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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 

З



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 вишу 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 програм.

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 здобувачів.

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 студентів 

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

передбачені освітньо-професійною програмою.

Відповідальний за контрольні завдання для оцінювання рівня знань 

студентів 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;

- 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- 

10



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.
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ДОДАТОК 1

КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ
Факультет ________________ __________ ______ _ ______________
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 денна/заочна__________________________________

мова викладання, навчання та оцінювання державна

Перезатверджено на засіданні кафедри: 
«___ »____________20___р., Протокол № Зав. кафедри_________________________________

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)
(підпис) (прізвище та ініціали)

КИЇВ - 202
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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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1. Опис навчальної дисципліни

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 - 1 Семестр -1,2 Модулів - 1 Семестр -1,2
Змістових модулів- 

2 Лекції Змістових модулів-2 Лекції

Загальна кількість 
годин - 300

Загальна кількість 
годин - 300

Практичні - 24Практичні -120

Індивідуальні Індивіду альні
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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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
1

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

і

С
РС

1

Вс
ьо

го

Л
ек

ці
ї

1 1

П
ра

кт
ич

ні

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

і
1

С
РС

Модуль 1
Змістовний модуль 1.

Тема 1
Тема 2.

Разом за змістовим модулем 1
Змістовний 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

5. Самостійна робота

15



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 семестровим 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 2 max 100
Самостійна робота 1 max 100

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 300
Екзамен, диф.залік 1 max 100

Формула до екзамену
300:3*0,5 = 50 - результат оцінки до екзамену 

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

Формула до заліку 300:3 = 100 - результат заліку
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9. Методичне забезпечення

ІО.Рекомендована література

Основна література
Допоміжна література
Інформаційні ресурси
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