
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК 
на освітньо-професійну програму «Сольний спів» 

на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю 025 Музичне мистецтво, 

розроблену робочою групою кафедри академічного і естрадного вокалу 
та звукорежисури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

 
 
Метою освітньо-професійної програми «Сольний спів» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 Музичне мистецтво, 
яка викладається в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв, 
є формування у здобувачів інтегральної компетентності, а саме здатність 
розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі музичної професійної діяльності 
або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій в теорії, історії музики, у педагогіці, виконавстві та 
характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Освітньо-професійна програма «Сольний спів», що має обсяг 90 кредитів 
ЄКТС, включає дисципліни, що формують загальні (педагогіка вищої школи та 
педагогічна майстерність викладача, методологія і організація наукових 
досліджень) та фахові (педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність 
викладача, методологія і організація наукових досліджень та ін.) 
компетентності. 

Для вокаліста надзвичайно важливим є практична підготовка. ОПП 
«Сольний спів» включає такі види практики: дві виробничі, одну асистентську 
та одну переддипломну. Завдяки практичній підготовці випускники програми 
«Сольний спів» (кваліфікації – концертний виконавець, керівник вокального 
ансамблю, викладач) отримують всі необхідні фахові компетентності, необхідні 
в творчій та педагогічній діяльності. Завершується програма демонстрацією 
творчого проєкту, де здобувачі вищої освіти мають продемонструвати свою 
майстерність як соліста-вокаліста, так і ансамбліста (керівника вокального 
ансамблю). 

Здобувачі вищої освіти мають широкий спектр професійної реалізації. У 
програмі «Сольний спів» зазначено, що вони можуть працювати на посадах 



артиста-вокаліста (соліста музичної комедії, естради та ін.), артиста ансамблю 
(пісні й танцю, вокально-інструментального, вокального, хорового); викладача 
вищого навчального та професійного навчально-виховного закладу, музичним 
редактором, музичним оформлювачем; репетитором з вокалу; музичним 
керівником, керівником (студії за видами мистецтва та художньої творчості, 
любительського об'єднання, клубу за інтересами та ін.); організатором 
культурно-дозвіллєвої діяльності. Також випускники програми мають право 
продовжувати навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти 
підготовки доктора філософії або в асистентурі-стажуванні з подальшим 
отриманням ступеня доктора мистецтв. 

Високий рівень підготовки здобувачів вищої освіти забезпечується 
викладацьким складом, де 100 % науково-педагогічних працівників мають 
наукові ступені, вчені та почесні звання і раз на п’ять років проходять 
стажування, в тому числі закордонне. Також програма забезпечена з 
матеріально-технічної, так і навчально-методичної точки зору. Щодо побажань 
до змісту програми «Сольний спів», то ми бачимо в ній недостатню увагу до 
камерному виду академічного співу, що необхідно виправити при її оновленні. 

Освітньо-професійна програма «Сольний спів» відповідає сучасним 
вимогам підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 025 Музичне мистецтво галузі знань 02 Культура і мистецтво та 
дає усі підстави її випускникам бути затребуваними на ринку праці. 
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