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І Преамбула 

 

Стандарт вищої освіти. Другий (магістерський рівень) вищої освіти. Ступінь 

«магістр».  Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»,  спеціальність 025 

«Музичне мистецтво». 

 

Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 

04.03.2020 р. № 368. 

 

Розробники стандарту члени підкомісії зі спеціальності 025 «Музичне 

мистецтво» науково-методичної комісії з культури і мистецтва сектору вищої 

освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України:  

 

Соколовський Юрій Анатолійович, кандидат педагогічних наук, професор 

кафедри скрипки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка 

(голова підкомісії);  

Турнєєв Сергій Петрович, декан виконавсько-музикознавчого факультету, 

професор кафедри композиції і інструментування Харківського національного 

університету мистецтв імені І. П. Котляревського  (заступник голови підкомісії); 

Тимченко-Бихун Інна Анатоліївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, 

завідувач кафедри історії музики Київського інституту музики імені Р. М. Гліера 

(секретар підкомісії); 

Ринденко Оксана Валеріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, заступник 

декана фортепіанного факультету Національної музичної академії імені 

П. І. Чайковського (голова комісії з галузі 02 «Культура і мистецтво»);  

Мартинюк Тетяна Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор, 

завідувач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ Переяслав-

Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди; 

Медведик Юрій Євгенович, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач 

кафедри музикознавства Львівського національного університету імені Івана 

Франка; 

Остапенко Лариса Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

академічного хорового мистецтва Київського національного університету 

культури і мистецтв; 

Хіль Олена Михайлівна, кандидат мистецтвознавства, декан фортепіанно-

теоретичного факультету, доцент кафедри спеціального фортепіано Одеської 

національної музичної академії імені А. В. Нежданової; 

Щепакін Василь Михайлович, кандидат мистецтвознавства, доцент, заступник                                                                 

декана факультету музичного мистецтва Харківської державної академії 

культури. 

 

Стандарт розглянуто та схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 025 

«Музичне мистецтво»  науково-методичної комісії з культури і мистецтва 

сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки 

України 19.05.2017 р.,  протокол № 5.   
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Стандарт розглянуто на засіданні сектору вищої освіти Науково-методичної ради 

Міністерства освіти і науки України (протокол № 22 від 07.06.2018 р.). 

 

Фахову експертизу проводили: 

1. Шип Сергій Васильович, доктор мистецтвознавства, професор кафедри 

музичного мистецтва і хореографії Південноукраїнського національного 

педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. 

2. Баженов Анатолій Іванович, професор, народний артист України, лауреат 

Національної премії України імені Т. Г. Шевченка, соліст Національного 

будинку органної та камерної музики, перший скрипаль квартету імені 

М. В. Лисенка.   

3. Сивохіп Володимир Степанович, кандидат мистецтвознавства, заслужений 

діяч мистецтв України, генеральний директор Львівської національної 

філармонії.   

 

Методичну експертизу проводили: 

1. Калашнікова Світлана Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, 

директор Інституту вищої освіти НАГІН України; національний експерт з 

реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+. 

 

2. Таланова Жаннета Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, старший 

науковий співробітник, менеджер з аналітичної роботи Національного Еразмус+ 

офісу в Україні. 

 

Стандарт розглянуто Міністерством культури України та Федерацією 

роботодавців України. 

 

Стандарт розглянуто після надходження всіх зауважень та пропозицій та 

схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво» 

науково-методичної комісії №3 з культури і мистецтва Науково-методичної ради 

Міністерства освіти і науки України (протокол № 5 від 22.11.2018 р.). 

 

Стандарт погоджено на засіданні Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти (протокол від18.02.2020 р. № 4) 
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ІІ Загальна характеристика 

 

Рівень вищої 

освіти 

Другий (магістерський) рівень 

 

Ступінь вищої 

освіти 

Магістр 

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» 

Спеціальність 025 «Музичне мистецтво» 

Форми 

навчання 

Обмежень щодо форм навчання немає.  

Освітня 

кваліфікація  

Магістр музичного мистецтва за спеціалізацією  

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти – Магістр 

Спеціальність – 025 Музичне мистецтво 

Спеціалізація – (зазначається за наявності) 

Освітня програма – (зазначити назву) 

Опис 

предметної 

області 

Об’єктами вивчення є сукупність феноменів і проблем 

музичного мистецтва, створення та інтерпретація продуктів 

музичної творчості, концертне виконавство, педагогічна 

майстерність в галузі музичної освіти.  

Мета навчання – підготовка високопрофесійних 

фахівців, які володіють навичками концертно-виконавської / 

композиторської / диригентської / музикознавчої / 

дослідницької / педагогічної / звукорежисерської / 

менеджерської у сфері музичного мистецтва. 

       Теоретичний зміст предметної області: концепції, 

поняття, принципи практичного вдосконалення музичної та 

педагогічної діяльності. 

Методи та методики: 

– методи та методики створення виконавської / музикознавчої / 

композиторської інтерпретації музичного твору та творчої 

діяльності.   

Інструменти та обладнання: 

– музичний інструментарій, джерельна база, програмне 

забезпечення, мультимедійні засоби. 

Академічні 

права 

випускників 

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. 
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ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного 

ступеня вищої освіти. 

 

   Обсяг: 

– освітньо-професійної програми становить 90 кредитів ЄКТС, 

– освітньо-наукової програми становить 120 кредитів ЄКТС. 

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на 

забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за 

спеціальністю, визначеною даним стандартом. 

 

ІV Перелік компетентностей випускника 

 

Інтегральна 

компетентність 

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.  

Загальні 

компетентності 

 

 

1. Здатність спілкування іноземною мовою.  

2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

3. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології.  

4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

7.Здатність до міжособистісної взаємодії.  

8. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

9. Здатність працювати автономно. 

Додатково для освітньо-наукової програми: 

10.Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

 

1. Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої 

власні художні концепції.  

2. Усвідомлення процесів розвитку музичного мистецтва в 

історичному контексті у поєднанні з естетичними ідеями 

конкретного історичного періоду. 

3. Здатність розробляти і реалізовувати творчі проекти по 

створенню / інтерпретації / аранжуванню та перекладу музики 

/ звукорежисерської практики обробки звуку. 

4. Здатність інтерпретувати художні образи у музикознавчій / 

виконавській / диригентській / композиторській / педагогічній 

діяльності. 

5. Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню 

інформацію та застосовувати її для теоретичної, виконавської, 

педагогічної інтерпретації. 

6.   Здатність викладати спеціальні дисципліни в закладах 

освіти з урахуванням цілей навчання, вікових та 
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індивідуальних особливостей здобувачів освіти. 

7. Здатність аналізувати виконання музичних творів або 

оперних спектаклів, здійснювати порівняльний аналіз різних 

виконавських інтерпретацій, у тому числі з використанням 

можливостей радіо, телебачення, Інтернету. 

Додатково для освітньо-професійної програми: 
8. Здатність взаємодіяти з аудиторією для донесення 

музичного матеріалу, вільно і впевнено репрезентувати свої 

ідеї (художню інтерпретацію) під час публічного виступу. 

Додатково для освітньо-наукової програми: 

9. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність в 

закладах вищої освіти. 

 

V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

 

1. Володіти професійними навичками виконавської (диригентської), творчої та 

педагогічної діяльності. 

2. Володіти навичками ансамблевого музикування в групах різних складів у 

концертно-виконавському та репетиційному процесах. 

3. Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити  

переконливі шляхи втілення музичного образу у виконавстві. 

4. Професійно здійснювати аналіз музично-естетичних стилів та напрямків. 

5. Вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у виконавській 

діяльності, створювати його індивідуальну художню інтерпретацію.  

6. Володіти музично-аналітичними навичками жанрово-стильової та образно-

емоційної атрибуції музичного твору при створенні виконавських, 

музикознавчих та педагогічних інтерпретацій. 

7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом. 

8. Здійснювати викладання гри на інструменті / вокалу /диригування / теорії, 

історії музики / композиції з урахуванням потреб здобувача освіти, цілей 

навчання, вікових та індивідуальних особливостей здобувача. 

Додатково для освітньо-професійної програми: 

9. Здійснювати ефективне управління мистецькими проектами, зокрема, їх 

планування та ресурсне забезпечення. 

10. Приймати ефективні рішення в галузі культури і мистецтва, аналізувати 

альтернативи та оцінювати ризики. 

Додатково для освітньо-наукової програми: 

11. Планувати і здійснювати дослідження у сфері культури та мистецтва; 

відшуковувати, обробляти та аналізувати необхідну інформацію; аргументувати 

висновки, презентувати і обговорювати результати досліджень. 

12. Володіти сучасними методами та засобами наукових досліджень у сфері 

музичного мистецтва, у тому числі, методами роботи з інформацією, методами 

аналізу даних. 
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VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

 

Атестація здійснюється:  

– для освітньо-професійних програм – у формі 

публічної демонстрації творчого проекту або  

публічного захисту кваліфікаційної роботи та 

атестаційного екзамену;  

– для освітньо-наукових програм – у формі 

публічного захисту кваліфікаційної роботи та 

атестаційного екзамену. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  

 

Кваліфікаційна робота має містити розв’язок складної 

задачі (проблеми) у сфері музичного мистецтва, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій в теорії, історії музики, у педагогіці, 

виконавстві та характеризується невизначеністю умов 

і вимог. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити 

академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. 

Кваліфікаційна робота повинна бути оприлюднена на 

сайті ЗВО або в електронному репозитарії навчального 

закладу.  

Вимоги до 

атестаційного 

екзамену (екзаменів) 

Атестаційний екзамен (екзамени) має оцінювати 

досягнення результатів навчання, визначених цим 

стандартом та освітньою програмою. 

Вимоги до публічної 

демонстрації  

Публічна демонстрація творчого проекту здійснюється 

у формі концертного виступу і має продемонструвати 

здатність розв’язувати складні творчі задачі, пов’язані 

з виконанням музичних творів 

 

VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти 

 

         У закладі вищої освіти повинна функціонувати система забезпечення 

закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

(система внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких 

процедур і заходів:  

        1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;  

        2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;              

        3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на 

інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;  

        4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників;  

        5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 
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процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою;  

        6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом;  

        7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації;  

        8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 

закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і 

забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату;  

        9) інших процедур і заходів.  

       Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти за поданням 

закладу вищої освіти оцінюється Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами 

оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності 

вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, та Стандартам і 

рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти в Європейському 

просторі вищої освіти. 

 

VIII Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт 

вищої освіти  

 

1. Закон «Про вищу освіту» - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.  

2. Закон "Про освіту" - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. 

3. Національний класифікатор України: Класифікатор професій ДК 

003:2010. - https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10  

4. Національна рамка кваліфікацій, 2011 - 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.  

5. Перелік галузей знань і спеціальностей, 2015 - 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п.   

6. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2016 р. № 600 

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 01.10.2019 р. № 1254). 

7. Про затвердження Переліку спеціалізацій спеціальності та напряму 

підготовки «Музичне мистецтво», за якими може одночасно здійснюватися 

підготовка фахівців у вищих навчальних закладах сфери культури. Наказ 

Міністерства культури України від 26.06.2014 р. №492, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 8 липня 2014 року за №786/25563.  

 

Інші рекомендовані джерела 

- Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти (ESG) [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/ 

04_2016_ESG_2015.pdf];  

- International Standard Classification of Education (ISCED 2011): UNESCO 
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Institute for Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/education/ 

documents/isced-2011- en.pdf];  

- ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013):UNESCO 

Institute for Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Education/ 

Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf].  

- Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації [Режим 

доступу:http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_rozroblennya_osv_program_ 

2014_tempusoffice.pdf];  

- Національний освітній глосарій: вища освіта [Режим доступу: http:// 

ihed.org.ua/images/doc/04_2016_glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf];  

- Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: 

інформаційно-аналітичний огляд [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/ 

doc/04_2016_Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf];  

- Європейська кредитна трансферна накопичувальна система:. Довідник 

користувача [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/ 04_2016_ECTS_Users 

_Guide-2015_Ukrainian.pdf].  

- EQF-LLL – European Qualifications Frameworkfor Lifelong Learning [Режим 

доступу:https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_en.pdf];  

 - QF-EHEA – Qualification Framework of the European Higher Education Area 

[Режим доступу:http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=67];  

- Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти 

[Режим доступу: http://erasmusplus.org.ua/korysna-

informatsiia/korysnimaterialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-

shchodozaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?start=80];  

- TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) 

компетентностями та прикладами стандартів [Режим доступу: 

http://www.unideusto.org/tuningeu/]. 

 

 

 

Генеральний директор директорату  

вищої освіти і освіти дорослих                                                          Олег ШАРОВ 

 
 

http://ihed.org.ua/images/doc/%2004_2016_ECTS_Users%20_Guide-2015_Ukrainian.pdf
http://ihed.org.ua/images/doc/%2004_2016_ECTS_Users%20_Guide-2015_Ukrainian.pdf
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Даний стандарт розроблений для другого рівня вищої освіти спеціальності 

025 «Музичне мистецтво» відповідно до Національної рамки кваліфікацій і 

використовується для визначення та оцінювання якості освіти та результатів 

освітньої діяльності музичних закладів вищої освіти. 

Стандарт базується на компетентністному  підході і поділяє філософію 

визначення вимог до фахівця, закладену в основу Болонського процесу та в 

міжнародному Проекті Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в 

Європі» (Tuning Educational Structures in Europe, TUNING).  

На підставі окреслених Стандартом компетентностей заклад вищої освіти 

самостійно визначає перелік дисциплін, практик та інших видів навчальної 

діяльності, необхідних для забезпечення відповідних результатів навчання. 

Обмежень щодо форм навчання немає. Спеціалізовані музичні ЗВО мають 

право самостійно встановлювати обмеження щодо форм навчання для окремих 

спеціалізацій.  

Магістр музичного мистецтва підготовлений до виконання професійних 

робіт, які передбачають застосування навичок концертно-виконавської / 

композиторської / диригентської / музикознавчої / дослідницької / педагогічної / 

звукорежисерської / менеджерської діяльності у сфері музичного мистецтва. 

В даному стандарті в розділі працевлаштування випускників надається 

лише загальне посилання щодо підготовки магістра до виконання відповідних 

професійних робіт за Класифікатором професій. Реальна сфера 

працевлаштування випускників – це різноманітні заклади культури (філармонії, 

театри, концертні організації тощо), заклади початкової, базової та середньої 

спеціалізованої музичної освіти, заклади вищої музичної освіти, заклади 

загальної середньої освіти та засоби масової інформації (радіо, телебачення 

тощо), а також інші установи Орієнтовний перелік професій, на фахову 

підготовку з яких може бути спрямована освітньо-професійна програма зі 

спеціальності 025 «Музичне мистецтво» (згідно з чинною редакцією 

Національного класифікатора України (ДК 003:2010): 

2320 Викладач-інструменталіст (народних, духових, спеціальних  інструментів) 

2320 Викладач професійного навчально-виховного закладу  

2320 Викладач хорових дисциплін  

2453.1 Музикознавець  

2453.2Акомпаніатор  

2453.2Артист (хору, хорового колективу, оркестрової групи та ін.)  

2453.2Артист ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, 

вокального, естрадно-інструментального, хорового, народних інструментів та ін.)  

2453.2 Артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, 

симфонічного та ін.)  

2453.2 Артист-вокаліст (оперний, камерний, соліст, соліст-бандурист, музичної 

комедії, естради та ін.)  

2453.2 Артист-соліст (хору)  

2453.2 Артист-соліст-інструменталіст 
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2453.2 Асистент диригента 

2453.2 Асистент хормейстера 

2453.2 Бандурист  

2453.2 Бандурист-співак  

2453.2 Диригент 

2453.2 Керівник оркестру (ансамблю) духових інструментів  

2453.2 Керівник оркестру (ансамблю, фольклорного ансамблю) народних 

інструментів  

2453.2 Керівник хору (фольклорного ансамблю) 

2453.2 Композитор  

2453.2 Концертмейстер 

2453.2 Концертмейстер з класу вокалу  

2453.2 Концертмейстер-піаніст  

2453.2 Музичний оформлювач 

2453.2Редактор музичний 

2453.2 Репетитор з вокалу 

2453.2 Хормейстер 

2455.2 Звукорежисер 

2455.2 Керівник музичний 

За наявності відповідного обґрунтування, ЗВО може запропоновувати в 

освітній програмі професійні кваліфікації та умови їх присвоєння. 

Наведений в Стандарті перелік компетентностей і програмних результатів 

навчання не є вичерпним. Заклади вищої освіти при формуванні освітніх 

програм можуть зазначати додаткові компетентності і програмні результати 

навчання. 

З метою встановлення відповідності результатів навчання  вимогам даного 

Стандарту та освітньої програми проводиться підсумкова атестація, яка 

здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої можуть включатися 

представники роботодавців та їх об’єднань, відповідно до положення про 

екзаменаційну комісію, затвердженого вченою радою закладу вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти та інші особи, присутні на атестації, можуть вільно 

здійснювати аудіо та /або відео фіксацію процесу атестації. Заклад вищої освіти 

на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка успішно 

виконала освітню програму на другому рівні вищої освіти, ступінь магістра та 

присвоює відповідну кваліфікацію (кваліфікації). 
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Таблиця 1 

 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей 

дескрипторам НРК 

 

Класифікац

ія 

компетентн

остей за 

НРК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знання 

Зн1 Концептуальні 

знання набуті у 

процесі навчання та 

професійної 

діяльності, включаючи 

певні знання сучасних 

досягнень 

Зн2Критичне 

осмислення основних 

теорій, принципів, 

методів і понять у 

навчанні та 

професійній діяльності 

Уміння 

Ум1 Розв’язання 

складних 

непередбачуваних 

завдань і проблем у 

спеціалізованих сферах 

професійної діяльності 

та / або навчання, що 

передбачає збирання та 

інтерпретацію 

інформації (даних), 

вибір методів 

інструментальних 

засобів, застосування 

інноваційних підходів  

Комунікація 

К1 Донесення до 

фахівців і 

нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень та 

власного досвіду в 

галузі професійної 

діяльності 

К2 Здатність 

ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію 

Автономія та 

відповідальність 

АВ1Управління 

комплексними діями або 

проектами, 

відповідальність за 

прийняття рішень у 

непередбачуваних умовах 

АВ2 Відповідальність за 

професійний розвиток 

окремих осіб та/або груп 

осіб 

АВ3 Здатність до 

подальшого навчання з 

високим рівнем 

автономності 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК1 Зн1 Ум1 К1 АВ3 

ЗК2 Зн1, Зн2 Ум1 К1, К2 АВ1, АВ2, АВ3 

ЗК3 Зн1, Зн2 Ум1 К1, К2 АВ1, АВ2, АВ3 

ЗК4 Зн1, Зн2 Ум1 К1, К2 АВ1, АВ2, АВ3 

ЗК5 Зн1, Зн2 Ум1 К1, К2 АВ1, АВ2, АВ3 

ЗК6 Зн1, Зн2 Ум1 К1, К2 АВ1, АВ2, АВ3 

ЗК7 Зн1, Зн2  К1, К2 АВ1, АВ2, АВ3 

ЗК8 Зн1, Зн2 Ум1 К1, К2 АВ1, АВ2, АВ3 

ЗК9 Зн1, Зн2 Ум1 К1, К2 АВ2, АВ3 

Додатково для освітньо-

наукової програми 
   

ЗК10 Зн1, Зн2 Ум1 К1, К2 АВ1, АВ3 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 
СК1 Зн1, Зн2 Ум1 К1, К2 АВ1, АВ2, АВ3 

СК2 Зн1, Зн2 Ум1 К1, К2 АВ1, АВ2, АВ3 

СК3 Зн1, Зн2 Ум1 К1, К2 АВ1, АВ2, АВ3 

СК4 Зн1, Зн2 Ум1 К1, К2 АВ1, АВ2, АВ3 

СК5 Зн1, Зн2 Ум1 К1, К2 АВ1, АВ2, АВ3 

СК6 Зн1, Зн2 Ум1 К1, К2 АВ1, АВ2, АВ3 

СК7 Зн1, Зн2 Ум1 К1, К2 АВ1, АВ2, АВ3 

Додатково для освітньо-

професійної програми 
   

СК8 Зн1, Зн2 Ум1 К1, К2 АВ1, АВ2, АВ3 

Додатково для освітньо-

наукової програми 
   

СК9 Зн1, Зн2 Ум1 К1, К2 АВ1, АВ2, АВ3 
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Таблиця 2 

 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання 

та компетентностей 

Спеціальність 025 «Музичне мистецтво» 
 

Програ

мні 

результ

ати 

навчанн

я  

(РН)    

 

 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Ін
т
ег

р
а
л

ь
н

а
 

к
о

м
п

ет
ен

т
н

іс
т
ь

 Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності (СК) 

З
К

1
 

З
К

2
 

З
К

3
 

З
К

4
 

З
К

5
 

З
К

6
 

З
К

7
 

З
К

8
 

З
К

9
 

З
К

1
0
 

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
 

РН1 +  + + +  + + + + + + + + + + + + +  

РН2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

РН3 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН4 + + + + + +   + + + + + + + + + + + + 

РН5 +  + + + +  + + + + + + + + + + + +  

РН6 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН7 + + + + + + + + + + +    + + + +  + 

РН8 + + + + + +  + + + +    + + + +  + 

Додатково для освітньо-професійної програми 

РН9 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН10 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Додатково для освітньо-наукової програми 

РН11 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН12 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 


