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ОБҐРУНТУВАННЯ 

 
Нова редакція освітньо-професійної програми «Сольний спів» спеціальності 025 

Музичне мистецтво враховує зміни, які було внесені відповідно до Стандарту вищої 
освіти спеціальності 025 Музичне мистецтво для другого (магістерського) рівня 
(введено в дію наказом МОН України 04.03.2020, №368) і обумовлена чинниками, які 
виявилися у процесі її реалізації. 

Під час виконання навчального плану та розробки програм навчальних 
дисциплін, у ході обговорення проєкту освітньо-професійної програми група 
забезпечення отримала відгуки від здобувачів вищої освіти, керівників баз практик та 
роботодавців, представників академічної спільноти, з побажаннями зміни певних 
освітніх компонентів, які були викликані потребами опанування новими знаннями в 
новій соціокультурній ситуації. 

Відповідно до рекомендацій експертної групи НАЗЯВО та за запитом 
роботодавців і випускників спеціальності було переструктуровано блок обов’язкових 
компонентів, зокрема до нього внесено дисципліни «Сольний спів», «Музично-
театральна студія», «Методика викладання вокалу». 

Зміни також стосуються організаційних особливостей освітнього процесу, 
спрямованих на удосконалення фахових компетентностей, а саме: 

- перерозподілу кількості кредитів між різними змістовими компонентами; 
- удосконалення графіку навчального процесу. 



1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 

 
1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу 
вищої освіти та 
структурного 
підрозділу 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 
Інститут сучасного мистецтва 
Кафедра академічного і естрадного вокалу та звукорежисури 

Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Магістр 
Магістр музичного мистецтва, концертний виконавець, 
керівник вокального ансамблю, викладач 

Офіційна назва 
освітньо-професійної 
програми 

«Сольний спів» 

Тип диплому та обсяг 
освітньо-професійної 
програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 
термін навчання: 1 рік 4 місяці 

Наявність акредитації Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 
Освітня програма акредитована умовно (відкладено) на підставі рішення 
НАЗЯВО від 28 січня 2022 р., протокол № 1 (6) 

Цикл/рівень FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень, НРК України – 7 рівень 
Передумови Ступінь бакалавра, спеціаліста, магістра 

Мова(и) викладання Українська, англійська 
Термін дії освітньо-
професійної програми 

На період навчання 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньо-
професійної програми 

https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-mistetstva/kafedra-
estradnogo-vikonavstva 

2 – Мета освітньо-професійної програми 
Забезпечити умови формування та розвитку магістрантами програмних компетентностей, що 
дозволять їм оволодіти основними знаннями, вміннями, навичками, необхідними для здійснення 
фахової діяльності у сфері музичного мистецтва та викладання спеціальних дисциплін. 

3 – Характеристика освітньо-професійної програми 
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація 
(за наявності) 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 
Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 

Орієнтація 
освітньо-
професійної 
програми 

Освітня програма другого (магістерського) рівня 

Основний фокус 
освітньо-професійної 
програми та 
спеціалізації 

Фахова освіта в галузі знань 02 Культура і мистецтво 
Спеціальність 025 Музичне мистецтво 
Ключові слова: музичне мистецтво, сольний спів, академічний вокал, 
естрадний вокал, вокальний ансамбль 

Особливості освітньо-
професійної програми 

Освітня програма підготовки фахівців спеціальності 025 Музичне 
мистецтво розроблена на основі досвіду підготовки магістрів музичного 
мистецтва у провідних вітчизняних та зарубіжних мистецьких закладів 



вищої освіти. Основний фокус освітньої програми передбачає практично 
зорієнтоване навчання, що забезпечує якісну фахову підготовку 
здобувачів вищої освіти. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлаштування 

Фахівець підготовлений до виконання відповідних професійних роботі за 
Класифікатором професій ДК 003:2010: 
2453.2 Артист-вокаліст (соліст музичної комедії, естради та ін.);  
2453.2 Артист ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, 
вокального, хорового); 
2310.2 Викладач вищого навчального закладу; 
2320 Викладач професійного навчально-виховного закладу; 
2453.2 Редактор музичний; 
2453.2 Музичний оформлювач; 
2453.2 Репетитор з вокалу; 
2455.2 Керівник музичний; 
2455.2 Керівник (студії за видами мистецтва та художньої творчості, 
любительського об’єднання, клубу за інтересами та ін.); 
3474 Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності. 
Фахівець підготовлений до ведення відповідної діяльності за 
Класифікатором видів економічної діяльності ДК 009:2010: 
КВЕД 2010 Група 90.0: Діяльність у сфері творчості, мистецтва та 
розваг; 
КВЕД 2010 Клас 90.01: Театральна та концертна діяльність; 
КВЕД 2010 Клас 90.03: Індивідуальна мистецька діяльність. 

Подальше навчання Можливість продовження освіти за програмами третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти за ступенем доктор філософії (НКР 
України – 8 рівень, FQ-EHEA – третій цикл, EQF-LLL – 8 рівень), 
навчання в асистентурі-стажуванні з подальшим продовженням освіти за 
програмами третього (освітньо-творчого) рівня вищої освіти за ступенем 
доктор мистецтва (НКР України – 8 рівень, FQ-EHEA – третій цикл, 
EQF-LLL – 8 рівень), а також набуття додаткової кваліфікації в системі 
освіти дорослих. 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання 

Освітній процес побудований на принципах студентоцентричного 
навчання на засадах компетентнісного, інтегративного і системного 
підходів та передбачає такі форми: аудиторні (лекції, практичні, 
семінарські, індивідуальні), позааудиторні (науково-практичні 
консультації, практика, концертно-виконавська діяльність), дистанційні 
заняття, самостійна робота, підготовка магістерського творчого проєкту.
Викладання та навчання базуються на інтегрованих методах і методиках 
створення виконавської інтерпретації музичного твору, які забезпечують 
оптимальні шляхи досягнення творчої мети.   

Оцінювання Система оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти – це 
сукупність організаційно-методичних і контрольних заходів щодо 
перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти, 
набуття ними фахових компетентностей, з метою раціональної 
організації освітнього процесу й управління якістю освітньої діяльності в 
Академії. 
Система оцінювання охоплює вхідний, поточний, проміжний (за 
змістовними розділами) і підсумковий (семестровий та атестаційний) 
контроль. 



Вхідний, поточний, проміжний контроль передбачає такі види: усне та 
письмове опитування, тестування, захист звітів з практик, технічні 
заліки, академічні концерти. 
Підсумковий семестровий контроль – оцінювання результатів навчання 
здобувача вищої освіти за семестр (сесію), який здійснюється в Академії 
у формі диференційованого заліку або екзамену. 
Підсумковий контроль (атестація) передбачає атестаційний екзамен та 
демонстрацію творчого проєкту. 
Результати навчання здобувачів вищої освіти в Академії оцінюють за 100 
бальною шкалою ЄКТС (A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63, 
FX 35-59, F 1-34) та національною шкалою («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно»). 

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі й проблеми у професійній музичній 
діяльності та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 
та/або здійснення інновацій в музичному виконавстві й педагогіці та 
характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність фахово володіти державною та іноземною мовами. 
ЗК 2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми в галузі 
музичного мистецтва.  
ЗК 3. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 
технології.  
ЗК 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК 5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  
ЗК 7. Здатність до міжособистісної взаємодії.  
ЗК 8. Здатність працювати в міжнародному контексті. 
ЗК 9. Здатність працювати автономно. 

Спеціальні (фахові, 
предметні 
компетентності (СК) 

СК 1. Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні 
художні концепції.  
СК 2. Усвідомлення процесів розвитку музичного мистецтва в 
історичному контексті у поєднанні з естетичними ідеями конкретного 
історичного періоду.  
СК 3. Здатність розробляти і реалізовувати творчі проєкти по 
інтерпретації вокальної музики. 
СК 4. Здатність інтерпретувати художні образи у виконавській та 
педагогічній діяльності. 
СК 5. Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню 
інформацію та застосовувати її для виконавської та педагогічної 
інтерпретації. 
СК 6. Здатність викладати спеціальні дисципліни в закладах освіти з 
урахуванням цілей навчання, вікових та індивідуальних особливостей 
здобувачів освіти.  
СК 7. Здатність аналізувати виконання вокальних творів або оперних 
спектаклів, здійснювати порівняльний аналіз різних виконавських 
інтерпретацій, у тому числі з використанням можливостей радіо, 
телебачення, Інтернету. 
СК 8. Здатність взаємодіяти з аудиторією для донесення музичного 
матеріалу, вільно і впевнено репрезентувати свої ідеї (художню 
інтерпретацію) під час публічного виступу. 
 



7 – Програмні результати навчання 
ПРН 1. Володіти професійними навичками виконавської, творчої та педагогічної діяльності.  
ПРН 2. Володіти навичками ансамблевого музикування у вокальних колективах різних складів у 
концертно-виконавському та репетиційному процесах. 
ПРН 3. Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити 
переконливі шляхи втілення музичного образу у виконавстві. 
ПРН 4. Професійно здійснювати аналіз музично-естетичних стилів та напрямків. 
ПРН 5. Вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у виконавській діяльності, 
створювати його індивідуальну художню інтерпретацію.  
ПРН 6. Володіти музично-аналітичними навичками жанрово-стильової та образно-емоційної 
атрибуції вокального твору при створенні виконавських та педагогічних інтерпретацій. 
ПРН 7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.  
ПРН 8. Здійснювати викладання вокалу з урахуванням потреб здобувача освіти, цілей навчання, 
вікових та індивідуальних особливостей здобувача. 
ПРН 9. Здійснювати ефективне управління мистецькими проєктами, зокрема, їх планування та 
ресурсне забезпечення. 
ПРН 10. Приймати ефективні рішення в галузі культури і мистецтва, аналізувати альтернативи та 
оцінювати ризики.  

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове забезпечення Реалізацію освітньої програми забезпечує професорсько-викладацький 

склад кафедр академічного і естрадного вокалу та звукорежисури; 
культурології та міжкультурних комунікацій; кафедра арт-менеджменту 
та івент-технологій. До викладання освітніх компонентів залучаються 
науково-педагогічні працівники, які мають профільну освіту, наукові 
ступені, вчені звання. Викладачі дисциплін професійного спрямування є 
членами Національної спілки композиторів України, Національної 
всеукраїнської музичної спілки та мають звання Народних артистів 
України, заслужених артистів України, заслужених діячів мистецтв 
України. Задіяні у освітньому процесі викладачі беруть активну участь 
в концертній діяльності в Україні та за її межами, в організації 
мистецьких проєктів, є членами журі міжнародних та всеукраїнських 
музичних конкурсів, у науково-творчих заходах в Україні та за її 
межами. Науково-педагогічні працівники володіють високою 
професійною компетентністю і необхідним досвідом викладання. 
Викладачі постійно підвищують кваліфікацію у вітчизняних і 
зарубіжних закладах та установах. 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення відповідає ліцензійним вимогам 
щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти і є достатнім для 
забезпечення якості навчального процесу: 
 навчальні корпуси; 
 гуртожитки;  
 пункт харчування; 
 спортивний зал; 
 бібліотека; 
 читальний зал; 
 актова зала; 
 спеціалізовані аудиторії з мультимедійним та звукотехнічним 

обладнанням (мікрофони, мікрофонні стойки, акустичні системи, 
музичні центри, мікшерні пульти, програвачі мінідисків); 

 музичний інструментарій (рояль, фортепіано, електронні клавішні 
інструменти, акордеон, гітари). 



Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення освітньої програми 
з підготовки фахівців зі спеціальності 025 Музичне мистецтво 
відповідає ліцензійним вимогам, має актуальний і змістовий контент, 
базується на сучасних інформаційно-комунікаційних технологіях: 
 офіційний сайт Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв; 
 точки бездротового необмеженого доступу до мережі Інтернет; 
 наукова бібліотека та читальні зали; 
 відділ комп’ютерного сервісу та технічних засобів навчання; 
 комп’ютерне програмне забезпечення; 
 навчальні плани та графіки освітнього процесу; 
 авторські підручники та посібники із загальних та фахових 

дисциплін; 
 творчі розробки та методики науково-педагогічних працівників 

Академії. 
9. Академічна мобільність 

Національна кредитна 
мобільність 

Реалізується на підставі двосторонніх договорів між Національною 
академією керівних кадрів культури і мистецтв та закладами вищої 
освіти України. 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

У рамках міжнародних програм на основі договорів між Національною 
академією керівних кадрів культури і мистецтв та навчальними 
закладами країн-партнерів (Угода про дидактичну, наукову та культурну 
співпрацю між Державним Східноєвропейським Університетом в 
Перемишлі (Польща)). 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Отримання вищої освіти іноземними здобувачами можливе після 
вивчення курсу української мови. Підготовлено проєкт угоди з 
Куньмінським коледжем мистецтв (Китай), який передбачає 
співробітництво в освітній, науковій, культурній та мистецькій 
діяльності, спільні формати участі студентів у культурно-мистецьких 
заходах, конкурсах, виставках, літніх школах із поглибленого вивчення 
національних культур.  

 



1. Перелік компонент освітньо-професійної програми 
та їх логічна послідовність 

 
1.1. Розподіл змісту освітньо-професійної програми 

за групами компонентів та циклами підготовки 

№ 
з/п 

Цикл 
підготовки 

Обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти 
(кредитів (%)) 

Обов’язкові 
компоненти освітньо-

професійної 
програми 

Вибіркові 
компоненти освітньо-

професійної 
програми 

Всього 
за весь термін 

навчання 

1 2 3 4 5 
1. Цикл загальної підготовки 8  8 (9%) 
2. Цикл професійної підготовки 58 24 82 (91%) 

Всього за весь термін 
навчання 

66 (73%) 24 (27%) 90 (100%) 

 
1.2. Перелік компонент ОПП 

Код 
навч. 
дисц. 

Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, практики) 

Кількість 
навчальних 

годин/ 
кредитів 

Форма 
підсумко-

вого 
контролю 

Семестр 

1 2 3 4 5 
1. Обов’язкові компоненти ОПП 

Формування загальних компетентностей 

ОДЗ.01 Методологія і організація наукових 
досліджень 

120/4 Екзамен 1 

ОДЗ.02 
Педагогіка вищої школи та педагогічна 
майстерність викладача 

120/4 Екзамен 1 

Формування спеціальних (фахових, предметних) компетентностей 

ОДФ.01 Сольний спів 300/10 
Екзамен 

Диф. залік 
2,3 
1 

ОДФ.02 Теорія та історія музичних стилів 180/6 Екзамен 1 
ОДФ.03 Сучасне мистецтво 180/6 Екзамен 1 
ОДФ.04 Музично-театральна студія 120/4 Екзамен 1 
ОДФ.05 Методика викладання вокалу 120/4 Екзамен 2 
ОП.01 Виробнича практика (концертна) 90/3 Диф. залік 1 
ОП.02 Виробнича практика (музично-театральна) 90/3 Диф. залік 2 
ОП.03 Виробнича практика (педагогічна) 180/6 Диф. залік 3 
ОП.04 Переддипломна практика 90/3 Диф. залік 3 

ОА.01 
Підготовка творчого проєкту 315/10,5  2,3 
Демонстрація творчого проєкту 45/1,5  3 

ОА.02 Атестаційний екзамен 30/1  3 
Загальний обсяг обов’язкових компонент ОПП 1980/66 

2. Компоненти вільного вибору 
Загальний обсяг вибіркових компонент ОПП 720/24 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОПП 2700/90 



2. Структурно-логічна схема ОПП 

 
 1 семестр 2 семестр 3 семестр 

Цикл 
загальної 

підготовки 

ОДЗ.01   

ОДЗ.02   

ОДФ.01 

ОДФ.02 ОДФ.05  

ОДФ.03   

ОДФ.04   

ОП.01 ОП.02 ОП.03 

  ОП.04 

 ОА.01 ОА.01 

  ОА.02 

Компоненти 
вільного 
вибору 

 ВД ВД 

 ВД  

 ВД  

 ВД  

 ВД  

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 

Атестація здійснюється у формі публічної демонстрації творчого проєкту та 
атестаційного екзамену. 

Творчий проєкт має містити розв’язання складної задачі (проблеми) у сфері 
музичного виконавства. Текст анотації до творчого проєкту не повинен містити 
академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Анотація до творчого проєкту 
повинна бути оприлюднена в електронному репозитарії НАКККіМ. 

Публічна демонстрація творчого проєкту здійснюється у формі концертного 
виступу та захисту теоретичної роботи (анотації до творчого проєкту) і має 
продемонструвати здатність розв’язувати складні творчі задачі, пов’язані з 
виконавською інтерпретацією музичних творів. 

Атестаційний екзамен має оцінювати досягнення результатів навчання, 
визначених Стандартом вищої освіти України та цією освітньою програмою. 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 
освітньо-професійної програми 

 

Компоненти 

Компетентності 

ЗК
1 

ЗК
2 

ЗК
3 

ЗК
4 

ЗК
5 

ЗК
6 

ЗК
7 

ЗК
8 

ЗК
9 

С
К

1 

С
К

2 

С
К

3 

С
К

4 

С
К

5 

С
К

6 

С
К

7 

С
К

8 

ОДЗ.01 +  + + + + + + +     +    

ОДЗ.02 + + +  + + +  +  +   + +   

ОДФ.01 + +   + + + + + +  + + +   + 

ОДФ.02 + +  +       + + + + + +  

ОДФ.03 + + + + + +     +   +  +  

ОДФ.04 + +   + + + + + +  + + +   + 

ОДФ.05 +  +  +  +  +    + + +   

ОП.01 + +   + + + + + +  + + +   + 

ОП.02 + +   + + + + + +  + + +   + 

ОП.03 + + + + + + +  +  +  + + + +  

ОП.04 + + + + + + + + + +  + + +  + + 

ОА.01 + + + + + + + + + + + + + +  + + 

ОА.02 + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 
відповідними компонентами освітньо-професійної програми 

 

Компоненти 

Компетентності 

П
Р

Н
1  

П
Р

Н
2  

П
Р

Н
3  

П
Р

Н
4  

П
Р

Н
5  

П
Р

Н
6  

П
Р

Н
7  

П
Р

Н
8  

П
Р

Н
9  

П
Р

Н
10

 

ОДЗ.01    +  + +    

ОДЗ.02 +   +  + + +   

ОДФ.01 + + +  + + +  + + 

ОДФ.02 +  + +  + +    

ОДФ.03 +  + +  + +    

ОДФ.04 + + +  + +   + + 

ОДФ.05 + +    + + +   

ОП.01 + + + + + + +  + + 

ОП.02 + + + + + + +  + + 

ОП.03 + + + +  + + +   

ОП.04 + + + + + + +  + + 

ОА.01 + + + + + + +  + + 

ОА.02 + + + + + + + + + + 
 

 

 

Керівник робочої групи (гарант освітньої програми), доктор мистецтвознавства,  
професор, професор кафедри академічного 
і естрадного вокалу та звукорежисури _____________________ Ольга ЗОСІМ 
                                                                                                                                            (підпис) 


