватися в методико-
теоретичних положеннях форте-
піанного мистецтва.  
Вміння читати нотний текст з 
листа; акомпанувати, грати в 
ансамблі. 
Вміння виконати фортепіанний 
твір у концерті.  
Вміння відтворювати драматур-
гічну концепцію музичного тво-
ру, створювати його художню 
інтерпретацію. 
Вміння володіти основними еле-
ментами фортепіанної фактури. 
Вміння користуватись багатим 
арсеналом художніх виразних 
засобів. 
Вміння винаходити оптимальні 
шляхи вирішення виконавських 
проблем, відтворювати емоційно-
образний зміст музичного твору 
під час виконавської та дириге-
нтської діяльності, створювати 
художній образ за допомогою 
комплексу музично-виражальних 
засобів.  

ВБ 7: Фортепіано 

Здатність розуміти основні шля-
хи інтерпретації художнього об-
разу у виконавській, діяльності. 
Здатність до глибокого розумін-
ня етапів історичного розвитку 

Вміння відтворювати драматур-
гічну концепцію музичного тво-
ру, створювати його художню 
інтерпретацію. 
Вміння  застосовувати різномані-

ВБ8: Камерний спів 
 



вокального мистецтва, творчих 
напрямків у мистецтві. 
Здатність демонструвати достат-
ньо високий рівень виконавської 
майстерності та спроможність до 
її вдосконалення через застосу-
вання відповідних практичних і 
репетиційних методик. 
Здатність оперувати професій-
ним звукоутворенням, користу-
ванням диханням, опорою, кан-
тиленою, чіткою дикцією, вирів-
няними голосними; здатність 
аналізувати та критикувати про-
цес виконання музичних вокаль-
них творів, 
Здатність створювати та реалізо-
вувати власні художні концепції 
у виконавській діяльності, аргу-
ментовані знанням музичних 
стилів різних епох та володінням 
техніками, прийомами та вико-
навськими методиками.  

тні вокально-технічні та вико-
навські прийоми. 
Вміння винаходити оптимальні 
шляхи вирішення виконавських 
проблем, відтворювати емоційно-
образний зміст музичного твору 
під час виконавської та дириге-
нтської діяльності, створювати 
художній образ за допомогою 
комплексу музично-виражальних 
засобів.  
Вміння засвоїти логіку мелосу, 
відчуття злиття поетичного та 
музичного текстів. 
Вміння володіти почуттям форми 
вокальних творів, виконувати 
твір мовою оригіналу.  
Вміння користуватись багатим 
арсеналом художніх виразних 
засобів. 

Здатність демонструвати достат-
ньо високий рівень виконавської 
майстерності та спроможність до 
її вдосконалення через застосу-
вання відповідних практичних і 
репетиційних методик. 
Здатність до опанування вокаль-
ною (оперною та концертно-
камерною) та інструментальною 
літературою. 
Здатність створювати та реалізо-
вувати власні художні концепції 
у виконавській діяльності, аргу-
ментовані знанням музичних 
стилів різних епох та володінням 
техніками, прийомами та вико-
навськими методиками. 
Здатність до осмислення специ-
фіки фортепіанного акомпанеме-
нту вокально-інструментальної 
музики та його виражальних за-
собів.  
Здатність до самостійної роботи з 
вокальною партією та літератур-
ним текстом.  
Здатність до вільного акомпану-
вання з листа та у транспорті. 
Здатність розуміти основні шля-
хи інтерпретації художнього об-
разу у виконавській, діяльності. 

Вміння відтворювати драматур-
гічну концепцію музичного тво-
ру, створювати його художню 
інтерпретацію. 
Вміння розучувати партії та кон-
цертний репертуар з вокалістами, 
солістами-інструменталістами. 
Вміння вільно орієнтуватися в 
ансамблі, акомпанувати співакам 
та солістам-інструменталістам на 
концертній естраді, оперних ре-
петиціях тощо.  
Вміння показувати солістам-
інструменталістам та солістам-
вокалістам вступи, співати реплі-
ки, співати при розучуванні ан-
самблю будь-яку партію.  
Вміння урізноманітнити звучан-
ня фортепіанного супроводу від-
повідно до різних штрихів та 
прийомів гри соліста. 
Вміння винаходити оптимальні 
шляхи вирішення виконавських 
проблем, відтворювати емоційно-
образний зміст музичного твору 
під час виконавської та дириге-
нтської діяльності, створювати 
художній образ за допомогою 
комплексу музично-виражальних 
засобів.  

ВБ 9: Концертмейстерство 
(за видами): 
Концертмейстерський клас, Кон-
цертмейстерська практика. 

Здатність демонструвати достат-
ньо високий рівень виконавської 
майстерності та спроможність до 
її вдосконалення через застосу-
вання відповідних практичних і 
репетиційних методик. 
Здатність до осягнення образного 
багатства, стилістичного розмаїт-

Вміння володіти методами та 
навичками  ансамблевої гри, ре-
петиційної роботи та концертних 
виступів. 
Вміння вирішувати спільні твор-
чі завдання: створити звуковий 
баланс, забезпечити єдність 
штриха, відчути єдність темпо-

ВБ10: Квартет 



тя та глибокого змісту камерно-
інструментальної музики.  
Здатність до повноцінної інтерп-
ретації цілісного художнього 
змісту виконуваного твору. 
Здатність розуміти основні шля-
хи інтерпретації художнього об-
разу у виконавській діяльності. 

ритму.  
Вміння удосконалювати навички 
спільної гри, розуміння стилю та 
форми виконуваних творів. 
Вміння відтворювати драматур-
гічну концепцію музичного тво-
ру, створювати його художню 
інтерпретацію. 
Вміння працювати самостійно 
над подоланням технічних труд-
нощів, пошуку оптимальної аплі-
катури та засобів звуковидобу-
вання. 
Вміння демонструвати артис-
тизм, виконавську культуру та 
технічну майстерність володіння 
інструментом (голосом) на нале-
жному фаховому рівні під час 
виконавської 

Здатність здійснювати виконав-
ську діяльність на базі професій-
них знань та навичок ансамбле-
вої гри, репетиційної роботи та 
концертних виступів.  
Здатність до усвідомлення спе-
цифіки фортепіанного ансамблю, 
його виражальних засобів.  
Здатність до засвоєння стильових 
та жанрових особливостей творів 
фортепіанного ансамблю та ос-
новних виконавських завдань. 
Здатність демонструвати достат-
ньо високий рівень виконавської 
майстерності та спроможність до 
її вдосконалення через застосу-
вання відповідних практичних і 
репетиційних методик. 
Здатність до засвоєння фортепі-
анно-ансамблевої літератури. 
Здатність до роботи з нотним 
текстом 

Вміння володіти методами та 
навичками оркестрової та ансам-
блевої гри, репетиційної роботи 
та концертних виступів. 
Вміння швидко орієнтуватися в 
нотному тексті, відчувати ансам-
бль. 
Вміння аналізувати та виконува-
ти запропоновані твори з форте-
піанного ансамблю. 
Вміння відтворювати драматур-
гічну концепцію музичного тво-
ру, створювати його художню 
інтерпретацію. 
Вміння швидко орієнтуватися у 
запропонованому музичному 
матеріалі. 
Вміння винаходити оптимальні 
шляхи вирішення виконавських 
проблем, відтворювати емоційно-
образний зміст музичного твору 
під час виконавської та дириге-
нтської діяльності, створювати 
художній образ за допомогою 
комплексу музично-виражальних 
засобів.  

ВБ11: Фортепіанний ансамбль 

Здатність здійснювати виконав-
ську діяльність на базі професій-
них знань та навичок гри на му-
зичному інструменті. 
Здатність до оволодіння штрихо-
вою технікою.  
Здатність до аналізу змісту, сти-
лю, форми і фактури музичних 
творів.  
Здатність до всебічного аналізу 
музичного тексту супроводжую-
чого інструменту та творчого 
пристосування його до вимог 
ансамблевого виконавства. 
Здатність розуміти основні шля-
хи інтерпретації художнього об-

Вміння демонструвати артис-
тизм, виконавську культуру та 
технічну майстерність володіння 
інструментом на належному фа-
ховому рівні під час виконавсь-
кої, діяльності.   
Вміння читати з аркушу техніч-
ний матеріал та художній матері-
ал на спорідненому інструменті.  
Вміння відтворювати драматур-
гічну концепцію музичного тво-
ру, створювати його художню 
інтерпретацію. 
Вміння обирати належні технічні 
прийоми виконання, що відпові-
дають різноманітним видам ін-

ВБ12: Інструменти народного ор-
кестру 



разу у виконавській діяльності. струментальної фактури, знати 
раціональну художньо-
виправдану аплікатуру. 

Здатність здійснювати виконав-
ську діяльність на базі професій-
них знань та навичок гри на му-
зичному інструменті 
Здатність демонструвати достат-
ньо високий рівень виконавської 
майстерності та спроможність до 
її вдосконалення через застосу-
вання відповідних практичних і 
репетиційних методик. 
Здатність користуватися профе-
сійною майстерністю імпровіза-
ційного мистецтва. 
Здатність створювати самостійні 
оригінальні творчі інтерпретації 
тематичного матеріалу джазових 
стандартів, тем-стандартів з вла-
сними імпровізаціями на їх гар-
монійні схеми. 
Здатність розуміти основні шля-
хи інтерпретації художнього об-
разу у виконавській діяльності. 
Здатність до розуміння сучасних 
тенденцій імпровізаторського 
виконавства та педагогіки, опе-
рування фундаментальними 
знаннями з комплексу теоретич-
них та практичних фахових дис-
циплін, використання їх у своїй 
професійній діяльності. 
Здатність користуватися сучас-
ними методами опанування ім-
провізаційної техніки.  
Здатність до розуміння сутності 
передових методик виховання 
професійних джазових музикан-
тів. 

Вміння відтворювати драматур-
гічну концепцію музичного тво-
ру, створювати його художню 
інтерпретацію. 
Вміння професійно орієнтувати-
ся в специфічних особливостях 
виконання джазових творів різ-
них жанрів і стилів. 
Вміння аранжувати джазові тво-
ри для джазового ансамблю. 
Вміння визначати особливості 
імпровізаційної творчості в істо-
ричному ракурсі та у практично-
му джазовоорієнтованому аспек-
ті.  
Вміння розуміти логіку розшиф-
ровки буквено-цифрової схеми 
запису гармонії джазових тем. 
Вміння розуміти специфіку рит-
мо-інтонаційної організації му-
зичної мови в різних жанрах та 
стильових напрямках джазової 
творчості.  
Вміння швидко і професійно 
створювати належну музичну 
імпровізаційну гармонічну фак-
туру по буквено-цифровому за-
пису гармонійної послідовності 
джазового твору. 
Вміння аналізувати музичні тво-
ри з виокремленням їх належнос-
ті до певної доби, стилю, жанру, 
особливостей драматургії, форми 
та художнього змісту. 
Вміння орієнтуватися в специфі-
чних особливостях гармонізації 
джазових творів різних жанрів і 
стилів.  
Вміння демонструвати володіння 
теоретичними та практичними 
основами інструментування, ара-
нжування музики та композиції, 
вміння здійснювати переклад 
музичних творів для різних коле-
ктивів (оркестру, ансамблю,). 
Вміння використовувати різно-
манітні засоби музичної виразно-
сті, необхідні для професійної 
імпровізаційної творчості. 
Вміння аналізувати форму і гар-
монійний зміст джазового твору 
Вміння швидко створювати на-
лежну музичну імпровізаційну 
гармонічну фактуру по буквено-
цифровому запису гармонійної 
послідовності джазового твору. 

ВБ13: Імпровізація 
ВБ14: Джазова гармонія 
ВБ15: Ритмічна основа у сучасно-
му джазі 
 

Здатність здійснювати виконав-
ську діяльність на базі професій-

Вміння володіти методами та 
навичками вокального мистецт-

ВБ16: Постановка голосу 
 



них знань та навичок вокального 
мистецтва. 
Здатність до опанування принци-
пів роботи голосового апарату та 
практики оволодіння вокально-
виконавськими навичками/ 
Pдатність до глибокого розумін-
ня етапів історичного розвитку 
вокального мистецтва.  
Здатність реалізовувати сучасні 
виконавські проекти. 
Здатність оперувати професій-
ною термінологією у сфері фахо-
вої діяльності виконавця. 
Здатність оперувати професій-
ним звукоутворенням, користу-
ванням диханням, опорою, кан-
тиленою, чіткою дикцією, вирів-
няними голосними. 
Здатність до різнобічної практи-
чної діяльності.  
Здатність до засвоєння теорії та 
методики викладання співу, пси-
хофізіологічних законів співаць-
кого голосу, володіння принци-
пами вокальної педагогіки.  
Здатність до використання нау-
кових знань про голос і роботу 
голосового апарату.  

ва.  
Вміння застосовувати різномані-
тні вокально-технічні та вико-
навські прийоми. 
вміння володіти почуттям форми 
вокальних творів, виконувати 
твір мовою оригіналу. 
Вміння володіти у повній мірі 
всім арсеналом виконавських 
вмінь та навичок.  
Вміння володіти високою позиці-
єю звучання голосу, правильним 
співацьким диханням, співати 
«на опорі».  
Вміння володіти голосоведенням 
Legato, staccato та ін., динамікою 
звуку, співацькою артикуляцією 
та чіткою дикцією. 
Здатність до визначення вико-
навської специфіки музичних 
творів різних художніх стилів у 
мистецтві.  
 

Здатність оперувати професій-
ною термінологією в сфері фахо-
вої діяльності виконавця, дири-
гента,  викладача. 
Здатність до достовірного та ці-
лісного відтворювання хорової 
партитури. 
Здатність до самостійної роботи 
над хоровою партитурою. 
Здатність володіти знанням базо-
вої музикознавчої, музично-
педагогічної, методичної літера-
тури та нотного репертуару. 

Вміння володіти методами та 
навичками хорового співу, робо-
ти з хором, методами репетицій-
ної роботи.  
Вміння художньо-виразно вико-
нувати хорову партитуру на фор-
тепіано, з виконанням усіх зага-
льно-музичних вимог (музичне 
фразування, динаміка, агогіка, 
темп, ритм).  
Вміння передати на фортепіано 
особливості вокально-хорового 
звучання: голосоведіння, цезури, 
тембральні характеристики пар-
тій, артикуляційні прийоми. 
Вміння транспонувати хорову 
партитуру у певні тональності. 
Вміння читати з аркушу хорові 
твори різних типів фактури. 
Вміння  демонструвати музично-
аналітичні навички для відтво-
рення жанрово-стильової та об-
разно-емоційної атрибуції музи-
чного твору 

ВБ17: Хорознавство та методика 
роботи з хором 
ВБ18: Читання хорових партитур 
 

Здатність демонструвати достат-
ньо високий рівень виконавської 
майстерності та спроможність до 
її вдосконалення через застосу-
вання відповідних практичних і 
репетиційних методик. 
Здатність інтегрувати професійні 
знання та навички і використову-

Вміння демонструвати артис-
тизм, виконавську культуру та 
технічну майстерність  
Вміння поєднувати акторські 
завдання з вокалом. 
Вміння володіти артикуляційною 
та дихальною технікою, інтона-
цією.  

ВБ19: Сценічна мова 
ВБ20: Майстерність актора 
ВБ21: Сценічний рух 
 



вати їх в процесі творчої діяль-
ності по створенню інтерпрета-
ції. 
Здатність до усвідомлення прин-
ципів роботи голосового апарату 
та практичного оволодіння мов-
но-виконавськими навичками. 
Здатність до самостійного визна-
чення мовнотехнічних прийомів.  
Здатність розуміти базові теоре-
тичні та практичні закономірнос-
ті музичного мистецтва, усвідом-
лювати його художньо-естетичну 
природу. 
Здатність до вивчення та накопи-
чення провідного досвіду театра-
льних педагогів, передових ме-
тодик. 
Здатність до використовування у 
своїй виконавській практиці ос-
новних принципів професійної 
акторської гри. 
Здатність вільно орієнтуватися у 
сценічному просторі. 
Здатність до поєднання пластич-
ної виразності тіла майбутнього 
співака з існуючою системою 
вокального виконавства.  
Здатність до аналізу та засвоєння 
вдосконаленої постави і ходи, 
вокально-рухової координації, 
особливостей стильової поведін-
ки. 

Вміння створювати образ, мати 
повну уяву про особистості тво-
ру. 
Вміння аналізувати музичні тво-
ри з виокремленням їх належнос-
ті до певної доби, стилю, жанру, 
особливостей драматургії, форми 
та художнього змісту. 
Вміння створювати художній 
образ у музичних виставах. 
Вміння професійно працювати 
над роллю в репетиційному про-
цесі з режисером та самостійно.  
Відтворювати драматургічну 
концепцію музичного твору, 
створювати його художню інтер-
претацію  
Вміння побудувати схему жести-
куляцій відповідно до певного 
сценічному образу. 
Вміння природньо існувати в 
костюмі відповідної стилістики. 
Вміння безпечно виконувати 
сценічні падіння, стрибки, зіско-
ки індивідуально і в парі з парт-
нером. 

Здатність до слухового аналізу 
нотного тексту.  
Здатність формувати інтонацій-
ний словник.  
Здатність до точного інтонуван-
ня, одночасного слухання усіх 
голосів.  
Здатність до оволодіння елемен-
тами фундаментальних знань в 
галузі теорії музики.  
Здатність до самостійного моду-
лювання.  
Здатність до аналізу цілісної пос-
лідовності, структури та логіки 
музичного розвитку.  
Здатність до запам`ятовування 
нотного тексту, визначення «на 
слух» окремих елементів музич-
ної мови (інтервалів, акордів, 
гам).  
Здатність до розкриття основних 
закономірностей гармонії.  
Здатність до використання знан-
ня гармонії в роботі над твором у 
класі зі спеціальності. 
Здатність до оволодіння техні-
кою аналізу музичного твору та 
його виконавської версії.  

Вміння визначити типові риси 
стилю і жанру твору.  
Вміння орієнтуватися в етапах 
історичного розвитку формотво-
рення в музиці.  
Вміння засвоїти різні типи семіо-
тичного (мелодичного, ладового, 
гармонічного) та змістовного 
(образно-емоційного, інтонацій-
но-змістовного) аналізу музич-
них творів. 
Вміння розуміти базові теорети-
чні та практичні закономірності 
музичного мистецтва, усвідом-
лювати його художньо-естетичну 
природу. 
Вміння усвідомлювати взає-
мозв’язки та взаємозалежності 
між усіма елементами теоретич-
них та практичних знань музич-
ного мистецтва.  
Вміння чисто інтонувати та рит-
мічно точно відтворювати зразки 
музичного твору.  
Вміння дотримуватися темпових 
та динамічних вказівок, фразу-
вання.  
Вміння виявити інтонаційні тру-

ВБ22: Музикознавчі теоретичні 
студії:  
ВБ22.1 Курсова робота з теорії 
музики. 
ВБ22.2 Практикум з гармонії. 
ВБ22.3 Практикум з аналізу му-
зичних творів. 
 



Здатність до використання набу-
тих знань у виконавській практи-
ці в процесі моделювання власної 
виконавської інтерпретації музи-
чного твору. 
Здатність розуміти базові теоре-
тичні та практичні закономірнос-
ті музичного мистецтва, усвідом-
лювати його художньо-естетичну 
природу. 
Здатність до викладення власних 
аналітичних напрацювань в усній 
та письмовій формі. 

днощі, визначити структуру тво-
ру, темп, характер звучання.  
Вміння співати двоголосся та 
багатоголосся. 
Вміння аналізувати музичні тво-
ри різних жанрових та стильових 
напрямків. 
Вміння визначити типові риси 
стилю і жанру твору.  
Вміння гармонізувати мелодію, 
здійснити гармонічний аналіз та 
виконати на фортепіано різнома-
нітні вправи. 
Вміння володіти методами опра-
цювання музикознавчої літерату-
ри, узагальнення та аналізу му-
зичного матеріалу, принципами 
формування наукової теми та 
розуміння подальших перспектив 
розвитку даної проблематики в 
різних дослідницьких жанрах.  
Вміння демонструвати спромож-
ність до самостійного дослі-
дження наукової проблеми в га-
лузі музичного мистецтва та на-
писання роботи відповідно до 
вимог, готовність дискутувати і 
аргументувати власну позицію. 
Вміння гармонізувати мелодію, 
здійснити гармонічний аналіз та 
виконати на фортепіано різнома-
нітні вправи. 

Здатність розуміти базові теоре-
тичні та практичні закономірнос-
ті музичного мистецтва, усвідом-
лювати його художньо-естетичну 
природу. 
Здатність усвідомлювати взає-
мозв’язки та взаємозалежності 
між усіма елементами теоретич-
них та практичних знань музич-
ного мистецтва. 
Здатність використовувати знан-
ня про основні закономірності й 
сучасні досягнення у теорії, істо-
рії та методології музичного ми-
стецтва. 
Здатність до опрацьовувати  му-
зикознавчу літературу різними 
методами, узагальнення та аналі-
зу музичного матеріалу, принци-
пами формування наукової теми 
та розуміння подальших перспе-
ктив розвитку даної проблемати-
ки в різних дослідницьких жан-
рах. 
Здатність застосовувати базові 
знання провідних музично-
теоретичних систем та концеп-
цій, історичних та культурологі-
чних процесів розвитку музично-

Вміння володіти термінологією 
музичного мистецтва, його поня-
тійно-категоріальним апаратом. 
Вміння демонструвати спромож-
ність до самостійного дослі-
дження наукової проблеми в га-
лузі музичного мистецтва та на-
писання роботи відповідно до 
вимог, готовність дискутувати і 
аргументувати власну позицію. 
Вміння засвоїти алгоритм науко-
вого аналізу та наукової роботи. 
Вміння  опрацьовувати  музико-
знавчу літературу різними мето-
дами, узагальнення та аналізу 
музичного матеріалу, принципа-
ми формування наукової теми та 
розуміння подальших перспектив 
розвитку даної проблематики в 
різних дослідницьких жанрах. 
Вміння використовувати термі-
нологічну систему, що склалася у 
музикознавстві та музичній прак-
тиках.  
Вміння використовувати базові 
теоретичні та практичні законо-
мірності музичного мистецтва, 
усвідомлювати його художньо-
естетичну природу при розгляді 

ВБ22.4 Методологія музикознав-
ства 
 



го мистецтва в музикознавчій та 
педагогічній діяльності. 

музичного твору, написання нау-
кової роботи. 

Здатність розуміти базові теоре-
тичні та практичні закономірнос-
ті музичного мистецтва, усвідом-
лювати його художньо-естетичну 
природу. 
Здатність усвідомлювати взає-
мозв’язки та взаємозалежності 
між усіма елементами теоретич-
них та практичних знань музич-
ного мистецтва.  
Здатність використовувати знан-
ня про основні закономірності й 
сучасні досягнення у теорії, істо-
рії та методології музичного ми-
стецтва. 
Здатність застосовувати базові 
знання провідних музично-
теоретичних систем та концеп-
цій, історичних та культурологі-
чних процесів розвитку музично-
го мистецтва в музикознавчій, 
виконавській, педагогічній дія-
льності. 
Здатність до усвідомлення спе-
цифіки світового музичного мис-
тецтва в європейському та світо-
вому художньому просторі; сут-
ності процесів історико-
культурного розвитку. Здатність 
визначати жанрово-стилістичні 
особливості творів, їх образно-
змістовні і конструктивні власти-
вості.  
Здатність аналізувати твори ок-
ремих композиторів та їх значен-
ня у розвитку української, зару-
біжної, слов’янської музичних 
культур. 
Здатність атрибутувати на слух 
та за допомогою нотних текстів 
стильову, жанрову, персонально-
авторську приналежність твору, 
що звучить.  
Здатність осмислювати наукову 
концепцію, приналежну тому чи 
іншому дослідникові.  
Здатність проводити дослідниць-
ку роботу з вивчення загальних 
музично-теоретичних проблем; 
Здатність до використання в сво-
їй науково-дослідницькій роботі 
основних принципів професійної 
дослідницької діяльності.  
Здатність застосовувати базові 
історико-теоретичну музикозна-
вчу термінологію.  

Вміння демонструвати спромож-
ність до самостійного дослі-
дження наукової проблеми в га-
лузі музичного мистецтва та на-
писання роботи відповідно до 
вимог, готовність дискутувати і 
аргументувати власну позицію. 
Вміння  опрацьовувати  музико-
знавчу літературу різними мето-
дами, узагальнення та аналізу 
музичного матеріалу, принципа-
ми формування наукової теми та 
розуміння подальших перспектив 
розвитку даної проблематики в 
різних дослідницьких жанрах.  
Вміння демонструвати володіння 
музично-аналітичними навичка-
ми для жанрово-стильової та 
образно-емоційної атрибуції му-
зичного твору в процесі ство-
рення виконавських, музикозна-
вчих та педагогічних інтерпрета-
цій. 
Вміння здійснювати музикознав-
чий аналіз творів європейських 
(світових), українських, 
слов’янських композиторів. 
Вміння орієнтуватися у процесах, 
що відбувались у музичній куль-
турі, театрі та кіно. 
Вміння користуватись науковою 
та довідково-енциклопедичною 
літературою, реферувати її; во-
лодіти методикою складання 
доповідей та рефератів. 
Вміння орієнтуватися в головних 
етапах історичного шляху розви-
тку української, зарубіжної та 
слов’янської професійної музики. 
Вміння обґрунтувати типологічні 
прояви у розвитку європейської 
та української музичної культу-
ри.  
Вміння зіставляти різні точки 
зору на певну проблему та кри-
тично відноситися до одержаних 
наукових результатів.  
Вміння приймати активну участь 
у обговоренні проблем щодо 
запропонованих проблемних тем 
протягом семінарських занять. 
Вміння скласти доповідь. 
Вміння проаналізувати творчість 
видатних композиторів за моног-
рафічними та жанровими крите-
ріями. 
 Вміння використовувати термі-
нологічну систему, що склалася у 
музикознавстві та музичній прак-
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тиках.  

Здатність до оволодіння елемен-
тами фундаментальних знань в 
галузі теорії музики і, зокрема, 
теорії поліфонії на прикладі істо-
рії мистецтва багатоголосся.  
Здатність до самостійного моду-
лювання, розуміння історико-
стильових різновидів багатоголо-
сного мислення у практичних 
вправах. 
Здатність до використання базо-
вих теоретичних понять, специ-
фічної термінології.  
Здатність до створення власних 
зразків поліфонічних форм: фу-
гато, фугети, інвенції, фуги. 

Вміння демонструвати спромож-
ність до самостійного дослі-
дження наукової проблеми в га-
лузі музичного мистецтва та на-
писання роботи відповідно до 
вимог, готовність дискутувати і 
аргументувати власну позицію. 
Вміння  опрацьовувати  музико-
знавчу літературу різними мето-
дами, узагальнення та аналізу 
музичного матеріалу 
Вміння впроваджувати базові 
знання в галузі теорії поліфонії 
на практиці.. 
Вміння  володіти термінологією 
музичного мистецтва, його поня-
тійно-категоріальним апаратом. 
Вміння встановлювати типологі-
чні зв’язки між закономірностя-
ми музичного мислення минуло-
го та сучасності, між поліфоніч-
ними зразками.  

ВБ24 Поліфонія: 
ВБ24.1 Поліфонія (виконавські 
спеціалізації) 
ВБ24.2 Поліфонія (музикознав-
ство) 
 

Здатність до визначення функції 
музичного твору,  розуміння єд-
ності змісту та форми. 
Здатність до розуміння засобів 
втілень музичної мови та музич-
ної виразності у виконавських 
інтерпретаціях.  
Здатність до професійного, нау-
ково обґрунтованого аналізу всіх 
рівнів музичного твору.  
Здатність розуміння задач викла-
дання основ музичної інтерпре-
тації як об’єкту наукової рефлек-
сії. 

Вміння поєднати власне безпосе-
реднє сприйняття та оцінку тво-
ру.  
Вміння доступно викласти (усно 
та письмово) власне розуміння 
твору. 
Вміння засвоїти різні типи семіо-
тичного (мелодичного, ладового, 
гармонічного) та змістовного 
(образно-емоційного, інтонацій-
но-змістовного) аналізу музич-
них творів.  
Вміння викласти власні аналіти-
чні напрацювання в усній та пи-
сьмовій формі. 

ВБ25 Музична інтерпретація 
 

Здатність до усвідомлення осно-
вних етапів роботи над докумен-
тами та правилами їх викорис-
тання у наукових працях.  
Здатність до оволодіння принци-
пами опису нотних та текстових 
автографів, підготовки їх до ви-
дання.  
Здатність до засвоєння правил 
складання бібліографічних спис-
ків.  
Здатність до користування інтер-
нет-ресурсами в пошуках архів-
них матеріалів. 

Вміння працювати з архівами. 
Вміння  структурувати архіви, 
робити опис і каталогізацію. 
Вміння проводити підготовку до 
публікацій листів, нотних автог-
рафів й інших архівних докумен-
тів.  
Вміння бібліографувати архівні 
джерела згідно з національним 
стандартом України.  
Вміння використовувати архів-
ний матеріал у своїх наукових 
працях. 

ВБ26 Бібліографія 
 

Здатність до усвідомлення музи-
чної критики та журналістики як 
специфічної сфери музикознавс-
тва.  
Здатність до засвоєння історич-
них процесів становлення музич-
ної критики і журналістики у 
західноєвропейському та вітчиз-
няному мистецтві.  

Вміння оволодіти певними прак-
тичними навичками, написанням 
статей різного формату і жанрів. 
Вміння сформувати художні кри-
терії. 
 Вміння сприймати музично-
критичну спадщину як школу 
майстерності.  
Вміння створювати власну кри-

ВБ27 Музична критика 
 



Здатність до вивчення музично-
критичної проблематики різних 
епох та стилів. 
 Здатність до опанування мето-
дологією та теорією музичної 
критики. 

тичну позицію та знаходити вла-
сні методи і прийоми роботи. 
Вміння викласти власні аналіти-
чні напрацювання в усній та пи-
сьмовій формі. 

Здатність розуміти теоретичні та 
практичні закономірності музич-
ного мистецтва сучасності,  мис-
тецтва загалом, усвідомлювати 
його художньо-естетичну приро-
ду. 
Здатність усвідомлювати взає-
мозв’язки та взаємозалежності 
між усіма елементами теоретич-
них та практичних знань мистец-
тва.  
Здатність використовувати знан-
ня про основні закономірності й 
сучасні досягнення у теорії, істо-
рії та методології музичного ми-
стецтва. 
Здатність до усвідомлення спе-
цифіки світового музичного мис-
тецтва в європейському та світо-
вому художньому просторі.  
Здатність аналізувати твори ок-
ремих композиторів та їх значен-
ня у розвитку української, зару-
біжної, слов’янської музичних 
культур. 
Здатність проводити дослідниць-
ку роботу з вивчення загальних 
музично-теоретичних проблем, 
мистецтва. 
Здатність застосовувати базові 
історико-теоретичну музикозна-
вчу термінологію. 

Вміння визначати особливості 
етапів становлення, розвитку 
музичної культури сучасності.  
Вміння визначати особливості 
етапів становлення, розвитку 
історії мистецтв.  
Вміння аналізувати основні тен-
денції розвитку музичної культу-
ри  
Вміння ідентифікувати явища 
культури. 
Вміння виявляти та аналізувати 
художньо-стильові ознаки окре-
мих епох. 
Вміння демонструвати володіння 
музично-аналітичними навичка-
ми для жанрово-стильової та 
образно-емоційної атрибуції му-
зичного твору та твору мистецтв. 
Вміння зіставляти різні точки 
зору на певну проблему та кри-
тично відноситися до одержаних 
наукових результатів.  
Вміння скласти доповідь. 
Вміння проаналізувати творчість 
видатних композиторів, митців за 
монографічними та жанровими 
критеріями. 
 Вміння використовувати термі-
нологічну систему, що склалася у 
музикознавстві та мистецтвоз-
навстві. 

ВБ28 Музична культура сучаснос-
ті 
ВБ29 Історія мистецтв 
 

Здатність розуміти базові теоре-
тичні та практичні закономірнос-
ті музичного мистецтва, усвідом-
лювати його художньо-естетичну 
природу. 
Здатність до оволодіння ґрунтов-
ними знаннями щодо історичного 
розвитку, умов становлення і 
формування джазового та естра-
дного мистецтва, розкриття зако-
номірностей розвитку виразних 
та технічних можливостей голо-
су, інструментів в сольному, ан-
самблевому та оркестровому 
виконавстві.  
Здатність застосовувати базові 
знання провідних музично-
теоретичних систем та концеп-
цій, історичних та культурологі-
чних процесів розвитку музично-
го мистецтва.  
Здатність до аналізу та порівнян-
ня засадничих принципів провід-

Вміння демонструвати спромож-
ність до самостійного дослі-
дження наукової проблеми в га-
лузі музичного мистецтва.  
Вміння логічно мислити, надава-
ти аргументовані висновки, ви-
кладати історичний матеріал, 
володіти науковою історичною 
термінологією.  
Володіння прийомами аналізу, 
критики і узагальнення у певній 
системі, оцінювати найважливіші 
події і явища української історії 
джазового та естрадного вико-
навства в контексті світової істо-
рії.  
Вміння демонструвати володіння 
музично-аналітичними навичка-
ми для жанрово-стильової та 
образно-емоційної атрибуції му-
зичного твору  
Вміння шукати, добирати, зістав-
ляти й аналізувати факти, явища, 

ВБ30 Історія популярної музики.  
ВБ32 Історія джазової музики. 
 
 



них виконавських шкіл, визна-
чення ролі педагогічної науки, 
літератури, театру тощо в розви-
тку джазового та естрадного ми-
стецтва, розкриття широких пер-
спектив його подальшого розви-
тку.  

події й постаті, критично їх оці-
нювати, використовуючи всі ная-
вні інформаційні ресурси.  
Вміння аналізувати музичні тво-
ри з точки зору музично-
історичного процесу, оперувати 
спеціальною термінологією. 

Здатність до оволодіння ґрунтов-
ними знаннями щодо історичного 
розвитку, умов становлення і 
формування виконавського мис-
тецтва. 
Здатність до розкриття закономі-
рностей розвитку виразних та 
технічних можливостей голосу, 
інструментів в сольному, ансам-
блевому та оркестровому вико-
навстві.  
Здатність до аналізу та порівнян-
ня засадничих принципів провід-
них виконавських шкіл, визна-
чення ролі педагогічної науки, 
літератури.  
 

Вміння логічно мислити, надава-
ти аргументовані висновки, ви-
кладати історичний матеріал, 
володіти науковою історичною 
термінологією. Володіння при-
йомами аналізу, критики і уза-
гальнення у певній системі, оці-
нювати найважливіші події і 
явища української історії вико-
навства в контексті світової істо-
рії. Вміння шукати, добирати, 
зіставляти й аналізувати факти, 
явища, події й постаті, критично  
Історія виконавського мистецтва  
театру тощо  в розвитку виконав-
ського мистецтва, розкриття ши-
роких перспектив подальшого 
розвитку.  
їх оцінювати, використовуючи 
всі наявні інформаційні ресурси. 

ВБ31 Історія виконавства (за ви-
дами: інструментального, вокаль-
ного, естрадно-джазового).   
 

Здатність користуватися профе-
сійною майстерністю імпровіза-
ційного мистецтва. 
Здатність створювати самостійні 
оригінальні творчі інтерпретації 
тематичного матеріалу джазових 
стандартів, тем-стандартів з вла-
сними імпровізаціями на їх гар-
монійні схеми. 
Здатність розуміти основні шля-
хи інтерпретації художнього об-
разу у виконавській діяльності. 
Здатність до розуміння сучасних 
тенденцій імпровізаторського 
виконавства та педагогіки, опе-
рування фундаментальними 
знаннями з комплексу теоретич-
них та практичних фахових дис-
циплін, використання їх у своїй 
професійній діяльності. 
Здатність користуватися сучас-
ними методами опанування ім-
провізаційної техніки.  
Здатність до розуміння сутності 
передових методик виховання 
професійних джазових музикан-
тів. 

Вміння демонструвати володіння 
теоретичними та практичними 
основами інструментування, ара-
нжування музики та композиції, 
вміння здійснювати переклад 
музичних творів для різних коле-
ктивів (оркестру, ансамблю,). 
Вміння аналізувати форму і гар-
монійний зміст джазового твору. 
Вміння швидко і професійно 
створювати належну музичну 
імпровізаційну гармонічну фак-
туру по буквено-цифровому за-
пису гармонійної послідовності 
джазового твору. 
Вміння аналізувати музичні тво-
ри з виокремленням їх належнос-
ті до певної доби, стилю, жанру, 
особливостей драматургії, форми 
та художнього змісту. 
Вміння професійно орієнтувати-
ся в специфічних особливостях 
гармонізації джазових творів 
різних жанрів і стилів.  

ВБ33 Стилістика джазу  
 

Здатність до опанування істори-
чних етапів становлення та роз-
витку західно-європейської та 
української хорової музики. 
 Здатність до обґрунтування іс-
торико-культурологічного місце-
знаходження хорового мистецтва 

Вміння вільно орієнтуватися у 
періодизації історичного розвит-
ку хорової творчості.  
Вміння визначати особливості 
хорового письма композиторів 
різних епох. 
 Вміння застосовувати теоретич-

ВБ34 Історія західноєвропейської 
хорової музики. 
ВБ35 Історія української хорової 
музики. 
 



у європейському мистецькому 
просторі. 
Здатність до усвідомлення хоро-
вого доробку видатних компози-
торів у різних жанрах західно-
європейської та української шкіл.  
Здатність до засвоєння терміно-
логічної системи та досліджень 
визначних музикознавців з при-
воду особливостей хорового сти-
лю та письма.  
Здатність до засвоєння методики 
викладання хорових дисциплін та 
комплексного аналізу хорових 
творів.  
Здатність до написання рефера-
тивного дослідження з хорової 
музики. 

ні знання хорової літератури в 
практичній діяльності.  
Вміння самостійно працювати з 
науковою літературою для об-
ґрунтування особистої точки 
зору щодо сутності різноманіт-
них явищ хорової культури. 
Вміння обґрунтовувати історико-
культурологічного місцезнахо-
дження хорового мистецтва у 
європейському мистецькому 
просторі. 
 

Здатність володіти іноземною 
мовою. 
Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях.  
Здатність обговорювати 
пов’язані зі спеціальністю питан-
ня для порозуміння зі співрозмо-
вником.  
Здатність готувати публічні ви-
ступи зі спеціальності, вести 
дискусію і обговорення.  
Здатність писати ділові та профе-
сійні листи,  резюме, автобіогра-
фії. 
Здатність до набуття комунікати-
вної та соціокультурної компете-
нції.  
Здатність розуміти різні види 
комунікативних висловлювань 
Здатність засвоїти тести партитур 
та клавірів, нотних видань. 

Вміння розуміти суть та певні 
деталі чіткої стандартної мови.  
Вміння розуміти прості об’яви, 
повідомлення та інструкції, що 
широко уживаються у професій-
них колах.  
Вміння розуміти прості тексти, 
що стосуються спеціальності із 
підручників, джерел Інтернету.  
Вміння реферативного читання 
текстів різного змісту.  
Вміння осмислено сприймати на 
слух навчальні тексти лекцій 
навчально-професійної сфери 
спілкування, сприймати усне 
мовлення.  
Вміння читати, виголошувати, 
розуміти, співати тексти нотних 
видань, партитур, клавірів ком-
позиторів світу. 

ВБ36 Італійська мова (за про-
фесійним спрямуванням). 
ВБ37 Французька мова (за про-
фесійним спрямуванням). 
ВБ38 Англійська мова (за про-
фесійним спрямуванням. 
 

Здатність демонструвати достат-
ньо високий рівень виконавської 
майстерності та спроможність до 
її вдосконалення через застосу-
вання відповідних практичних і 
репетиційних методик. 
Здатність інтегрувати професійні 
знання та навички і використову-
вати їх в процесі творчої діяль-
ності по створенню інтерпрета-
ції, аранжуванню.  
Здатність до диригентського на-
лізу партитури. 
Здатність розуміти диригентську 
діяльність на базі професійних 
знань та навичок керівництва 
музичним колективом, репети-
ційної роботи та концертних ви-
ступів.  
Здатність до читання партитур «з 
листа». 
Здатність розуміти основні шля-

Вміння відтворювати драматур-
гічну концепцію музичного тво-
ру, створювати його художню 
інтерпретацію. 
Вміння трактувати будь-які схе-
ми в різних темпах та типах ар-
тикуляції. 
Вміння винаходити оптимальні 
шляхи вирішення виконавських 
проблем, відтворювати емоційно-
образний зміст музичного твору 
під час диригентської діяльності. 
Вміння самостійно проаналізува-
ти партитуру незнайомого музи-
чного твору. 
Вміння відтворити в диригентсь-
кому жесті зміни темпу, динамі-
чних нюансів кількома варіанта-
ми аплікатури. 
Вміння демонструвати володіння 
теоретичними та практичними 
основами інструментування, ара-

ВБ39 Основи диригування. 
 



хи інтерпретації художнього об-
разу у музикознавчій, виконавсь-
кій, диригентській, композитор-
ській, педагогічній діяльності. 
Здатність до самостійної роботи з 
концертмейстерами.  
Здатність застосовувати базові 
знання провідних музично-
теоретичних систем та концеп-
цій, історичних та культурологі-
чних процесів розвитку музично-
го мистецтва в диригентській 
діяльності. 
Здатність оперувати професій-
ною термінологією в сфері фахо-
вої діяльності диригента.  
 

нжування музики та композиції, 
вміння здійснювати переклад 
музичних творів для різних коле-
ктивів (оркестру, ансамблю, хо-
ру). 
Вміння володіти розумінням, 
практичними навичками та мето-
дикою роботи з оркестром (хо-
ром, ансамблем) у диригентській 
діяльності, базовими знаннями 
організаційної та творчої роботи 
з колективом. 
Вміння  володіти термінологією 
музичного мистецтва, його поня-
тійно-категоріальним апаратом. 
Вміння використовувати на про-
фесійному рівні методи та 
прийоми викладання диригуван-
ня.  
Вміння використовувати практи-
чні навички з інструментознавст-
ва та аранжування для професій-
ної діяльності. 

Здатність до усвідомлення ролі 
музики у світовій художній куль-
турі.  
Здатність до застосування базо-
вих знань провідних музично-
теоретичних систем та концеп-
цій, історичних та культурологі-
чних процесів розвитку музично-
го мистецтва в композиторській 
діяльності. 
Здатність до осмислення творчо-
сті видатних композиторів мину-
лого та сьогодення. 
Здатність до засвоєння еволюції 
музичних стилів, жанрів у ком-
позиторській творчості.  
Здатність до аналізу термінологі-
чної системи, що склалася в ака-
демічному музичному мистецтві. 
Здатність до роботи з музикозна-
вчою та методичною літерату-
рою, клавірами та партитурами 
різних крупних жанрів.  

Вміння орієнтуватися в еволюції 
стилів і надавати їм відповідну 
характеристику.  
Вміння зробити аналіз музичних 
творів різних жанрів з точки зору 
усіх елементів фактури, а також 
їх співвідношення, взаємодії і 
взаємозв’язків.  
Вміння застосовувати базові 
знання провідних музично-
теоретичних систем та концеп-
цій, історичних та культурологі-
чних процесів розвитку музично-
го мистецтва в композиторській 
діяльності. 
Вміння зробити художньо-
змістовний аналіз.   
Вміння написати твори різних 
жанрів та стилів. 

ВБ40 Композиція 
 

Здатність здійснювати виконав-
ську діяльність на базі професій-
них знань та навичок гри на му-
зичному інструменті та ансамб-
левої гри, репетиційної роботи та 
концертних виступів.  
Здатність до оволодіння виконав-
ською майстерністю. 
Здатність демонструвати достат-
ньо високий рівень виконавської 
майстерності та спроможність до 
її вдосконалення через застосу-
вання відповідних практичних і 
репетиційних методик. 
 Здатність до творчої ініціативи.  

Вміння розуміти зміст, форму та 
стиль музичного твору, відтво-
рювати його художню концеп-
цію.  
Вміння володіти засобами вико-
навської виразності та технічною 
майстерністю, орієнтуватися в 
різноманітних жанрах, вивчати 
та розвивати кращі традиції ви-
конавських шкіл.  
Вміння самостійно ознайомитись 
та оволодіти любим твором з 
репертуару для інструмента. 
Вміння розуміти основні шляхи 
інтерпретації художнього образу 

ВБ41 Клавесин 



Здатність до вірного розуміння 
технічних задач виконання, від-
ношення до техніки, як до засобу 
втілення художнього змісту тво-
ру.  
Здатність створювати та реалізо-
вувати власні художні концепції 
у виконавській діяльності, аргу-
ментовані знанням музичних 
стилів різних епох та володінням 
техніками, прийомами та вико-
навськими методиками.  

у музикознавчій, виконавській, 
диригентській, композиторській, 
педагогічній діяльності. 
Вміння володіння засобами ви-
конавської виразності та техніч-
ною майстерністю, орієнтуватися 
в різноманітних жанрах, вивчати 
та розвивати кращі традиції ви-
конавських шкіл.  

Здатність розуміти основні шля-
хи інтерпретації художнього об-
разу у виконавській, діяльності. 
Здатність до глибокого розумін-
ня етапів історичного розвитку 
вокального мистецтва, творчих 
напрямків у мистецтві. 
 
Здатність застосовувати базові 
знання провідних музично-
теоретичних систем та концеп-
цій, історичних та культурологі-
чних процесів розвитку музично-
го мистецтва в музикознавчій, 
виконавській, диригентській, 
педагогічній діяльності. 
Здатність до міжособистісного 
спілкування, емоційної стабіль-
ності та толерантності.  
Здатність створювати та реалізо-
вувати власні художні концепції 
у виконавській діяльності, аргу-
ментовані знанням музичних 
стилів різних епох та володінням 
техніками, прийомами та вико-
навськими методиками. 
Здатність інтегрувати професійні 
знання та навички і використову-
вати їх в процесі творчої діяль-
ності по створенню інтерпрета-
ції. 
Здатність до вивчення та накопи-
чення провідного досвіду театра-
льних педагогів, передових ме-
тодик. 
Здатність до використовування у 
своїй виконавській практиці ос-
новних принципів професійної 
акторської гри. 
Здатність вільно орієнтуватися у 
сценічному просторі. 
Здатність до поєднання пластич-
ної виразності тіла майбутнього 
співака з існуючою системою 
вокального виконавства.  
 
 

Вміння застосовувати інновацій-
ні методики музичного навчання, 
сучасні методики. 
Вміння  застосовувати теоретич-
ні знання та навички в процесі 
втілення музичного твору. 
Вміння відтворювати драматур-
гічну концепцію музичного тво-
ру, створювати його художню 
інтерпретацію. 
Вміння винаходити оптимальні 
шляхи вирішення виконавських 
проблем, відтворювати емоційно-
образний зміст музичного твору 
під час виконавської та дириге-
нтської діяльності, створювати 
художній образ за допомогою 
комплексу музично-виражальних 
засобів.  
Вміння користуватись багатим 
арсеналом художніх виразних 
засобів. 
Вміння демонструвати артис-
тизм, виконавську культуру та 
технічну майстерність  
Вміння поєднувати акторські 
завдання з вокалом. 
Вміння створювати образ, мати 
повну уяву про особистості тво-
ру. 
Вміння створювати художній 
образ у музичних виставах. 
Вміння професійно працювати 
над роллю в репетиційному про-
цесі з режисером та самостійно.  
Відтворювати драматургічну 
концепцію музичного твору, 
створювати його художню інтер-
претацію  
Вміння побудувати схему жести-
куляцій відповідно до певного 
сценічному образу. 
Вміння природньо існувати в 
костюмі відповідної стилістики. 
Вміння безпечно виконувати 
сценічні падіння, стрибки, зіско-
ки індивідуально і в парі з парт-
нером. 
 

ВБ42 Акторська майстерність в 
оперному класі. 
ВБ43 Робота режисера-
постановника на сольному співі. 
ВБ44 Робота хореографа-
постановника на сольному співі. 
 



2.2.1 /2.2.2/ 2.2.3 ВИКЛАДАЧ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ЗАКЛАДУ  

Здатність розуміти базові теоре-
тичні та практичні закономірнос-
ті музичного мистецтва, усвідом-
лювати його художньо-естетичну 
природу. 
Здатність усвідомлювати взає-
мозв’язки та взаємозалежності 
між усіма елементами теоретич-
них та практичних знань музич-
ного мистецтва.  
Здатність використовувати знан-
ня про основні закономірності й 
сучасні досягнення у теорії, істо-
рії та методології музичного ми-
стецтва. 
Здатність володіти знанням базо-
вої музикознавчої, музично-
педагогічної, методичної літера-
тури та нотного репертуару. 
Здатність розуміти основні шля-
хи інтерпретації художнього об-
разу у музикознавчій, виконавсь-
кій, диригентській, композитор-
ській, педагогічній діяльності. 
Здатність застосовувати базові 
знання провідних музично-
теоретичних систем та концеп-
цій, історичних та культурологі-
чних процесів розвитку музично-
го мистецтва в музикознавчій, 
виконавській, диригентській, 
педагогічній діяльності. 
Здатність оперувати професій-
ною термінологією в сфері фахо-
вої діяльності виконавця, музи-
кознавця, композитора, дириген-
та,  викладача. 
Здатність збирати, аналізувати та 
синтезувати художню інформа-
цію та застосовувати її в процесі 
теоретичної, виконавської, педа-
гогічної інтерпретації. 
Здатність оперативно застосову-
вати знання, вміння та навички у 
педагогічній роботі в процесі 
формування естетичних поглядів 
та художніх смаків. 
Здатність використовувати ши-
рокий спектр міждисциплінарних 
зв’язків для забезпечення освіт-
нього процесу в початкових та 
середніх музичних навчальних 
закладах. 
Здатність демонструвати базові 
навички ділових комунікацій, 
вміння організувати діяльність у 
професійній сфері.  
Здатність застосовувати тради-
ційні і альтернативні інноваційні 
технології в процесі музикознав-

Вміння володіти методами опра-
цювання музикознавчої літерату-
ри, узагальнення та аналізу му-
зичного матеріалу, принципами 
формування наукової теми та 
розуміння подальших перспектив 
розвитку даної проблематики в 
різних дослідницьких жанрах.  
Вміння демонструвати володіння 
музично-аналітичними навичка-
ми для жанрово-стильової та 
образно-емоційної атрибуції му-
зичного твору в процесі ство-
рення виконавських, музикозна-
вчих та педагогічних інтерпрета-
цій. 
Вміння працювати з базовою 
музикознавчою, музично-
педагогічною, методичною літе-
ратурою та нотним репертуаром. 
Вміння володіти термінологією 
музичного мистецтва, його поня-
тійно-категоріальним апаратом. 
Вміння  застосовувати теоретич-
ні знання та навички в процесі 
педагогічної діяльності. 
Вміння використовувати на про-
фесійному рівні методи та 
прийоми викладання гри на ін-
струменті (вокалу, диригування, 
теорії та історії музики).  
Вміння використовувати музич-
но-теоретичні, культурно-
історичні знання з музичного 
мистецтва у фаховій виконавсь-
кій, диригентській, музикознав-
чій та педагогічній діяльності. 
Вміння застосовувати професій-
но-профільованих знання у педа-
гогічній роботі, знання методики 
викладання, основ педагогіки та 
психології музичних дисциплін, 
уявлення про основні закономір-
ності й сучасні досягнення у тео-
рії та методології музичного ми-
стецтва, практичне й оперативне 
застосовувати знання, вміння до 
конкретних професійних ситуа-
цій. 
Вміння використовувати на про-
фесійному рівні методи та 
прийоми викладання гри на ін-
струменті / вокалу /диригування / 
теорії, історії музики / компози-
ції. 
 

ВБ45:Педагогічна майстерність 
(кваліфікаційний екзамен): 
ВБ45.1 Методика викладання гри на 
музичному інструменті/ співу. 
ВБ45.2 Методика викладання музич-
но-історичних дисциплін (музична 
література) 
ВБ45.3 Мет.одика викладання музич-
но-теоретичних дисциплін (соль-
феджіо). 
ВБ45.4 Методика викладання хорових 
дисциплін. 
ВБ45.5 Методика постановки голосу 
ВБ45.6 Педагогічна практика викла-
дання музично-історичних дисциплін 
(музична література). 
ВБ45.7 Педагогічна практика 
викладання музично--теоретичних  
дисциплін (сольфеджіо). 
ВБ45.8 Педагогічна практика. 
 



чої, виконавської, диригентської, 
педагогічної діяльності. 
Здатність сприймати новітні кон-
цепції в сфері музичного вико-
навства, музикознавства, методо-
логії, музичної педагогіки та сві-
домо поєднувати інновації з 
усталеними вітчизняними та сві-
товими традиціями. 

2.2.4 МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) У СФЕРІ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ  

 (МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО) 

Здатність розуміти базові теоре-
тичні та практичні закономірнос-
ті музичного мистецтва, усвідом-
лювати його художньо-естетичну 
природу. 
Здатність усвідомлювати взає-
мозв’язки та взаємозалежності 
між усіма елементами теоретич-
них та практичних знань музич-
ного мистецтва.  
Здатність використовувати знан-
ня про основні закономірності й 
сучасні досягнення у теорії, істо-
рії та методології музичного ми-
стецтва. 
Здатність володіти знанням базо-
вої музикознавчої, музично-
педагогічної, методичної літера-
тури та нотного репертуару. 
Здатність демонструвати базові 
навички ділових комунікацій, 
вміння організувати діяльність у 
професійній сфері.  
Здатність застосовувати тради-
ційні і альтернативні інноваційні 
технології в процесі музикознав-
чої, виконавської, диригентської, 
педагогічної діяльності. 
Здатність сприймати новітні кон-
цепції в сфері музичного вико-
навства, музикознавства, методо-
логії, музичної педагогіки та сві-
домо поєднувати інновації з 
усталеними вітчизняними та сві-
товими традиціями. 
Здатність надати критичну оцін-
ку культурно-мистецьким захо-
дам. 
Здатність до організації культур-
но-мистецьких заходів. 
Здатність взаємодіяти з аудиторі-
єю в процесі донесення музично-
го матеріалу. 
Здатність генерувати нові ідеї 
(креативність). 
Здатність демонструвати базові 
навички ділових комунікацій, 
вміння організувати діяльність у 
професійній сфері.  

 

Вміння застосовувати теоретичні 
знання та навички в редакторсь-
кій, менеджерській, лекторській 
та звукорежисерській практичній 
діяльності. 
Вміння  виявляти розуміння фі-
нансово-адміністративних прин-
ципів організації мистецьких 
заходів, закладів культури та 
музичної освіти. 
Вміння  виявляти розуміння уп-
равління виробничим процесом і 
уміння їх використовувати в 
професійній і соціальній діяльно-
сті.  
Вміння орієнтуватися в базових 
знаннях економіки та організації 
діяльності. 
Вміння управляти виробничим 
процесом і уміння використову-
вати знання в професійній і соці-
альній діяльності;  
Вміння використовувати теоре-
тичні знання та володіти музич-
ним матеріалом різних епох для 
виконавської роботи, знання ос-
новних шляхів пошуку виконав-
ських засобів втілення художньо-
го образу у виконавській діяль-
ності, техніки, прийомів, методи-
ки виконавського мистецтва; 
використання знань, умінь і на-
вичок зі спеціалізованих профе-
сійних дисциплін в процесі ви-
рішення практичних завдань; 
Вміння показувати здатність до 
професійного аналізу музично-
естетичних стилів та напрямків, 
опановування нових явищ в му-
зичному мистецтві. 
Вміння володіти термінологією 
музичного мистецтва, його поня-
тійно-категоріальним апаратом. 

ВБ46.1: Наукові та правові основи 
управління в мистецтві. 
ВБ46.2: Основи менеджменту в 
мистецтві.  
ВБ46.3: Основи музичного ме-
неджменту в засобах масової ін-
формації.  
ВБ46.4: Організація концертної та 
гастрольної діяльності. 
ВБ46.5: Менеджерська практика. 
 



2.2.5 РЕДАКТОР МУЗИЧНИЙ 

Здатність розуміння предметної 
області та розуміння професійної 
діяльності.  
Здатність до абстрактного мис-
лення, аналізу та синтезу.  
Здатність до розв’язання про-
блем.  
Здатність до пошуку, оброблення 
та аналізу інформації з різних 
джерел.  
Здатність до критики та самокри-
тики.  
Здатність до використання інфо-
рмаційних і комунікаційних тех-
нологій. 
Здатність генерувати нові ідеї 
(креативність). 
Здатність розуміти базові теоре-
тичні та практичні закономірнос-
ті музичного мистецтва, усвідом-
лювати його художньо-естетичну 
природу. 
Здатність усвідомлювати взає-
мозв’язки та взаємозалежності 
між усіма елементами теоретич-
них та практичних знань музич-
ного мистецтва.  
Здатність використовувати знан-
ня про основні закономірності й 
сучасні досягнення у теорії, істо-
рії та методології музичного ми-
стецтва. 
Здатність володіти науково-
аналітичним апаратом та викори-
стовувати професійні знання у 
науково-дослідницькій, редак-
торській, лекторській та музич-
но-критичній діяльності. 
Здатність здійснювати редактор-
ську, менеджерську, лекторську, 
аранжувальну та звукорежисер-
ську діяльність в сфері музично-
го мистецтва. 
Здатність здійснювати та підтри-
мувати зв'язок із засобами масо-
вої інформації з метою просвіт-
ництва, популяризації та пропа-
ганди досягнень музичної куль-
тури, у тому числі з використан-
ням можливостей радіо, телеба-
чення, Інтернету.  
Здатність до усвідомлення музи-
чної критики та журналістики як 
специфічної сфери музикознавс-
тва.  
Здатність до засвоєння історич-
них процесів становлення музич-
ної критики і журналістики у 
західноєвропейському та вітчиз-
няному мистецтві.  

Вміння застосовувати теоретичні 
знання та навички в редакторсь-
кій,  менеджерській, лекторській 
та звукорежисерській практичній 
діяльності. 
Вміння володіти знанням основ 
редагування та видавничого про-
цесу.  
Вміння демонструвати спромож-
ність до самостійного дослі-
дження наукової проблеми в га-
лузі музичного мистецтва та на-
писання роботи відповідно до 
вимог, готовність дискутувати і 
аргументувати власну позицію. 
Вміння володіти термінологією 
музичного мистецтва, його поня-
тійно-категоріальним апаратом. 
Вміння показувати здатність до 
професійного аналізу музично-
естетичних стилів та напрямків, 
опановування нових явищ в му-
зичному мистецтві. 
Вмінням застосовувати теорети-
чні знання та навички в редак-
торській, менеджерській, лектор-
ській та звукорежисерській, ара-
нжувальній практичній діяльнос-
ті. 
Вміння володіти певними прак-
тичними навичками, написанням 
статей різного формату і жанрів. 
Вміння сформувати художні кри-
терії. 
Вміння здійснювати та підтриму-
вати зв'язок із засобами масової 
інформації з метою просвітницт-
ва, популяризації та пропаганди 
досягнень музичної культури, у 
тому числі з використанням мо-
жливостей радіо, телебачення, 
Інтернету. 
 Вміння сприймати музично-
критичну спадщину як школу 
майстерності.  
Вміння створювати власну кри-
тичну позицію та знаходити вла-
сні методи і прийоми роботи. 
Вміння викласти власні аналіти-
чні напрацювання в усній та пи-
сьмовій формі. 

ВБ47.1: Основи редагування та 
журналістики 
ВБ47.2: Наукові та правові основи 
управління в мистецтві 
ВБ47.3: Основи менеджменту в 
мистецтві 
ВБ47.4: Основи музичного ме-
неджменту в засобах масової ін-
формації 
ВБ47.5: Музичне редагування 
ВБ47.6: Редакторська практика в 
засобах масової інформації 

 

 



Здатність до вивчення музично-
критичної проблематики різних 
епох та стилів. 
 Здатність до опанування мето-
дологією та теорією музичної 
критики. 

2.2.6 ЗВУКОРЕЖИСЕР 

Здатність здійснювати редактор-
ську, менеджерську, лекторську, 
аранжувальну та звукорежисер-
ську діяльність в сфері музично-
го мистецтва. 
Здатність до використання інфо-
рмаційних і комунікаційних тех-
нологій. 
Здатність генерувати нові ідеї 
(креативність). 
Здатність розуміти базові теоре-
тичні та практичні закономірнос-
ті музичного мистецтва, усвідом-
лювати його художньо-естетичну 
природу. 
Здатність усвідомлювати взає-
мозв’язки та взаємозалежності 
між усіма елементами теоретич-
них та практичних знань музич-
ного мистецтва.  
Здатність до засвоєння як тради-
ційних, так і інноваційних спосо-
бів гри на музичних інструмен-
тах складу симфонічного оркест-
ру.  
Здатність аналізувати оркестрову 
тканину з позицій її тембрової 
характерності, як окремих ін-
струментів, так і тембровофакту-
рних ліній.  
Здатність виявляти в оркестровій 
тканині взаємозв`язок звукових 
образів.  
Здатність до сприйняття авангар-
дних технік звуковидобування, 
класичних акустичних парамет-
рів звукоутворення, виконавсь-
ких, художніх можливостей та 
тембрових відмінностей інстру-
ментів симфонічного оркестру. 
Здатність використовувати знан-
ня про основні закономірності й 
сучасні досягнення у теорії, істо-
рії та методології музичного ми-
стецтва. 
Здатність побудувати гармонійну 
вертикаль (акорд) з урахуванням 
регістрових, динамічних і темб-
рових особливостей струнних, 
дерев’яних та мідних духових 
інструментів. 
Здатність розуміння предметної 
області та розуміння професійної 
діяльності.  

Вміння застосовувати теоретичні 
знання та навички в редакторсь-
кій, менеджерській, лекторській 
та звукорежисерській практичній 
діяльності. 
Вміння володіти сучасною апа-
ратурою звукозапису та викорис-
тання комп’ютерних технологій в 
практичному втіленні професій-
них знань й умінь. 
Вміння побудувати гармонійну 
вертикаль (акорд) з урахуванням 
регістрових, динамічних і темб-
рових особливостей струнних, 
дерев’яних та мідних духових 
інструментів 
Вміння демонструвати володіння 
теоретичними та практичними 
основами інструментування, ара-
нжування музики та композиції, 
вміння здійснювати переклад 
музичних творів для різних коле-
ктивів (оркестру, ансамблю, хо-
ру). 
Вміння розуміти значення техні-
чних прийомів оркестровки.  
Вміння визначати на слух тембри 
інструментів оркестру.  
Вміння розповісти про конструк-
ції, особливості звукоутворення 
на різних інструментах складу 
симфонічного оркестру. 
Вміння володіти практичними 
навичками та методикою роботи 
з оркестром (хором, ансамблем) у 
диригентській діяльності, базо-
вими знаннями організаційної та 
творчої роботи з колективом. 
Вмінням показувати здатність до 
професійного аналізу музично-
естетичних стилів та напрямків, 
опановування нових явищ в му-
зичному мистецтві. 
Вміння демонструвати володіння 
музично-аналітичними навичка-
ми для жанрово-стильової та 
образно-емоційної атрибуції му-
зичного твору в процесі ство-
рення виконавських, музикозна-
вчих та педагогічних інтерпрета-
цій; 
Вміння застосовувати теоретичні 
знання та навички в редакторсь-
кій, менеджерській, лекторській 

ВБ48.1: Звукорежисура 
ВБ48.2: Інструментознавство 
ВБ48.3: Основи режисури 
ВБ48.4 : Комп’ютерні системи в 
студійній практиці 
ВБ48.5: Звукорежисерська практи-
ка 

 



 
 

та звукорежисерській, аранжува-
льній практичній діяльності. 
Вміння  володіти термінологією 
музичного мистецтва, його поня-
тійно-категоріальним апаратом. 

2.2.7 АРАНЖУВАЛЬНИК (МУЗИЧНИЙ) 

Здатність здійснювати редактор-
ську, менеджерську, лекторську, 
аранжувальну та звукорежисер-
ську діяльність в сфері музично-
го мистецтва. 
Здатність до використання інфо-
рмаційних і комунікаційних тех-
нологій. 
Здатність генерувати нові ідеї 
(креативність). 
Здатність розуміти базові теоре-
тичні та практичні закономірнос-
ті музичного мистецтва, усвідом-
лювати його художньо-естетичну 
природу. 
Здатність усвідомлювати взає-
мозв’язки та взаємозалежності 
між усіма елементами теоретич-
них та практичних знань музич-
ного мистецтва.  
Здатність до засвоєння як тради-
ційних, так і інноваційних спосо-
бів гри на музичних інструмен-
тах складу симфонічного оркест-
ру.  
Здатність аналізувати оркестрову 
тканину з позицій її тембрової 
характерності, як окремих ін-
струментів, так і тембровофакту-
рних ліній.  
Здатність виявляти в оркестровій 
тканині взаємозв`язок звукових 
образів.  
Здатність до сприйняття авангар-
дних технік звуковидобування, 
класичних акустичних парамет-
рів звукоутворення, виконавсь-
ких, художніх можливостей та 
тембрових відмінностей інстру-
ментів симфонічного оркестру. 
Здатність використовувати знан-
ня про основні закономірності й 
сучасні досягнення у теорії, істо-
рії та методології музичного ми-
стецтва. 
Здатність побудувати гармонійну 
вертикаль (акорд) з урахуванням 
регістрових, динамічних і темб-
рових особливостей струнних, 
дерев’яних та мідних духових 
інструментів. 
Здатність розуміння предметної 
області та розуміння професійної 
діяльності.  
Здатність створи власну концеп-

Вміння  застосовувати теоретич-
ні знання та навички в редактор-
ській,  менеджерській, лекторсь-
кій та звукорежисерській практи-
чній діяльності. 
Вміння використовувати практи-
чні навички з інструментознавст-
ва та аранжування для професій-
ної діяльності. 
Вміння володіти розумінням, 
практичними навичками та мето-
дикою роботи з оркестром (хо-
ром, ансамблем) у диригентській 
діяльності, базовими знаннями 
організаційної та творчої роботи 
з колективом. 
Вміння володіти розумінням 
особливостей та специфіки орке-
стрового (ансамблевого) вико-
навства. 
Вміння володіти розумінням 
особливостей та специфіки ін-
струментального та вокального 
виконавства (сольного, ансамб-
левого, оркестрового, хорового 
тощо); 
Вміння володіти розумінням 
особливостей та специфіки вока-
льного, хорового, інструменталь-
ного мистецтва; 
Вміння володіти сучасною апа-
ратурою аранжування та викори-
стання комп’ютерних технологій 
в практичному втіленні профе-
сійних знань й умінь. 
Вміння побудувати гармонійну 
вертикаль (акорд) з урахуванням 
регістрових, динамічних і темб-
рових особливостей струнних, 
дерев’яних та мідних духових 
інструментів 
Вміння демонструвати володіння 
теоретичними та практичними 
основами інструментування, ара-
нжування музики та композиції, 
вміння здійснювати переклад 
музичних творів для різних коле-
ктивів (оркестру, ансамблю, хо-
ру). 
Вміння розуміти значення техні-
чних прийомів оркестровки.  
Вміння визначати на слух тембри 
інструментів оркестру.  
Вміння розповісти про конструк-
ції, особливості звукоутворення 

ВБ49.1: Інструментування та ара-
нжування. 
ВБ49.2: Аранжувальні станції-
синтезатори. 
ВБ49.3: Методика роботи з вока-
лом 
ВБ49.4: Комп’ютерні системи в 
студійній практиці. 
ВБ49.5: Практика аранжування. 
 

 



цію музичного твору. 
 

на різних інструментах складу 
симфонічного оркестру.  

2.2.8 ДИРИГЕНТ/ КЕРІВНИК АНСАМБЛЮ 

 (ВОКАЛЬНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО, ВОКАЛЬНОГО) 
Здатність демонструвати достат-
ньо високий рівень виконавської 
майстерності та спроможність до 
її вдосконалення через застосу-
вання відповідних практичних і 
репетиційних методик. 
Здатність створювати та реалізо-
вувати власні художні концепції 
у виконавській діяльності, аргу-
ментовані знанням музичних 
стилів різних епох та володінням 
техніками, прийомами та вико-
навськими методиками.  
Здатність інтегрувати професійні 
знання та навички і використову-
вати їх в процесі творчої діяль-
ності по створенню інтерпретації 
музичного твору.   
Здатність здійснювати диригент-
ську діяльність на базі професій-
них знань та навичок керівництва 
музичним колективом, репети-
ційної роботи та концертних ви-
ступів.  
Здатність розуміти основні шля-
хи інтерпретації художнього об-
разу у музикознавчій, виконавсь-
кій, диригентській, композитор-
ській, педагогічній діяльності. 
Здатність застосовувати базові 
знання провідних музично-
теоретичних систем та концеп-
цій, історичних та культурологі-
чних процесів розвитку музично-
го мистецтва в музикознавчій, 
виконавській, диригентській, 
педагогічній діяльності. 
Здатність оперувати професій-
ною термінологією в сфері фахо-
вої діяльності виконавця, музи-
кознавця, композитора, дириген-
та,  викладача. 
Здатність застосовувати тради-
ційні і альтернативні інноваційні 
технології в процесі музикознав-
чої, виконавської, диригентської, 
педагогічної діяльності. 

Вміння винаходити оптимальні 
шляхи вирішення виконавських 
проблем, відтворювати емоційно-
образний зміст музичного твору 
під час виконавської та дириге-
нтської діяльності, створювати 
художній образ за допомогою 
комплексу музично-виражальних 
засобів.  
Вміння володіти розумінням, 
практичними навичками та мето-
дикою роботи з оркестром (хо-
ром, ансамблем) у диригентській 
діяльності, базовими знаннями 
організаційної та творчої роботи 
з колективом. 
Вміння відтворювати драматур-
гічну концепцію музичного тво-
ру, створювати його художню 
інтерпретацію. 
Вміння трактувати будь-які схе-
ми в різних темпах та типах ар-
тикуляції. 
Вміння демонструвати володіння 
музично-аналітичними навичка-
ми для жанрово-стильової та 
образно-емоційної атрибуції му-
зичного твору в процесі ство-
рення виконавських, музикозна-
вчих та педагогічних інтерпрета-
цій. 
Вміння самостійно проаналізува-
ти партитуру незнайомого музи-
чного твору. 
Вміння відтворити в диригентсь-
кому жесті зміни темпу, динамі-
чних нюансів кількома варіанта-
ми аплікатури. 
Вміння демонструвати володіння 
теоретичними та практичними 
основами інструментування, ара-
нжування музики та композиції, 
вміння здійснювати переклад 
музичних творів для різних коле-
ктивів (оркестру, ансамблю, хо-
ру). 
Вміння використовувати на про-
фесійному рівні методи та 
прийоми викладання диригуван-
ня.  
Вміння використовувати практи-
чні навички з інструментознавст-
ва та аранжування для професій-
ної діяльності. 
Вміння володіти термінологією 
музичного мистецтва, його поня-
тійно-категоріальним апаратом. 

ВБ50.1: Диригування 
ВБ50.2: Методика роботи з ор-
кестром 
ВБ50.3: Читання партитур 
ВБ50.4: Основи композиції 
ВБ50.5: Аранжування 
ВБ50.6: Практика роботи з твор-
чим колективом 
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