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Освітньо-професійна програма визначає нормативний зміст здобуття 

фахової передвищої освіти, встановлює вимоги до обсягу та рівня підготовки 

фахівця освітнього-професійного ступеня Фаховий молодший бакалавр зі 

спеціальності 025 Музичне мистецтво.  

Освітньо-професійна програма розроблена відповідно до частини шостої 

статті 21 Закону України «Про освіту», частин другої і третьої статті 8, частини 

п’ятої статті 9 Закону України «Про фахову передвищу освіту», пункту 59 

Положення про фаховий мистецький коледж, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 807, абзацу четвертого 

підпункту 123 пункту 4 Положення про Міністерство культури та інформаційної 

політики України від 16 жовтня 2019 р. № 885, із змінами, внесеними згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1185, з 

урахуванням стандарту фахової передвищої освіти за спеціальністю 025 

«Музичне мистецтво», затвердженого Міністерством культури та інформаційної 

політики України Наказ від 14.06.2021 р. № 430. 

Основний ракурс освітньо-професійної програми спрямований на здобуття 

фахової передвищої освіти мистецького спрямування за спеціальністю 025 

«Музичне мистецтво» відповідно до профільної підготовки фахового молодшого 

бакалавра з музичного мистецтва («Спів академічний, народний», «Спів 

естрадний», «Хорове диригування», «Музичне мистецтво естради»), що в 

кінцевому результаті, при успішному досягненні випускником визначених 

результатів навчання, надає можливість отримання професійної кваліфікації 

«Артист (оркестру, ансамблю, хору, естради)» відповідно до обраної під час 

вступу фахової профілізації (конкурсної пропозиції).  
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2. Загальна характеристика 

Освітньо-

професійний 

ступінь 

Фаховий молодший бакалавр 

Галузь знань 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність 025 Музичне мистецтво 

Форми здобуття 

освіти 

інституційна (очна (денна)) 

Освітня 

кваліфікація 

Фаховий молодший бакалавр з музичного мистецтва 
(«Спів академічний, народний», «Спів естрадний», «Хорове диригування», 

«Музичне мистецтво естради») 

Професійна 

кваліфікація 

 

Кваліфікація  

в дипломі 

Освітньо-професійний ступінь –  

Фаховий молодший бакалавр 

Спеціальність – Музичне мистецтво 

Спеціалізація – («Спів академічний, народний», «Спів естрадний», «Хорове 

диригування», «Музичне мистецтво естради») 

Освітньо-професійна програма – Музичне мистецтво 

(підготовка артиста) 

Опис предметної 

області 

Об’єкт вивчення та діяльності: явища та процеси 

музичного мистецтва, пов’язані з виконанням та 

інтерпретацією; історичні, теоретичні, культурні, 

виконавські аспекти музичного мистецтва; взаємозв’язки 

між музичною творчістю, педагогічною й іншими сферами 

людської діяльності. 

Ціль навчання: формування у здобувача 

компетентностей, пов’язаних зі здатністю вирішувати 

типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

сфері музичного мистецтва в контексті 

виконавської / музично-теоретичної / педагогічної/ 

організаційно-творчої діяльності на рівні початкової 

мистецької освіти.  

Теоретичний зміст предметної області: теорія та історія 

музики, історія мистецтва, музичне виконавство 

та педагогіка.  

Методи, методики, технології: індивідуальне навчання 

та спостереження, підтримка розвитку творчих навичок 

у сфері виконавської, музично-теоретичної та педагогічної 

діяльності; індивідуальне та/або групове практичне 

навчання; демонстрація методів виконавства; групова 

діяльність у малих, середніх та великих творчих 

колективах, розвиток навичок колективної роботи 

і лідерства; семінари та майстер-класи, пов’язані з 

набуттям творчих навичок і методів у груповому контексті; 

індивідуальні та/або групові публічні концертні виступи. 
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Інструменти та обладнання: музичні інструменти, 

спеціальне обладнання, зали, комп’ютерна техніка, аудіо - 

та мультимедійні засоби, спеціалізоване програмне 

забезпечення, системи електронних бібліотек та архівів, 

фоно - та відеотека. 

Академічні 

права випускників 

Продовження навчання за початковим рівнем (коротким 

циклом) або першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. 

Набуття додаткових кваліфікацій у системі освіти 

дорослих, у тому числі післядипломної освіти. 

Працевлаштування 

випускників 

 

 

3. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахової 

передвищої освіти 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра з 

урахуванням освітньої програми повної (профільної) середньої освіти становить 

240 кредитів ЄКТС, з яких до 60 кредитів ЄКТС може бути зараховано на 

підставі визнання результатів навчання осіб, які здобули повну (профільну) 

середню освіту за відповідним або спорідненим спеціальності профілем.   

Здобувачі фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти 

зобов’язані протягом перших двох років здобуття фахової передвищої освіти 

виконати освітню програму повної (профільної) середньої освіти. 

Мінімум 60 % обсягу освітньо-професійної програми має бути спрямовано 

на забезпечення результатів навчання за спеціальністю, визначених Стандартом. 

 

4. Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сфері музичного мистецтва або у процесі навчання, 

що вимагає застосування системи інтегрованих художньо-

естетичних знань з теорії, історії музики, історії мистецтва, 

музичного виконавства та педагогіки, та може характеризуватися 

певною невизначеністю умов; нести відповідальність за 

результати своєї діяльності; здійснювати контроль інших осіб 

у визначених ситуаціях. 

Загальні 

компетентності 

ЗК 1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК 2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 



7 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

ЗК 3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так 

і письмово. 

ЗК 4 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 5 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 6 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 7 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 

ЗК 8 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

Спеціальні 

компетентності 

СК 1 Здатність використовувати знання та розуміння 

традиційних і сучасних культурно-мистецьких процесів 

і практик у власній професійній діяльності.  

СК 2 Здатність демонструвати достатній рівень виконавської 

майстерності. 

СК 3 Здатність відтворювати художньо-образний зміст 

музичного твору у виконавській діяльності. 

СК 4 Здатність використовувати спеціалізовані знання з теорії, 

історії та методології музичного мистецтва. 

СК 5 Здатність демонструвати професійні навички та уміння 

в  виконавській/музично-теоретичній/педагогічній/організаційно-

творчій діяльності. 

СК 6 Здатність передавати знання, застосовувати професійні 

та педагогічні методи, підходи, технології, знання вікової 

психології в умовах роботи з аматорськими колективами на рівні 

початкової мистецької освіти.  

СК 7 Здатність самостійно організовувати та провадити 

індивідуальний та/або колективний репетиційний процес 

у професійній діяльності. 

СК 8 Здатність оперувати професійною термінологією. 

СК 9 Здатність застосовувати інтегровані знання з інших видів 

мистецтва в професійній діяльності. 

СК 10 Здатність використовувати технологічні ресурси, новітні 

цифрові звукові технології в професійній діяльності.  

СК 11 Здатність відслідковувати і оцінювати власний прогрес 

та досягнення у професійній сфері, проявляти критичну 

самосвідомість.  

СК 12 Здатність здійснювати міжособистісну та соціальну 

взаємодію для досягнення професійних цілей.  

СК 13 Здатність презентувати результати своєї виконавської 

організаційно-творчої/педагогічної діяльності перед аудиторією з 

урахуванням її специфіки. 

СК 14 Здатність до професійної самореалізації.  

СК 15 Здатність усвідомлювати взаємозв’язки  між теорією та 

практикою музичного мистецтва. 
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5. Нормативний зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

РН 1 Спілкуватися державною мовою усно і письмово в процесі навчання та 

виконання завдань. 

РН 2 Володіти іноземною мовою на рівні, необхідному для виконання 

професійних завдань.  

РН 3 Грати на музичному інструменті/співати артистично, технічно, 

осмислено відтворюючи художньо-образний зміст музичного твору відповідно 

до його стильових особливостей. 

РН 4 Читати та відтворювати нотний запис тексту музичного твору. 

РН 5 Застосовувати аналіз та синтез для розв’язання інтерпретаційних 

завдань, абстрактно і творчо мислити.   

РН 6 Визначати зміст, форму, жанрово-стильові особливості музичного твору 

як на слух, так і при вивченні нотного тексту. 

РН 7 Використовувати відповідні інформаційні, технічні, цифрові ресурси 

для запису та/або аранжування музичних композицій, розробки музично-

інформаційних презентацій, опрацьовування нотного тексту.  

РН 8 Розпізнавати різні компоненти музичної мови. 

РН 9 Оперувати традиційними й сучасними знаннями в контексті освітньої 

виконавської/музично-теоретичної/ організаційно-творчої діяльності. 

РН 10 Володіти методикою роботи з аматорським колективом з урахуванням 

вікових особливостей учасників. 

РН 11 Підбирати виконавський репертуар з урахуванням музичних здібностей 

та рівня підготовки аматорського колективу.  

РН 12 Провадити індивідуальний та колективний репетиційний процес 

у виконавській/освітній/організаційно-творчій діяльності.  

РН 13 Використовувати професійну термінологію під час виконання творчих 

та навчальних завдань. 

РН 14 Розробляти та документувати навчально-творчі матеріали, вести 

документацію, пов’язану з виконанням професійних обов’язків.  

РН 15 Позитивно сприймати конструктивні критичні зауваження фахівців 

щодо своїх навчальних та творчих результатів і використовувати їх для власного 

професійного розвитку.  

РН 16 Дотримуватися загальних вимог щодо авторських та суміжних прав, 

захисту персональних даних, правил розповсюдження інформації. 

РН 17 Презентувати результати власної мистецької діяльності з метою 

забезпечення особистісної конкурентоспроможності на ринку праці. 

РН 18 Здійснювати педагогічну/виконавську та/або організаційно-творчу 

діяльність згідно обраної профілізації. 

РН 19 Модифікувати комплексні теоретично-музичні навички при публічній 

демонстрації концертного виступу відповідно до фахової профілізації. 

РН 20 Класифікувати музичні твори за відповідним стилем, жанром, 

особливостями драматургії, формою та художнім змістом. 

РН 21 Демонструвати відповідний фаховий рівень під час самостійної 

роботи. 
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РН 22 Володіти музично-аналітичними навичками у розв’язанні 

виконавських та/або педагогічних інтерпретаційних завдань. 

РН 23 Репрезентувати художньо-естетичні, культурно-історичні знання у 

сфері музичного мистецтва. 

6. Форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів 

фахової 

передвищої освіти 

 

Підсумкова атестація здійснюється у формах: 

– публічної демонстрації досягнень у вигляді 

концертного виступу (відповідно до спеціалізації); 

– кваліфікаційних іспитів. 

 

Вимоги до 

концертного 

виступу 

Концертний виступ передбачає публічне виконання 

здобувачем сольної або в складі колективу концертної 

програми. Концертний виступ має бути записаний на 

електронні носії та зберігатися в репозиторії закладу 

фахової передвищої освіти. 

Вимоги до 

кваліфікаційних 

іспитів 

Кваліфікаційні іспити мають бути спрямовані на перевірку 

досягнення результатів навчання, визначених Стандартом 

та освітньо-професійною програмою. 

7. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

фахової передвищої освіти 

У закладі фахової передвищої освіти повинна функціонувати система 

забезпечення закладом фахової передвищої освіти якості освітньої діяльності та 

якості фахової передвищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка 

передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення та оприлюднення політики, принципів та процедур забезпечення 

якості фахової передвищої освіти, що інтегровані до загальної системи управління 

закладом фахової передвищої освіти, узгоджені з його стратегією і передбачають 

залучення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін; 

2) визначення і послідовне дотримання процедур розроблення освітньо-

професійних програм, які забезпечують відповідність їх змісту стандартам фахової 

передвищої освіти (професійним стандартам – за наявності), декларованим цілям, 

урахування позицій заінтересованих сторін, чітке визначення кваліфікацій, що 

присуджуються та/або присвоюються, які мають бути узгоджені з Національною 

рамкою кваліфікацій; 

3) здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного 

перегляду освітньо-професійних програм з метою гарантування досягнення 

встановлених для них цілей та їх відповідності потребам здобувачів фахової 

передвищої освіти і суспільства, включаючи опитування здобувачів фахової 

передвищої освіти; 

4) забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення та 

послідовного дотримання нормативних документів закладу фахової передвищої 

освіти, що регулюють усі стадії підготовки здобувачів фахової передвищої освіти 

(прийом на навчання, організація освітнього процесу, визнання результатів 

навчання, переведення, відрахування, атестація тощо); 
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5) забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об’єктивності 

оцінювання, що здійснюється у рамках освітнього процесу; 

6) визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності 

педагогічних (науково-педагогічних) працівників, застосування чесних і прозорих 

правил прийняття на роботу та безперервного професійного розвитку персоналу; 

7) забезпечення необхідного фінансування освітньої та викладацької 

діяльності, а також адекватних та доступних освітніх ресурсів і підтримки 

здобувачів фахової передвищої освіти за кожною освітньо-професійною програмою; 

8) забезпечення збирання, аналізу і використання відповідної інформації для 

ефективного управління освітньо-професійними програмами та іншою діяльністю 

закладу; 

9) забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та 

легкодоступної інформації про діяльність закладу та всі освітньо-професійні 

програми, умови і процедури присвоєння ступеня фахової передвищої освіти та 

кваліфікацій; 

10) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладу 

фахової передвищої освіти та здобувачами фахової передвищої освіти, у тому числі 

створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та 

виявлення академічного плагіату та інших порушень академічної доброчесності, 

притягнення порушників до академічної відповідальності; 

11) періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення якості 

фахової передвищої освіти; 

12) залучення здобувачів фахової передвищої освіти та роботодавців як 

повноправних партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти; 

13) забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в освітньому 

процесі; 

14) здійснення інших процедур і заходів, визначених законодавством, 

установчими документами закладів фахової передвищої освіти або відповідно до 

них. 

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової 

передвищої освіти закладу фахової передвищої освіти (внутрішня система 

забезпечення якості освіти) за поданням такого закладу може оцінюватися 

центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти або 

акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості 

фахової передвищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи 

забезпечення якості фахової передвищої освіти, що затверджується центральним 

органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за поданням центрального органу 

виконавчої влади із забезпечення якості освіти.  

8. Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності) 

Повна назва Професійного стандарту, його 

реквізити та (або) посилання на документ 

? 

Особливості Стандарту фахової передвищої 

освіти, пов’язані з наявністю певного 

Професійного стандарту 
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9. Перелік нормативних документів, на яких базується освітньо-

професійна програма фахової передвищої освіти «Музичне мистецтво»  

1. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII.                                   

URL: https://сutt.ly/cnjMLRv. 

2. Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745-

VIII. URL: https://сutt.ly/HnjMJRM. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій» (зі змінами).                                        

URL: https://сutt.ly/fnjMGuM. 

4. Постанова Кабінету Міністрів від 29.04.2015 № 266 «Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти». URL: https://сutt.ly/xnjM2ZC. 

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2018 № 570 «Про 

затвердження типової освітньої програми профільної середньої освіти закладів 

освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової 

загальної середньої освіти». URL: https://surl.li/vnlm.  

6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.05.2019 № 727 «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 025 Музичне мистецтво 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти». URL: https://surl.li/goxu. 

7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2020 № 918 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів фахової 

передвищої освіти». URL: https://cutt.ly/YnkbkaA. 

8. Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 

14.06.2021 № 430 «Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти за 

спеціальністю 025 «Музичне мистецтво»». URL: https://mon.gov.ua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-%D0%BF#Text
https://surl.li/vnlm
https://surl.li/goxm
file:///E:/Свытлана%20Трускалова/Downloads/%2013.07.2020%20№%20918
https://cutt.ly/YnkbkaAgox
https://mon/
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Пояснювальна записка  

Освітньо-професійна програма фахової передвищої освіти «Музичне 

мистецтво (підготовка артиста)» містить компетентності, що визначають 

специфіку підготовки фахових молодших бакалаврів зі спеціальності 025 

Музичне мистецтво та результати навчання, які виражають, що саме здобувач 

повинен знати, розуміти та бути здатним виконувати після успішного завершення 

освітньо-професійної програми. Вони узгоджені між собою та відповідають 

Національній рамці кваліфікацій. 

Відповідно до Стандарту при розробці освітньо-професійної програми був 

використаний Subject Benchmark Statement Music December 2019. 

Під час застосування компетентностей та результатів навчання, 

передбачених Стандартом, де вказано уточнення «відповідно до освітньо-

професійної програми», КМАМ ім. Р.М. Глієра може включати до освітньо-

професійної програми, залежно від її спрямованості, окремі складники цих 

компетентностей та результатів. 

При формуванні освітньо-професійної програми, інтегрованої з освітньою 

програмою профільної середньої освіти, складанні навчального плану до 

затвердження в установленому порядку освітньої програми профільної середньої 

освіти, КМАМ ім. Р.М. Глієра зобов'язана керуватися Стандартом та наказом 

МОН від 01.06.2018 № 570 «Про затвердження типової освітньої програми 

профільної середньої освіти закладів освіти, що здійснюють підготовку молодших 

спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти».  

Наведений в освітньо-професійній програмі перелік компетентностей, 

результатів навчання не є вичерпним. КМАМ ім. Р.М. Глієра при формуванні 

освітньо-професійної програми може вказувати додаткові компетентності, 

результати навчання та форми атестації. За умови оволодіння відповідними 

компетентностями та успішного проходження атестації, під час якої вони 

перевіряються, КМАМ ім. Р.М. Глієра КМАМ ім. Р.М. Глієра присвоюватиме 

відповідну повну професійну кваліфікацію 3479 «Артист (ансамблю, оркестру, 

хору, естради)». 

Професійні кваліфікації КМАМ ім. Р.М. Глієра присвоюватиме відповідно 

до обраної фахової профілізації:  

- Спів академічний, народний: 3479 «Артист ансамблю, хору», 

вибіркова кваліфікація - 3340 «Викладач мистецької школи (спів)»;   

- Спів естрадний: 3479 «Артист ансамблю, естради», вибіркова 

кваліфікація - 3340 «Викладач мистецької школи (спів)»;  

- Хорове диригування: 3479 «Артист хору», вибіркові кваліфікації - 

3340 «Викладач мистецької школи (хорове диригування)», 3476 «Керівник 

аматорського колективу (хору)»;  

- Музичне мистецтво естради: 3479 «Артист оркестру, ансамблю», 

вибіркові кваліфікації - 3340 «Викладач мистецької школи (музичне 

https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/subject-benchmark-statements/subject-benchmark-statement-music.pdf?sfvrsn=61e2cb81_4
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мистецтво естради)», 3476 «Керівник аматорського колективу 

(оркестру, ансамблю)». 

Музичні інструменти відповідно до фахової профілізації у КМАМ ім. Р.М. 

Глієра: Музичне мистецтво естради (фортепіано, електрогітара, бас-гітара, 

труба, тромбон, саксофон, ударні інструменти).  

Отримання кваліфікації артист (оркестру, хору, ансамблю, естради) 

забезпечується опануванням блоку циклів професійно-практичної та фахової 

підготовки та складанням іспиту – публічної демонстрації концертного 

виступу. 

Отримання вибіркової педагогічної кваліфікації забезпечується 

опануванням блоку психолого-педагогічної підготовки, проходженням 

педагогічної практики та складанням кваліфікаційного іспиту з основ 

педагогічної майстерності.  

Отримання вибіркової кваліфікації керівника аматорського колективу 

забезпечується блоком відповідних професійно-орієнтованих дисциплін, 

проходженням виробничої (виконавської) практики та складанням 

кваліфікаційного іспиту з публічної демонстрації методики роботи 

з аматорським музичним колективом. 

КМАМ ім. Р. М. Глієра може встановлювати вимоги до мінімального рівня 

результатів навчання для присвоєння кваліфікації артист.  

Додаток 1 до освітньо-професійної програми містить інформацію щодо 

відповідності визначених ОПП компетентностей НРК. 

Додаток 2 до освітньо-професійної програми містить інформацію щодо 

відповідності визначених ОПП результатів навчання та компетентностей. 

Додаток 3 до освітньо-професійної програми містить інформацію щодо 

переліку компонентів освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти. 

Додаток 4 до освітньо-професійної програми містить інформацію щодо 

форм атестації здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійною 

програмою відповідно до обраної профілізації.  

Додаток 5 до освітньо-професійної програми містить інформацію щодо 

структурно-логічної схеми програми. 

Фаховий молодший бакалавр з музичного мистецтва має можливість 

працевлаштування у сфері музичного мистецтва, у закладах культури, мистецтва, 

освіти, розваг та відпочинку, мистецьких колективах відповідно до професійного 

стандарту (за наявності) або кваліфікаційної характеристики професій; займатися 

педагогічною діяльністю на рівні початкової мистецької освіти (у разі отримання 

відповідної професійної кваліфікації), індивідуальною мистецькою або 

незалежною професійною діяльністю. 
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Додаток 1 до освітньо-професійної програми 

Матриця відповідності визначених ОПП компетентностей НРК 

Класифікація 

компетентностей  

за НРК 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знання 

Зн1 Всебічні 

спеціалізовані 

емпіричні та 

теоретичні 

знання у сфері 

навчання та/або 

професійної 

діяльності, 

усвідомлення 

меж цих знань. 

 

 
 

Уміння/навички 

Ум1 Широкий спектр 

когнітивних  

та практичних 

умінь/навичок, 

необхідних для 

розв’язання складних 

задач у спеціалізованих 

сферах професійної 

діяльності та/або 

навчання. 

Ум2 Знаходження 

творчих рішень або 

відповідей на чітко 

визначені конкретні та 

абстрактні проблеми на 

основі ідентифікації та 

застосування даних. 

Ум3 Планування, аналіз, 

контроль та оцінювання 

власної роботи та роботи 

інших осіб у 

спеціалізованому 

контексті. 

Комунікація 

К1 Взаємодія  

з колегами, 

керівниками та 

клієнтами у 

питаннях, що 

стосуються 

розуміння навичок  

та діяльності у 

професійній сфері 

та/або у сфері 

навчання. 

К2 Донесення до 

широкого кола 

осіб (колеги, 

керівники, клієнти) 

власного 

розуміння, знань, 

суджень, досвіду, 

зокрема у сфері 

професійної 

діяльності. 
 

Відповідальність 

та автономія 

ВА1 Організація та 

нагляд (управління)  

в контекстах 

професійної 

діяльності або 

навчання в умовах 

непередбачуваних 

змін. 

ВА2 Покращення 

результатів власної 

діяльності і роботи 

інших. 

ВА3 Здатність 

продовжувати 

навчання з деяким 

ступенем 

автономії. 

 
 

Загальні компетентності 

ЗК 1 Зн1 Ум1 К1 ВА1 

ЗК 2 Зн1 Ум1, Ум2 К1, К2 ВА2, ВА3 

ЗК 3 Зн1 Ум1, Ум2, Ум3 К1, К2 ВА1, ВА2, ВА3 

ЗК 4 Зн1  Ум1 К1 ВА2, ВА3 

ЗК 5 Зн1 Ум1, Ум2, Ум3 К2 ВА2, ВА3 

ЗК 6 Зн1 Ум1, Ум2 К1, К2 ВА1, ВА2, ВА3 

ЗК 7 Зн1 Ум1, Ум2, Ум3 К1, К2 ВА1, ВА2, ВА3 

ЗК 8 Зн1 Ум1, Ум2, Ум3 К1, К2 ВА1, ВА2, ВА3 

Спеціальні компетентності 

СК 1 Зн1 Ум1, Ум2 К1, К2 ВА2, ВА3 

СК 2 Зн1 Ум1, Ум2 К2 ВА2, ВА3 

СК 3 Зн1 Ум1, Ум2 К2 ВА2, ВА3 

СК 4 Зн1 Ум1, Ум2, Ум3 К2 ВА1, ВА2, ВА3 

СК 5 Зн1 Ум1, Ум2, Ум3 К1, К2 ВА1, ВА2, ВА3 

СК 6 Зн1 Ум1, Ум2, Ум3 К1, К2 ВА1, ВА2, ВА3 

СК 7 Зн1 Ум1, Ум2, Ум3 К1, К2 ВА1, ВА2, ВА3 

СК 8 Зн1 Ум1, Ум2, Ум3 К1, К2 ВА1, ВА2 

СК 9 Зн1 Ум1, Ум2 К2 ВА2 

СК 10 Зн1 Ум1, Ум2, Ум3 К1, К2 ВА2, ВА3 

СК 11 Зн1 Ум1, Ум3 К1, К2 ВА2, ВА3 

СК 12 Зн1  Ум1, Ум2, Ум3 К1, К2 ВА1, ВА2, ВА3 

СК 13 Зн1 Ум1, Ум2, Ум3 К2 ВА1, ВА2, ВА3 

СК 14 Зн1 Ум1, Ум2, Ум3 К1, К2 ВА2, ВА3 

СК 15 Зн1 Ум1, Ум2, Ум3 К1, К2 ВА2, ВА3 
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Додаток 2 до освітньо-професійної програми 

Матриця відповідності 

визначених ОПП результатів навчання та компетентностей 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
и

 

н
а
в

ч
а
н

н
я

 Компетентності  

Загальні компетентності Спеціальні компетентності  

З
К

 1
 

З
К

 2
 

З
К

 3
 

 З
К

 4
 

 З
К

 5
 

  З
К

 6
 

 З
К

 7
 

 З
К

 8
 

 С
К

 1
 

 С
К

 2
 

 С
К

 3
 

С
К

 4
 

 С
К

 5
 

 С
К

 6
 

 С
К

 7
 

С
К

 8
 

 С
К

 9
 

 С
К

 1
0

 

 С
К

 1
1

 

С
К

 1
2

 

 С
К

 1
3

 

 С
К

 1
4

 

 С
К

 1
5

 

 

 

РН 1 +  +                     

РН 2    +                    

РН 3        + + + + + +        +  + 

РН 4        +  +   + +         + 

РН 5     +     + +  +           

РН 6     +   +   + + +   +        

РН 7      + + +    + +     +      

РН 8        +    + +   +        

РН 9  +   + +  + +   +  +         + 

РН 10        +    + + + +  +      + 

РН 11        +     + + +  +       

РН 12             + + + + +   +   + 

РН 13        +    + +  + +        

РН 14   +     +    + + +  +        

РН 15  +                 + +  +  

РН 16 +        +         + +     

РН 17 + +   +    +            + +  

РН 18        +  +   + +       + + +  

РН 19      +   + + + + +  + +      +   

РН 20         +   + +   +         

РН 21       + +   +  +  +   + +   + +  

РН 22     + +  +  +   + +       + + +  

РН 23      +  + +   +     +        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

Додаток 3 до освітньо-професійної програми 

Перелік компонентів освітньо-професійної програми  

Код н/д 
Компоненти освітньо-професійної програми  

(навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового

контролю 

ЄКТС  

1 2 3 4 

1. Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми 

Цикл загальної підготовки 

ОК 1.1 Українська мова (за професійним спрямуванням) 2 екзамен 

ОК 1.2 Іноземна мова (за професійним спрямуванням – 

англійська) 4 

підсумкова 

оцінка 

ОК 1.3 Історія України 2 екзамен 

ОК 1.4 Основи філософських знань 2 екзамен 

ОК 1.5 Соціологія 

1,5 

підсумкова 

оцінка 

ОК 1.6 Основи економічної теорії 

1,5 

підсумкова 

оцінка 

ОК 1.7 Основи правознавства 

2 

підсумкова 

оцінка 

ОК 1.8 Культурологія 

1,5 

підсумкова 

оцінка 

ОК 1.9 Фізичне виховання
* 

6 залік 

ОК 1.10 Безпека життєдіяльності 

1,5 

підсумкова 

оцінка 

ОК 1.11 Педагогіка і музична психологія 

3 

підсумкова 

оцінка 

ОК 1.12 Основи музичної інформатики 

3 

підсумкова 

оцінка 

 Всього  30  

 

Цикл професійно практичної підготовки 

ОК 1.13 Фах 

18,5 

атестаційний 

екзамен 

ОК 1.14 Ансамбль 
4 

підсумкова 

оцінка 

ОК 1.15 Основи теорії музики 4 екзамен 

ОК 1.16 Сольфеджіо 
18,5 

підсумкова 

оцінка 

ОК 1.17 Гармонія 

6,5 

підсумкова 

оцінка 

ОК 1.18 Аналіз музичних творів 
2 

підсумкова 

оцінка 

ОК 1.19 Фортепіано (загальне) 
7 

підсумкова 

оцінка Фортепіано (спеціалізоване) 

ОК 1.20 Музична література:  
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ОК 1.20.1 - України 3,5 екзамен 

ОК 1.20.2 - західноєвропейська 
9 

підсумкова 

оцінка 

ОК 1.20.3 - слов’янських народів 2 екзамен 

ОК 1.20.4 - ХХ століття 
2 

підсумкова 

оцінка 

ОК 1.21 Основи комп’ютерного аранжування 
2 

підсумкова 

оцінка 

ОК 1.22 Виконавська практика 

16 

підсумкова 

оцінка 

 Всього 95  

 Разом за циклами 125  

Примітки: 

*години фізичного виховання не входять до граничнодопустимого навантаження студентів. 

 

2. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми 

Цикл фахової підготовки за профілізацією 

Спів академічний, народний 

ВК 2.1 Фах 4,5 атестаційний 

екзамен 

ВК 2.2 Ансамбль 2 атестаційний 

екзамен 

ВК 2.3 Хоровий спів 
9 

підсумкова 

оцінка 

ВК 2.4 Основи теорії музики 4 екзамен 

ВК 2.5 Гармонія 
4,5 

підсумкова 

оцінка 

ВК 2.6 Загальне фортепіано 
7 

підсумкова 

оцінка 

ВК 2.7 Аналіз виконавських стилів 
2 

підсумкова 

оцінка 

ВК 2.8 Техніка мови 
2 

підсумкова 

оцінка 

ВК 2.9 Танець 
2 

підсумкова 

оцінка 

ВК 2.10 Грим-візаж 
3 

підсумкова 

оцінка 

ВК 2.11 Спеціалізована італійська мова 
7 

підсумкова 

оцінка 

ВК 2.12 Українська та зарубіжна культура 
1 

підсумкова 

оцінка 

ВК 2.13 Музичний фольклор 
3 

підсумкова 

оцінка 

 Екзаменаційна сесія 24  
 Всього 75  

 Разом 200  
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Спів естрадний 

ВК 2.1 Фах 
4,5 

атестаційний 

екзамен 

ВК 2.2 Ансамбль 
2 

атестаційний 

екзамен 

ВК 2.3 Основи теорії музики 4 екзамен 

ВК 2.4 Гармонія 
4,5 

підсумкова 

оцінка 

ВК 2.5 Загальне фортепіано 
7 

підсумкова 

оцінка 

ВК 2.6 Аналіз виконавських стилів 
2 

підсумкова 

оцінка 

ВК 2.7 Техніка мови 
2 

підсумкова 

оцінка 

ВК 2.8 Танець 
2 

підсумкова 

оцінка 

ВК 2.9 Основи сучасного танцю 
6,5 

підсумкова 

оцінка 

ВК 2.10 Грим-візаж 
3 

підсумкова 

оцінка 

ВК 2.11 Спеціалізована англійська мова 
7 

підсумкова 

оцінка 

ВК 2.12 Історія джазової та естрадної музики 
2,5 

підсумкова 

оцінка 

ВК 2.13 Українська та зарубіжна культура 
1 

підсумкова 

оцінка 

ВК 2.14 Музичний фольклор 
3 

підсумкова 

оцінка 

 Екзаменаційна сесія 24  

 Всього 75  

 Разом 200  

Хорове диригування 

ВК 2.1 Хор
**

 
28,5 

підсумкова 

оцінка 

ВК 2.2 Гармонія 
7,5 

підсумкова 

оцінка 

ВК 2.3 Світова хорова література 
5 

підсумкова 

оцінка 

ВК 2.4 Хорове виконавство 
2 

підсумкова 

оцінка 

ВК 2.5 Українська хорова література 
5 

підсумкова 

оцінка 

ВК 2.6 Українська та зарубіжна культура 
1 

підсумкова 

оцінка 

ВК 2.7 Музичний фольклор 
2 

підсумкова 

оцінка 

 Екзаменаційна сесія 24  
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 Всього 75  

 Разом 200  

Примітки: 

**репетиції з дисципліни «Хор» проводяться з урахування рівня професійної підготовленості студентів і не 

входять до граничнодопустимого навантаження студентів. 

Музичне мистецтво естради 

ВК 2.1 Фах 
4,5 

атестаційний 

екзамен 

ВК 2.2 Ансамбль 
3 

атестаційний 

екзамен 

ВК 2.3 Гармонія 
7,5 

підсумкова 

оцінка 

ВК 2.4 Гармонія джазу 
4 

підсумкова 

оцінка 

ВК 2.5 Імпровізація 5 підсумкова 

оцінка 

ВК 2.6 Основи диригування 2 підсумкова 

оцінка 

ВК 2.7 Оркестр
**

 18,5 підсумкова 

оцінка 

ВК 2.8 Історія джазової і популярної музики 2,5 підсумкова 

оцінка 

ВК 2.9 Українська та зарубіжна культура 
1 

підсумкова 

оцінка 

ВК 2.10 Музичний фольклор 
3 

підсумкова 

оцінка 

 Екзаменаційна сесія 
24 

 

 Всього 75  

 Разом 200  

Примітки: 

**репетиції з дисципліни «Оркестр» проводяться з урахування рівня професійної підготовленості студентів і не 

входять до граничнодопустимого навантаження студентів. 

 

3. Цикл компонентів для отримання вибіркової кваліфікації 

відповідно до фахової профілізації  

 

208 

 

профілізація Спів академічний, народний вибіркова кваліфікація 

3340 «Викладач мистецької школи (спів)» 

 

ВК 3.1 Основи педагогічної майстерності:  

ВК 3.1.1 - методика навчання фаху (співу) 4 
атестаційний 

екзамен 
ВК 3.1.2 - методико-виконавський аналіз педагогічного репертуару 4 

ВК 3.1.3 - педагогічна (навчальна) практика 7 

ВК 3.2 Охорона дитячого голосу 3 підсумкова 

оцінка 

ВК 3.3 Загальне фортепіано 6 підсумкова 

оцінка 

 Всього 24  

 Разом 224  
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профілізація Спів естрадний вибіркова кваліфікація 

3340 «Викладач мистецької школи (спів)» 

ВК 3.1 Основи педагогічної майстерності:  

ВК 3.1.1 - методика навчання фаху (співу) 4 
атестаційний 

екзамен 
ВК 3.1.2 - методико-виконавський аналіз педагогічного репертуару 4 

ВК 3.1.3 - педагогічна (навчальна) практика 7 

ВК 3.2 Охорона дитячого голосу 3 підсумкова 

оцінка 

ВК 3.3 Загальне фортепіано 6 підсумкова 

оцінка 

 Всього 24  

 Разом 224  

профілізація Хорове диригування вибіркова кваліфікація 

3340 «Викладач мистецької школи (хорове диригування)»  

ВК 3.1 Фах 
4,5 

атестаційний 

екзамен 

ВК 3.2 Основи педагогічної майстерності:  

ВК 3.2.1 - методика роботи з дитячим хоровим колективом 2,5 
атестаційний 

екзамен 
ВК 3.2.2 - методико-виконавський аналіз педагогічного репертуару 2,5 

ВК 3.2.3 - практика роботи з дитячим хоровим колективом  5,5 

ВК 3.3 Спеціалізоване фортепіано 
9 

підсумкова 

оцінка 

 Всього 24  

 Разом 224  

профілізація Хорове диригування вибіркова кваліфікація 

3476 «Керівник аматорського колективу (хору)» 
 

ВК 3.1 Фах 
4,5 

атестаційний 

екзамен 

ВК 3.2 Хорознавство та методика роботи з хором 5 атестаційний 

екзамен ВК 3.2.1 Практика роботи з хором 3 

ВК 3.3 Спеціалізоване фортепіано 
9 

підсумкова 

оцінка 

ВК 3.4 
Аранжування 2,5 

підсумкова 

оцінка 

 Всього 24  

 Разом 224  

профілізація Музичне мистецтво естради 

вибіркова кваліфікація 

3440 «Викладач мистецької школи (музичне мистецтво естради)» 

 

ВК 3.1 Основи педагогічної майстерності:  

ВК 3.1.1 - методика навчання гри на інструменті 4 
атестаційний 

екзамен 
ВК 3.1.2 - методико-виконавський аналіз педагогічного репертуару 2 

ВК 3.1.3 - педагогічна (навчальна) практика 7 

ВК 3.2 Оркестр 
11 

підсумкова 

оцінка 

 Всього 24  

 Разом 224  
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профілізація Музичне мистецтво естради 

вибіркова кваліфікація 

3476 «Керівник аматорського колективу (оркестру, ансамблю)» 

ВК 3.1 Диригування 5 
атестаційний 

екзамен 
ВК 3.1.1 Методика роботи з оркестром 1,5 

ВК 3.1.2 Практика роботи з оркестром 2,5 

ВК 3.2 Оркестр 
11 

підсумкова 

оцінка 

ВК 3.3 Основи інструментування та аранжування 
4 

підсумкова 

оцінка 

 Всього 24  

 Разом 224  

4. Цикл компонентів вільного вибору студента 
 

ВК 4.1 Майстерність актора 3 екзамен 

ВК 4.2 Сценічна мова 
3 

підсумкова 

оцінка 

ВК 4.3 Сценічний рух 
2 

підсумкова 

оцінка 

ВК 4.4 Постановка голосу 
2 

підсумкова 

оцінка 

ВК 4.5 Читання хорових партитур 
3 

підсумкова 

оцінка 

ВК 4.6 Спеціалізоване фортепіано 
9 

підсумкова 

оцінка 

ВК 4.7 Концертмейстерство 
4 

підсумкова 

оцінка 

ВК 4.8 Вивчення інструментів естрадного оркестру 
2 

підсумкова 

оцінка 

ВК 4.9 Основи композиції 
6 

підсумкова 

оцінка 

ВК 4.10 Основи диригування* 
2 

підсумкова 

оцінка 

ВК 4.11 Читання партитур 
2 

підсумкова 

оцінка 

ВК 4.12 Літературі джерела музичних творів** 
2 

підсумкова 

оцінка 

ВК 4.13 Основи екології 2 залік 

ВК 4.14 Основи охорони праці 2 залік 

ВК 4.15 Основи комп’ютерного аранжування  
2 

підсумкова 

оцінка 

ВК 4.16 
Основи музичної інформатики** 2 

підсумкова 

оцінка 

 Всього 36  

Примітки: 

*години з дисципліни «Основи диригування » передбачені для студентів профілізації «Музичне мистецтво 

естради», які обирають вибіркову кваліфікацію «Керівник аматорського колективу»; 

**години з дисциплін «Літературні джерела музичних творів», «Основи музичної інформатики» є 

інтегрованими курсами профільної освіти і не входять до граничнодопустимого навантаження студентів. 
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Додаток 4 до освітньо-професійної програми 

Форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти  

відповідно обраної профілізації 

  

«Спів академічний, народний» 

1. Публічна демонстрація концертного виступу з фаху (сольний спів).  

2. Публічна демонстрація концертного виступу з ансамблю. 

3. Кваліфікаційний іспит з основ педагогічної майстерності (комплексний) -

вибірковий.  

 
Присвоєння освітньої кваліфікації Фаховий молодший бакалавр з музичного 

мистецтва та відповідної професійної кваліфікації 3479 «Артист ансамблю, хору», можливе у 

разі виконання випускником усіх вимог освітньо-професійної програми щодо встановлення 

відповідності результатів навчання, здобутих згідно обраної фахової профілізації і 

завершується отриманням диплому встановленого зразка. 
Вибіркова кваліфікація - 3340 «Викладач мистецької школи (спів)», можлива у разі 

виконання випускником усіх вимог освітньо-професійної програми щодо встановлення 

відповідності результатів навчання, здобутих згідно обраної фахової профілізації і 

завершується отриманням диплому встановленого зразка. 

 

«Спів естрадний» 

1. Публічна демонстрація концертного виступу з фаху (сольний спів).  

2. Публічна демонстрація концертного виступу з ансамблю. 

3. Кваліфікаційний іспит з основ педагогічної майстерності (комплексний) -

вибірковий.  
Присвоєння освітньої кваліфікації Фаховий молодший бакалавр з музичного 

мистецтва та відповідної професійної кваліфікації 3479 «Артист ансамблю, естради», 

можливе у разі виконання випускником усіх вимог освітньо-професійної програми щодо 

встановлення відповідності результатів навчання, здобутих згідно обраної фахової профілізації 

і завершується отриманням диплому встановленого зразка. 
Вибіркова кваліфікація - 3340 «Викладач мистецької школи (спів)», можлива у разі 

виконання випускником усіх вимог освітньо-професійної програми щодо встановлення 

відповідності результатів навчання, здобутих згідно обраної фахової профілізації і 

завершується отриманням диплому встановленого зразка. 

 

«Хорове диригування» 

1. Публічна демонстрація концертного виступу з фаху (диригування).  

2. Кваліфікаційний іспит з публічної демонстрації методики роботи з 

аматорським музичним колективом (вибірковий). 

3. Кваліфікаційний іспит з основ педагогічної майстерності (комплексний) -

вибірковий.  
Присвоєння освітньої кваліфікації Фаховий молодший бакалавр з музичного 

мистецтва та відповідної професійної кваліфікації 3479 «Артист хору», можливе у разі 

виконання випускником усіх вимог освітньо-професійної програми щодо встановлення 
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відповідності результатів навчання, здобутих згідно обраної фахової профілізації і 

завершується отриманням диплому встановленого зразка. 
Вибіркові кваліфікації -  3340 «Викладач мистецької школи (хорове диригування)», 

3476 «Керівник аматорського колективу (хору)», можливе у разі виконання випускником усіх 

вимог освітньо-професійної програми щодо встановлення відповідності результатів навчання, 

здобутих згідно обраної фахової профілізації і завершується отриманням диплому 

встановленого зразка. 

 
«Музичне мистецтво естради» 

1. Публічна демонстрація концертного виступу з фаху (музичний інструмент за 

фахом).  

2. Публічна демонстрація концертного виступу з ансамблю. 

3. Кваліфікаційний іспит з основ педагогічної майстерності (комплексний) -

вибірковий.  

4. Кваліфікаційний іспит з публічної демонстрації методики роботи з аматорським 

музичним колективом (вибірковий). 
Присвоєння освітньої кваліфікації Фаховий молодший бакалавр з музичного 

мистецтва та відповідної професійної кваліфікації 3479 «Артист оркестру, ансамблю», 

можливе у разі виконання випускником усіх вимог освітньо-професійної програми щодо 

встановлення  відповідності результатів навчання, здобутих згідно обраної фахової профілізації 

і завершується отриманням диплому встановленого зразка. 
Вибіркові кваліфікації - 3340 «Викладач мистецької школи (музичне мистецтво 

естради)», 3476 «Керівник аматорського колективу (оркестру, ансамблю)», можливе у разі 

виконання випускником усіх вимог освітньо-професійної програми щодо встановлення 

відповідності результатів навчання, здобутих згідно обраної фахової профілізації і 

завершується отриманням диплому встановленого зразка. 
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Додаток 5 до освітньо-професійної програми 

5.1 Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 
(цикл загальної підготовки, цикл професійно-практичної підготовки 

цикл фахової підготовки за профілізаціями спів академічний, народний (Спів ак.), спів 

естрадний (спів естрадний), музичне мистецтво естради (ММЕ), хорове диригування (ХД)  
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ОК 1.6 

ВБ 2.8 

ОДУІ 

ВБ 2.8 ОСІ 

ВБ 2.4 ТМ 

ВБ 2.8 НІ 

ОК1.2 

ВБ 2.2 ТМ 

ОК 1.13 

ОК 1.8 

ВБ 2.6 

ОДУІ 

ВБ 2.3 ФНО 

ВБ 2.1 ФНО 

ВБ 2.7 ТМ 

 

ВБ 2.6 НІ 

ВБ 2.6 ОСІ 

ВБ 2.5 ТМ 

ВБ 2.5 
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ОСІ 
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ОК 1.16 

ОК 1.14 

ВБ 2.9.2 
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