СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»

Форма навчання – денна і заочна
Підготовка фахівців здійснюється за рахунок:
- регіонального замовлення (безкоштовно),
-

рахунок фізичних чи юридичних осіб.

Термін навчання:
денна форма
- 3 роки 10 місяців (на базі 11 класів загальної середньої освіти),
- 1 рік 10 місяців (на основі диплома молодшого спеціаліста).
заочна форма
- 3 роки 10 місяців (на базі 11 класів загальної середньої освіти),
- 1 рік 10 місяців (на основі диплома молодшого спеціаліста).
Спеціалізації (освітні програми)
- Фортепіано
- Духові та естрадні інструменти
- Народні інструменти
- Струнні інструменти
- Хорове диригування
- Спів
Кваліфікація:
Бакалавр музичного мистецтва за спеціалізацією відповідної освітньої
програми
ПРОФЕСІЙНІ ТА КАР’ЄРНІ ПЕРСПЕКТИВИ ВИПУСКНИКА
- Викладач хорових дисциплін.
- Викладач-інструменталіст (фортепіано, народних, естрадних, струнносмичкових спеціальних інструментів).
- Викладач професійного навчально-виховного закладу.
- Акомпаніатор.
- Артист (хору, хорового колективу, оркестрової групи та ін.)

- Артист ансамблю (камерного, пісні й танцю, вокально-інструментального,
вокального, естрадно-інструментального, хорового, народних інструментів та
ін.)
- Артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів,
симфонічного та ін.)
- Артист-вокаліст (оперний, камерний, соліст, музичної комедії, естради та
ін.)
- Артист-соліст (хору).
- Артист-соліст-інструменталіст.
- Асистент диригента.
- Асистент хормейстера.
- Диригент.
- Керівник оркестру (ансамблю) естрадних інструментів.
- Керівник оркестру (ансамблю, фольклорного ансамблю) народних
інструментів.
- Керівник камерного оркестру.
- Керівник хору (фольклорного ансамблю).
- Концертмейстер.
- Хормейстер.
- Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.
Умови вступу:
на базі 11 класів результати ЗНО з:
- Української мови та літератури;
- Історії України;
- Творчий конкурс.
на основі диплома молодшого спеціаліста: фаховий вступний іспит,
творчий конкурс
Основною метою діяльності коледжу за спеціальністю 025 «Музичне
мистецтво» є підготовка високопрофесійних фахівців, які володіють
теоретичними знаннями та практичними навичками концертно-виконавської,

диригентської,

педагогічної,

музично-просвітницької,

управлінської

діяльності у сфері музичного мистецтва, а також надання студентам закладу
освіти ґрунтовних знань з історії, теорії та практики музичного мистецтва (за
спеціалізаціями) з акцентом на критичне мислення щодо теоретичних знань,
умінь та практичних навичок у професійній діяльності музикантів – артистів
естради, викладачів фахових дисциплін, артистів хорових та оркестрових
колективів, керівників творчих колективів, концертмейстерів.

