
ПРОЄКТ  

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені Г.С. СКОВОРОДИ  

 

УХВАЛЕНО  

Вчена рада університету  

протокол № ___   

від   «   »             2022 р.  

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Керівник проектної групи гарант 

освітньої програми зі спеціальності  

025 Музичне мистецтво 

доктор педагогічних наук, професор 

_________________ О. Матвєєва  
(підпис)  

від «    » _______ 2022 р.  

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО (ФОРТЕПІАНО)»  
(назва освітньої програми)  

 

другий (магістерський)               
 (назва рівня вищої освіти)  

 

Магістр 
 (назва ступеня, що присвоюється)  

 

 

галузь знань                        02 Культура і мистецтво 

 (шифр та назва галузі знань) 

 

спеціальність   025 Музичне мистецтво 
 (код та найменування спеціальності) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор Харківського національного  

педагогічного університету імені  

Г.С. Сковороди 

 ________________ Юрій БОЙЧУК 

 від «___ » _______ 2022 р

. 

 

 

 

 

 Харків – 2022 



ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 

 освітньої програми  

Проректор з навчально-наукової роботи     __________________В. Борисов  

Завідувач науково-методичного центру 

організації освітнього процесу                     _________________ Т. Грановська 

Гарант освітньої програми                            __________________ О. Матвєєва  

Декан факультету мистецтв                          ____________________ А. Губа  

Голова Спілки студентів  

та молоді факультету                                     _________________ А. Гомович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕДМОВА 

ВНЕСЕНО 

кафедрою музично-інструментальної підготовки вчителя Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

 

РЕКОМЕНДОВАНО  

науково-методичною комісією факультету протокол №  

від «  »            2022 р.  

 

Вченою радою факультету протокол №   

від «    »          2022 р.  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням Вченої ради університету протокол №  від «    »           2022 р.  

 

РОЗРОБЛЕНО  

проектною групою у складі: 

 

РОЗРОБЛЕНО 

проектною групою у складі: 

 

1. Калашник Марія Павлівна, доктор мистецтвознавства, професор, 

професор кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди, заслужений діяч мистецтв України; 

2. Корчагіна Ганна Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди; 

4. Ісайкова Олена Олександрівна, магістрантка 2 року навчання за 

спеціальністю 014 Середня освіта Музичне мистецтво ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди; 

5. Чередниченко Ольга Вікторівна кандидат мистецтвознавства, голова 

предметно-циклової комісії «фортепіано» Харківського музичного училища 

ім. Б. М. Лятошинського.  

 

 

РЕЦЕНЗІЇ-ВІДГУКИ зовнішніх стейкхолдерів: 

1. Терещенко Л. В., директор Департаменту культури і туризму ХОДА 

(стейкхолдер); 

2. Сафонова Т. В., директор КПСМ навчального закладу «Дитяча школа 

мистецтв №7», м. Харків (стейкхолдер); 

3. Скотник І. М., директор музичної школи Близнюківської селещної ради 

(стейкхолдер). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Профіль освітньої програми «Музичне мистецтво (фортепіано)»  

зі спеціальності 025 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 

Ступінь вищої освіти – Магістр; 

Кваліфікація освітня: Магістр музичного мистецтва за 

спеціалізацією «фортепіано». 

Офіційна назва освітньої 

Програми 

Музичне мистецтво (фортепіано). 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

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

Наявність акредитації первинна 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, EQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 
рівень 

Передумови Наявність освітнього рівня «бакалавр»/«спеціаліст»/«магістр». 
Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди», 
затвердженими Вченою радою університету.   

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

2021–2023 рр. 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої програми 

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

2.Мета освітньої програми 

Підготовка компетентних, конкурентоспроможних фахівців, здатних здійснювати професійну 
діяльність у закладах галузі культури і мистецтва, спеціалізованої та професійної музичної освіти, 
інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних 
контекстах, що передбачає володіння загальними та фахово атрибутивними компетентностями, 
застосування певних теорій та методів концертно-виконавської, музикознавчої, дослідницької, 
педагогічної діяльності.  

3.Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за наявності)) 

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» 

Спеціальність 025 «Музичне мистецтво» 
Спеціалізація «Фортепіано» 

Об’єктом вивчення є методологічні, теоретичні та практичні 

проблеми музичного мистецтва, створення інтерпретаційних версій 

музичних творів, концертне виконавство, педагогічна майстерність в 

галузі музичної освіти.  
Мета навчання – підготовка високопрофесійних фахівців, які 
володіють навичками концертно-виконавської, музикознавчої, 
дослідницької, педагогічної діяльності у сфері музичного мистецтва.  
Теоретичний зміст предметної області – концепції, поняття, 
принципи практичного вдосконалення музичної та педагогічної 
діяльності.  
Методи, методики та технології – методи та методики створення 
виконавської, музикознавчої інтерпретаційної версії музичного 
твору та творчої педагогічної діяльності.  
Інструменти та обладнання – музичний інструментарій, джерельна 

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


база, програмне забезпечення, мультимедійні засоби. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма комбінованої орієнтації (академічна, 
прикладна), що зорієнтована на формування професійних 
компетентностей магістра музичного мистецтва, на самостійну 
творчу, практичну діяльність як викладача фортепіано та 
концертмейстера.  

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Спеціальна освіта в галузі музичного мистецтва  

Основний фокус ОП – проектування і здійснення освітнього 

процесу в галузі культури і мистецтва в умовах спеціалізованої та 

професійної музичної освіти. Програма передбачає концертну і 

культурно-просвітницьку діяльність здобувачів, увагу до діяльності 

піаністів як викладачів та концертмейстерів для отримання 

відповідної кваліфікації.  

Підготовка магістрів музичного мистецтва за фахом: фортепіано.  

Ключові слова: музичне мистецтво, фортепіанне виконавство, 
концертмейстерська діяльність, музична педагогіка.  

Особливості програми Програма зорієнтована на поглиблену професійну підготовку 

магістрів музичного мистецтва, формуванні фахових 

компетентностей у процесі вивчення педагогіки та психології 

вищої школи, методології наукових досліджень у галузі 

мистецтвознавства і музичної педагогіки, історії фортепіанного 

виконавства, методики викладання фортепіано у ЗВО, з акцентом 

на формуванні виконавських та педагогічних компетентностей 

викладача фортепіано, що передбачає виробничу (у 

спеціалізованому мистецькому навчальному закладі) та науково-

педагогічну практики. ОП передбачає широку участь здобувачів 

вищої освіти у музично-просвітницьких і концертних заходах. 

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Сфера працевлаштування випускників – заклади культури і 

мистецтва різних рівнів, заклади спеціалізованої музичної освіти, 

загальної середньої освіти, адміністративні та управлінські 

структури галузі, державні та приватні освітні установи. 

Згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 (із 

змінами) магістр музичного мистецтва здатний виконувати 

професійну роботу як:  

1229.6 - Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та 

спорту 

2310.2 – викладач* (за спеціалізацією) вищого навчального закладу 

2320 - викладач-інструменталіст (спеціальних інструментів)  

2320 - викладач професійного навчально-виховного закладу 

2359 - Методист позашкільного закладу 

2453.2 - Акомпаніатор  

2453.2 - Концертмейстер-піаніст 

2455.2 - Керівник музичний  

2455.2 - Методист культурно-освітнього закладу  

3340 - Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів  

3474 - Організатор концертів і лекцій  

3476 - Організатори у сфері культури та мистецтва  

3479 - Інші фахівці у сфері культури та мистецтва 

Подальше навчання Можливість навчання за програмами: 8 рівня НМК, третього циклу 



EQ-EHEA та 8 рівня EQFLLL.  

Випускники мають право продовжувати навчання на третьому 
освітньо-науковому рівні вищої освіти за ступенем доктор філософії, 
доктор мистецтв чи в асистентурі-стажуванні, а також набувати 
додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих.  

5.Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, на засадах системного, 

особистісно-орієнтованого, компетентнісного, індивідуально-творчого, 

інтегративного, диференційованого та інших підходів, що реалізуються в 

індивідуальних та групових формах роботи, засноване на системному поєднанні 

теоретичного і практичного навчання. 

Форми організації навчального процесу:  

– теоретичні (лекції; семінарські; консультації з викладачами; самостійне 

опрацювання студентами теоретичного та нотного навчального матеріалу (робота 

з нотним текстом, підручниками, навчальними посібниками, пошук інформації в 

Інтернет-ресурсах); відвідування майстер-класів провідних музикантів України 

та зарубіжжя;  

– практичні (індивідуальні заняття, заняття в малих групах, у комп’ютерних 

класах, практика – науково-педагогічна та виробнича; студентські творчі покази, 

концерти, благодійні виступи; участь у науково-практичних конференціях; 

проведення власного щорічного Міжнародного фестивалю «Art-Dominanta»).  

Методи організації навчального процесу: загальнонаукові; педагогічні.  

Стилі взаємодії суб’єктів освітнього процесу: художньо-творчий; демократично-

толерантний; профорієнтаційно-діяльнісний.  

Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи 

студентів здійснюється через університетське віртуальне освітнє середовище. 

Дистанційне навчання здійснюється за допомогою систем: Moodle; Портал 

дистанційної освіти Moodle ХНПУ –http://lms.hnpu.edu.ua/ 

Оцінювання Внутрішня система моніторингу якості освіти передбачає: поточний контроль 

(усне та письмове опитування, тестування, ректорські контрольні заміри знань, 

творчі випробування, поточні модульні контрольні зрізи); підсумковий 

контроль (іспити, заліки, залікові роботи, захисти звітів з практик, звітні 

концерти), які оцінюються відповідно до уніфікованої системи нарахування 

балів. Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного 

захисту кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену.  

6. Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентніст

ь 

Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у процесі 

професійної діяльності у галузі музичного мистецтва, музичної педагогіки та 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в 

теорії, історії музики, виконавстві, у педагогіці, на основі застосування 

спеціалізованих концептуальних знань, умінь та навичок, теорій та методів 

даної предметної галузі. 

Загальні 

компетент

ності (ЗК)  

ЗК1 Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК2 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК3 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК4 Здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій, до 

пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК5 

 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до критичного 

осмислення, систематизації, прогнозування, усвідомлення мети діяльності та 

вибору шляхів її досягнення. 

ЗК6 Здатність затосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК7 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 



ЗК8 Здатність виявляти розвинуті комунікативні та адаптивні особистісні 

властивості, працювати і взаємодіяти з іншими людьми у різних творчих 

ситуаціях, працювати в команді. 

ЗК9 Здатність працювати у міжнародному контексті. 
ЗК10 Здатність працювати самостійно, застосовувати методи та засоби пізнання, 

навчання та самоконтролю, володіння культурою мислення для автономного 
розв’язання проблем у нових або незнайомих середовищах за наявності 

неповної або обмеженої інформації 

Фахові 

компетент

ності 

спеціальн

ості (ФК) 

ФК1 Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати власні художні концепції 

у сфері музичного виконавства, музикознавства, музичної педагогіки та 
свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими 

традиціями. 
ФК2 Здатність усвідомлювати процеси розвитку музичного мистецтва в 

історичному контексті у поєднанні з естетичними ідеями конкретного 
історичного періоду. 

ФК3 Здатність розробляти та реалізовувати творчі проекти по створенню та 

інтерпретації музики. 
ФК4 Здатність створювати власні оригінальні виконавські інтерпретації творів 

композиторів різних стилістичних епох та національних шкіл. 
ФК5 Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та 

застосовувати її для теоретичної, виконавської, педагогічної інтерпретації 
художніх образів; проводити порівняльний аналіз виконавських інтерпретацій, 

у тому числі з використанням можливостей радіо, телебачення, Інтернету; 

висловлювати й аргументувати власні оцінні судження і позиції. 
ФК6 Здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської майстерності 

та спроможність до вирішення складних проблем професійної діяльності 

(навчальних, педагогічних, концертно-виконавських). 
ФК7 Здатність взаємодіяти з аудиторією, вільно і впевнено репрезентувати власні 

виконавські інтерпретації під час публічного виступу у межах сольної та 
концертмейстерської діяльності. 

ФК8 Здатність викладати спеціальні дисципліни у закладах освіти з урахуванням 

цілей навчання, вікових та індивідуальних особливостей здобувачів освіти.  
ФК09 Здатність застосовувати на практиці знання з музичної педагогіки, методики 

викладання фортепіано, прийомів підготовки до публічного концертного 
виступу  на основі знань з теорії та історії інструментально-виконавського 

мистецтва, інструментально-педагогічного репертуару та володіння методами 

роботи над творами різної форми, жанру, стилю. 
ФК10 Здатність оперувати базовими знаннями з педагогіки і психології вищої школи, 

професійною термінологією в сфері фахової діяльності викладача фортепіано, 

концертмейстера та реалізувати їх у навчальній і професійній діяльності.  
ФК11 Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків. 
ФК12 Здатність виконувати наукові дослідження як у складі дослідницької групи, так 

і самостійно; здійснювати авторську діяльність в колективних збірниках та 

монографіях в галузі музичної культури, мистецтва та педагогіки. 
7. Програмні результати навчання 

ПРН 01. Здобувач вищої освіти повинен: 

володіти професійними навичками виконавської, творчої та педагогічної 

діяльності 

ПРН 02. володіти концертмейстерськими та ансамблевими виконавськими навичками, 

здатністю до організації роботи соліста-виконавця та концертмейстера у 

концертно-виконавському та репетиційному процесах.  

ПРН 03. аналізувати й інтерпретувати соціальні та культурно-мистецькі явища і процеси, 



аргументувати власні оцінні судження.  

ПРН 04. створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні концепції у сфері 

музичного виконавства, музикознавства, музичної педагогіки 

ПРН 05. розробляти та реалізовувати творчі проєкти по створенню та інтерпретації 

музики, працювати в команді (творчому колективі). 

ПРН 06. збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та створювати власні 

оригінальні виконавські інтерпретації творів композиторів різних стилістичних 

епох та національних шкіл 

ПРН 07. демонструвати достатньо високий рівень виконавської майстерності та 

спроможність до вирішення складних проблем професійної діяльності 

ПРН 08. проводити порівняльний аналіз виконавських інтерпретацій, у тому числі з 

використанням можливостей радіо, телебачення, Інтернету; ефективно 

використовувати інформаційні технології у соціальній та професійній 

діяльності. 

ПРН 9. взаємодіяти з аудиторією, вільно і впевнено репрезентувати свої виконавські 

інтерпретації під час публічного виступу 

ПРН 10. викладати спеціальні дисципліни в закладах освіти з урахуванням цілей 

навчання, вікових та індивідуальних особливостей здобувачів освіти, добирати 

ефективні й педагогічно доцільні форми та методи роботи  

ПРН 11. застосовувати на практиці знання з музичної педагогіки, методики викладання 

фортепіано, прийомів підготовки до публічного концертного виступу, 

формувати навчальний репертуар студента для занять в інструментальному 

класі. 

ПРН 12. оперувати базовими знаннями з педагогіки і психології вищої школи, 

професійною термінологією в сфері фахової діяльності викладача фортепіано, 

концертмейстера 

ПРН 13. використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків 

ПРН 14. виконувати наукові дослідження як у складі дослідницької групи, так і 

самостійно; здійснювати авторську діяльність в колективних збірниках та 

монографіях в галузі музичної культури, мистецтва та педагогіки 

ПРН 15. вільно володіти українською мовою та культурою мовлення, бути готовим до 

спілкування іноземною мовою. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Ресурсне забезпечення відповідає ліцензійним вимогам. До реалізації програми 

залучаються науково-педагогічні працівники університету з науковими 

ступенями та/або вченими званнями, а також висококваліфіковані спеціалісти: 3 

доктори наук, 2 кандидати наук. З метою підвищення фахового рівня всі 

науково-педагогічні працівники один раз на п’ять років проходять стажування. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Для здійснення професійної підготовки здобувачів за ОП створені відповідні 
умови. На 1 студента припадає 2,45 кв. м. навчальних приміщень, що відповідає 
вимогам, згідно Постанови КМ № 347 від 10.05.2018 р.. ОП забезпечена 
навчальним планом, навчальними програми та навчально-методичними 
комплексами. Факультет має лекційні аудиторії, кабінети для індивідуальних 
занять, методичний кабінет, комп’ютерний клас з доступом до мережі Інтернет, 
оркестровий клас, 2 концертних зали, фонд музичних інструментів; 3 роялі; 33 
фортепіано; 3 баяни; 4 акордеона; інструментарій для народного оркестру (28 
пюпітрів; 26 балалайок; 1 віолончель;1 гуслі; 1 цимбали – «Прима»; 26 домр; 8 
блокфлейт); пульт мікшерний – Behringer – MX – 1602; синтезатор «YAMAXA 
PSR» – 630; 2 колонки «Emenense TOP – 15»; посилювач звуку «PF – 1200 – IS; 
мультімедіапроектор Benq Digital Projector. В університеті функціонує наукова 
бібліотека http://hnpu.edu.ua/uk/division/naukova-biblioteka-npu-imeni-gsskovorody 
(6 залів на 324 посадкових місць). На факультеті існує нотно-музична бібліотека 



(8104 примірників), з них: навчальної літератури - 42%; нотно-музичної – 38%; 
наукової літератури - 20%. З будь-якого комп’ютера університету є доступ до 
бази даних Web of Science та Scopus, що створюють умови для набуття 
студентами спеціальних компетентностей. Соціальна інфраструктура ЗВО: 3 
гуртожитки, 6 їдальнь у різних корпусах. Організовано медичне обслуговування 
студентів у міській поліклініці №20 та пункті невідкладної медичної допомоги 
(гуртожиток №3). 

Інформаційне 

та навчально – 

методичне 

забезпечення 

–офіційний сайт ХНПУ імені Г.С. Сковороди; 

 – веб сторінка факультету мистецтв;  

– точки бездротового доступу Інтернет;  

– наукова бібліотека, читальні зали; 

 – навчально-інформаційний портал на базі платформи Moodle; 

 – електронний архів-репозиторій ХНПУ імені Г.С. Сковороди; 

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

 – міжнародна наукова база даних Web of Science (наказ №1286 від 19.09.2017 р. 

Про надання доступу ВНЗ і науковим установам до електронних наукових баз 

даних); 

 

 – Інформаційний пакет спеціальностей, зокрема зі спеціальності «Музичне 

мистецтво (фортепіано)» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі 

знань 02 Культура і мистецтво забезпечена на 100%: 

 – навчальними програми дисциплін;  

 робочими програми дисциплін; 

 планами семінарських, практичних занять;  

 методичними вказівками до виконання самостійних робіт й тематикою 

контрольних робіт;  

 програмами практик;  

 методичними вказівками до виконання кваліфікаційної роботи;  

 критеріями оцінювання навчальних досягнень здобувачів;  

 фаховими виданнями; 

– силабусами 

9. Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Оцінювання результатів навчання приведено у відповідність до європейської 

кредитної системи і співвідносне із національною шкалою оцінювання, що 

уможливлює взаємозарахування кредитів між ЗВО України.  

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Взаємозамінність залікових кредитів, участь у програмі подвійного 
дипломування та закордонного стажування  
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди має 
укладені договори з 20 університетами світу, зокрема у межах спеціальності 025 
Музичне мистецтво:  
 Договір про співпрацю з Хебейським педагогічним університетом (КНР)  
 Договір про співробітництво з Ханьшанським педагогічним університетом 
(КНР)  

Навчання 

іноземних 

здобувачів 

вищої освіти 

Навчання іноземних студентів може здійснюватися згідно з вимогами чинного 
законодавства і Правил прийому на навчання до ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

іноземців й осіб без громадянства / Admission rules of H.S.Skovoroda Kharkiv 
National Pedagogical University for foreigners and stateless persons 9 
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Priimalna/2019/Umovy%20PravylaH 
NPU%2 02019/PriyomInozemciv2019.pdf 



2. Структурно-логічна схема 

2.1 Перелік освітніх компонентів 
 

 

Код 

н/д 

Компоненти освітньо-професійної програми 

(навчальні дисципліни, курсові проєкти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

1. Теоретична підготовка 

Цикл загальнонаукової, гуманітарної та мовної підготовки 

ОК1 Інноваційна педагогіка 5 іспит 

ОК2 Психологія (за професійним спрямуванням) 3 залік 

ОК3 Філософія культури 3 залік 

ОК4 Іноземна мова 3 іспит 

Цикл професійної (спеціальної) підготовки 

ОК5 Фортепіано 7 іспит 

ОК6 Практикум з фортепіано 8 залік 

ОК7 Концертмейстрський клас 5,5 іспит 

ОК8 Практикум з концертмейстерської майстерності 7 іспит 

ОК9 Методика викладання фортепіано у ЗВО 3 іспит 

ОК10 Історія світового та українського мистецтва 3 залік 

ОК11 Методологія наукових досліджень у галузі 

мистецтвознавства і музичної педагогіки 

3 залік 

Усього: 38 

Вибіркові компоненти ОП 

ВБ Цикл загальної підготовки   

 Дисципліна за вибором здобувача 3  

ВБ Цикл професійної підготовки   

 Дисципліни за вибором здобувача 20  

Усього: 23 

2. Практична підготовка 

ОК 12 Науково-педагогічна практика 6 залік 

ОК 13 Виробнича практика 6 залік 

 Усього: 12 

Атестація 

 Підготовка та захист кваліфікаційної роботи 4,5  

Усього: 4,5 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ 

90 

 



2.2. Структурно-логічна схема вивчення освітніх компонентів 

 

 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

  
Атестація випускників освітньо-професійної програми «Музичне мистецтво 

(фортепіано)» за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 «Культура та 

мистецтво» проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та 

атестаційного екзамену з фортепіано та концертмейстерського класу. 

Атестація випускників освітньої програми «Музичне мистецтво (фортепіано)» 

спеціальності 025 «Музичне мистецтво»  завершується видачею документа державного 

зразка про присудження ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр музичного 

мистецтва за спеціалізацією «фортепіано». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 
 
 
 
 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей 
компонентам освітньої програми 

 

 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 

ІК1     + + + + + + + + + 

ЗК1 + + +  + + + + + + + + + 

ЗК2    +          

ЗКЗ + + + + + + + + + + + + + 

ЗК4 + + + + + + + + + + + + + 

ЗК5 + + + + + + + + + + + + + 

ЗК6      +  +    + + 

ЗК7 + + + + + + + + + + + + + 

ЗК8     + + + + + + + + + 

ЗК9    +        + + 

ЗК10 + + + + + + + + + + + + + 

ФК1      + + + +    + + 

ФК2     + + + + + + + + + 

ФКЗ     + + + +    + + 

ФК4     + + + +     + 

ФК5     + + + + + + + + + 

ФК6     + + + +     + 

ФК7     + + + +     + 

ФК8  + +      +   +  

ФК9      +  + +   + + 

ФК10 + + + + + + + + + + + + + 

ФК11 + + + + + + + + + + + + + 

ФК12           +   

 

 

  



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньо-професійної програми 

 

 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 

ПРН01     + + + + + + + + + 

ПРН02     + + + +    + + 

ПРН03     + + + + + + + + + 

ПРН04     + + + + +   + + 

ПРН05     + + + +    + + 

ПРН06     + + + +     + 

ПРН07     + + + +     + 

ПРН08     + + + + +   + + 

ПРН09     + + + +     + 

ПРН10  + +      +   +  

ПРН11     + + + + +   + + 

ПРН12  + +  + + + + +   +  

ПРН13 + + + + + + + + + + + + + 

ПРН14           +   

ПРН15 + + + + + + + + + + + + + 
 
 
 
 
 


