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1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

  Стратегія розвитку Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв 

(далі – Академія) на 2021-2026 рр. є документом, у якому визначено стратегічні орієнтири 

підвищення ефективності діяльності Академії як профільного закладу вищої освіти у галузі 

02 Культура і мистецтво. 

        Стратегія розвитку Академії розроблена відповідно до Конституції України, Закону 

України «Про освіту»; Закону України «Про фахову передвищу освіту», Закону України 

«Про вищу освіту», Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», Актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки 

України і Міністерства культури та інформаційної політики України, рішень Київської 

міської ради, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської 

міської ради, наказів директора Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської 

міської ради, Статуту Академії та інших нормативно-правових актів. 

Концептуальні основи стратегії: 

- актуальність; 

- інноваційність; 

- відповідність законодавству, Статуту та цінностям Академії; 

- визначеність; 

- прозорість; 

- узгодженість зі світовими стандартами мистецької освіти; 

- цілісність, логічність та доцільність. 

Базис стратегії розвитку: створення умов для реалізації індивідуальної творчої та 

освітньої траєкторії здобувачів освіти шляхом удосконалення їх здібностей та сприяння 

особистісному та професійному їх зростанню; створення простору реалізації унікальних 

здібностей викладачів та сприяння їх розвитку; організація роботи Академії на засадах 

цілісності, відкритості, прозорості, рівноправності та інших корпоративних цінностей. 
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2. SWOT-АНАЛІЗ АКАДЕМІЇ 

 

 

 єдиний у Європі заклад вищої освіти, 

який охоплює практично всі напрямки 

підготовки артистів розважальних 

жанрів естради та здійснює підготовку 

артистів цирку і шоу програм; 

 позитивний імідж, традиції та 

корпоративна культура; 

 достатня кількість висококваліфі-

кованих науково-педагогічних 

працівників, здатних забезпечити 

динамічний інноваційний розвиток 

системи вищої освіти; 

 регулярне підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників; 

 людський капітал з високою 

концентрацією талантів; 

 ефективна система мотивації 

професорсько-викладацького складу та 

співробітників Академії; 

 прозорість управлінських і виконавчих 

структур; 

 наявність унікальних спеціальностей та 

освітніх програм; 

 достатній рівень матеріально-технічної 

бази Академії; 

 широкий доступ до інформаційно-

бібліотечних ресурсів; 

 доступність системи інноваційних і 

дистанційних форм навчання; 

 організація та проведення соціально 

значимих для міста, регіону та країни 

заходів; 

 значна кількість укладених угод про 

співробітництво з освітніми та 

мистецькими організаціями регіону; 

 попит на випускників Академії на ринку 

праці. 

 

 

 

 недосконала нормативно-правова база 

функціонування системи вищої освіти; 

 невідповідність фінансування Академії 

та її матеріально-технічної бази рівню 

провідних університетів світу; 

 низький  рівень академічної мобільності 

серед науково-педагогічних працівників 

та здобувачів вищої освіти; 

 слабка практична підготовка фахівців у 

закладах вищої освіти; 

 недостатня діджиталізація освітнього 

процесу для повної автоматизації усіх 

його складових; 

 відсутність гуртожитку для 

забезпечення зростання контингенту 

осіб, які навчаються; 

 недостатньо високі показники наукової 

активності в галузі культури і 

мистецтва; 

 зниження рівня можливості залучення 

іноземних здобувачів унаслідок впливу 

зовнішніх чинників (пандемія COVID-

19). 

 

СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ 
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SWOT-АНАЛІЗ АКАДЕМІЇ 

 

 

 популяризація української культури і 

освіти в Академії та за її межами; 

 розвиток національної та міжнародної 

академічної мобільності; 

 розвиток наукової діяльності внаслідок 

виконання грантових проєктів; 

 посилення цифрової трансформації 

Академії в освітніх, наукових та 

управлінських процесах; 

 залучення кваліфікованих фахівців, 

роботодавців, професіоналів практиків; 

 використання можливостей 

міжнародного співробітництва, досвіду 

іноземних викладачів; 

 організація сертифікатних програм, 

курсів підвищення кваліфікації 

викладачів для навчання впродовж 

життя; 

 створення гнучкої системи 

стимулювання та розвитку професійної 

майстерності співробітників; 

 створення рівних умов та можливостей 

для культурного (мистецького) та/або 

креативного вираження, провадження 

культурної діяльності; 

 доступ до культурних послуг, 

культурних цінностей, культурної 

спадщини та інформації про них; 

 упровадження додаткової та 

інклюзивної освіти; 

 присвоєння випускам наукового 

альманаху «АРТ-платФОРМА» 

категорії А та включення до Переліку 

фахових наукових видань України; 

 розширення співпраці із засобами 

масової інформації. 

 обмеження державного фінансування 

освітньої діяльності Академії; 

 недосконалість нормативно-правової 

бази, часті зміни нормативних вимог у 

системі вищої освіти і науки, що загалом 

знижує престиж освітньо-наукової 

праці; 

 низький престиж праці викладача, 

втрата кадрового потенціалу; 

 вплив зовнішніх факторів, а саме: 

пандемія COVID-19 та її наслідки, 

нестабільна фінансово-економічна 

ситуація, зниження рівня 

платоспроможності громадян тощо; 

 відтік випускників шкіл до закордонних 

університетів; 

 недостатність позитивного ефекту від 

традиційної інформаційної та рекламної 

діяльності Академії у зв’язку з 

динамічними змінами інформаційного 

простору; 

 несприятлива демографічна ситуація в 

країні. 

 

МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ 
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3. МІСІЯ, ВІЗІЯ, ЦІННОСТІ ТА ПРИНЦИПИ АКАДЕМІЇ 

 
Місія Академії ґрунтується на засадах автономії, демократичних принципів управління 

та інноваційного розвитку, знаходячи найбільш продуктивне для закладу та дбайливе для 

кожної особистості співвідношення системних інновацій та традиційних форм діяльності.  

МІСІЯ – підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців галузі 

культури і мистецтва на засадах концепції сталого розвитку шляхом інтернаціоналізації та 

інтеграції освіти; створення фахового простору сценічного і музичного мистецтв для 

українського суспільства та його інтеграції до світової арт-сцени через якісну освіту; 

формування сучасного патріотичного світогляду молодих фахівців культури і мистецтв; 

удосконалення академічного простору, збагачення життя здобувачів, надаючи їм можливість 

розвиватися та реалізовувати свій інтелектуальний, академічний та професійний потенціал; 

сприяння творчому та науковому саморозвитку науково-педагогічного колективу Академії. 

ВІЗІЯ 

Академія прагне: 

 досконалості викладання, наукової роботи, якісних академічних і професійних 

програм, високого рівня взаємодії викладачів та здобувачів вищої освіти; 

 створити унікальний простір естрадного, сценічного, хореографічного та циркового 

виконавського мистецтва у сприятливому середовищі; 

 забезпечити сценічне, естрадне, циркове, хореографічне інноваційне ультрасучасне 

навчання світового класу; 

 створення та поширення знань, формування інтелектуального, соціального та 

духовного капіталу здобувачів освіти, готових до викликів майбутнього; 

 створення умов для фахового зростання науково-педагогічних кадрів, формування 

комфортного середовища, ствердження демократичних норм та принципів, як основних для 

розвитку академічного менеджменту, вдосконалення системи управління Академією. 
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ЦІННОСТІ академічної спільноти в закладі є:  

– національна свідомість (формування особистості, яка усвідомлює свою 

приналежність до українського народу, сучасної європейської цивілізації; виховання людини 

демократичного світогляду, яка поважає громадянські права і свободи, традиції народів і 

культур світу, національний, релігійний, мовний вибір кожної людини);  

– колегіальність, чесніть та повага до кожної особистості (виражається в нашій 

прихильності високим етичним стандартам особистої і професійної поведінки, вільний обмін 

ідеями і свобода висловлювань, сприйняття різноманітності та колегіальне ставлення до 

інших з відкритістю та професіоналізмом створюючи культуру довіри);  

– співпраця (робота над досягненням спільних цілей з іншими в Академії та громадою, 

одночасно оцінюючи колективну роботу, участь та різноманітність ідей та перспектив); 

– креативність, виражена в нашій відкритості новим ідеям і формам самовираження, 

інтелектуальному цікавості, готовності йти на ризик і підприємницькому духу;  

– справедливість (у викладанні, оцінці освітніх досягнень здобувачів, наукових 

дослідженнях, кар’єрному просуванні персоналу, отриманні будь-яких нагород, відзнак, 

ступенів, повинно ґрунтуватися на законних, прозорих, справедливих, передбачуваних, 

послідовних і об’єктивних критеріях); 

– інклюзія (відображена в культурі та середовищі, які шукають, вітають і розвивають 

талановиті уми з різних верств суспільства);  

– академічна доброчесність (сукупність етичних принципів та визначених законом 

правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання 

та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання та/або наукових (творчих) досягнень [Стаття 42. Закон України «Про освіту»]). 
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ПРИНЦИПИ АКАДЕМІЇ:   

 

– автономія Академії 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; 

– партнерство; 

– студентоцентроване навчання; 

– благополуччя здобувачів і працівників Академії понад усе; 

– інклюзивність; 

– сприяння навчанню впродовж життя; 

– принципове лідерство; 

– справедлива система винагород. 
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4. СТРАТЕГІЧНІ Й ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ 

АКАДЕМІЇ ДО 2026 РОКУ 

Стратегічні й операційні цілі та завдання спрямовані на забезпечення місії Академії, 

досягнення її бачення, розв’язання проблем, протистояння ризикам і викликам на основі 

найбільш повного використання можливостей і створення підґрунтя подальшого розвитку 

вищої освіти. 

Стратегічна ціль 1. Покращення системи управління освітою і забезпечення 

автономії Академії 

Операційна ціль 1.1. Створення системи конструктивної управлінської взаємодії 

Академії, зовнішніх стейкхолдерів та МОН. 

Завдання: 

1.1.1. забезпечення академічної та організаційної автономії Академії задля оптимізації 

діяльності і пристосування до ринку праці; 

1.1.2. унормування та запровадження контрактів із ректором, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками Академії, що містять цільові показники діяльності закладу; 

1.1.3. забезпечення посилення ролі академічної громади (здобувачі, викладачі, 

дослідники) і громадськості в управлінні Академією; 

1.1.4. проведення регулярних консультацій-опитувань викладачів, працівників та 

здобувачів, врахування їхньої думки під час розробки та ухвалення управлінських рішень, 

забезпечення зворотного зв’язку в управлінських процесах; 

1.1.5. створення системи прозорого й об’єктивного рейтингування науково-

педагогічних та педагогічних працівників Академії; 

1.1.6. розробка нормативно-правової бази фінансової автономії Академії щодо права 

самостійно розпоряджатися коштами, визначати внутрішню систему та рівень оплати праці, 

вільно залучати благодійні внески й інвестиції, при цьому залишаючись неприбутковою 

організацією з усіма наявними податковими пільгами; 

1.1.7. стимулювання творчого розвитку і перформативної взаємодії мистецьких і 

культурних практик між стейкхолдерами та студентством. 
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Індикатори та показники щодо виконання стратегічних цілей: 

 звіт ректора про виконання стратегічного плану розвитку; 

 звіт про будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонти основних 

фондів; 

 акредитаційні показники матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу; 

 звіт про впровадження сучасних енергозберігаючих технологій і систем опалення 

навчальних корпусів;  

 звіт про динаміку річних енерговитрат; 

 звіт про оновлення інфраструктури та матеріально-технічної бази; 

 оцінка рівня комп’ютеризації наукових і освітніх процесів та управління Академією; 

 оцінка рівня забезпечення освітнього процесу сучасним навчальним обладнанням. 

 

Операційна ціль 1.2. Фінансово-економічна діяльності Академії 

Завдання: 

1.2.1. забезпечення додаткового фінансування через грантові та спонсорські програми; 

1.2.2. врахування реалізації Ліцензійних вимог до матеріально-технічного забезпечення 

навчального процесу (навчальні площі, лабораторна та комп’ютерна бази, спортивні споруди, 

гуртожиток), придбання сучасних засобів навчання;  

1.2.3. комплектування бібліотечного фонду електронними та мультимедійними 

навчальними виданнями;  

1.2.4. модернізація загально-академічної комп’ютерної мережі, розширення доступу до 

Інтернет-ресурсів, збільшення швидкості отримання інформації з Інтернету; 

1.2.5. обладнання спеціалізованих кабінетів музичними інструментами, аудіо та 

світловою технікою найвищої якості; 

1.2.6. удосконалення механізму фінансування науки Академії, забезпечення прав 

інтелектуальної власності. 
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Індикатори та показники щодо виконання стратегічних цілей: 

 збільшення загальних обсягів фінансування шляхом: збільшення контингенту 

здобувачів; підвищення коефіцієнтів у формулі фінансування загального фонду 

бюджету; збільшенням отриманих грантів, проєктів та субвенцій з міського бюджету; 

збільшення переліку та обсягу платних послуг Академії; 

 дотримування вимог бюджетного законодавства, прозорість витрачання коштів, 

звітність, проведення аудиту та оцінка ефективності управління бюджетними коштами 

відповідно до законодавства. 

 

Стратегічна ціль 2. Вдосконалення принципів, процедур та заходів забезпечення 

якості вищої освіти Академії з урахуванням стандартів і рекомендацій 

щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. 

Операційна ціль 2.1. Забезпечення якості і доступності вищої освіти для різних 

верств населення. 

Завдання: 

2.1.1. реформування змісту освітніх програм, посилення міждисциплінарної взаємодії у 

освітніх програмах; 

2.1.2. розроблення у партнерстві з провідними вітчизняними і зарубіжними закладами 

вищої освіти конкурентоздатних освітніх програм і модулів випереджальної підготовки 

фахівців; 

2.1.3. забезпечення високого рівня освіти для здобувачів освіти (поглиблена ґрунтовна 

теоретична підготовка з професійних дисциплін, умови для розвитку індивідуальної творчої 

траєкторії з практичних дисциплін); 

2.1.4. забезпечення інклюзивної освітньої діяльності, доступності навчальних ресурсів, 

дотримання принципу академічної доброчесності та високий професіоналізм; 

2.1.5. створення умов для впровадження елементів дуальної освіти, зокрема практико-

орієнтованого навчання через мистецько-проєктну діяльність з культурно-мистецькими 

закладами, концертними та івент-організаціями тощо; 
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2.1.6. запровадження оцінювання рівня опанування гнучких навичок, формування 

критичного мислення, прагнення та здатності до самостійного навчання; 

2.1.7. впровадження в освітній процес нових інформаційних комунікаційних технологій, 

інтерактивних форм та методів науково-педагогічної діяльності; 

2.1.8. адаптація змісту і форм навчання відповідно до трансформацій наукового знання 

та ринку праці в інформаційному суспільстві; 

2.1.9. сприяння академічній доброчесності всіх учасників освітнього процесу Академії; 

2.1.10. створення безпечних умов навчання та викладання, різноманітності в усіх 

дисциплінах та в усіх викладацьких, дослідницьких і службових діях. 

Індикатори та показники щодо виконання стратегічних цілей: 

 високий рівень загальної та університетської культури співробітників та здобувачів 

вищої освіти; 

 щорічне рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти; 

 підвищення рівня обізнаності з питань академічної доброчесності всіх учасників 

освітньо-наукової діяльності; 

 участь здобувачів вищої освіти у роботі робочих та дорадчих органів Академії 

(засідання кафедр, науково-методичних комісій, вчених рад факультетів та Академії); 

 очікувані результати анкетування здобувачів вищої освіти усіх освітніх програм 

університету; 

 кількість залучених слухачів до навчання на сертифікатних програмах; 

 збільшення кількості угод з міжнародними партнерами; 

 наявність силабусів, навчально-методичних видань з усіх освітніх компонентів ОП. 

 

Операційна ціль 2.2. Розбудова дієвої системи внутрішнього та зовнішнього 

забезпечення і моніторингу якості вищої освіти 

Завдання: 

2.2.1. розробка методичних рекомендацій щодо створення дієвої системи внутрішнього 

моніторингу та контролю якості і результатів освітньої діяльності в Академії; 
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2.2.2. розвиток внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти із залученням 

зацікавлених сторін з урахуванням потреб ринку праці та галузевого контексту; 

2.2.3. систематизація участі стейкхолдерів у розробці, впровадженні та реалізації 

стандартів вищої освіти, перегляді освітніх компонентів та освітньо-професійних програм; 

2.2.4. використання в освітньому процесі елементів проблемно-орієнтованого навчання, 

ситуаційні завдання, інтерактивні форми і методи навчання, інформаційні технології; 

2.2.5. впровадження та забезпечення ефективного функціонування системи електронного 

документообігу; 

2.2.6. впровадження єдиної ефективної системи анкетування задля рейтингування 

науково-педагогічних працівників; 

2.2.7. створення власних та використання інших онлайн-платформ для поширення знань 

у професійній громаді, професійної орієнтації, пошуку бізнес-партнерів тощо. 

Індикатори та показники щодо виконання стратегічних цілей: 

 щорічне рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти; 

 показники кількості відео та онлайн лекцій з навчальних дисциплін освітніх програм 

спеціальностей Академії; 

 показники кількості відповідно обладнаних аудиторій для проведення занять онлайн; 

 показники кількості учасників цифрового навчання; 

 збільшення відсотка працевлаштованих випускників за фахом; 

 акредитація освітніх програм НАЗЯВО або іншими агенціями. 

 

Операційна ціль 2.3. Удосконалення системи професійної орієнтації та конкурсного 

відбору вступників. 

Завдання: 

2.3.1. удосконалення системи конкурсного відбору до Академії та процедури розміщення 

державного (регіонального) замовлення на підготовку фахівців з урахуванням кількості 

потреб і можливостей регіону; 

2.3.2. розробка вимог конкурсного відбору вступників до Академії; 
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2.3.4.  підтримка системи ранньої профорієнтації з метою відбору вмотивованих осіб; 

2.3.5. ознайомлення широкої аудиторії з Академією та явищами циркової та естрадної 

культури. 

Індикатори та показники щодо виконання стратегічних цілей: 

 показники кількості слухачів підготовчих курсів, показники контингенту здобувачів 

вищої освіти; 

 кількість відвідувачів комунікативних заходів: Дня відкритих дверей Академії, 

факультетів, конференцій, семінарів, майстер-класів для учнів та вчителів шкіл, 

презентацій, тощо; 

 співвідношення кількості випускників ЗВО до кількості вступників відповідного року 

(рівень «відсіву»). 

 

Операційна ціль 2.4. Впровадження науково-дослідницької, інноваційної діяльності 

та дистанційного навчання. 

Завдання: 

2.4.1. забезпечити набуття компетентностей, необхідних для наукового пошуку та 

практичної діяльності, у співпраці з українськими та зарубіжними науковими організаціями; 

2.4.2. розробити цілісну систему пошуку та розвитку талановитої студентської молоді, 

заохочення здобувачів до участі в роботі наукових конференцій, творчих конкурсів різних 

рівнів;  

2.4.3. системне проведення науково-творчих симпозіумів, конференцій, творчих 

конкурсів, фестивалів творчості, виставок та ярмарок, розширення зав’язків з науковцями і 

митцями України та зарубіжних країн; 

2.4.4. здійснювати фундаментальні та прикладні дослідження у пріоритетних і 

перспективних напрямах розвитку циркової та естрадної культури; 

2.4.5. запровадити ефективну систему стимулювання творчої та наукової діяльності 

науково-педагогічних та педагогічних працівників Академії, сприяння у виданні наукових 

праць; 
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2.4.6 сформувати умови для розкриття та реалізації інноваційного потенціалу особистості 

через професійний розвиток, підвищення кваліфікації, стажування, використання технологій 

дистанційного навчання, самонавчання тощо; 

2.4.7. сприяти розвитку освітнього процесу в Академії з метою створення ІІІ освітньо-

наукового рівня; 

2.4.8. реалізація регулярної науково-видавничої діяльності Академії та введення 

наукового альманаху Академії «АРТ-платФОРМА» до фахових видань України (категорії «А» 

і «Б»); 

2.4.9. розробка алгоритму створення та впровадження дистанційного навчання як форми 

здобуття вищої освіти; 

2.4.10. діджиталізація усіх процесів в Академії. 

Індикатори та показники щодо виконання стратегічних цілей: 

 динаміка наукового потенціалу Академії (за роками: чисельність та склад науково-

педагогічних працівників); 

 публікації викладачів (здійснення аналізу динаміки показника за роками у розрізі 

наукових напрямів): монографії, підручники, навчальні посібники, статті у фахових 

виданнях України (з них у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних 

Scopus та Web of Science), статті у зарубіжних виданнях (з них у виданнях, що 

індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science); 

 науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти: кількість опублікованих статей та 

тез за участю здобувачів (дані по кафедрах, факультетах, динаміка по університету 

загалом); кількість переможців серед здобувачів, які брали участь у міжнародних 

конкурсах, ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, ІІ турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (відомості по 

кафедрах, по факультетах, динаміка по університету загалом); кількість здобувачів, які 

беруть участь у науково-дослідних і творчих проєктах, що фінансуються з різних 

джерел (держбюджет, спеціальний фонд Академії, договори, гранти тощо) 
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Стратегічна ціль 3. Розвиток кадрового потенціалу та кадрове забезпечення 

освітнього процесу Академії. 

 

Операційна ціль 3.1. Підвищення статусу, забезпечення можливостей та 

стимулювання особистого професійного розвитку викладачів. 

Завдання: 

3.1.1. забезпечення умов, гарантій праці та соціальних гарантій науково-педагогічних та 

педагогічних працівників Академії; 

3.1.2. формування конкурентоспроможного висококваліфікованого кадрового 

потенціалу, здатного забезпечити якісну реалізацію освітніх та наукових програм Академії, 

впровадження інноваційних наукових і мистецькихдосліджень та розробок, сталий розвиток 

Академії; 

3.1.3. розвиток soft-skills науково-педагогічних працівників та співробітників, 

систематичне підвищення рівня професійної підготовки викладачів та співробітників, 

вдосконалення hard-skills (навчання: внутрішнє та зовнішнє); 

3.1.4. підвищення публікаційної та інноваційної активності науково-педагогічних 

працівників Академії; 

3.1.5. розробка системи мотивації праці, орієнтованої на формування потреби у 

працівників постійного особистісно-професійного самовдосконалення; 

3.1.6. розбудова системи академічної мобільності викладачів; 

3.1.7. удосконалення системи підтримки та заохочення викладачів з високими творчими 

і науковими досягненнями; 

3.1.8. формування кадрового резерву керівного складу всіх структурних підрозділів 

Академії; 

3.1.9. забезпечення академічної мобільності: співробітників; 

3.1.10. залучення педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників іноземних 

закладів вищої освіти до участі в педагогічній, науково-педагогічній, творчій та науковій 

роботі; 
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Індикатори та показники щодо виконання стратегічних цілей: 

 задоволеність викладачів щодо умов праці та можливостей розвитку за результатами 

моніторингу в Академії; 

 показники рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників; 

 виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками; 

 просування особистих профілів викладачів у світових наукометричних базах; 

 частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями 

відносно всіх представників професорсько-викладацького складу; 

 стимулювання співробітників відповідно до діючих в Академії положень про 

преміювання, про матеріальне заохочення, про встановлення доплат та надбавок; 

 показники кількості слухачів курсів підвищення кваліфікації, зростання прибутків 

Академії. 

 

Стратегічна ціль 4. Створення механізму співпраці між Академією та ринком 

праці. 

Завдання: 

4.1. залучення до розроблення і оцінювання освітніх програм роботодавців та органів 

місцевого самоврядування, посилення їх співпраці із Академією у підготовці фахівців, 

виконанні досліджень, розробленні тактичних і стратегічних напрямів розвитку; 

4.2. підвищення рівня практичної підготовки здобувачів освіти; 

4.3. розвиток дистанційної, очно-заочної, дуальної та змішаних форм освіти; 

4.4. затвердження Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової 

передвищої освіти та Типового договору про здобуття вищої та фахової передвищої освіти за 

дуальною формою; 

4.5. розробка та запровадження механізму врахування інтересів роботодавців, потреб 

регіональних ринків праці при формуванні державного та регіонального замовлень на 

підготовку фахівців; 
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4.6. розробка механізму укладання цільових угод про надання освітніх послуг між 

Академією та роботодавцями. 

Індикатори та показники щодо виконання стратегічних цілей: 

 кількість проєктів публічно-приватного партнерства у сфері вищої та фахової 

передвищої освіти; 

 питома вага практичної підготовки здобувачів вищої освіти на підприємствах, 

організаціях у загальному обсязі навчального навантаження; 

 кількість укладених контрактів між Академією та роботодавцями на підготовку 

фахівців; 

 питома вага годин навчального плану, проведених представниками мистецької 

сфери, шоу-бізнесу, роботодавців. 

 

Стратегічна ціль 5. Міжнародне співробітництво 

Завдання: 

5.1. досягнення міжнародних стандартів якості освіти, гармонізація навчальних планів з 

навчальними планами провідних світових інституцій за відповідними освітніми програмами; 

5.2. розвиток власної моделі міжнародної діяльності Академії на основі поєднання освіти, 

науки, творчості й інновацій задля посилення її позицій у міжнародному науково-освітньому 

і мистецькому просторі; 

5.3. заохочення і стимулювання здобувачів і викладачів для участі в програмах 

міжнародного наукового обміну і міжнародних проєктах, а також запровадження, в тому числі 

з іноземними партнерами, іншомовних програм навчання, стажування та практики; 

5.4. підписання угод про співробітництво з новими партнерами (університетами, 

установами, організаціями тощо) і пролонгація вже існуючих угод; 

5.5. підвищення міжнародної академічної мобільності здобувачів та професорсько-

викладацького складу; 

5.6. розробка і реалізація комплексу заходів з метою збільшення кількості іноземних 

здобувачів освіти та розширення переліку країн, з яких залучаються іноземці. 
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Індикатори та показники щодо виконання стратегічних цілей: 

 кількість нагород (грамот, дипломів, призових місць, сертифікатів), отриманих 

студентами та викладачами Академії за участь у міжнародних конкурсах, 

стажуваннях; 

 кількість угод про співробітництво, укладених із зарубіжними університетами і 

установами у сфері науки та освіти; 

 кількість міжнародних грантів, отриманих Академією; 

 кількість творчих, наукових, освітніх проєктів і програм, учасником яких є 

Академія; 

 кількість учасників міжнародних програм і проєктів; 

 чисельність іноземних громадян, які здобувають вищу освіту в Академії. 

 

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ СТРАТЕГІЇ 

Очікуваним результатом реалізації Стратегії є визначення й суспільна підтримка 

стратегічного курсу Академії на внутрішньому та світовому ринках освітніх послуг, 

створення сучасної ефективної системи освіти, яка дозволяє забезпечити кадровий і науково-

технічний супровід, задовольняє потреби суспільства, є конкурентоспроможною. 

Основними очікуваними результатами є: 

 вихід КМАЕЦМ на новий рівень забезпечення якості в усіх складових діяльності, що 

є одночасно і метою модернізації, і важливим критерієм її успішності; 

 в Академії сформовано інституційну основу забезпечення якості, а рівень 

стратегічного управління включає Конференцію Академії, Наглядову раду Академії, 

Вчену раду Академії, ректора. 

 створено безбар’єрний простір, послідовна реалізація якого дає можливість кожній 

людині отримати рівні можливості та вільний доступ до освіти; 

 створено ефективну систему управління на основі доцільного поєднання автономії з 

м’яким державним регулюванням; 



       

20 
 

 інформаційна система електронного документообігу забезпечує підтримку функцій 

створення, зберігання, пошуку та здійснення контролю за виконанням документів та 

прискорення процедур документообігу, підвищення ефективності управлінської 

діяльності; 

 забезпечений відповідний рівень прозорості та демократичності в ухваленні 

управлінських рішень, усі нормативні документи на принциповому рівні 

обговорюються робочими, дорадчими органами та вченою радою; 

 запроваджено опитування всього контингенту здобувачів вищої освіти денної форми 

навчання щодо якості організації освітньої діяльності при вивченні навчальних 

дисциплін, що здійснюється щосеместрово на принципах забезпечення інформаційних 

умов для формування цілісного уявлення про якість викладання та організації 

самостійної роботи; 

 сформовано інформаційне забезпечення аналізу результатів опитування та вироблено 

відповідні алгоритми управлінських рішень; 

 надано рівні умови та можливості для культурного (мистецького) та/або креативного 

вираження, провадження культурної діяльності, забезпечений доступ до культурних 

послуг, культурних цінностей, культурної спадщини та інформації про них; 

 вжиті відповідні заходи щодо формування та впровадження принципів академічної 

доброчесності, що найшло своє відображення в Кодексі академічної доброчесності 

КМАЕЦМ та Положенні про академічну доброчесність учасників освітнього процесу 

КМАЕЦМ; 

 набуття студентами високого рівня Акадеиічних і професійних компетенцій; 

 впроваджуються сучасні інноваційні форми та методи в практико-орієнтовану 

підготовку здобувачів вищої освіти; 

 відбувається розвиток цифрової інфраструктури, інформаційне та інноваційно-

технологічне забезпечення, що є запорукою успішної творчої, наукової, грантової 

діяльності, появи нових високотехнологічних напрямів наукових досліджень, 

поширення транскордонних інформаційно-телекомунікаційних технологій навчання; 
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 широко запроваджена дистанційна освіта як форма організації освітнього процесу в 

спеціалізованому інформаційному середовищі, зокрема й на денній формі навчання; 

 Академія має достатньо потужний, висококваліфікований кадровий потенціал; 

 створено систему мотивації викладачів до наукового і творчого пошуку, самоосвіти, 

підвищення кваліфікації, створення інноваційних розробок, впровадження нових 

методів і підходів у викладанні; 

 оновлено матеріально-технічну та творчу бази, інформаційне забезпечення, 

бібліотечні фонди (у тому числі нового покоління) Академії до рівня світових 

стандартів; 

 розширено обсяги та форми освітніх послуг для контингенту осіб доуніверситетської 

підготовки, яка, зокрема сприяє формуванню профорієнтаційно-орієнтованого 

контингенту вступників до Академії; 

 спостерігаються значні досягнення рівня інклюзії, який відповідає найвищому рівню 

країн ЄС; 

 сформована цілісна комплексна модель розроблення, затвердження, періодичного 

перегляду освітніх програм та навчальних планів; формалізовані процедури, пов’язані 

з одержанням й аналізом інформації щодо програм у частині оцінювання актуальності 

їх змісту; 

  досягнуто стабільної позитивної динаміки кількості вітчизняних та іноземних 

здобувачів вищої освіти усіх рівнів і географічної диверсифікації; 

 Академія має здобутки щодо організації програм міжнародної академічної мобільності 

здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних й педагогічних працівників та 

співробітників. 

 

6. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 

Механізм реалізації стратегії передбачає визначення напрямів використання усіх видів 

ресурсів за умови максимальної результативності їх застосування для досягнення 

стратегічного бачення: 
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- децентралізація системи ухвалення управлінських рішень; 

- активізація і демократизація діяльності студентського та академічного самоврядування; 

- розробка внутрішніх критеріїв оцінки результативності науково-педагогічних, 

педагогічних працівників і співробітників та конкурсний прийом на роботу за внутрішніми 

критеріями оцінки їх діяльності відповідно до специфіки сценічного, музичного, естрадного, 

циркового мистецтва; 

- системна звітність менеджменту Академії про виконання поставлених завдань; 

- розвиток корпоративної культури;  

- запровадження сучасних інструментів менеджменту та організаційного розвитку; 

- зміцнення матеріально-технічної бази;  

- вдосконалення єдиного електронного середовища; 

- реалізація Академією участі у міжнародних освітніх та мистецьких проєктах, грантовій 

діяльності; 

- запровадження чіткої та прозорої системи матеріальних і нематеріальних форм 

заохочення науково-педагогічних, педагогічних працівників, працівників, здобувачів 

Академії відповідно до реальних результатів їхньої діяльності на благо рідного закладу. 

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Концепція затверджується рішенням зборів (конференцією) трудового колективу 

КМАЕЦМ й передбачає щорічний звіт щодо досягнення стратегічних цілей та формування 

векторів їх досягнення. 


