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1. Профіль освітньої програми: Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 

зі спеціальності 01 Освіта/Педагогіка; 014 Середня освіта; 014.13 

Середня освіта (Музичне мистецтво) 

 

1. Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Харківський національний педагогічний університет  
імені Г.С. Сковороди, факультет мистецтв 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

 

Бакалавр середньої освіти (Музичне мистецтво) 

 

Офіційна назва 

освітньої 

Програми 

Освітня програма «Середня освіта (Музичне мистецтво) першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 014 Середня освіта (Музичне 
мистецтво), 180 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки 10 місяців 

Наявність 

акредитації 

Акредитація первинна 

Цикл/рівень 6 рівень НРК РК 1 цикл ЄПВО FQ-EHEA 6 рівень ЄРК НВЖ EQF-LLL 

Передумови Наявність атестату молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційний 
рівень «молодший спеціаліст). Умови вступу визначаються «Правилами 

прийому до Харківського національного педагогічного університету 
імені Г.С. Сковороди», затвердженими вченою радою. 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

2019-2022 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://smc.hnpu.edu.ua/osvitni-prohramy 

2.Мета освітньої програми 

Підготовка вчителя музичного мистецтва, педагога-музиканта, освіченого, компетентного, 
висококваліфікованого фахівця, громадянина, патріота, митця, носія духовності і культури, 
здатного до музично-естетичного розвитку, навчання і виховання дітей і молоді у закладах 
початкової і базової загальної середньої та мистецької освіти, позашкільних закладах, здатного 
розв’язувати складні спеціалізовані завдання і практичні проблеми у сфері професійної музично-
педагогічної діяльності. 

 
3.Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

01 Освіта / Педагогіка,  
014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 
01 Освіта / Педагогіка, 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 
Об’єктами вивчення та діяльності є цілісний освітній процес, зокрема 
методичні системи навчання учнів засобами музичного мистецтва, 
визначених Державним стандартом початкової та базової середньої 
освіти (далі Держстандартом), а також психолого-педагогічні 
закономірності навчання, розвитку й виховання школярів засобами 
музичного мистецтва. 
Цілі: підготовка фахівців до музично-естетичного розвитку, навчання і 

http://hnpu.edu.ua/uk/pravyla-pryyomu-do-hnpu-imeni-gsskovorody-u-2019-roci
http://hnpu.edu.ua/uk/pravyla-pryyomu-do-hnpu-imeni-gsskovorody-u-2019-roci
http://hnpu.edu.ua/uk/pravyla-pryyomu-do-hnpu-imeni-gsskovorody-u-2019-roci
http://smc.hnpu.edu.ua/osvitni-prohramy
http://hnpu.edu.ua/uk/polityka-u-sferi-yakosti


виховання дітей і молоді у закладах початкової і базової загальної 
середньої та мистецької освіти, позашкільних закладах, спроможних 
розв’язувати складні спеціалізовані завдання і практичні проблеми у 
сфері професійної музично-педагогічної діяльності. 

Теоретичний зміст предметної області базується на таких поняттях: 

– музично-естетичний розвиток, навчання та виховання засобами 

музичного мистецтва та музичної діяльності у закладах початкової та 

базової загальної, позашкільної та спеціалізованої музичної освіти;  

– зміст, технології та методики музично-естетичного розвитку, навчання 

та виховання; 

– Державні стандарти початкової та базової середньої освіти. 
Методи, методики й технології: здобувач вищої освіти має оволодіти 
системою методів навчання, розвитку й виховання школярів засобами 
музичного мистецтва та мистецтва початкової і базової середньої освіти, 
комплексом методик навчання учнів освітньої галузі мистецтво, 
визначеної Держстандартами, та набути творчий досвід застосовування 
їх на практиці. 
Інструменти й обладнання: психолого-педагогічний інструментарій 
організації взаємодії, матеріальній ідеальні засоби навчання музичному 
мистецтву та мистецтву, мистецькі інформаційно-комунікативні 
технології. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна з орієнтацією на підготовку фахівця до виконання 
професійних функцій учителя музичного мистецтва, керівника колективів 
мистецького спрямування (вокального ансамблю, хору та інших форм 
колективного музикування). 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Базова вища освіта (І рівень – бакалаврський) в галузі знань «Освіта», 
предметна спеціальність «Середня освіта (Музичне мистецтво)». 
Формування вмотивованого, компетентного фахівця-педагога, здатного 
здійснювати освітній процес за обраною спеціальністю відповідно 
кваліфікації, отриманих на рівні молодшого спеціаліста та молодшого 
бакалавра. 
Ключові слова: освіта, середня освіта, молодший спеціаліст, мистецтво, 
музичне мистецтво, мистецька освіта, вчитель музичного мистецтва, 
вчитель інтегрованого курсу «Мистецтво», заклади освіти, мистецькі 
заклади.  

Особливості 

програми 

Освітня програма спрямована на посилення практичної підготовки 

зобувачів, що мають рівень молодшого спеціаліста, які мають досвід 

інструментальної та вокально-хорової підготовки, орієнтація на 

професію вчителя музичного мистецтва, вмотивованого вчителя 

музичного мистецтва; розширення індивідуальної навчально-творчої 

траєкторії кожного студента завдяки включенню циклу вибіркових 

предметів, підвищення можливості ефективного працевлаштування. 

Опанування інтегральних, загальних та фахових компетентностей 

програми здійснюється на основі засвоєння циклів загальної та 

професійної підготовки з орієнтацією на сучасні теорії і методології 

досліджень. Особливий акцент спрямований на практичну підготовку 

студентів завдяки циклу педагогічних практик (безперервна 

пропедевтична педагогічна практика у закладах загальної середньої 

освіти; педагогічна практика у закладах загальної та спеціалізованої 

середньої освіти; організаційно-виховна педагогічна практика в дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку).  

Програма спрямована на оволодіння здобувачем можливості для 

самореалізації у концертній діяльності, методичних форумах, 

різноманітних творчих конкурсах і фестивалях. 



4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускник здатний проводити вчительську, навчально-виховну, науково-

методичну, позакласну та позашкільну музично-дозвіллєву діяльність у 

закладах загальної середньої (початкової та базової) освіти, мистецької 

(дитячі музичні школи, студії, школи мистецтв), позашкільної освіти 

(музичні гуртки, творчі музичні колективи).  

Виконувати зазначену в класифікаторі професій ДК 003:2010 професійну 

роботу і може займати такі первинні посади:  

-вчитель загальноосвітнього навчального закладу, вчитель інтегрованого 

курсу «Мистецтво» загальноосвітнього навчального закладу; (2320);  

-музичний керівник (2455.2), керівник (музичної) студії (1229.6), 

керівник (мистецького) гуртка (1229.6), керівник дитячого аматорського 

колективу (3476). 

-педагог-організатор у закладах середньої освіти (2359.2)  

-Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, 

керівник музичного гуртку (3340) 

Згідно додатку А класифікатора професій ДК 003:2010 (Покажчик 

професійних назв робіт за кодами професій) випускник може 

здійснювати позакласну та позашкільну музично-дозвіллєву та виховну 

роботу дітей (код ЗКППТР –24275, 23143), організовувати музично-

виховні шкільні заходи (23146).  

Бакалавр отримує можливість реалізувати набуті знання на посадах 

керівника шкільного хору, вокального гуртка, ансамблю, оркестру та 

інших форм колективного музикування.  

Подальше навчання Можливість навчання за програми: 7 рівня НРК, 2 циклу FQ-EHEA та 7 
рівня EQF-LLL – за програмою другого (магістерського) рівня вищої 
освіти та/або набувати додаткові кваліфікації в системі післядипломної 
та неформальної освіти.. 

5.Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Програма орієнована на індивідуальну навчальну траєкторію здобувача 

та передбачає студентоцентрований і проблемно-орієнтований підхід 

завдяки теоретичній і практичній підготовці, самонавчанню. 

Форми освітнього процесу: групова, індивідуальна, самостійна робота, 

практична підготовка, контрольні заходи.  

Види навчальних занять: лекції, практичні та індивідуальні заняття, 

педагогічної практики, підготовку курсових робіт здійснюється через 

використання друкованих та електронних підручників, конспектів, 

методичних матеріалів, рекомендацій; через консультації з вчителями, 

викладачами, виконання індивідуально-творчих завдань, підготовки 

пошуково-творчих робіт, користування сучасними музично-

інформаційними технологіями, консультації, самостійна робота 

студентів, гурткова робота, студентська науково-дослідна та 

виконавська діяльність. 

Методи викладання та навчання: інформаційно-рецептивні, евристичний 

та проблемного викладання, практичні, рецептивно-репродуктивні, 

пояснювально-ілюстративні, проблемно-пошукові, дослідницькі, 

демонстраційний, мозковий штурм, кейс-стаді, аналіз та моделювання 

професійно-орієнтованих ситуацій, дистанційні (web-чат, web-

телефонію, zoom тощо). 

Оцінювання Система оцінювання навчальних досягнень студентів базується на 

аналізі знань та компетенцій, здійснюється за 100-бальною рейтинговою 

системою відповідно до Положення про організацію освітнього процесу 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Piojenn/Pro_organisaziyu_osvitnogoz_procesy.pdf


та Положення про організацію та проведення атестації» ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди. Оцінювання проводиться через такі види контролю з 

накопиченням отриманих балів, як поточний (усне та письмове 

опитування, тестування), проміжний (модулі, академконцерти); 

підсумковий (письмові екзамени, захист курсових робіт, показ творчих 

робіт з музичного мастерінгу, аранжування, залікові роботи, портфолію 

(плани-конспекти шкільних уроків, сценарії з музичного мистецтва, 

тематичні презентації Power-Point), захисти звітів з практик). 

Атестація передбачає кваліфікаційний іспит з музичного мистецтва та 

методики викладання музичного мистецтва, кваліфікаційний іспит з 

педагогіки та психології. 
6. Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у сфері професійної музично-педагогічної діяльності, що 

передбачає застосовування загальних психолого-педагогічних теорій і 

фахових методик музично-естетичного виховання, навчання, розвитку та 

характеризується комплексністю і невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність вільно володіти державною мовою в усній та письмовій 

формі; здатність до спілкування іноземними мовами. 

ЗК 2. Здатність до аналізу значних обсягів інформації, прийняття 

незалежних рішень, критичного мислення формулювання й 

відстоювання власної незалежної думки на основі логіки й аргументації.. 

ЗК 3. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати 

інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог 

сучасного суспільства знань з використанням сучасних цифрових 

технологій.  

ЗК 4. Здатність проектувати й реалізувати індивідуальну траєкторію 

особистісно-професійного саморозвитку, професійної самоосвіти 

впродовж життя. 

ЗК 5. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо, створювати 

умови для міжособистісної взаємодії на засадах толерантності, 

доброчесності, свідомого соціального вибору та прийняття рішень на 

демократичних принципах, здатність до орієнтування у соціальних 

ситуаціях; продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі та 

команді, дотримуючись етичних норм.  

ЗК 6. Здатність орієнтуватися в суспільно-політичному житті України, 

брати участь у функціонуванні громадянського суспільства на рівні 

місцевої громади та держави загалом. 

ЗК 7. Здатність усвідомлювати й поважати національно-культурні 

традиції України, культурне різноманіття сучасного українського 

суспільства, розуміти цінність культурного різноманіття як ресурсу для 

розвитку особистості й соціуму.  

ЗК 8. Ініціативність та підприємливість в організації, пропагуванні 

власної трудової діяльності з метою реалізації творчих мистецьких 

проєктів на основі економічної, правової грамотності в освітньому 

середовищі України та за її межами. Здатність до адаптації та дій в новій 

ситуації, усвідомлюючи значення професійної конкурентоспроможності. 

ЗК 9. Дотримання принципів здорового способу життя; здатність 

створювати умови для фізичного й психоемоційного розвитку учнів. 

Розуміння вікових, фізіологічних та психологічних особливостей 

розвитку дитини; здатність до впровадження здоров’язбережувальних 

технологій в освітній процес. 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Piojenn/Pro_organizaciyu_ta_provedennya_atestazii.pdf


Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК 1. Здатність користуватися символікою і сучасною термінологією 

музичної мови, цінувати українську мову як джерело національної 

музичної творчості, усвідомлювати її як засіб спілкування в світовому 

освітньому середовищі; вміти організовувати художньо-педагогічне 

спілкування з учнями в музично-педагогічному просторі. 
ФК 2. Розуміти взаємовплив наукових знань на естетичне осмислення 
людського культурно-мистецького досвіду; вміти застосовувати знання і 
уміння з циклу предметів загальної та професійної підготовки для 
вдосконалення музично-педагогічної діяльності  

ФК 3. Розуміти значущість інноваційних музично-інформаційних 

технологій у вирішенні творчих завдань з метою створення власного 

мистецького простору, впроваджуючи нові мистецькі ідеї на принципах 

доброчесності. 

ФК 4. Усвідомлювати значення самоосвіти й саморозвитку з метою 

підвищення методичної, педагогічних компетентностей, розширення й 

поглиблення професійних мистецьких знань та вмінь, удосконалення 

професійного рівня впродовж життя. 

ФК 5. Здатність розвивати власну емоційно-почуттєву сферу, методичну 

освіченість на основі сприйняття досягнень української та світової 

музичної культури; продукувати та реалізовувати методичні наробки та 

творчі ідеї в музично-мистецькому просторі, дотримуючись норм 

інтелектуальної і культурної власності. 
ФК 6. Здатність розкривати структурно-логічні зв’язки між музично-
педагогічними, культурологічними, спеціальними методичними 
поняттями, Здатність формувати в учнів предметні (спеціальні) 
компетентності: сприймання, творення, інтерпретування та оцінювання 
творів музичного мистецтва, орієнтування в мистецьких процесах 
минулого і сучасного в сучасному полікультурному світі, збереження і 
поширення національних мистецьких цінностей. 

ФК 7. Демонструвати музично-історичні, музично-теоретичні знання на 

основі художньо-педагогічного аналізу мистецтва, володіння сучасними 

методиками музичного виховання учнів різних вікових категорій. 

Здатність до перенесення системи фахових знань у площину 

навчального предмету «мистецтво» та «музичне мистецтво», 

структурування навчального матеріалу, проектування та організації 

власної діяльності. 
ФК 8. Володіти різними методиками удосконалення музично-
педагогічної, музично-виконавської діяльності на основі розуміння 
взаємозв’язку вікового та психофізіологічного розвитку дитини в 
процесі музичної діяльності в умовах реформування Нової української 
школи. Володіння виконавськими (інструментальні, вокально-хорові, 
диригентські), інтерпретаційними, артистичними уміннями; 
демонстрування виконавської надійності. 

ФК 9. Здатність до творчого самовираження у різних видах музично-

педагогічної діяльності, оволодіння методиками з сприймання, 

виконання, створення мистецтва, розробки творчих мистецьких 

продуктів на основі розвитку власної емоційно-почуттєвої сфери в 

процесі реалізації власних творчих ідей. 

ФК 10. Здатність організовувати індивідуальну/колективну 

підприємницьку музично-освітню діяльність; реагувати на можливості 

та комерційні ідеї, що мають культурну й мистецьку цінність з метою їх 

реалізації у власній музичній творчості. 
7. Програмні результати навчання 

ПРН 1. Виступає для учнів зразком граматично правильного, логічного, аргументованого усного 



та письмового мовлення державною та іноземними мовами. Добирає виразні вербальні та 

невербальні засоби, адекватні комунікативній ситуації в процесі обговорення музичної та 

мистецької проблематики, використовує їх в процесі спілкування з учнями, батьками в 

індивідуальній, груповій та колективній роботі. 

ПРН 2. Моделює зміст та здійснює музичну освіту з використанням сучасних ефективних 

методик і технологій музично-естетичного навчання, виховання і розвитку учнів, інтеграції 

різних видів мистецтва, розвитку критичного мислення. Оцінює та здійснює моніторинг 

результатів на засадах компетентнісного підходу, формує ціннісні ставлення учнів до української 

та світової мистецької спадщини. 

ПРН 3. Знаходить інформацію про перспективний вітчизняний та зарубіжний досвід, методики і 

технології музичного виховання, навчання, розвитку дітей і молоді, аналізує її та творчо адаптує 

до умов НУШ. 

ПРН 4. Організовує громадянсько-патріотичне та музично-естетичне виховання і розвиток дітей 

та учнівської молоді в різних видах (індивідуальні, групові, масові) позакласної, позашкільної 

роботи (гуртки, студії, мистецькі колективи), концертах, фестивалях, конкурсах та інших заходах 

культурно-мистецького спрямування.  

ПРН 5. Виявляє здатність до адекватної авторському задуму емоційної реакції на музику, має 

добре розвинений звуковисотний слух, метро-ритмічне чуття, ладове чуття, музичну пам’ять та 

вміє їх розвивати в учнів. 

ПРН 6. Демонструє інтегровані професійні музично-інструментальні, вокальні, диригентсько-

хорові вміння, артистизм, сценічну культуру в процесі музично-педагогічної та виконавської 

діяльності. 

ПРН 7 Орієнтується в інформаційному просторі світового музичного мистецтва, здійснює пошук 

і критично оцінює інформацію з історії та теорії музики, оперує нею у професійній музично-

педагогічній діяльності. Ефективно використовує наявні та створює (за потреби) нові електронні 

(цифрові) музично-освітні ресурси.  

ПРН 8. Обирає й використовує стратегії роботи на основі вивчення й урахування вікових та 

індивідуальних особливостей музичного розвитку учнів; залучає до різних видів музичної 

діяльності для сприяння розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності. Формує 

мотивацію учнів до пізнання музичного мистецтва та здійснює індивідуальний та 

диференційований підхід до організації їхньої музичної діяльності.  

ПРН 9 Етично, конструктивно та емоційно безпечно взаємодіє з учасниками музично-освітнього 

процесу, створює позитивну творчу атмосферу в класі, позакласній та позашкільній мистецькій 

діяльності. Застосовує різноманітні підходи до розв’язання проблем у музично-педагогічній 

діяльності 

ПРН 10. Реалізує суб’єкт-суб’єктну (рівноправну та особистісно зорієнтовану) взаємодію з усіма 

учасниками музично-освітнього процесу, концертної діяльності, мистецьких фестивалів і 

конкурсів, залучаючи батьків і митців на засадах партнерства.  

ПРН 11. Організовує безпечне освітнє музично-мистецьке середовище, використовуючи 

здоров’язбережувальні технології на основі врахування вікових та індивідуальних психологічних 

та фізіологічних особливостей учнів; забезпечує охорону дитячого голосу в освітньому процесі 

та в позаурочній музичній діяльності; дотримується санітарно-гігієнічних норм. 

ПРН 12. Розуміє значущість інноваційних музично-інформаційних технологій у вирішенні 

творчих завдань, критично добирає та результативно застосовує їх для створення власного 

мистецького-освітнього простору, генерування, розроблення та впровадження нових мистецьких 

ідеї на принципах доброчесності. 

ПРН 13. Усвідомлює значущість, визначає умови та ресурси, проєктує й реалізує індивідуальну 



траєкторію особистісно-професійного саморозвитку у сфері музичної педагогіки, професійної 

мистецької самоосвіти та виконавського самовдосконалення впродовж життя. 

ПРН 14. Розуміє фінансово-адміністративні принципи організації мистецьких заходів (концертів, 

конкурсів, фестивалів), знаходить організаційно-управлінські рішення, відповідає за них, 

розв’язує проблемні й непередбачувані задачі у галузі музично-педагогічної, творчої діяльності. 
8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Викладацький склад, залучений до реалізації програми відповідає 

ліцензійним умовам щодо провадження освітньої діяльності для 

відповідного рівня ВО (Додаток 16 до Ліцензійних умов), затверджених 

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 із 

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018. 

До професійної підготовки здобувачів вищої освіти залучені науково-

педагогічні працівники університету, факультету мистецтв з науковими 

ступенями та/або вченими званнями, а також висококваліфіковані 

спеціалісти: 9 докторів наук (з них 6 докторів педагогічних наук, 1 

доктор мистецтвознавства, 1 доктор філологічних наук, 1 доктор 

історичних наук), 18 кандидатів наук (14 канд. пед. наук; 1 кандидат 

мистецтвознавства; 1 канд. філолог. наук; 1 канд. біолог. наук; 1 канд. 

філософ. наук), 5 викладачів (з них 4 старших викладача); експерти-

практики з великим досвідом роботи у сфері культури та мистецтва 

(заслужені діячі мистецтв, заслужені та народні артисти України). 

Ефективності організації освітнього процесу сприяє якісний навчально-

допоміжний штат – концертмейстера (лауреати всеукраїнських та 

міжнародних конкурсів), лаборанти, завідувачі методкабінетами.  

З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники 

один раз на п’ять років проходять стажування. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Реалізації освітньої програми у повному обсязі сприяє матеріально-
технічне оснащення кабінетів, основний перелік яких включає: лекційні 
аудиторії, кабінети для індивідуальних занять, методичний кабінет, 
оркестровий клас, два концертних зали, три хореографічних зали, 
комп'ютерний клас з доступом до мережі Інтернет, що створюють умови 
для набуття студентами спеціальних компетентностей зі спеціальності 
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). Здійсненню якісного 
освітнього процесу студентів сприяє потужна технічна база факультету 
мистецтв, що включає мультімедіапроектор Benq Digital Projector, три 
рояля (Гербштадт, Блютнер, Естонія), 33 піаніно, три баяна, чотири 
акордеона, синтезатор «YAMAXA PSR», міді клавіатура, система 
акустичного підсилювання «PF - 1200 - IS», повний оркестровий набір 
народних інструментів (блок флейти -8 шт.; Цимбали -1 шт. домри 26 
шт.; балалайки – 26 шт.; Гуслі -1 шт.; барабани та інші шумові 
інструменти). Всі аудиторії оснащені музичними інструментами 
(фортепіано). Здобувачі освіти забезпечуються гуртожитками. 
Функціонують спортивний зал, спортивні майданчики, різноманітні 
спортивні секції і культурні центри. Пункти харчування пропонують 
якісне меню. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

– офіційний сайт ХНПУ імені Г.С. Сковороди (hnpu.edu.ua);  

– веб сторінка факультету мистецтв (Факультет мистецтв); 

 – точки бездротового доступу Інтернет (вул. Алчевських 29, вул 

Вілентинівська 2, пров. Фанінський 3);  

– наукова бібліотека, читальні зали (Наукова бібліотека);  

– навчально-інформаційний портал на базі платформи Moodle; 

– електронний архів-репозиторій ХНПУ імені Г.С. Сковороди (DSpace Media 

Repository);  

http://hnpu.edu.ua/
http://hnpu.edu.ua/uk/division/fakultet-mystectv
https://www.google.com/maps/place/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%93.+%D0%A1.+%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B/@50.0050539,36.2403342,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4127a0dcfff9f3c9:0x6ce5c434bcbd80a8!2z0YPQuy4g0JDQu9GH0LXQstGB0LrQuNGFLCAyOSwg0KXQsNGA0YzQutC-0LIsINCl0LDRgNGM0LrQvtCy0YHQutCw0Y8g0L7QsdC70LDRgdGC0YwsIDYxMDAw!3b1!8m2!3d50.0050505!4d36.2425229!3m4!1s0x4127a0dcffe1721d:0xadb9891c5253b132!8m2!3d50.004981!4d36.242652
https://www.google.com/maps/place/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D0%B8%D0%BC.+%D0%93.%D0%A1.+%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B/@50.0193971,36.3169277,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4127a75d45fb2407:0xd7a3916784eb1350!2zUGFya2luZyBsb3QsINCy0YPQu9C40YbRjyDQktCw0LvQtdC90YLQuNC90ZbQstGB0YzQutCwLCAyLCDQpdCw0YDQutGW0LIsINCl0LDRgNC60ZbQstGB0YzQutCwINC-0LHQu9Cw0YHRgtGMLCA2MTAwMA!3b1!8m2!3d50.0212721!4d36.3171959!3m4!1s0x4127a75cfc871e21:0xe268bc58cfc92ec!8m2!3d50.0199329!4d36.3185995
https://www.google.com/maps/place/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D0%B8%D0%BC.+%D0%93.%D0%A1.+%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B/@50.0193971,36.3169277,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4127a75d45fb2407:0xd7a3916784eb1350!2zUGFya2luZyBsb3QsINCy0YPQu9C40YbRjyDQktCw0LvQtdC90YLQuNC90ZbQstGB0YzQutCwLCAyLCDQpdCw0YDQutGW0LIsINCl0LDRgNC60ZbQstGB0YzQutCwINC-0LHQu9Cw0YHRgtGMLCA2MTAwMA!3b1!8m2!3d50.0212721!4d36.3171959!3m4!1s0x4127a75cfc871e21:0xe268bc58cfc92ec!8m2!3d50.0199329!4d36.3185995
https://www.google.com/maps/place/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D0%B8%D0%BC.+%D0%93.+%D0%A1.+%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B/@50.0181951,36.2352476,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4127a12922c22999:0xf1877dec7c2937fc!8m2!3d50.0183826!4d36.2361199
http://hnpu.edu.ua/uk/division/naukova-biblioteka-hnpu-imeni-gsskovorody
http://lms.hnpu.edu.ua/
http://dspace.hnpu.edu.ua/
http://dspace.hnpu.edu.ua/


– наукова та науково-технічна діяльність університету імені Г.С. Сковороди 

(Наукова та науково-технічна діяльність ХНПУ); 

– фахові наукові видання ХНПУ імені Г.С. Сковороди Фахові наукові видання 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди); 

 – Міжнародна наукова база даних Web of Science, Scopus, ScienceDirect 

(Доступ до міжнародних наукометричних баз) (Публікаційна активність НПП 

університету); 

– інформаційний пакет спеціальностей, зокрема зі спеціальності 014 Середня 

освіта (Музичне мистецтво) (На допомогу першокурснику); 

– Положення про організацію освітнього процесу в Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди 

(Pro_organisaziyu_osvitnogoz_procesy.pdf (hnpu.edu.ua);  

– навчально-методичні комплекси дисциплін (Освітня діяльність кафедри); 

– блоки дисциплін вільного вибору (http://smc.hnpu.edu.ua/studentu/dytsypliny-

za-vyborom/10-studentu/19-bloky-vilnogo-vyboru-bakalavry )  
9. Академічна мобільність 

Національна 

кредитна мобільність 

Регулюється Положенням про порядок реалізації права на академічну 

мобільність здобувачів вищої освіти, наукових і науково-педагогічних 

працівників ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

 

Міжнародна 

кредитна мобільність 

Здійснюється за посередництво Центру міжнародної, інноваційної і 
проєктної діяльності.  

Регулюється Положенням про порядок реалізації права на академічну 

мобільність здобувачів вищої освіти, наукових і науково-педагогічних 

працівників ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 
 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

У межах ліцензійного обсягу спеціальності та за умови попередньої 
мовленнєвої підготовки. 

Здійснюється за посередництво Центру міжнародної, інноваційної і 
проєктної діяльності.  

 

 

 

  

http://hnpu.edu.ua/uk/division/naukova-ta-naukovo-tehnichna-diyalnist-hnpu-imeni-gs-skovorody
http://journals.hnpu.edu.ua/
http://journals.hnpu.edu.ua/
http://hnpu.edu.ua/uk/division/dostup-do-mizhnarodnyh-naukometrychnyh-baz
http://hnpu.edu.ua/uk/division/publikaciyna-aktyvnist-npp-universytetu-scopus-ta-wos
http://hnpu.edu.ua/uk/division/publikaciyna-aktyvnist-npp-universytetu-scopus-ta-wos
http://hnpu.edu.ua/uk/na-dopomogu-pershokursnyku
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Piojenn/Pro_organisaziyu_osvitnogoz_procesy.pdf
http://hnpu.edu.ua/uk/osvitnya-diyalnist-kafedry-teoriyi-i-metodyky-mysteckoyi-osvity-ta-vokalno-horovoyi-pidgotovky
http://smc.hnpu.edu.ua/studentu/dytsypliny-za-vyborom/10-studentu/19-bloky-vilnogo-vyboru-bakalavry
http://smc.hnpu.edu.ua/studentu/dytsypliny-za-vyborom/10-studentu/19-bloky-vilnogo-vyboru-bakalavry
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Piojenn/Pro_poryadok_realisazii_prava_na_akadem_mob.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Piojenn/Pro_poryadok_realisazii_prava_na_akadem_mob.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Piojenn/Pro_poryadok_realisazii_prava_na_akadem_mob.pdf
http://hnpu.edu.ua/uk/division/intercoop
http://hnpu.edu.ua/uk/division/intercoop
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Piojenn/Pro_poryadok_realisazii_prava_na_akadem_mob.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Piojenn/Pro_poryadok_realisazii_prava_na_akadem_mob.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Piojenn/Pro_poryadok_realisazii_prava_na_akadem_mob.pdf
http://hnpu.edu.ua/uk/division/intercoop
http://hnpu.edu.ua/uk/division/intercoop


2. Структурно-логічна схема 

2.1 Перелік освітніх компонентів 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, атестація) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОК 

Цикл загальної підготовки 

ОК 1. Політично-правові студії 3 Залік  

ОК 2. 
Основи підприємництва та менеджменту в 

мистецькій освіті 
3 Іспит 

ОК 3. Філософія 3 Іспит  

Усього 9  

Цикл професійної підготовки 

ОК 4. Педагогіка 10 Іспит 

ОК 5. Психологія 3 Іспит  

ОК 6. Сольфеджіо 3 Іспит  

ОК 7. Теоретичні основи гармонії 3 Іспит  

ОК 8. Історія зарубіжної музики 4 Іспит  

ОК 9. Історія української музики  7 Іспит  

ОК 10. Шкільне хорознавство 3 Іспит  

ОК 11. Методика музичного виховання з практикумом 15 Іспит 

ОК 12. Хоровий клас 20 Залік 

ОК 13. Хорове диригування 7 Іспит 

ОК 14. Постановка голосу 6 Іспит  

ОК 15. Основний музичний інструмент 8 Іспит  

ОК 16. Оркестровий клас 11,5 Залік 

Усього 100,5  

Курсова робота  

ОК 17. Курсова з методики музичного виховання 3 Залік 

Усього 3  

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

ОК 18. 
Безперервна пропедевтична педагогічна практика  

у закладах середньої освіти 
3 Залік  

ОК 19. 
Організаційно-виховна педагогічна практика  

в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку  
6 Залік  

ОК 20. 
Педагогічна практика у закладах загальної та 

спеціалізованої середньої освіти 
13,5 Залік  

Усього 22,5  

Загальний обсяг обов’язкових компонентів: 135  

 Вибіркові дисципліни (ВД) 45  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 180 



2.2. Структурно-логічна схема ОП 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти  
Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється на основі «Положення про організацію та проведення атестації на здобуття освітнього 

ступеня „бакалавр” і „магістр”» [Pro_organizaciyu_ta_provedennya_atestazii.pdf (hnpu.edu.ua)], а також «Положення про випускну кваліфікаційну 

роботу здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди» 

[http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Piojenn/pro_kvalifikaziuny_robory.pdf].  

Підсумкова атестація складається із двох кваліфікаційних іспитів:  

1. Кваліфікаційний іспит з педагогіки та психології;  

2. Кваліфікаційний іспит з музичного мистецтва та методики викладання музичного мистецтва. 

Вони є комплексною перевіркою рівня відповідності досягнутих результатів навчання. 

Атестація завершується видачою документа встановленого зразка про присудження ступеня БАКАЛАВРА  

  

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Piojenn/Pro_organizaciyu_ta_provedennya_atestazii.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Piojenn/pro_kvalifikaziuny_robory.pdf


4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми «Середня освіта (Музичне мистецтво)» 

 
 ОК 

1 
ОК 

2 
ОК 

3 
ОК 

4 
ОК 

5 
ОК 

6 
ОК 

7 
ОК 

8 
ОК 

9 
ОК 

10 
ОК 

11 
ОК 

12 
ОК 

13 
ОК 

14 
ОК 

15 
ОК 

16 

ОК 

17 

ОК 

18 

ОК 

19 

ОК 

20 

ІК 1 + + + + + + + + + + + + + + +   + + + 

 
ЗК 1 + +  +  + + + + + + +  +   + + + + 
ЗК 2 +  + + + + + + + + + + +  +  + + + + 
ЗК 3 + +   + + + + + + + +   +  + +  + 
ЗК 4 + + + + + + + + + + + + + + + +  +  + 
ЗК 5 + +  + + + + + + + + + +   + + + + + 
ЗК 6 + + +       +  +   +     + 
ЗК 7 + + +  +   + + + + + + + + + + + + + 
ЗК 8 + +   +     + + + + +   +   + 
ЗК 9  +  + +     + + + + +  + + + + + 

 
ФК 1 + +  +  + + + + + + + + + + + + + + + 
ФК 2  + + + + + + + + + + + +     +  + 
ФК 3  +  +  + + + + + + +     + + + + 

ФК 4 + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + 

ФК 5 + + + + + + + + + + + +  + +  +   + 

ФК 6   + +  + + + + + + + + +  + + +  + 

ФК 7  +  +  + + + + + + + + + +  + +  + 

ФК 8    + +     + + + + + + + +   + 

ФК 9  +   + + + + + + + + + + + +   + + 

ФК 10 + +          +  +    +  + 

ІК – Інтегральна компетентність; ЗК – Загальні компетентності ФК – Спеціальні (фахові) компетентності; ОК – освітній компонент; ВБ – вибіркова дисципліна 
  



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої 

програми «Середня освіта (Музичне мистецтво» 

 

 ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

ОК 

10 

ОК 

11 

ОК 

12 

ОК 

13 

ОК 

14 

ОК 

15 

ОК 

16 

ОК 

17 

ОК 

18 

ОК 

19 

ОК 

20 

ПРН 1  +  + + + + + + + + + + +    + + + 
ПРН 2  + + +  + + + +  + +     +   + 
ПРН 3  +  + + + + + + + + + +  +  + +  + 
ПРН 4 + +  +  + + + +  + +  + + +   + + 
ПРН 5  +   + + + + + + + + + + + +  +  + 
ПРН 6  +  +  + + + +  + + +  + +  +  + 
ПРН 7  + + + + + + + + + + + +  +  + +  + 
ПРН 8 + + + +  +  + +  + + + +   +  + + 
ПРН 9 + +  +  + + + + + + + +  + + +  + + 
ПРН 10 + +  +       + + + + + +  +  + 
ПРН 11  +   + +    + + + + +  +   + + 
ПРН 12 +  + + + + + + + + + + +  +  + + + + 
ПРН 13 + + + +  + + + + + + + + +  +  +  + 
ПРН 14 + + +         + + +   + +  + 

ОК – освітній компонент; ВБ – вибіркова дисципліна; ПРН – програмні результати навчання. 

 


