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ВСТУП 

Підготовка здобувачів галузі знань 02 Культура і мистецтво за спеціальністю 

024 Хореоргафія в сучасному культурно-мистецькому просторі України є 

необхідною умовою для зростання творчого і духовного потенціалу країни, а також 

важливим аспектом у розширенні культурних зв’язків України з іншими 

державами. 

Освітній процес Київська муніципальна академія естрадного та циркового 

мистецтв (далі – КМАЕЦМ) базується на таких принципах, як: 

– автономія КМАЕЦМ та інституційна спроможність у прийнятті самостійних 

рішень щодо організації освітнього процесу, в визначенні форм освітнього процесу 

та методів і форм навчання; 

– орієнтація на досягнення найвищої якості освіти; 

– прозорість і відкритість управління; 

– доступність вищої освіти й рівні можливості для всіх учасників освітнього 

процесу; 

– академічна доброчесність та академічна свобода; 

– партнерство; 

– студентоцентроване навчання; 

– благополуччя студентів і працівників КМАЕЦМ понад усе; 

– інклюзивність; 

– сприяння навчанню впродовж життя; 

– принципове лідерство; 

– справедлива система винагород; 

– ступеневість; 

– безперервність; 

– інноваційність. 

Сучасний культурний розвиток України та міста Києва як європейської 

столиці потребує виховання нового покоління сучасних універсальних артистів та 

режисерів, які зможуть працювати у напрямку оновлення мистецької та культурної 

політики. За останні роки визначився стійкий попит мистецьких організацій та 
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закладів Києва на фахівців широкого спектру діяльності (артистів, балетмейстрів, 

режисерів масових заходів), що забезпечують наступні заходи: 

-  державні та  професійні свята; 

-  фольклорні та етнографічні свята й обряди; 

-  народні свята та ігри; 

-  фестивалі, конкурси, карнавали, паради, концерти та розважальні шоу-

програми; 

-  масово-розважальні вистави та свята просто неба; 

-  театралізовані дійства та видовища.  

Останнім часом у Києві та Київській області з’явився стійкий попит у 

кваліфікованих фахівцях мистецької і творчо-виробничої сфери.  

КМАЕЦМ йде шляхом постійного оновлення форм і методів організації 

освітнього процесу, пошуку оптимальних шляхів його вдосконалення, про що 

свідчить успішне співіснування традиційних форм організації навчання (лекції, 

семінарські, практичні, індивідуальні заняття, консультації тощо) поряд з 

сучасними творчими інтерактивними методиками, які виникли у зв’язку з 

необхідністю оптимізації освітнього процесу. 

Сфера фахової передвищої освіти – освітньо-професійний ступінь фаховий 

молодший бакалавр за Національною рамкою кваліфікацій (НРК України – 

5 рівень, FQ-ЕНЕА – короткий цикл, EQF-LLL – 5 рівень). 

Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітньо-професійних програм.  

Освітньо-професійна програма «Сучасна хореографія» підготовки 

здобувачів фахової передвищої освіти галузі знань 02 Культура і мистецтво 

спеціальності 024 Хореографія  орієнтована на підготовку здобувачів освітньо-

професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» здатних створювати, 

популяризувати і використовувати хореографічні композиції з метою задоволення 

культурних і естетичних потреб громадян, здійснювати концертно-виконавську 

діяльність в аматорських і професійних хореографічних колективах, педагогічну 

роботу в закладах культури, початкової мистецької та загальної середньої освіти. 
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЯКИМИ ПОВИНЕН 

ОВОЛОДІТИ ЗДОБУВАЧ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ. 

 

Інтегральна компетентність: Здатність вирішувати типові спеціалізовані 

задачі у хореографії, або у процесі навчання, що вимагає застосування положень і 

методів мистецтвознавства та хореографічної діяльності і може характеризуватися 

певною невизначеністю умов; нести відповідальність за результати своєї 

діяльності; здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаціях. 

Загальні компетентності:  

ЗК 1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК 2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні 

види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

ЗК 3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 4 Здатність спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 5 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК 6 Здатність працювати в команді.  

Спеціальні компетентності: 

СК 1 Здатність використовувати знання та розуміння традиційних і сучасних 

культурно-мистецьких процесів і практик у власній професійній діяльності. 

СК 2 Здійснення безпечної діяльності у професійній сфері. 

СК 3 Здатність оперувати професійною термінологією. 

СК 4 Здатність цінувати та поважати культурне розмаїттята відтворювати 

його через мистецтво танцю. 
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СК 5 Здатність створювати художній образ засобами танцю, демонструвати 

танцювальні техніки та застосовуватиїх у концертно-сценічній діяльності. 

СК 6 Здатність передавати знання, застосовувати організаційно-творчі та/або 

педагогічні методи, підходи, технології, знання вікової психології в умовах роботи 

з танцювальним аматорським колективом та/або в педагогічній діяльності на рівні 

початкової мистецької  освіти (відповідно до освітньо-професійної програми). 

СК 7 Здатність самостійно організовувати та провадити індивідуальний 

та/або колективний репетиційний процес. 

СК 8 Здатність мислити рефлексивно, продуктивно та креативно для 

створення творчого продукту. 

СК 9 Здатність презентувати результати своєї творчої та педагогічної 

діяльності. 

СК 10 Здатність використовувати спеціальні технічні засоби, новітні 

інформаційні й цифрові технології в процесі професійної діяльності. 

СК 11 Здатність до професійної самореалізації на ринку праці. 

 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ.  

 

РН 1 Спілкуватися державною мовою усно і письмово у процесі навчання та 

виконання завдань. 

РН 2 Володіти іноземною мовою на рівні, необхідному для виконання 

професійних завдань. 

РН 3 Застосовувати інформаційні, цифрові та комунікаційні технології для 

досягнення професійних цілей. 

РН 4 Демонструвати виконавську майстерність на основі знання традицій та 

сучасних тенденцій в хореографічному мистецтві під час публічного виступу, у 

процесі викладання та/або роботи з аматорським мистецьким колективом 

(відповідно до освітньо-професійної програми). 

РН 5 Працювати в колективі, з колективом з урахуванням групової 

динамікита вікових особливостей учасників для досягнення творчих цілей. 
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РН 6 Позитивно сприймати конструктивні критичні зауваження фахівців 

стосовно своїх творчих і навчальних результатів та користатися ними для 

вдосконалення фахового розвитку. 

РН 7 Формувати репертуар учнівського та/або аматорського колективу 

(відповідно до освітньо-професійної програми). 

РН 8 Здійснювати профілактику травмування, у тому числі порушень 

опорно-рухового апарату, дотримуватись правил надання першої долікарської 

допомоги. 

РН 9 Застосовувати фахову термінологію в процесі професійної діяльності, 

створення навчальних матеріалів/обговорення та опису мистецьких подій. 

РН 10 Обирати творчі рішення та/або демонструвати відповідні виконавські 

компетентності для привертання уваги аудиторії. 

РН 11 Застосовувати знання історії мистецтв, організаційних/ педагогічних 

методів, підходів,технологій у процесі роботи з аматорським хореографічним 

колективом та/або викладання фахових дисциплін в початковій мистецькій освіті 

(відповідно до освітньо-професійної програми). 

РН 12 Працювати в плановому та імпровізованому режимі під час творчого 

індивідуального та/або колективного репетиційного процесу, балетмейстерсько- 

постановочної діяльності в роботі з учнівським та/або аматорським колективом 

(відповідно до освітньо-професійної програми). 

РН 13 Створювати танцювальні номери та/або відтворювати зразки 

хореографічного мистецтва (відповідно до освітньо-професійної програми). 

РН 14 Розробляти та документувати навчально-методичні/творчі матеріали, 

вести документацію, пов’язану з виконанням професійних обов’язків (відповідно 

до освітньо-професійної програми). 

РН 15 Працювати в команді, під керівництвом, виконувати завдання в межах 

визначених термінів. 

РН 16 Діяти відповідно до загальних та спеціальних актів законодавства, у 

тому числі законодавства про авторське і суміжні права, захист персональних 

даних і розповсюдження інформації в межах освітньо- професійної програми. 
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РН 17 Презентувати результати своєї професійної діяльності з метою 

забезпечення особистісної конкурентоспроможності на ринку праці. 

 

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОПОНЕНТ  

 

Код н/д 
Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, практики) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти ОП 

Загальна підготовка  

ОК1 Українська мова (за професійним спрямуванням) 4,0 Екзамен 

ОК2  Українознавство 4,0 Екзамен 

ОК3 Основи філософських знань 3,0 Екзамен 

ОК4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 9,0 Залік , екзамен 
ОК5 Основи правознавства  3,0 Залік  

ОК6 Основи медіаграмотності  3,0 Залік 

 Разом 26  

Професійна підготовка  

ОК7 Історія культурно-мистецьких процесів 4,0 Екзамен 

ОК8 
Безпека життєдіяльності та долікарської 
допомоги 

3,0 Диференційований залік 

ОК9 Анатомія та біомеханіка хореографічних рухів 3,0 Екзамен 

ОК10 Сучасний естрадний танець 30,0 
Залік, диференційований 

залік, Екзамен 

ОК11 Класичний танець 30,0 
Диференційований залік, 

Екзамен 

ОК12 
Перформанс та імпровізація у сучасній 

хореографії 
4,0 

Залік 

ОК13 Акторська майстерність в хореографії 9,0 Залік, екзамен 

ОК14 Композиція та постановка сучасного танцю 4,0 Залік 

ОК15 Народно-сценічний танець  8,0 Залік, екзамен 

ОК16 
Методика роботи з танцювальним аматорським 

колективом 
3,0 

Диференційований залік 

ОК17 Основи педагогіки та психології 3,0 Екзамен 

ОК18 
Навчально-виробнича практика (без відриву від 

виробництва) 
3,0 

Диференційований залік 

ОК19 Переддипломна практика 3,0 Диференційований залік 

А1 
Кваліфікаційний іспит Історія культурно-

мистецьких процесів»  
1,0 

Екзамен 

А2 
Кваліфікаційний іспит «Сучасний естрадний 
танець» 

1,0 
Екзамен 

Загальний обсяг обов'язкових компонент       135,0 

Вибіркові компоненти 

Вибіркові компоненти за вибором закладу освіти 

ВЗО1 Основи етикету 3,0 Залік 

ВЗО2 Віртуозна та трюкова техніка сучасної 4,0 Залік 
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хореографії 

ВЗО3 Історико-побутовий танець  4,0 Залік 

ВЗО4 Фольк-танець 4,0 Диференційований залік 

ВЗО5 Виконавська майстерність класичного танцю 4,0 Диференційований залік 

ВЗО6 Моделювання сценічного образу  4,0 Диференційований залік 

ВЗО7 Акробатика та сценічна пластика  4,0 Диференційований залік 

Вибіркові компоненти за вибором студента  

ВС1  Жонглювання   3,0 Залік  

ВС2  Вікова психологія   3,0 Залік 

ВС3  Методика класичного тренажу  4,0 Залік 

ВС4  
Хореографічна мініатюра та ансамблевий 

танець  
4,0 

Залік 

ВС5  Степ   Залік 

Загальний обсяг вибіркових компонентів      45,0 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 180,0 
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ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ СПРЯМОВАНІ НА ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ТА ЗАСОБИ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Програмні 

результат

и 

навчання 

Вид засобу 

провадження 

освітньої діяльності 

Найменування обладнання, устаткування 

Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

РН 1.  

РН 14.  

Мультимедійне 

обладнання 

Комп'ютер та 

програмне 

забезпечення 

Друковані матеріали 

 

Екран AV Screen Moторез 3VI35MEK 135", Matte White 289x181. формат екрану 16:10 

Проектор ОРТОМА ZW310STe 3 600a-1m 1280*800 100000:1 0/52 1 2D/3D*10Wt  

Підсилювач Triangle   AIO PRO A50  

Акустична система Triangle SECRET ICT5 – 4 шт 

Комп'ютер Intel Pentium G4560 2/4 5GHz8Gb DDR 4/500Gb/Video int/Lan 

1000/400W/Key/Mouse/LCD 23.8" – 1 шт. 

Операційна система Ubuntu – 1 шт, редактор офісних документів Libre Offica – 1 шт 

Підручники 

Навчальні посібники  

Наочні посібники 

 Українознавство РН 1.  

РН 11.  

Мультимедійне 

обладнання 

Комп'ютер та 

програмне 

забезпечення 

Друковані матеріали 

 

Екран AV Screen Moторез 3VI35MEK 135", Matte White 289x181. формат екрану 16:10 

Проектор ОРТОМА ZW310STe 3 600a-1m 1280*800 100000:1 0/52 1 2D/3D*10Wt  

Підсилювач Triangle   AIO PRO A50  

Акустична система Triangle SECRET ICT5 – 4 шт 

Комп'ютер Intel Pentium G4560 2/4 5GHz8Gb DDR 4/500Gb/Video int/Lan 

1000/400W/Key/Mouse/LCD 23.8" – 1 шт. 

Операційна система – Ubuntu – 1 шт, редактор офісних документів Libre Offica – 1 шт 

Підручники 

Навчальні посібники  

Наочні посібники 

Основи 

філософських 

знань 

РН 1.  

РН 6.  

Мультимедійне 

обладнання 

Комп'ютер та 

програмне 

забезпечення 

Друковані матеріали: 

 

Екран AV Screen Moторез 3VI35MEK 135", Matte White 289x181. формат екрану 16:10. 

Проектор ОРТОМА ZW310STe 3 600a-1m 1280*800 100000:1 0/52 

1 2D/3D*10Wt 

Підсилювач Triangle AIO PRO A50 

Акустична система Triangle SECRET ICT5 – 4 шт.  

Ноутбук Lenovo IV130-15 15FM/I5-7200U/8/256 SSD -1 шт. 

Операційна система Ubuntu – 1 шт. 

Редактор офісних документів Libre Offica – 1 шт. 
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Підручники 

Навчальні посібники  

Наочні посібники 

Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

РН 2.  Мультимедійне 

обладнання 

Друковані матеріали 

Інтерактивна дошка, бездротове підключення до інтернет 

Підручники 

Навчальні посібники  

Наочні посібники 

Основи 

правознавства  

РН 1.  

РН 14.  

РН 16.  

Мультимедійне 

обладнання 

Комп'ютер та 

програмне 

забезпечення 

Друковані матеріали 

Екран AV Screen Moторез 3VI35MEK 135", Matte White 289x181. формат екрану 16:10 

Проектор ОРТОМА ZW310STe 3 600a-1m 1280*800 100000:1 0/52 1 2D/3D*10Wt  

Підсилювач Triangle   AIO PRO A50  

Акустична система Triangle SECRET ICT5 – 4 шт 

Комп'ютер Intel Pentium G4560 2/4 5GHz8Gb DDR 4/500Gb/Video int/Lan 

1000/400W/Key/Mouse/LCD 23.8" – 1 шт. 

Операційна система Ubuntu – 1 шт, редактор офісних документів Libre Offica – 1 шт 

Підручники 

Навчальні посібники  

Наочні посібники 

Основи 

медіаграмотності  

РН 1.  

РН 3.  

РН 16.  

 

Комп'ютер та 

програмне 

забезпечення 

Комп'ютер Intel Pentium G4560 2/4 5GHz8Gb DDR 4/500Gb/Video int/Lan 

1000/400W/Key/Mouse/LCD 23.8" – 6 шт. 

Ноутбук HP Pavilion 15-cs 3000ua 15.6" / 1920x1080 (Full HD) / IPS / Intel Core i5 / 1.0 - 

3.6ГГц / RAM 8Гб / SSD 256 Гб / GeForce MX250 / 2 Гб – 10 шт. 

Ноутбук Acer Swift 3 SF315-52 15FMl/13-813OU/8/128+1 TB - 4 шт. 

Операційна система – Ubuntu – 20 шт. 

Редактор офісних документів Libre Offica – 20 шт. 
Історія культурно-

мистецьких 

процесів 

РН 1.  

РН 11.  

Мультимедійне 

обладнання 

Комп'ютер та 

програмне 

забезпечення 

Друковані матеріали 

 

Екран AV Screen Moторез 3VI35MEK 135", Matte White 289x181. формат екрану 16:10. 

Проектор ОРТОМА ZW310STe 3 600a-1m 1280*800 100000:1 0/52 

1 2D/3D*10Wt 

Підсилювач Triangle AIO PRO A50 

Акустична система Triangle SECRET ICT5 – 4 шт.  

Ноутбук Lenovo IV130-15 15FM/I5-7200U/8/256 SSD -1 шт. 

Операційна система Ubuntu – 1 шт. 

Редактор офісних документів Libre Offica – 1 шт. 

Підручники 

Навчальні посібники  

Наочні посібники 
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Безпека 

життєдіяльності та 
долікарської 

допомоги 

РН 1.  

РН 8.  

 

Мультимедійна 

система 

Компютер та 

програмне 

забезпечення 

Друковані матеріали 

Мобільний комплекс (панель Gaoke GK 80T/655, підставка підлогова Sunne S112, камера 

PTZ VHD V71C)  

Ноутбук Lenovo IdealPad S340-15 – 1 шт 

Операційна система – Ubuntu – 1 шт, редактор офісних документів Libre Offica – 1 шт 

Підручники 

Навчальні посібники  

Наочні посібники 

Анатомія та 
біомеханіка 

хореографічних 

рухів 

РН 1.  

РН 5.  

РН 8.  

 

Мультимедійна 

система 

Компютер та 

програмне 

забезпечення 

Друковані матеріали 

Мобільний комплекс (панель Gaoke GK 80T/655, підставка підлогова Sunne S112, камера 

PTZ VHD V71C)  

Ноутбук Lenovo IdealPad S340-15 – 1 шт 

Операційна система – Ubuntu – 1 шт, редактор офісних документів Libre Offica – 1 шт 

Підручники 

Навчальні посібники  

Наочні посібники 
Сучасний 

естрадний танець 
РН 1.  

РН 4.  

РН 9.  

РН 10.  

РН 12.  

РН 15. 

РН 17.  

Музичне обладнання 

Музичний інструмент 

Звукове обладнання 

Хореографічне 

обладнання 

Багато-функціональна двох смугова акустична система з можливістю бездротового 

підключення до системи Yamaha RX-V485 з динаміками NS IC600 – 3 шт. 

Електрофортепіано Roland – 3 шт. 

Дзеркала – 26 шт. 

Хореографічний лінолеум 

Хореографічний станок 

Класичний танець РН 1.  

РН 4.  

РН 9.  

РН 10.  

РН 12.  

РН 15.  

РН 17.  

Музичне обладнання 

Звукове обладнання  

Музичний інструмент 

Хореографічне 

обладнання 

Багато-функціональна двох смугова акустична система з можливістю бездротового 

підключення до системи Yamaha RX-V485 з динаміками NS IC600 – 3 шт. 

Електрофортепіано Roland – 3 шт. 

Дзеркала – 26 шт. 

Хореографічний лінолеум 

Хореографічний станок 

Перформанс та 

імпровізація у 

сучасній 
хореографії 

РН 1.  

РН 7.  

РН 10.  

РН 12.  

РН 13.  

Музичний інструмент 

Звукове обладнання 

Хореографічне 

обладнання 

Багато-функціональна двох смугова акустична система з можливістю бездротового 

підключення до системи Yamaha RX-V485 з динаміками NS IC600 – 3 шт. 

Електрофортепіано Roland – 3 шт. 

Дзеркала – 26 шт. 

Хореографічний лінолеум  

Хореографічний станок 
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Акторська 

майстерність в 
хореографії 

РН 1.  

РН 4.  

РН 9.  

РН 10.  

РН 12.  

РН 13. 

РН 15.  

РН 17.  

Музичний інструмент 

Музичне обладнання 

Звукове обладнання 

Світлове обладнання 

Спортивний інвентар 

Піаніно «Петров»  – 3 шт. 

Мікшувальний пульт (Allen&Heath ZED60-10FX) – 3 шт.  

Настінний 2-х полосний RCS PB-760S (6 шт.) Підсилювач звуку Art-Sla-1 – 3 шт. 

Пульт світловий (Eurolite DMX SceneSetter)–3 шт. Світло сценічне (Big PARty Spot)–12шт. 

Світло фронтальне (JNR PAR54x3W IP65) – 9 шт. 

Спортивні мати – 10 шт. 

Куби – 75 шт. 

Ширми – 30 шт. 
Композиція та 

постановка 

сучасного танцю 

РН 4.  

РН 5. 

РН 7.  

РН 9. 

РН 10.  

РН 11.  

РН 12. 

РН 13.  

РН 15. 

РН 17.  

Музичне обладнання 

Музичний інструмент 

Звукове обладнання  

Хореографічне 

обладнання 

Багато-функціональна двох смугова акустична система з можливістю бездротового 

підключення до системи Yamaha RX-V485 

Електрофортепіано Roland 

Програвач 

Динаміками NS IC600 

Програвач 

Гучномовці  

Дзеркала 

Хореографічний лінолеум 

Хореографічний станок 
Народно-сценічний 

танець  
РН 1.  

РН 4.  

РН 9.  

РН 10.  

РН 15.  

РН 17.  

Музичне обладнання 

Музичний інструмент 

Звукове обладнання  

Хореографічне 

обладнання 

Багато-функціональна двох смугова акустична система з можливістю бездротового 

підключення до системи Yamaha RX-V485 

Електрофортепіано Roland 

Програвач 

Динаміками NS IC600 

Програвач 

Гучномовці  

Дзеркала 

Хореографічний лінолеум 

Хореографічний станок 
Методика роботи з 

танцювальним 

аматорським 
колективом 

РН 1.  

РН 4.  

РН 5 

РН 7.  

РН 11.  

РН 12.  

Музичне обладнання 

Музичний інструмент 

Комп'ютери та 

програмне 

забезпечення 

Звукове обладнання 

Світлове обладнання 

Багато-функціональна двох смугова акустична система з можливістю бездротового 

підключення до системи Yamaha RX-V485 з динаміками NS IC600 – 1 шт. 

Електрофортепіано Roland  

Дзеркала – 9 шт. 

Хореографічний лінолеум 

Хореографічний станок 
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Основи педагогіки 

та психології 
РН 1.  

РН 5.  

РН 6.  

РН 11.  

РН 14.  

Мультимедійне 

обладнання 

Друковані матеріали 

Екран AV Screen Moторез 3VI35MEK 135", Matte White 289x181. формат екрану 16:10 

Проектор ОРТОМА ZW310STe 3 600a-1m 1280*800 100000:1 0/52 1 2D/3D*10Wt  

Підручники 

Навчальні посібники  

Наочні посібники 

Основи етикету РН 1.  

РН 16. 

 

Мультимедійне 

обладнання 

Комп'ютер та 

програмне 

забезпечення 

Друковані матеріали 

Екран AV Screen Moторез 3VI35MEK 135", Matte White 289x181. формат екрану 16:10. 

Проектор ОРТОМА ZW310STe 3 600a-1m 1280*800 100000:1 0/52 

1 2D/3D*10Wt 

Підсилювач Triangle AIO PRO A50 

Акустична система Triangle SECRET ICT5 – 4 шт.  

Ноутбук Lenovo IV130-15 15FM/I5-7200U/8/256 SSD -1 шт. 

Операційна система Ubuntu – 1 шт. 

Редактор офісних документів Libre Offica – 1 шт. 

Підручники 

Навчальні посібники  

Наочні посібники 

Віртуозна та 

трюкова техніка 

сучасної 

хореографії 

РН 1.  

РН 4.  

РН 10. 

РН 13.  

РН 17.  

 

Спортивне 

обладнання 

Музичний інструмент 

Музичне обладнання 

Спортивні мати – 10 шт. 

Хореографічний станок 

Дзеркала – 14 шт. 

Піаніно "Петров" – 1 шт. 

Багато-функціональна двох смугова акустична система з можливістю бездротового 

підключення до системи Yamaha RX-V485 з динаміками NS IC600 – 1 шт. 

Історико-

побутовий танець  

РН 1.  

РН 4.  

РН 7.  

РН 13.  

 

Музичне обладнання 

Звукове обладнання  

Музичний інструмент 

Хореографічне 

обладнання 

Багато-функціональна двох смугова акустична система з можливістю бездротового 

підключення до системи Yamaha RX-V485 з динаміками NS IC600 – 1 шт. 

Електрофортепіано Roland  

Дзеркала – 9 шт. 

Хореографічний лінолеум 

Хореографічний станок 

Фольк-танець РН 1.  

РН 4.  

РН 9.  

РН 7.  

 

Музичне обладнання 

Звукове обладнання  

Музичний інструмент 

Хореографічне 

обладнання 

Багато-функціональна двох смугова акустична система з можливістю бездротового 

підключення до системи Yamaha RX-V485 з динаміками NS IC600 – 1 шт. 

Електрофортепіано Roland  

Дзеркала – 9 шт. 

Хореографічний лінолеум 

Хореографічний станок 
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Виконавська 

майстерність 

класичного танцю 

РН 1.  

РН 4.  

РН 7. 

РН 17.  

 

Музичне обладнання 

Звукове обладнання  

Музичний інструмент 

Хореографічне 

обладнання 

Багато-функціональна двох смугова акустична система з можливістю бездротового 

підключення до системи Yamaha RX-V485 з динаміками NS IC600 – 1 шт. 

Електрофортепіано Roland  

Дзеркала – 9 шт. 

Хореографічний лінолеум 

Хореографічний станок 

Моделювання 

сценічного образу  

РН 1.  

РН 11.  

РН 13.  

Обладнання для 

гриму 

Реквізит для гриму 

Косметика 

Стіл гримерний з дзеркалом (робоче місце гримера) – 11 шт. 

Стіл прямий – 1 шт. 

Шафи для гримерного реквізиту – 2 шт  

Аквагрим – 26 шт. 

Грим на кремовій основі  

Клей для пастижу Металевий порошок (різнокольоровий) – 3 шт. 

Румяна порошкові «Mojave» 

Тіні матові – «E.Y.E Powder», Fawn 

Коректор – «Fair»,Fawn 

Коректор – Eurasia Japon 

Акробатика та 

сценічна пластика  

РН 1.  

РН 4.  

РН 9.  

 

Спортивне 

обладнання  

Музичні інструменти 

Спортивні мати – 10 шт. 

Хореографічний станок 

Дзеркала – 14 шт. 

Піаніно "Петров" – 1 шт. 

Багато-функціональна двох смугова акустична система з можливістю бездротового 

підключення до системи Yamaha RX-V485 з динаміками NS IC600 – 1 шт 

Жонглювання   РН 1.  

РН 7.  

РН 10.  

 

Музичний інструмент 

Музичне обладнання 

Звукове обладнання 

Світлове обладнання 

Спортивний інвентар 

Піаніно «Петров»  – 3 шт. 

Мікшувальний пульт (Allen&Heath ZED60-10FX) – 3 шт.  

Настінний 2-х полосний RCS PB-760S (6 шт.) Підсилювач звуку Art-Sla-1 – 3 шт. 

Пульт світловий (Eurolite DMX SceneSetter) – 3 шт. Світло сценічне (Big PARty Spot) – 12 

шт. 

Світло фронтальне (JNR PAR54x3W IP65) – 9 шт. 

Спортивні мати – 10 шт. 

Куби – 75 шт. 

Ширми – 30 шт. 

Вікова психологія   РН 1.  

РН 5.  

РН 6. 

 

Мультимедійне 

обладнання 

Обладнання 

Друковані матеріали 

Інтерактивна дошка, бездротове підключення до інтернет 

Підручники 

Навчальні посібники  

Наочні посібники 
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Методика 

класичного 

тренажу  

РН 1.  

РН 4.  

РН 7. 

РН 9.  

РН 10.  

РН 13.  

Музичне обладнання 

Звукове обладнання  

Музичний інструмент 

Хореографічне 

обладнання 

Багато-функціональна двох смугова акустична система з можливістю бездротового 

підключення до системи Yamaha RX-V485 з динаміками NS IC600 – 1 шт. 

Електрофортепіано Roland  

Дзеркала – 9 шт. 

Хореографічний лінолеум 

Хореографічний станок 

Хореографічна 

мініатюра та 

ансамблевий 

танець  

РН 1.  

РН 4.  

РН 7.  

РН 9.  

РН 10.  

РН 13.  

РН 15.  

РН 17.  

Мультимедійна 

система 

Комп'ютери та 

програмне 

забезпечення 

Звукове обладнання 

Світлообладнання 

Екран AV Screen Moторез 3VI35MEK 135", Matte White 289x181. формат екрану 16:10.  

Проектор ОРТОМА ZW310STe 3 600a-1m 1280*800 100000:1 0/52 1 2D/3D*10Wt  

Підсилювач Triangle   AIO PRO A50  

Ноутбук Sony Vaio VRS-EF4EIR/Wi – 1 шт.  

Операційна система – Ubuntu – 10 шт 

Редактор офісних документів Libre Offica – 10 шт 

Акустичний комплект активних колонок JBLPRX 

Радіосистема Shure GLXD24Beta58  та мікрофонна стійка K&M 

Колонки Zeck Cope 12.1 монітор 

2-х полосна акустична система Zeck 

Компактна колонка 15.1 саббуфер Zeck 

Акустичний  комплект пасивних колонок Zeck ПідсилювачVX700-8 

Акустична система JBL PRX715 

Мікшерний пульт Behringer X32 Compact 

Контролер Pilot2000 в комплекті PL- UV 

Світловий прилад Halo Spot60, 

світловий прилад Halo Indigo 2000 

Стійка мікрофонна 

Прожектор JEN CE-82-B 500W 

Контролер DMX світлодіодної ленти RGB Рековий кейс для мікшера та світлового 

контролера Цифрова сценічна скринька Behringer S32 

2-х канальний компресор – лемітер DBX266XL EU радіосистема-мікрофон IN64/IN64TH 

Освітлювальний прилад PAR Halo CAM4/ETZ 

Степ  РН 1.  

РН 4.  

РН 9.  

РН 12.  

РН 13.  

РН 17.  

Мультимедійна 

система 

Комп'ютери та 

програмне 

забезпечення 

Звукове обладнання 

Екран AV Screen Moторез 3VI35MEK 135", Matte White 289x181. формат екрану 16:10.  

Проектор ОРТОМА ZW310STe 3 600a-1m 1280*800 100000:1 0/52 1 2D/3D*10Wt  

Підсилювач Triangle   AIO PRO A50  

Ноутбук Sony Vaio VRS-EF4EIR/Wi – 1 шт.  

Операційна система – Ubuntu – 10 шт 

Редактор офісних документів Libre Offica – 10 шт 
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 Світлообладнання Акустичний комплект активних колонок JBLPRX 

Радіосистема Shure GLXD24Beta58  та мікрофонна стійка K&M 

Колонки Zeck Cope 12.1 монітор 

2-х полосна акустична система Zeck 

Компактна колонка 15.1 саббуфер Zeck 

Акустичний  комплект пасивних колонок Zeck ПідсилювачVX700-8 

Акустична система JBL PRX715 

Мікшерний пульт Behringer X32 Compact 

Контролер Pilot2000 в комплекті PL- UV 

Світловий прилад Halo Spot60, 

світловий прилад Halo Indigo 2000 

Стійка мікрофонна 

Прожектор JEN CE-82-B 500W 

Контролер DMX світлодіодної ленти RGB Рековий кейс для мікшера та світлового 

контролера Цифрова сценічна скринька Behringer S32 

2-х канальний компресор – лемітер DBX266XL EU радіосистема-мікрофон IN64/IN64TH 

Освітлювальний прилад PAR Halo CAM4/ETZ  

 



17 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ, ЯКІ 

ПЛАНУЄТЬСЯ НАДАВАТИ. 

Випускник, може займати первинні посади, згідно з чинною редакцією 

Національного класифікатора України (ДК 003:2010): артист естради; артист 

балету (танцювального ансамблю, танцювального та хорового колективу, 

ансамблю пісні і танцю та ін.), керівник танцювального колективу. 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПОЧАТИ 

НАВЧАННЯ. 

Особа має право здобувати освітньо-професійний ступінь фахового 

молодшого бакалавра у сфері фахової передвищої освіти за умови наявності базової 

загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти, підтверджений 

документом державного зразка. 

Здобувачі фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти 

зобов’язані протягом перших двох років здобуття фахової передвищої освіти 

виконати освітню програму повної (профільної) середньої освіти. 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на 

основі профільної середньої освіти становить 180 кредитів ЄКТС. 

Мінімум 60 % обсягу кожної освітньо-професійної програми має бути 

спрямовано на забезпечення результатів навчання за спеціальністю, визначених 

Стандартом фахової передвищої освіти України: освітньо-професійний ступінь – 

фаховий молодший бакалавр, галузь знань 02 Культура і мистецтво, спеціальність 

024 Хореографія (наказ Міністерства культури та інформаційної політики України 

№ 408 від 08 червня 2021 року). 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на 

основі професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти або 

вищої освіти визначається закладом фахової передвищої освіти з урахуванням 

визнання раніше здобутих результатів навчання. Обсяг такої програми становить 

не менше 50 % загального обсягу освітньо-професійної програми на основі 

профільної середньої освіти. 
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Після отримання фахового молодшого бакалавра у сфері фахової передвищої 

освіти випускники КМАЕЦМ мають можливість продовжити навчання на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти. 

Умови вступу визначаються Правилами прийому до фахового коледжу 

Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв, 

затвердженими Вченою радою. 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ. 

Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти проводиться з 

метою: перевірки знань і вмінь здобувачів, встановлення відповідності набутих 

компетентностей вимогам освітньої програми, формування рейтингу успішності, 

мотивації здобувачів до систематичної праці протягом усього періоду навчання та 

заохочення здорової конкуренції, аналізу якості освітнього процесу, корегування 

змісту та методів навчання.  

Оцінювання результатів навчання здобувачів ґрунтується на принципах 

систематичності, об’єктивності, прозорості та рівності вимог.  

Система оцінювання знань здобувачів освіти з кожної навчальної дисципліни 

включає поточний, модульний та семестровий контроль знань, оцінювання 

результатів практик і державну атестацію за певним освітнім ступенем. 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення 

лекційних, практичних, семінарських занять, самостійної роботи і оцінюється 

сумою набраних балів. При поточному контролі оцінці підлягають: рівень знань, 

продемонстрований у відповідях, практичних показах, виступах; активність на 

лекційних, семінарських та практичних заняттях; результати виконання і захисту 

творчих робіт, експрес-контролю у формі тестів тощо. Необхідність проведення 

поточного контролю, кількість контрольних заходів, форму проведення визначає 

викладач навчальної дисципліни. 

Модульний контроль проводиться з урахуванням даних поточного контролю 

за відповідний модуль і має на меті оцінку результатів знань здобувача освіти після 

вивчення матеріалу з логічно завершеної частини навчальної дисципліни – 

змістового модуля. 
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Семестровий контроль проводиться у формі екзамену, диференційованого 

заліку або заліку, визначених навчальним планом у терміни, передбачені графіком 

навчального процесу. Перелік екзаменаційних питань та завдань, критерії їх 

оцінювання визначаються цикловою комісією і включаються до робочої навчальної 

програми дисципліни. Результати екзамену оцінюється в балах, які проставляються 

у відповідній графі відомості обліку успішності. Підсумкова екзаменаційна оцінка 

з навчальної дисципліни розраховується з урахуванням балів, отриманих під час 

екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю. 

З навчальної дисципліни, яка вивчається впродовж двох і більше семестрів, 

семестровий контроль здійснюється кожен семестр у формі, передбаченій 

навчальним планом. Загальна підсумкова оцінка проставляється за результатами 

останнього семестру або як середня.  

Навчальна дисципліна ділиться на логічно-пов’язані змістові модулі. 

Змістовий модуль зазвичай завершується модульною контрольною роботою 

(показом в дисциплінах практичного спрямування), модульним тестом (простим, 

комбінованим, перехресним, розширеним і т.д.). 

Підсумкова кількість балів за змістовий модуль може виставлятися за 

вибором викладача та рішенням циклової комісії відповідно до досягнення 

програмних результатів навчання: як сума балів за усіма поточними формами 

контролю, передбаченими робочою програмою навчальної дисципліни; як сума 

балів за всіма формами контролю плюс оцінка модульної контрольної роботи 

(творчого завдання, тестів, практичного показу).  

Кількість та форми контрольних заходів з кожної навчальної дисципліни 

визначаються робочою навчальною програмою і залежать від: обсягу кредитів за 

даною навчальною дисципліною; кількості годин, відведених на семінарські, 

практичні (у т.ч. індивідуальні) заняття; кількості змістових модулів; форми 

семестрового контролю. 

Інформування щодо змісту, форм та видів проведення контрольних заходів 

та критерії їх оцінювання відбувається на початку вивчення відповідної навчальної 

дисципліни науково-педагогічним / педагогічним працівником, який викладає 
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дисципліну, а також інформація оприлюднюється у вигляді РПНД / силабусу на 

сайті КМАЕЦМ у відповідній рубриці.  

Практика є невід’ємною складовою навчального процесу й складається з 

оцінки: керівника від бази практики; керівника від циклової комісії; презентації 

здобувачем освіти результатів проходження практики під час захисту звіту; 

відповіді на запитання. Оцінка результатів проходження практики зазначається у 

відомості обліку успішності за підписами керівника практики від циклової комісії 

і членів комісії, створеної для проведення захисту практики. 

Атестація здобувачів освіти здійснюється у формі кваліфікаційних іспитів, 

Екзаменаційною комісією (ЕК) після завершення теоретичної та практичної 

частини навчання за відповідним ступенем / рівнем освіти з метою встановлення 

фактичного рівня освітньої та кваліфікаційної підготовки випускника.  

Оцінка результатів складання підсумкової атестації здійснюється за 100-

бальною системою (табл.1) контролю знань, публічної практичної демонстрації 

набутих виконавських, викладацьких або організаційно-творчих компетентностей, 

прийнятою в  КМАЕЦМ та національною шкалою і відображаються у відповідних 

відомостях і протоколах роботи Екзаменаційної комісії. 

Таблиця 1 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

100-

бальна 

шкала 

Оцінка за 

національною 

шкалою та 

шкалою Академії 

Визначення 

90 – 100 відмінно 
Відмінно – відмінна відповідь, виконання 

роботи лише з незначною кількістю помилок. 

80 – 89 

добре 

Дуже добре – вище середнього рівня з 

кількома помилками. 

74 – 79 
Добре – в загальному правильна відповідь, 

робота з певною кількістю значних помилок 

66 – 73 задовільно 
Задовільно – непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 

60 – 65 задовільно 
Достатньо – відповідь, робота задовольняє 

мінімальні критерії 

0 – 59 незадовільно Незадовільно 

 



21 

 

За теоретичну і практичну частину екзамену виставляється одна оцінка за 

національною шкалою, яка переводиться в 100-бальну і відповідає ECTS-рейтингу. 

Повторне складання (перескладання) підсумкової атестації і захист випускної 

кваліфікаційної роботи з метою підвищення оцінки не дозволяється. 


