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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про комплекс навчально-методичного забезпечення (далі 

- Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

30.12.2015 № 1187 (із змінами), «Положення про акредитацію освітніх програм, 

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 № 977, лист 

Міністерства освіти і науки України від 09.07.2018 № 1/9-434 «Щодо 

рекомендацій з навчально-методичного забезпечення».

1.2. Положення запроваджується з метою створення у Київській 

муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв (далі - Академія) 

єдиної системи підготовки та оформлення організаційно-нормативних 

навчальних і методичних документів, що об’єднуються у комплекси навчально- 

методичного забезпечення.

Основними завданнями впровадження Положення у освітньому процесі 

Академії є:

- підвищення якості підготовки здобувачів шляхом системно-методичного 

забезпечення освітнього процесу;

- впорядкування вимог до змісту і оформлення навчально-методичної 

документації на факультетах/фаховому коледжі та кафедрах/циклових комісіях;

- створення механізму для аналізу якості навчально-методичних 

(методичних) документів і матеріалів.

1.3. Положення про комплекс навчально-методичного забезпечення (далі - 

КНМЗ) призначено для впровадження в Академії єдиних підходів, вимог, 

критеріїв до навчально-методичного забезпечення документації на факультетах 

та фаховому коледжі Академії.

1.4. Положення визначає комплексний і системний підхід щодо 

забезпечення освітнього процесу навчально-методичними, інформаційно- 

довідковими, контрольними та іншими матеріалами, спрямованими на 

підвищення якості підготовки фахівців, а також створення умов, що дають змогу 
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ефективно організовувати і підтримувати самостійну роботу здобувачів освіти.

1.5. Положення регламентує склад, структуру, вимоги до підготовки та 

оформлення КНМЗ щодо змісту та форми. У Положенні визначені процеси 

підготовки, формування, затвердження, використання і збереження навчально- 

методичного забезпечення.

1.6. Вимоги Положення є обов’язковими для виконання науково- 

педагогічними та педагогічними працівниками Академії.

1.7. Кафедра/циклова комісія та бібліотека Академії забезпечують 

здобувачам освіти вільний та зручний постійний доступ до навчально- 

методичного забезпечення (з урахуванням вимог законодавства щодо інформації 

з обмеженим доступом).

1.8. Навчальні і робочі програми навчальної дисципліни, методичне 

забезпечення підготовки курсових робіт, програми практик, програми атестації 

розробляються як окремі документи і зберігаються на кафедрі/цикловій комісії у 

друкованому та електронному вигляді.

1.9. Документи КНМЗ (у пропонованому форматі) не є об'єктами 

авторського права та інтелектуальної власності, що випливає із статті 8 Закону 

України «Про авторське право та суміжні права». Інші складники навчально- 

методичного забезпечення навчальної дисципліни можуть бути об’єктами 

авторського права, якщо вони є творами у галузі науки, літератури та/або 

мистецтва, зазначеними у статті 8 Закону України «Про авторське право та 

суміжні права» або у Конвенції про заснування Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності.

2. ЗМІСТ, СКЛАД, ПОРЯДОК РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 
КОМПЛЕКСУ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2.1. Комплекс навчально-методичного забезпечення - сукупність 

нормативно-правових, організаційних, методичних і контрольних елементів, 

призначених для повного і всебічного забезпечення якісної підготовки фахівців 

відповідного освітнього рівня в межах певної спеціальності. КНМЗ є 

комплектом нормативних і методичних документів, які визначають цілі, зміст, 

обсяг, часову послідовність, організацію і методику підготовки здобувачів 
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освітніх ступенів магістрів, бакалаврів, фахових молодших бакалаврів 

спеціальностей 025 Музичне мистецтво та 026 Сценічне мистецтво галузі знань 

02 Культура і мистецтво.

2.2. Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову 

передвищу освіту», «Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності» 

передбачають наявність таких складових навчально-методичного забезпечення 

у сфері вищої/фахової передвищої освіти:

- затверджених в установленому порядку освітньо-професійних програм 

та навчальних планів, за якими здійснюється підготовка здобувачів;

- навчальних програм;

- робочих програм;

- програм практичної підготовки;

- методичних матеріалів для проведення атестації;

КНМЗ діє до завершення навчального циклу та оновлюється за потреби.

2.3. Освітньо-професійна програма - система освітніх компонентів на 

відповідному рівні вищої/фахової передвищої освіти в межах спеціальності, що 

визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією 

програмою, перелік навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, кількість 

кредитів ЄКТС необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані 

результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач 

відповідного ступеня вищої/фахової передвищої освіти .

Освітньо-професійна програма розробляється, затверджується Вченою 

радою Академії та вводиться в дію наказом ректора, відповідно до 

Положення «Про розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний 

перегляд освітньо-професійних програм у Київській муніципальній академії 

естрадного та циркового мистецтв».

2.4. Навчальний план - нормативний документ закладу вищої освіти, 

що складається на підставі освітньо-професійної програми та структурно- 

логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг обов’язкових і 

вибіркових навчальних дисциплін, послідовність вивчення, конкретні форми 
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проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, 

форми проведення семестрового контролю та атестації. У навчальному плані 

відображається також обсяг часу, передбачений на самостійну роботу 

здобувачів освіти.

Навчальний план розробляється на весь період реалізації відповідної 

освітньо-професійної програми, затверджується Вченою радою Академії та 

вводиться в дію наказом ректора.

Відповідальні за складання навчальних планів декани 

факультетів/завідувач фаховим коледжем разом з гарантами освітньо- 

професійних програм, контроль за якістю навчальних планів покладається на 

проректора з навчально-виховної роботи.

2.5. Робочий навчальний план - нормативний документ, що 

складається на поточний навчальний рік і конкретизує форми проведення 

навчальних занять, їх обсяг, форми і засоби проведення семестрового 

контролю. Робочий навчальний план містить назви обов’язкових та 

вибіркових навчальних дисциплін, розподіл навчального часу з них за 

семестрами та видами навчальних занять, форми контролю за дисциплінами.

Відповідальні за складання робочих навчальних планів декани 

факультетів/завідувач фаховим коледжем, контроль за якістю робочих 

навчальних планів покладається на проректора з навчально-виховної роботи.

2.6. Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, що 

визначає роль і місце навчальної дисципліни в системі підготовки фахівців, 

мету його вивчення, перелік тем навчального матеріалу, інформаційні джерела.

Складовими частинами програми навчальної дисципліни є:

- опис навчальної дисципліни;

- заплановані компетентності та програмовані результати навчання (для 

обов’язкових навчальних дисциплін, відповідно до освітньо-професійної 

програми);

- загальний зміст навчальної дисципліни;

- перелік рекомендованої літератури (базової, допоміжної) та 

інформаційні ресурси навчально-методичного забезпечення навчальної 
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дисципліни.

Програма навчальної дисципліни оновлюється за потреби.

Відповідальний за створення навчальної програми - викладач, контроль за 

якість програми навчальної дисципліни покладається на завідувача 

кафедри/циклової комісії.

2.7. Робоча програма навчальної дисципліни - нормативний документ, 

що визначає порядок і послідовність засвоєння змісту навчальної дисципліни, 

розподіл його за організаційними формами вивчення дисципліни, конкретизує 

інформаційно-методичне і матеріально-технічне забезпечення, а також форми 

поточного і підсумкового контролю. Робоча програма складається для кожної 

навчальної дисципліни на підставі освітньо-професійної програми та робочого 

навчального плану.

Складовими частинами робочої програми навчальної дисципліни є 
(Додаток 1):

- загальна інформація: назва навчальної дисципліни, факультет/фаховий 

коледж, кафедра/циклова комісія, що відповідає за викладання навчальної 

дисципліни, спеціальність, освітній рівень, освітньо-професійна програма, вид 

дисципліни (обов’язкова/вибіркова), форма навчання (денна/заочна), мова 

викладання, навчання та оцінювання;

- статус дисципліни: обов’язкова чи вибіркова;

- розробник/и (викладач чи викладачі, які розробили робочу програму);

- мета вивчення дисципліни: для обов’язкових дисциплін у цьому пункті 

варто стисло зазначити місце навчальної дисципліни в освітньо-професійній 

програмі, вказуються визначені освітньо-професійною програмою 

компетентності та програмні результати навчання, для формування яких 

використовується ця навчальна дисципліна. Для вибіркових дисциплін може 

бути наведено коротке пояснення можливостей та переваг, які вивчає дана 

дисципліна;

- компетентності та очікувані результати навчання з дисципліни;

- обсяг дисципліни в кредитах ЄКТС та його розподіл у годинах за 

формами організації освітнього процесу та видами навчальних занять;
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- програма навчальної дисципліни: основні теми дисципліни, у тому 

числі (за наявності) теми практичних, семінарських та лабораторних занять, 

орієнтовна тематика індивідуальних та/або групових завдань;

- самостійна робота студента;

- засоби діагностики результатів навчання, зокрема, методи їх 

демонстрування (екзамени, заліки, тести, реферати, есе, студентські презентації 

та виступи на наукових заходах, інші види індивідуальних та групових завдань, 

командні проекти, тощо);

- форми поточного та підсумкового контролю;

- інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна (за потребою);

- критерії оцінювання результатів навчання;

- перелік рекомендованої літератури (базової, допоміжної) та 

інформаційні ресурси навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни.

Розробка та затвердження робочої програми. Робочі програми 

навчальних дисциплін складаються, як правило, на п’ять років та наприкінці 

кожного навчального року переглядаються на засіданнях кафедр.

Робочі програми навчальних дисциплін оновлюються з урахуванням 

результатів моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних 

програм і, зокрема, отриманих від здобувачів освіти та інших зацікавлених осіб 

побажань та зауважень. В програми вносяться необхідні зміни, що фіксується в 

протоколах засідань кафедри (серпень, протокол № 1). Відмітки про перегляд 

робочих програм навчальних дисциплін вказуються на додатковому аркуші за 

підписом завідувача кафедри.

Наприклад:

1 . Розглянуто на засіданні кафедри 26.08.20 р., протокол № 1. Змін немає. 

Або:

2 . Розглянуто на засіданні кафедри 26.08.20 р., протокол № 1. Внесені 

зміни: практичне заняття «Драматургія театралізованих видовищ» замінити на 

практичне заняття «Режисерський прийом подачі драматургічного матеріалу».
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Зміни не повинні перевищувати 20% змісту на навчальний рік. 

Відповідальність за розробку всіх програм покладається на завідувачів кафедр. 

Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни має бути доступна 

здобувачам освіти на момент здійснення вибору дисциплін на наступний 

семестр (навчальний рік).

Порядок затвердження робочої програми навчальної дисципліни. Робочі 

програми навчальних дисциплін розробляються за дорученням відповідної 

кафедри найбільш кваліфікованим фахівцем або колективом викладачів. 

Програма має бути розглянута і затверджена на серпневому засіданні кафедри, 

погоджено з науково-методичною радою факультету та затверджена 

проректором з навчально-виховної роботи. Можливо (якщо в цьому є 

необхідність) попереднє обговорення робочих програм навчальних дисциплін 

членами груп забезпечення освітніх.

2.8. Силабус - це документ, в якому роз’яснюється взаємна 

відповідальність викладача і студента. В ньому представляються процедури 

(у т.ч. стосовно deadlines і принципів оцінювання), політики (включно з 

політикою академічної доброчесності) і зміст курсу, а також календар його 

виконання. В силабусі мають бути озвучені вимірювані цілі, які викладач 

ставить перед своєю дисципліною. Студент має зрозуміти, чого він/вона 

зможе навчитися, чим саме може бути корисним цей курс. Силабус окреслює 

концептуальний перехід від «здобування знань» і «одержання практичних 

навичок» до компетентностей, що їх може засвоїти студент, вивчаючи цей 

курс.

Силабус включає в себе анотацію курсу, мету (компетентності), перелік 

тем, матеріали для читання, правила стосовно зарахування пропущених 

занять. На відміну від робочої програми навчальної дисципліни і навчально- 

методичного комплексу дисципліни, силабус створюється для студента.

Силабус розробляє викладач, контроль за якістю покладається на 

завідувача кафедри/циклової комісії.

2.9. Методичне забезпечення підготовки курсових робіт - сукупність 
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документів і матеріалів навчального, наукового і методичного характеру, що 

унормовують підготовку та написання здобувачами курсових робіт.

Методичне забезпечення підготовки курсових робіт включає:

- орієнтовну тематику курсових робіт;

- методичні рекомендації з підготовки курсових робіт;

- вимоги до оформлення курсових робіт;

- критерії оцінювання курсових робіт;

- процедуру захисту курсових робіт.

Відповідальний за методичне забезпечення підготовки курсових робіт 

завідувач кафедри, за якою закріплене керівництво курсовими роботами, 

контроль за якістю методичного забезпечення підготовки курсових робіт 

покладається на деканів факультетів.

2.10. Програма практики документ навчального, наукового і 

методичного характеру, що унормовує підготовку до практик, проходження 

практик і систематизацію практичного досвіду з добувачів.

Відповідальний за програму практики - завідувач кафедри/циклової 

комісії, за якою закріплена практика, контроль, за якістю програми практики 

покладається на деканів факультетів/завідувача фаховим коледжем та 

проректора з навчально-виховної роботи.

2.11. Атестація здобувачів вищої/фахової передвищої освіти може 

відбуватися як у формі комплексного кваліфікаційного екзамену, так й у формі 

захисту кваліфікаційної роботи.

Програма атестації здобувачів включає:

- програмні результати навчання (за освітньо-професійною програмою);

- зміст атестації;

- орієнтовні завдання;

- критерії оцінювання.

Методичне забезпечення атестації здобувачів у формі захисту 

кваліфікаційної роботи включає:

- методичні рекомендації;

- вимоги до оформлення;
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- вимоги до захисту;

- критерії оцінювання.

Відповідальні за програми атестації здобувачів завідувачі відповідних 

кафедр/циклових комісій, контроль за якістю методичних матеріалів для 

проведення атестації здобувачів вищої/фахової передвищої освіти покладається 

на деканів факультетів/завідувача фаховим коледжем.

2.12. Контрольні завдання для оцінювання рівня знань здобувачів 

комплекс завдань, сформованих на основі змісту обов’язкових дисциплін, що 

передбачені освітньою програмою.

Завдання ККР та критерії оцінювання повинні бути затверджені на 

засіданні кафедри/циклової комісії та підписані завідувачем/головою циклової 

комісії й викладачем з дисципліни.

До ККР включаються:

- титульна сторінка (Додаток 2);

- анотація до змісту комплексної контрольної роботи (вказуються мета 

завдань, зв’язок з кваліфікаційною характеристикою, структура завдань, 

технологія контролю (письмова робота чи тест) та тривалість виконання);

- варіанти контрольних завдань з дисципліни;

- критерії оцінки виконання завдань ККР;

- перелік довідкової літератури, використання якої дозволяється при 

виконанні роботи;

- ключі відповідей;

- приклад розв’язування завдання одного з варіантів, який відповідає 

критерію оцінки на «відмінно»;

- рецензія на ККР;

- порядок проведення комп’ютерного тестування (за необхідністю);

- витяг з протоколу засідання кафедри/циклової комісії.

Комплект завдань має містити не менше 3-х варіантів на атестацію (на 1 

академічну групу) до ЗО (індивідуальних) варіантів на акредитацію, 

рівнозначних за складністю. Термін виконання кожного варіанту в межах 2-х 

академічних годин. Кожний варіант завдань оформлюється на окремому листі за 
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формою (Додаток 3), підписується викладачем, який розробив завдання, і 

затверджується завідувачем/головою циклової комісії, із зазначенням № 

протоколу засідання.

Усі завдання ККР повинні мати професійні спрямування і їх вирішення 

повинно вимагати від здобувачів інтегрованого застосування. Кожне завдання 

ККР повинно розпочинатися словами: Визначити ..., Обґрунтувати ..., 

Проаналізувати ..., Дати оцінку ... і т.п. При їх оцінці здобувач повинен 

продемонструвати, як творчу так і розумову діяльність.

Оцінювання залишкових знань здобувачів може проводитись в письмовій 

або електронній формі (комп’ютерне он-лайн тестування, зокрема й 

дистанційне). У разі проведення комп’ютерного он-лайн тестування (Додаток 4) 

замість тестів пакет містить сукупність тестових завдань, з яких у разі потреби 

засобами програмного забезпечення генеруються тести.

Відповідальний за контрольні завдання для оцінювання рівня знань 

здобувачів викладач кафедри/циклової комісії, яка забезпечує викладання 

дисципліни, контроль за якістю контрольних завдань покладається на завідувача 

кафедри/циклової комісії, яка забезпечує викладання навчальної дисципліни та 

проректора з навчально-виховної роботи.

2.13. Інші матеріали - сукупність допоміжних документів і матеріалів 

навчального, наукового і методичного характеру. Наприклад:

- плани практичних занять;

- завдань для самостійних робіт;

- підручники та навчальні посібники;

- конспекти чи плани лекцій;

- методичні вказівки та рекомендації;

- індивідуальні завдання;

- збірники ситуаційних завдань (кейсів);

- екзаменаційні матеріали;

- приклади розв’язування типових задач чи виконання типових завдань;

- комп’ютерні презентації;

- ілюстративні матеріали;
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- каталоги ресурсів, тощо.

Перелік і форми інших матеріалів визначаються наказом/розпорядженням 

ректора, контроль за якість допоміжних документів і матеріалів навчального, 

наукового і методичного характеру покладається на проректора з навчально- 

виховної роботи.

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Це Положення затверджується рішенням Вченої ради Академії та 

вводиться в дію наказом ректора.

3.2. Зміни й доповнення до Положення вносяться за рішенням Вченої ради 

Академії та вводяться в дію наказом ректора.

г?



ДОДАТОК 1

КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ
Ф акультет_______________________________________________
Кафедра

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчально-виховної роботи 

_________________Овчаренко Г. Е. 
«____»202___року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(Назва навчальної дисципліни) 

для студентів 1 курсу

галузь знань_____________ 02 Культура і мистецтво____________________________

спеціальність_________ 026 Сценічне мистецтво______________________________

освітній рівень__________ другий (магістерський')____________________________

освітньо-професійна програма«Сценічне мистецтво» 

вид навчальної 
дисципліни________ обов’язкова/вибіркова________________________________

форма навчання ДЄННа/за0ЧНа_____________________________________

мова викладання, навчання та оцінювання державна

Перезатверджено на засіданні кафедри: 
«»20___р., Протокол №___ . Зав. кафедри

(підпис) (прізвище та ініціали)
Перезатверджено на засіданні кафедри: 
«» 20 р., Протокол №___ . Зав. кафедри

(підпис) (прізвище та ініціали)
Перезатверджено на засіданні кафедри: 
«»20__ р., Протокол №___ . Зав. кафедри

(підпис) (прізвище та ініціали)
Перезатверджено на засіданні кафедри : 
«»____________20___р., Протокол №___ . Зав. кафедри

(підпис) (прізвище та ініціали)

КИЇВ - 202
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Додаток 1 (продовження)

Розробники: .................... , старший викладач кафедри режисури та акторського
мистецтва
........................., доктор культурології, професор, професор режисури та 
акторського мистецтва

ПОГОДЖЕНО

З науково-методичною радою факультету

Голова:

 (________________ )

(підпис) (прізвище та ініціали)

Протокол №___ від «___» 202__ .
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Додаток 1 (продовження)

1. Опис навчальної дисципліни (наприклад)

Денна форма навчання Заочна форма навчання

Найменування 
показників

Характеристика 
навчальної дисципліни

Найменування 
показників

Характеристика 
навчальної 
дисципліни

Кількість кредитів 
ECTS- 10 Рік підготовки - 1-й

Кількість кредитів 
ECTS- 10 Рік підготовки -1-й

Модулів - Іабо 2 на 
рік Семестр -1,2

Модулів -Іабо 2 на 
рік Семестр — 1,2

Змістових модулів- 
2 Лекції

Змістових модулів-2 Лекції

Загальна кількість 
годин - 300

Загальна кількість 
годин - 300

Практичні - 24
Практичні -120

Індивідуальні Індивідуальні
Тижневих годин для 

денної форми 
навчання: 

аудиторних - 4 год. 
самостійної роботи 

студента - 4 год.

Годин для заочної 
форми навчання: 

аудиторних - 12 год 
самостійної роботи 
студента -276 год.

Самостійна робота —180
Самостійна робота - 

276

Форма контролю - 
1 семестр - диф. залік 
2 семестр - екзамен

Форма контролю - 
1 семестр - диф. залік 
2 семестр - екзамен

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни:

Завдання навчальної дисципліни^

Компетентності, які набувають студенти у процесі вивчення навчальної 
дисципліни.

Програмні результати навчання.
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Додаток 1 (продовження)

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. 
Змістовний модуль 1.........................................................

Тема 1........................................
Тема 2........................................

Змістовний модуль 2.........................................................
Тема 1........................................
Тема 2........................................

Модуль 2. 
Змістовний модуль 1.........................................................

Тема 1........................................
Тема 2........................................

Змістовний модуль 2.........................................................
Тема 1........................................
Тема 2........................................

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Денна форма 
навчання Заочна форма навчання

Кількість годин

Вс
ьо

го

Л
ек

ці
ї

П
ра

кт
ич

ні

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

і

С
РС Вс
ьо

го

Л
ек

ці
ї

П
ра

кт
ич

ні

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

і

С
РС

Модуль 1
Змістовній І модуль 1.

Тема 1
Тема 2.

Разом за змістовим модулем 1
Змістовниіі модуль 2.

Тема 1.
Тема 2.

Разом за змістовим модулем 2
Модуль 2

Змістовний модуль 1.
Тема 1.
Тема 2.

Разом за змістовим модулем 1
Усього годин
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Додаток 1 (продовження)

5. Самостійна робота
6. Методи навчання

7. Методи контролю

8. Критерії оцінювання результатів навчання

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка за шкалою 
ECTS Оцінка за національною шкалою

Сума 
балів

Оцінка 
ECTS

для екзамену, диф. заліку 
курсової/магістерської роботи для заліку

90-100 А відмінно

зараховано
80-89 В

добре74-79 С
66-73 D

задовільно60-65 Е

35-59 FX
незадовільно з можливістю 

повторного складання
не зараховано з можливістю 

повторного складання

Система накопичення балів
Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем екзамен

Сума балів за всі проведені поточні контрольні(модульні та самостійна робота) заходи (max 
100 балів за кожен): 4 (модульний контроль 1, модульний контроль 2, модульний контроль З, 
самостійна робота ) * 0,5 (постійний екзаменаційний коефіцієнт) = результат оцінка до 
екзамену (диференційованого заліку)
Екзамен (диференційований залік) оцінюється max 100 балів *0,5 (постійний екзаменаційний 
коефіцієнт) = результат екзамену (диф.заліку)
Підсумкова оцінка за екзамен (диф.залік)= результат оцінка до екзамену
(диференційованого заліку) + результат оцінка до екзамену (диференційованого заліку)
Підрахунок балів з дисципліни з семесі ровим контролем залік
Сума балів за всі проведені поточні (модульні та самостійна робота) заходи (max 100 балів 
за кожен): кількість заходів (модульний контроль 1, модульний контроль 2, модульний 
контроль 3, самостійна робота) = результат заліку

НАПРИКЛАД:

Вид контролю
Кількість, 

відповідно до робочої 
програми

Максимальна 
кількість балів

Модульний контроль 3 max 100
Самостійна робота 1 max 100

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 400
Екзамен, диф.залік 1 max 100

Формула до екзамену
400:4*0,5 = 50 - результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 - результат екзамену 
50 +50 =100 - підсумкова оцінка за екзамен

Формула до заліку 400:4 = 100 — результат заліку
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Додаток 1 (продовження)

9. Методичне забезпечення

10. Рекомендована література

Основна література
Допоміжна література
Інформаційні ресурси
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ДОДАТОК 2

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 

КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЕСТРАДНОГО ТА

ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ

Назва кафедри/циклової комісії

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Завідувач кафедри /Голова ЦК

________ /_______________
«»202__р.

ПАКЕТ

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

з дисципліни_________________________________________________________
(повна назва дисципліни)

для здобувачів спеціальності_________________________________________
(шифр і назва спеціальності)

Освітній ступінь:______________________________
Фаховий молодший бакалавр/бакалавр/магісгр

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво
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ДОДАТОК 2 (продовження)

Укладачі варіантів завдань комплексної контрольної роботи з навчальної 
дисципліни:

1.

2.

3.

Розглянуто на засіданні ___________________________
кафедри/циклової комісії

Протокол №від «»20 р.

Завідувач кафедри/Голова циклової комісії   
Підпис Прізвище, ініціали

Погоджено проректором з навчально-виховної роботи

«___»2021 р.  
Підпис Прізвище, ініціали
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ДОДАТОК З

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО 
МИСТЕЦТВ

Назва кафедри/циклової комісії

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з______________________________________

назва дисципліни у родовому відмінку

для здооувачів спеціальності
шифр назва спеціальності

Варіант (завдання) 1

1.

2.

3.

4.

Розглянуто на засіданні ________________ ____________
кафедри/циклової комісії

Протокол №від «»202__р.

Завідувач кафедри/Голова циклової комісії  
Підпис Прізвише, ініціали

Викладач __________ ______________
Підпис Прізвище, ініціали
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЕСТРАДНОГО ТА 
ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою
Київської муніципальної академії
естрадного та циркового мистецтв 
Протокол М- - 
від <0

Наказ № 
року

Ректор 
ЯКОВЛ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗОБКИ 
КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

галузь знань 02 Культура і мистецтво

КИЇВ - 2020



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Методичні рекомендації регламентують порядок оцінювання рівня 

залишкових знань здобувачів Київської муніципальної академії естрадного та 
циркового мистецтв (надалі - Академії) у формі комплексних контрольних робіт з 
навчальних дисциплін.

Контроль залишкових знань здобувачів є важливим фактором забезпечення 
якості фахової передвищої освіти. Він здійснюється з метою:

- визначення якості організації навчального процесу, відповідності рівня 
набутих здобувачами знань, умінь і навичок вимогам освітніх програм та, за 
необхідності, забезпечення своєчасного коригування змісту робочих навчальних 
програм;

- проведення самоаналізу вищого навчального закладу;
- проведення акредитаційної або атестаційної експертизи освітніх компонент і 

процесу їх викладання.
1.2 Комплексна контрольна робота (надалі - ККР) - це перелік завдань, 

вирішення яких потребує уміння застосувати інтегровані знання програмного 
матеріалу передбаченого робочими програмами. Зразок оформлення представлено в 
додатку 1.

1.3. ККР розробляє кафедра/циклова комісія з урахуванням освітньо- 
професійного рівня фахівця та робочих програм навчальних дисциплін.

1.4. Завдання ККР та критерії оцінювання повинні бути затверджені на засіданні 
кафедри/циклової комісії та підписані завідувачем кафедри/головою циклової 
комісії й викладачем з дисципліни.

Комплект завдань має містити не менше 3-х варіантів на атестацію (на 1 
академічну групу) до ЗО (індивідуальних) варіантів на акредитацію, рівнозначних за 
складністю. Термін виконання кожного варіанту в межах 2-х академічних годин. 
Кожний варіант завдань оформлюється на окремому листі за формою (додаток 2), 
підписується викладачем, який розробив завдання, і затверджується завідувачем 
кафедри/головою циклової комісії, за якою закріплена навчальна дисципліна, з 
позначенням № протоколу засідання.

Кількість питань, які треба розв’язати в одному варіанті завдання ККР, 
рекомендується встановити не менше трьох, але остаточне мотивоване рішення 
щодо їх кількості приймає завідувачем кафедри/головою циклової комісії, причому 
трудомісткість завдань має бути такою, щоб час виконання кожного з них середнім 
за рівнем умінь та знань здобувачем не перевищував більше двох астрономічних 
годин.

1.5. Оцінювання залишкових знань здобувачів може проводитись в письмовій 
(додаток 3) або електронній формі (комп’ютерне он-лайн тестування, зокрема й 
дистанційне).

Тести ККР (додаток 4) - сукупність тестових завдань, за результатами 
виконання яких можна визначити рівень залишкових знань здобувачів з певної 
навчальної дисципліни (групи навчальних дисциплін). Кількість тестів у пакеті має 
становити не менше ЗО. Якщо чисельність здобувачів у групі є меншою за ЗО осіб, 



то кількість тестів у пакеті також може бути меншою, проте не менше від 
чисельності здобувачів у групі.

1.6. У разі проведення комп’ютерного он-лайн тестування замість тестів пакет 
містить сукупність тестових завдань, з яких у разі потреби засобами програмного 
забезпечення генеруються тести.

Комп’ютерне он-лайн тестування залишкових знань здобувачів може 
проводити викладачі, завідувачі кафедр/голови циклових комісій, використовуючи 
засоби віртуального навчального середовища Академії.

Порядок проведення комп’ютерного тестування повинен містити інформацію 
про:

- загальну кількість тестів у базі;
- принципи формування комп’ютером варіантів завдань, які гарантують їх 

рівнозначну складність;
- загальну тривалість тестування;
- оцінювання відповідей;
- правила роботи з контрольною тестовою програмою;
- правила ознайомлення з результатами тестування та їх зберіганням.

2. СКЛАД, ЗМІСТ І ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ ПАКЕТІВ ККР
2.1. До складу пакетів ККР входить:
- анотація до змісту комплексної контрольної роботи (вказуються мета 

завдань, зв’язок з кваліфікаційною характеристикою, структура завдань, технологія 
контролю (письмова робота чи тест) та тривалість виконання);

- варіанти контрольних завдань з дисципліни;
- критерії оцінки виконання завдань ККР;
- перелік довідкової літератури, використання якої дозволяється при виконанні 

роботи;
- ключі відповідей;
- приклад розв’язування завдання одного з варіантів, який відповідає критерію 

оцінки на «відмінно»;
- рецензія на ККР;
- порядок проведення комп’ютерного тестування (за необхідністю);
- витяг з протоколу засідання кафедри/циклової комісії.
2.2. Оцінювання рівня залишкових знань здобувачів здійснюють з дисциплін, 

передбачених навчальним планом, вивчення яких закінчено у попередньому 
семестрі або навчальному році. Вибір дисциплін, з яких проводяться ККР, 
проводиться вибірково, рівномірно з гуманітарного (формування загальних 
компетентностей) та професійного (формування фахових компетентностей) блоків 
дисциплін навчального плану.

Завдання ККР повинні укладатися з урахуванням спрямованості на виявлення 
рівня залишкових знань та вмінь Здобувачів, які вони будуть використовувати у 
своїй подальшій навчальній чи професійній діяльності.

2.3. Оцінка за виконання ККР виставляється відповідно до критеріїв 
оцінювання виконання контрольних завдань. Під час розробки критеріїв оцінювання 
за основу слід брати повноту і правильність виконання завдань, а також необхідно 
враховувати здатність здобувана:



- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання;
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях;
- установлювати різницю між причинами і наслідками;
- аналізувати, оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані результати від 

прийнятих рішень;
- викладати матеріал логічно, послідовно з дотриманням вимог нормативної 

документації.
2.4. Розроблений пакет ККР розглядається на засіданні кафедри/циклові комісії 

і направляється на рецензування. Рецензію на ККР з фундаментальних і професійно 
орієнтованих дисциплін дають фахові кафедри/циклові комісії на підставі всебічно 
проведеного аналізу. Рецензент повинен зазначити:

- позитивні моменти розроблених контрольних завдань;
- відповідність варіантів завдань програмним вимогам;
- професійне спрямування та реалізацію принципу комплексності у 

розроблених варіантах завдань;
- рівнозначність варіантів завдань за їх складністю та можливість застосування 

комп’ютерної техніки при їх вирішені;
- обґрунтованість критеріїв оцінювання виконання завдань;
- недоліки та шляхи покращення завдань;
- можливість, доцільність, ефективність їх використання для оцінки рівня 

готовності здобувачів до вивчення спеціальних дисциплін.
За наявності в рецензії зауважень ККР доопрацьовується й подається для 

затвердження на засіданні завідувачем кафедри/головою циклової комісії.

3. ПЕРЕВІРКА І АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНЮВАННЯ 
ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ

3.1. Викладачі кафедри/циклової комісії упродовж трьох робочих днів 
здійснюють перевірку виконаних здобувачами ККР та заповнюють 
паперові/електронні відомості. Роздруковані примірники електронних відомостей 
ККР та талони відповідей зберігають у конвертах на кафедрі, за якою закріплена 
дисципліна, упродовж одного року на правах архівних документів. На конверті 
зазначають назву кафедри/циклової комісії, назву навчальної дисципліни 
(дисциплін), дату проведення ККР, академічну групу, кількісний склад здобувачів, 
а також прізвище викладача, який проводив ККР. Конверт підписує завідувач 
кафедри/голова циклової комісії.

3.2. Результати ККР обговорюють на засіданні кафедри/циклової комісії, 
зокрема:

- розглядають результати оцінювання залишкових знань здобувачів;
- порівнюють результати виконання тестів ККР з оцінками семестрового 

контролю;
- формують ухвали щодо удосконалення змісту та викладання відповідних 

навчальних дисциплін.
3.3. Результати ККР враховуються при підведенні підсумків роботи фахового 

коледжу за навчальний рік та доводяться до відома всіх викладачів.
3.4. Оцінка за виконання ККР виставляється згідно з критеріями оцінювання.



ДОДАТОК З
Зразок оформлення письмового завдання

КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЕСТРАДНОГО ТА 
ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ

Назва кафедри/циклової комісії

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з_________________________
назва дисципліни у родовому відмінку

для з добувачів спеціальності______________________________
шифр назва спеціальності

Варіант 1

1. Практичний показ - акторська робота над сценічними одноосібними, парними, 
масовими етюдами або уривком з прозового твору
2. Професійні якості актора.
3. Актор театру епохи Відродження

Розглянуто на засіданні _____________________________
кафедри/циклової комісії

Протокол №від «»202__р.

Завідувач кафедри/Голова циклової комісії  
Підпис Прізвище, ініціали

Викладач __________ _____________
Підпис Прізвище, ініціали



3.5. При розробці критеріїв оцінки за основу слід брати повноту та правильність 
виконання завдань.

Оцінка за виконання ККР виставляється за чотирибальною шкалою: 
«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Рівень знань здобувачів визначається за такою шкалою:
І - Початковий - до 25,0%
II - Середній - 25,0-49,9%
III - Достатній - 50,0-79,9%
IV - Високий - більше 80,0%

Таблиця оцінки досягнень здобувачів за 4-х бальною шкалою вимірювання

Рівні 
навчальних 
досягнень

Бали 4-х 
бальної 
шкали

Оцінки- 
відсотки

Загальні критерії, за якими оцінюю гьсянавчальні 
досягнення здобувачів

І. 
Початковий «2» до 25%

Здобувач може розрізняти об’єкт вивчення і відтворити деякі 
його елементи
Здобувач фрагментарно відтворює незначну частину навчального 
матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення, має 
здатність елементарного викладу думки
Здобувач відтворює менше половини навчальногоматеріалу, 
з допомогою викладача виконує елементарні завдання.

II.
Середній «3»

25,0-29,9%
Здобувач знає близько половини навчального матеріалу, 
здатний відтворити, або повторити зазразком певну операцію, 
ДІЮ

30,0-39,9%
Здобувач розуміє основний навчальний матеріал, здатний з 
неточностями дати визначення понять, сформулювати правило

40,0-49,9%

Здобувач виявляє знання і розуміння основних положень 
навчального матеріалу. Відповідь його правильна, але не 
достатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при 
розв’язуванні задач за зразком

III.
Достатній «4»

50,0-59,9%
Здобувач правильно, логічно відтворює навчальний матеріал, 
розуміє основоположні теорії і факти, застосовує вивчений 
матеріал у стандартних си туаціях

60,0-69,9%

Знання здобувана є достатньо повними, він вільно застосовує 
вивчений матеріал, розуміє основоположні теорії і факти, вміє 
наводити окремі власні приклади на підтвердження власних думок, 
застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях

70,0-79,9%

Здобувач вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує 
знання в дещо змінених ситуаціях, намагається аналізувати і 
систематизувати інформацію, застосовувати загальновідомі 
докази у власній аргументації

IV. 
Високий «5»

80,0% і 
більше

Здобувач володіє глибокими і міцними знаннями, здатний 
використовувати їх у нестандартних ситуаціях. Самостійно 
визначає окремі цілі власної навчальної діяльнос ті, критично 
оцінює окремі факти, явища та ідеї. Здобувач має системні, 
дієві знання, виявляє творчі здібності, вміє ставити і вирішувати 
проблемні питання, виявляти особисте ставлення до неї.



4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ККР

Результати виконання ККР заносяться до відомості (додаток 5).
Викладач за своїм підписом готує аналіз виконання ККР, де вказує якість 

виконання робіт, аналізує помилки, дає рекомендації щодо їх усунення.
Результати ККР обов’язково обговорюються на засіданнях кафедр/циклових 

комісій. Відомість, аналіз ККР та самі роботи зберігаються на кафедрі/цикловій 
комісії де зберігаються впродовж року.



ДОДАТОК 1

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЕСТРАДНОГО ТА 

ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ

Назва кафедри/циклової комісії

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Завідувач кафедри /Голова ЦК

_________ /________________
«» 202__р.

ПАКЕТ

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

з дисципліни_________________________________________________________
(повна назва дисципліни)

для здобувачів спеціальності_________________________________________
(шифр і назва спеціальності)

Освітній ступінь:_____________________________
Фаховий молодший бакалавр/бакалавр/магістр

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

ДОДАТОК 1 (продовження)



Укладачі варіантів завдань комплексної контрольної роботи з навчальної 
дисципліни:

1.

2.

3.

Розглянуто на засіданні ___________________ _________
кафедри/циклової комісії

Протокол №від «»20 р.

Завідувач кафедри/Голова циклової комісії  
Підпис Прізвище, ініціали

Погоджено проректором з навчально-виховної роботи

«»202__р.  
Підпис Прізвище, ініціали

ДОДАТОК 2



КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО 
МИСТЕЦТВ

Назва кафедри/циклової комісії

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з______________________________________

назва дисципліни у родовому відмінку

для здобувачів спеціальності______________________________
шифр назва спеціальності

Варіант 1

1.

2.

3.

4.

Розглянуто на засіданні ___________________ _________
кафедр и/ци клової комі сії

Протокол №від «»202__р.

Завідувач кафедри/Голова циклової комісії  
Підпис Прізвище, ініціали

Викладач
Підпис Прізвище, ініціали



ДОДАТОК 4

Зразок оформлення тестового завдання
КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО 

МИСТЕЦТВ

Назва кафедри/циклової комісії

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з _________________________________________

назва дисципліни у родовому відмінку

для здобувачів спеціальності_________________________________
шифр назва спеціальності

Варіант 1

1. Вся робота з оволодіння азами акторської техніки базується на системі виховання акторів, 
яку розробив'.
а) К.С.Станіславський
б) Л. Курбас
в) І. Котляревський
г) М.Заньковецька

2. Акторська майстерність - це
майстерність конкретної особистості, а тому завжди має глибоко індивідуальний характер;
мистецтво створення образів в театральних та інших видовищних заходах; вид виконавської 
творчості;

^особливий стан творчого самовираження, активності;
П прагнення до удосконалення і завершення розпочатої справи на якнайвищому якісному рівні

3. Сценічна дія - це
а) подія, що виконується на сцені;
б) поведінка персонажів;
в) послідовність подій на сцені, поведінка персонажів, що характеризує їх психологічний 

розвиток, зміни;
г) зміна дій акторами.

Розглянуто на засіданні ________________________________
кафедри/циклової комісії

Протокол №від «» 202__ р.

Завідувач кафедри/Голова циклової комісії ____________ __________________
Підпис Прізвище, ініціали

Викладач ____________ __________________
Підпис Прізвище, ініціали



ДОДАТОК 5
КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО 

МИСТЕЦТВ

Назва кафедри/циклової комісії

Спеціальність___________________________
Курс Г рупа_____________________

ВІДОМІСТЬ №
результатів виконання здобуваними комплексної контрольної роботи 

з дисципліни______________________________________________________
Дата проведення ККР «___»20 р.
Екзаменатор __________________________________________________________

(вчвнє звання, прізвище, ініціали}

№
Прізвище, ініціали 

здобувачів

Оцінка за 
підсумкову 
атестацію

Оцінка за виконання 
ККР під час 
самоаналізу

Підпис 
екзаменатора

L
2.
3.

ЗО.

Всього здобувачів у групі_________________________
Не з’явилось на ККР(.%)
Всього писали ККР(%)
З них отримали:
Відмінно(%)
Добре ( %)
Задовільно(%)
Незадовільн о(%)
Середній бал
Абсолютна успішність%
Якість навчання %

Екзаменатор

Проректор
з навчально-виховної роботи

Підпис

Підпис

Прізвище, ініціали

Прізвище, ініціали


