
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-професійну програму «Музичне мистецтво» на н.р.

першого (бакалаврського) рівня 

галузі знань 02 Культура і мистецтво 

спеціальності 025 «Музичне мистецтво»

Представлена на розгляд освітньо-професійна програма (01Ш) 

укладена для студентів КЗВО «Ужгородський інститут культури і мистецтв» 

Закарпатської обласної ради, що навчаються за спеціальністю 025 «Музичне 

мистецтво» першого (бакалаврського) рівня освіти. Освітньо-професійна 

програма розроблена відповідно до сучасних вимог та містить комплекс 

документів і матеріалів, що передбачені для успішної реалізації освітнього 

процесу. Зокрема, тут представлені мета та основні завдання для її 

досягнення, наведено очікувані результати навчання, розкрито зміст, умови 

та технологію реалізації освітнього процесу, передбачено оцінку якості 

підготовки бакалаврів-музикантів.

Структура ОПП чітка, логічно продумана та містить наступні пункти:

- загальна інформація;

- характеристика освітньої програмщнапрямки навчання та 

подальшого працевлаштування випускників;

- програмні компетентності;

- програмні результати навчання;

- матеріально-ресурсне забезпечення реалізації програми;

- академічна мобільність;

- перелік основних компонентів 01111;

- форма атестації з добувачів вищої освіти;

- матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньої програми;

- матриця забезпечення програмних результатів навчання 

відповідними компонентами освітньої програми.



Метою 01111 є надання студентам ґрунтовних знань з історії, теорії та 

практики музичного мистецтва (за спеціалізаціями) з акцентом на критичне 

мислення щодо навичок та умінь у професійній художньо-творчій діяльності 

музикантів -  викладачів фахових дисциплін, артистів естради, артистів 

хорових, оркестрових колективів, керівників аматорських колективів, 

концертмейстерів.

В 01111 представлені як основні, так і вибіркові компоненти, 

навчальний план побудований за Європейською кредитною трансферно- 

накопичувальною системою, обсяг одного кредиту ЄКТС становить ЗО 

годин. Загальний обсяг складає 240 кредитів ЄКТС (7200 годин). Кредит 

ЄКТС включає усі види робіт студента: аудиторну, самостійну, всі види 

практик, виконання курсових робіт, атестацію тощо. Така система сприяє 

академічній мобільності здобувачів вищої освіти, ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувана вищої освіти, необхідного для 

досягнення визначених результатів навчання.

В результаті засвоєння ОПП у випускників повинні бути сформовані 

основні інтегральні, загальні та фахові компетентності, згідно 

представленого переліку. Навчальні дисципліни, передбачені навчальним 

планом послідовно та всебічно формують необхідні фахові компетентності 

випускників, передбачають логічний розвиток виконавських, психолого- 

педагогічних та творчих характеристик якості підготовки студента.

В цілому 01111 «Музичне мистецтво» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 

Культура і мистецтво відповідає вимогам, має комплексний цільовий підхід 

до підготовки кваліфікованого бакалавра музичного мистецтва та може бути 

рекомендована для реалізації в Комунальному закладі вищої освіти 

«Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради.

Проректор з науково-педагогічної роботи,

інноваційно-методичного забезпечення освітнього та наукового процесів
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