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Положення 

про організацію  навчального  процесу  в Уманському  обласному 

музичному училищі  ім.П.Д.Демуцького 

1. Загальні  положення 

1.1.  Навчальний  процес  в  Уманському  обласному  музичному  училищі 

організаційних  і  дидактичних  заходів,  спрямованих  на  реалізацію  змісту 
освіти  на  кваліфікаційному  рівні  молодшого  спеціаліста(молодшого 
бакалавра)  відповідно до державних стандартів  освіти. 

1.2.  Навчальний  процес  базується  на  принципах  науковості,  гуманізму, 
демократизму,  наступності  та  безперервності,  незалежності  від  втручання 
будьяких політичних  партій,  інших громадських  та релігійних  організацій. 

1.3. Мова навчання   українська. 
1.4.Навчальний  процес  організується  з урахуванням  можливостей  сучасних 

інформаційних  технологій  навчання  та  орієнтується  на  формування 
освіченої,  гармонійно  розвиненої  особистості,  здатної  до  постійного 
оновлення  наукових  знань,  професійної  мобільності  та  швидкої  адаптації  до 
змін  і розвитку  в  соціальнокультурній  сфері,  в  галузях  техніки,  технологій, 
системах управління та організації  праці. 

1.5.Зміст освіти складається з нормативної та вибіркової  частин. 
Нормативна  частина  змісту  освіти  визначається  відповідним  державним 
стандартом: освіти. 

Вибіркова  частина  змісту  освіти  визначається  Уманським  обласним 
музичним училищем  ім.П.Д.Демуцького.. 

1.6. Організація  навчального  процесу  базується  на багатоступеневій  системі 
вищої  освіти. 

2. Нормативноправова  база організації  навчального  процесу 

2.1.  Організація  навчального  процесу  в  Уманському  обласному  музичному 
училищі  ім.П.Д.Демуцького  базується  на  Законі  України  "Про  освіту"  та 
«Про  вищу  освіту»,  державних  стандартах  освіти,  інших  актах 
законодавства України з питань  освіти. 

ім.П.Д.Демуцького  (надалі    навчальний  процес)    це  система 





урахуванням  структурнологічної  схеми  підготовки.  Індивідуальний 

навчальний  план  складається  на  кожний  навчальний  рік  і  затверджується  в 

порядку, встановленому  методичною радою  училища. 

2.13.  Вибіркові  навчальні  дисципліни,  введені  навчальним  закладом  в 

освітньопрофесійну  програму  підготовки  і  включені  до  індивідуального 

навчального  плану студента,  є обов'язковими  для  вивчення. 

2.14.  Уманське  обласне  музичне  училище  ім.П.Д.Демуцького  надає 

студентам  можливість  користування  навчальними  приміщеннями, 

бібліотеками,  навчальною,  навчальнометодичною,  нотною  та  науковою 

літературою,  обладнанням,  апаратурою  та  іншими  засобами  навчання  на 

умовах, визначених правилами  внутрішнього  розпорядку. 

2.15.3а виконання  індивідуального  навчального  плану відповідає  студент. 

3. Форми  організації  навчання 

3.1.  Навчальний  процес  в  Уманському  обласному  музичному  училищі 

здійснюється  у  таких  формах:  навчальні  заняття,  виконання  індивідуальних 

завдань,  самостійна  робота  студентів,  практична  підготовка,  контрольні 

заходи, академічні  та концертні  виступи. 

3.2. Основні  види навчальних  занять в училищі: 

індивідуальне  заняття; 

  практичне; 

 лекційно   практичне; 

  семінарське; 

  консультація. 

Інші  види  навчальних  занять  визначаються  у  порядку,  встановленому 

навчальним  закладом. 

3.3. Індивідуальне  заняття; 

3.3.1.Індивідуальне  навчальне  заняття  проводиться  з  окремими 

студентами  з  метою  підвищення  рівня  їх  підготовки  та  розкриття 

індивідуальних  творчих  здібностей. 

3.3.2.Індивідуальні  навчальні  заняття  організуються  за  окремим 

графіком  з урахуванням  загального  розкладу  та  індивідуального  навчального 

плану  студента  і  можуть  охоплювати  частину  або  повний  обсяг  занять  з 

однієї або декількох  навчальних  дисциплін. 

3.3.3.Види  індивідуальних  навчальних  занять,  їх  обсяг,  форми та  методи 

проведення,  форми  та  методи  поточного  і  підсумкового  контролю  (крім 

державної  атестації)  визначаються  індивідуальним  навчальним  планом 

студента 

3.4. Лекційно   практичне  заняття 

3.4.1.  Лекційно    практичне  заняття    основна  форма  проведення 

навчальних  занять  в  училищі,  призначених  для  засвоєння  теоретичного 



матеріалу,  де  викладач  організує  детальний  розгляд  окремих  теоретичних 

положень  навчальної  дисципліни  та формує  вміння  і навички  їх  практичного 

застосування  шляхом  індивідуального  виконання  студентом  відповідно 

сформульованих  завдань. 

Лекційно    практичні  заняття  проводяться  в  аудиторіях  або  навчальних 

кабінетах,  оснащених  необхідними  технічними  засобами  навчання  та 

наочністю.  Лекційно    практичне  заняття  проводиться  із  студентами, 

кількість яких не перевищує половини академічної  групи. 

Перелік тем лекційно   практичних  занять визначається  робочою  навчальною 

програмою  дисципліни.  Проведення  такого  заняття  грунтується  на 

попередньо  підготовленому  методичному  матеріалі    тестах  для  виявлення 

ступеня  оволодіння  студентами  необхідними  теоретичними  положеннями, 

наборі  завдань  різної  складності  для  розв'язування  їх  студентами  на  занятті, 

музичних вікторинах,  тощо. 

3.5.2.  Лекційно    практичне  заняття  включає  проведення  попереднього 

контролю  знань,  умінь  і  навичок  студентів,  постановку  загальної  проблеми 

викладачем та її обговорення  за участю студентів, розв'язування  контрольних 

завдань, їх перевірку,  оцінювання. 

Оцінки, отримані  студентом за ці заняття, враховуються  при  виставленні 

підсумкової  оцінки з даної навчальної  дисципліни. 

3.4.  Практичне  заняття   форма навчального  заняття,  при якій  викладач 

організує  детальний  розгляд  студентами  окремих  теоретичних  положень 

навчальної  дисципліни  та  формує  вміння  і  навички  їх  практичного 

застосування  шляхом  індивідуального  виконання  студентом  відповідно 

сформульованих  завдань. 

3.4.1.  Практичні  заняття  проводяться  в  аудиторіях,  оснащених 

необхідними музичними  інструментами,  аудіовідео  технікою,наочністю. 

3.4.2.  Практичне  заняття  проводиться  з  студентами,  кількість  яких 

обумовлена навчальним  планом. 

3.4.3.  Перелік  тем  практичних  занять  визначається  робочою 

навчальною  програмою  дисципліни.  Проведення  практичного  заняття 

грунтується  на  попередньо  підготовленому  методичному  матеріалі  

виявлення  ступеня  оволодіння  студентами  необхідними  теоретичними 

положеннями. 

3.4.4.  Вказані  методичні  засоби  готуються  викладачем,  якому  доручено 

проведення практичних  занять. 

3.4.5.  Практичне  заняття  включає  проведення  попереднього  контролю 

знань, умінь  і навичок  студентів,  постановку  загальної  проблеми  викладачем 

та  її  обговорення  за  участю  студентів,  розв'язування  завдань  з  їх 

обговоренням,  розв'язування  контрольних  завдань, їх перевірку,  оцінювання. 



3.4.6.  Оцінки,  отримані  студентом  за  окремі  практичні  заняття, 

враховуються  при  виставленні  підсумкової  оцінки  з  даної  навчальної 

дисципліни. 

3.7.  Консультація 

3.7.1.  Консультація    форма  навчального  заняття,  при  якій  студент 

отримує  відповіді  від  викладача  на  конкретні  запитання  або  пояснення 

певних теоретичних  положень чи аспектів їх практичного  застосування. 

3.7.2.Обсяг  часу,  відведений  викладачу  для  проведення  консультацій  з 

конкретної дисципліни,  визначається навчальним  планом. 

3.8.  Курсові  роботи  на  відділі  теорії  музики  виконуються  з  метою 

закріплення,  поглиблення  і узагальнення  знань, одержаних  студентами  за час 

навчання  та  їх  застосування  до  комплексного  вирішення  конкретного 

фахового  завдання. 

3.9.  Тематика курсових робіт відділу теорії музики повинна  відповідати 

завданням  навчальної дисципліни  і тпов'язуватися  з  практичними  потребами 

конкретного  фаху. 

3.10.  Порядок  затвердження  тематики  курсових  робіт  і  їх 

виконання визначається  цикловою комісією відділу теорії  музики. 

3.11.  Керівництво  курсовими  роботами  здійснюється,як  правило, 

найбільш кваліфікованими  викладачами. 

3.12.  Захист  курсової  роботи  проводиться  перед  комісією  у  складі  не 

менше трьох  викладачів циклової комісії теорії  музики. 

3.13.  Результати  захисту  курсової  роботи  оцінюються  за 

дванадцятибальшо  шкалою. 

3.14.Курсові  роботи  зберігаються  в  цикловій  комісії  протягом  п'яти 

років,потм списуються  в установленому  порядку. 

3.8. Самостійна робота  студента. 

3.8.1.  Самостійна  робота  студента  є  основним  засобом  оволодіння 

навчальним  матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних  занять. 

3.8.2.  Навчальний  час,  відведений  для  самостійної  роботи  студента, 

регламентується  робочим  навчальним  планом  і повинен  становити  не  менше 

1/3  та  не  більше  2/3  загального  обсягу  навчального  часу  студента, 

відведеного для вивчення конкретної  дисципліни. 

3.8.3.  Зміст  самостійної  роботи  студента  над  конкретною  дисципліною 

визначається  навчальною  програмою дисципліни,  методичними  матеріалами, 

завданнями та вказівками  викладача. 

3.8.4.  Самостійна  робота  студента  забезпечується  системою  навчально

методичних  засобів,  передбачених  для  вивчення  конкретної  навчальної 

дисципліни:  навчальні  та  методичні  посібники,  підручники,  конспекти 

лекцій викладача,  практикум  тощо. 



Методичні  матеріали  для  самостійної  роботи  студентів  повинні 

передбачати  можливість  проведення  самоконтролю  з  боку  студента.  Для 

самостійної  роботи  студенту  також  рекомендується  відповідна  наукова  та 

фахова  монографічна  і  періодична  література,  а  також  та,  що  розроблена  та 

систематизована  викладачем. 

3.9.5. Самостійна робота студента над засвоєнням навчального  матеріалу 

з  конкретної  дисципліни  може  виконуватися  у  бібліотеці 

училища,навчальних  кабінетах,класах  з  фортепіано,  фіонотеці,  а  також  в 

домашніх  умовах. 

3.9.6.  Навчальний  матеріал  навчальної  дисципліни,  передбачений 

робочим  навчальним  планом  для  засвоєння  студентом  в  процесі  самостійної 

роботи, виноситься  на підсумковий  контроль поряд з навчальним  матеріалом, 

який опрацьовувався  при проведенні  навчальних  занять. 

3.11. Практична підготовка  студентів. 

3.11.1.  Практична  підготовка  студентів  Уманського  обласного 

музичного  училища  ім.П.Д.Демуцького  є  обов'язковим  компонентом 

освітньопрофесійної  програми  для  здобуття  кваліфікаційного  рівня 

молодшого  спеціаліста(молодшого  бакалавра)  і  має  на  меті  набуття 

студентом професійних  навичок та вмінь. 

3.11.2.Практична  підготовка  студентів  здійснюється  на  базі  училища, 

ДШМ та загальноосвітніх  шкіл,творчіх колективів міста та району та області. 

3.11.2.  Практична  підготовка  проводиться  в  умовах  професійної 

діяльності  під організаційнометодичним  керівництвом викладача  училища. 

3.11.3.Програма  практичної  підготовки  та  терміни  її  проведення 

визначаються  навчальним  планом. 

3.12. Контрольні  заходи 

3.12.1.  Контрольні  заходи  включають  поточний  та  підсумковий 

контроль. 

Поточний  контроль  здійснюється  під  час  проведення  лекціййно  

практичних,  індивідуальних  та  практичних  занять  і  має  на  меті  перевірку 

рівня підготовленості  студента до виконання конкретної  роботи. 

3.12.2.Форма  проведення  поточного контролю  під час навчальних  занять 

і система оцінювання рівня знань визначається цикловою  комісією. 

Підсумковий  контроль  включає  тестацію,  семестровий  контроль  та 

державну атестацію  студента. 

3.12.2. Семестровий  контроль 

3.12.2.1.  Семестровий  контроль  проводиться  у  формах  академічного 

концерту,  семестрового  екзамену,  диференційованого  заліку  з  конкретної 

навчальної  дисципліни  в  обсязі  навчального  матеріалу,  визначеного 

навчальною  програмою,  і в терміни, встановлені навчальним  планом. 



Семестровий  екзамен    це  форма  підсумкового  контролю  засвоєння 

студентом  теоретичного  та  практичного  матеріалу  з  окремої  навчальної 

дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний  захід. 

Семестровий  диференційований  залік    це  форма  підсумкового 

контролю,  що  полягає  в оцінці  засвоєння  студентом  навчального  матеріалу  з 

певної  дисципліни  виключно  на  підставі  результатів  виконаних 

індивідуальних  завдань. 

Семестровий  залік    це  форма  підсумкового  контролю,  що  полягає  в 

оцінці  засвоєння  студентом  навчального  матеріалу  виключно  на  підставі 

результатів  виконання  ним  певних  видів  робіт  на  лекційно  практичних, 

практичних  або  індивідуальних  заняттях. 

Студент  вважається  допущеним  до  семестрового  контролю  з 

індивідуальних  або  практичних  дисциплін,якщо  він  виконав  всі  види  робіт, 

передбачені  навчальним планом на семестр з цієї навчальної  дисципліни. 

3.12.2.2.  Екзамени  складаються  студентами  в  період  екзаменаційних 

сесій, передбачених  навчальним  планом. 

Екзамени  проводяться  згідно  з  розкладом,  який  доводиться  до  відома 

викладачів  і  студентів  не  пізніше,  як  за  місяць  до  початку  сесії.  Порядок  і 

методика  проведення  заліків  та  екзаменів  визначаються  методичною  радою 

училища згідно відповідного  Положення. 

3.12.2.3.  Результати  складання  екзаменів  і  диференційованих  заліків 

оцінюються  за дванадцятибальною  шкалою;  заліки   за  двобальною  шкалою 

("зараховано",  "незараховано")  і  вносяться  в  екзаменаційну  відомість, 

залікову  книжку. 

Студенти,  які  одержали  під час  сесії  більше трьох  незадовільних  оцінок, 

відраховуються  з училища. 

Студентам,  які  одержали  під  час  сесії  не  більше  двох  незадовільних 

оцінок,  дозволяється  ліквідувати  академзаборгованість  до  початку 

наступного  семестру.  Повторне  складання  екзаменів  допускається  не  більше 

двох  разів  з  кожної  дисципліни:  один  раз  викладачу,  другий    комісії,  яка 

створюється  завідуючим  цикловою  комісією. 

Студенти,  які  не  з'явилися  на  екзамени  без  поважних  причин, 

вважаються такими, що одержали незадовільну  оцінку. 

3.12.3. Державна атестація  студента. 

3.12.3.1.  Державна  атестація  студента  здійснюється  державною 

екзаменаційною  (кваліфікаційною)  комісією  (далі    державна  комісія)  після 

завершення  навчання  на  певному  освітньому  (кваліфікаційному)  рівні  або 

його  етапі  з  метою  встановлення  фактичної  відповідності  рівня  освітньої 

(кваліфікаційної)  підготовки  вимогам  освітньої  (кваліфікаційної) 

характеристики. 



Присвоєння  кваліфікації  молодшого  спеціаліста  здійснює  державна 

кваліфікаційна  комісія. 

Державна комісія створюється  як єдина для денної форми  навчання, 

Державна  комісія  перевіряє  науковотеоретичну  та  практичну 

підготовку  випускників,  вирішує  питання  про  присвоєння  їм  відповідної 

кваліфікації,  видання  державного  документа  про  освіту  (кваліфікацію), 

опрацьовує  пропозиції  щодо  вдосконалення  освітньопрофесійної 

підготовки спеціалістів у вищому навчальному  закладі. 

3.12.3.2.  Державна  комісія  організовується  щорічно  і  діє  протягом 

випусних  екзаменів.  Головою  комісії  призначається  фахівець  у  відповідній 

галузі. 

До  складу  державної  комісії  входять толова    фахівець  із ВНЗ,  директор 

Уманського  обласного  музичного  училища  ім.П.Д.Демуцького,  заступник  з 

навчальної  роботи,  завідуючий  цикловою  комісією  та  викладачі  циклової 

комісії. 

Персональний  склад  членів  державної  комісії  і  екзаменаторів 

затверджується  директором  Уманського  обласного  музичного  училища 

ім.П.Д.Демуцького  не  пізніше,  ніж  за  місяць  до  початку  роботи  державної 

комісії. 

Робота  державної  комісії  проводиться  у  терміни,  передбачені 

навчальними  планами  училища.Графік  роботи  комісії  затверджується 

директором  Уманського  обласного музичного училища  ім.П.Д.Демуцького. 

До  складання  державних  екзаменів  допускаються  студенти,  які  виконали  всі 

вимоги навчального  плану. 

Списки  студентів,  допущених  до  складання  державних  екзаменів 

затверджуються  педагогічною радою  училища. 

Державній  комісії  перед  початком  державних  екзаменів  завідуючим 

цикловою комісією подаються такі  документи: 

  зведена  відомість  про  виконання  студентами  навчального  плану  і про 

отримані ними оцінки  ; 

  особова  справа  студента  з  характеристикою  роботи  протягом 

навчання в училищі. 

Державній  комісії  можуть  бути  подані  також  інші  матеріали  та 

документи,  які  вказують  на  діяльність  студента  протягом  навчання  в 

училищі(участь  в  конкурсах,  концертах,  фестивалях  ,  курсові  роботи, 

щоденник  практичного  навчання). 

3.12.3.4.  Складання  державних  екзаменів  проводиться  на  відкритому 

засіданні  державної  комісії  за  участю  не  менше  половини  її  складу  при 

обов'язковій присутності  голови  комісії. 



Державний  екзамен  проводиться  як  комплексна  перевірка  знань 

студентів з дисциплін, передбачених навчальним  планом. 

Державний  екзамен  з  виконавських  дисциплін  передбачає  виконання 

програми,  що  складається  з  творів,  що  відповідають  програмним  вимогам 

дисципліни  і затверджені  головою циклової  комісії. 

3.34.14.  Державні  екзамени  з  виконання  дисциплін  є  відкритими  для 

слухачів. 

Державні  екзамени  з музично    теоретичних  дисциплін  проводяться  за 

білетами,  складеними  у  повній  відповідності  до  навчальних  програм  за 

методикою,  визначеною  вищим  навчальним  закладом.  Тривалість  державних 

екзаменів не повинна перевищувати  6 годин на день. 

3.12.3.5.  Результати  складання  державних  екзаменів  визначаються 

оцінками  "відмінно",  "добре",  "задовільно"  і  "незадовільно". 

Результати  складання  державних  екзаменів,  оголошуються  у  цей  же  день 

після оформлення  протоколів засідання державної  комісії. 

Студенту,  який  склав державні  екзамени  відповідно  до вимог  освітньо

професійної  програми  підготовки,  рішенням  державної  комісії  присвоюється 

відповідно  кваліфікація  молодший  спеціаліст  та  видається  державний 

документ про освіту  (диплом). 

Студенту,  який  отримав  підсумкові  оцінки  "відмінно"  не менше як з 75 

відсотків  усіх  навчальних  дисциплін  та  індивідуальних  завдань, 

передбачених  навчальним  планом,  а  з  інших  навчальних  дисциплін  та 

індивідуальних  завдань  оцінки  "добре", склав державні  екзамени  з оцінками 

"відмінно  ", видається документ про освіту (кваліфікацію) з  відзнакою. 

Рішення  державної  комісії  про  оцінку  знань,  виявлених  при  складанні 

державного  екзамену,  ,  а  також  про  присвоєння  студентувипускнику 

відповідного  освітнього  рівня  (кваліфікації)  та  видання  йому  державного 

документа  про  освіту  (кваліфікацію)  приймається  державною  комісією  на 

закритому  засіданні  відкритим  голосуванням  звичайною  більшістю  голосів 

членів  комісії,  котрі  брали  участь  в  засіданні.  При  однаковій  кількості 

голосів голос голови є вирішальним. 

Студент,  який  при  складанні  державного  екзамену  отримав 

незадовільну  оцінку,  відраховується  з  вищого  навчального  закладу  і  йому 

видається академічна  довідка. 

Студент,  який  не  склав  державного  екзамену,  допускається  до 

повторного  складання  державних  екзаменів  протягом  трьох  років  після 

закінчення Уманського обласного музичного училища  ім.П.Д.Демуцького. 

Примітка. Перелік  дисциплін,  що  виноситься  на  державні  екзамени, 

для осіб,  котрі  не  склали  ці  екзамени,  визначається  навчальним  планом,  який 

діяв в рік закінчення  студентом теоретичного  курсу. 



Студентам,  які  не  складали  державні  екзамени  з  поважної  причини 

(документально  підтвердженої),  директором  вищого  навчального  закладу 

може  бути  продовжений  строк  навчання  до  наступного  терміну  роботи 

державної  комісії  із  складанням  державних  екзаменів  відповідно,  але  не 

більше, ніж на один рік. 

3.12.3.6. Всі  засідання  державної  комісії  протоколюються.  У  протоколи 

вносяться  оцінки,  одержані  на  державних  екзаменах  (роботи),  записуються 

питання,  що  ставились,  особливі  думки  членів  комісії,  вказується  здобутий 

освітній  рівень  (кваліфікація),  а також,  який  державний  документ  про  освіту 

(кваліфікацію)  (з відзнакою  чи  без відзнаки)  видається  студентувипускнику, 

що закінчив вищий навчальний  заклад. 

Протоколи  підписують  голова  та  члени  державної  комісії,  які  брали 

участь  у  засіданні.  Книга  протоколів  зберігається  у  вищому  навчальному 

закладі. 

Після  закінчення  роботи  державної  комісії  голова  комісії  складає  звіт і 

подає  його  директору  Уманського  обласного  музичного  училища 

ім.П.Д.Демуцького,  а копія відправляється  до міністерства  культури. 

У  звіті  голови  державної  комісії  відбивається  аналіз  рівня  підготовки 

випускників,  відповідність  знань  та  умінь  випускників  сучасним  вимогам, 

характеристика  знань  студентів,  виявлених  на  державних  екзаменах, 

недоліки  в  підготовці  з  окремих  дисциплін,  даються  рекомендації  щодо 

поліпшення навчального  процесу. 

Звіт  голови  державної  комісії  обговорюється  на  засіданні  педагогічної 

ради Уманського  обласного  музичного училища  ім.П.Д.Демуцького  у вересні 

наступного навчального  року. 

4. Навчальний  час  студента 

4.1.  Навчальний  час  студента  визначається  кількістю  облікових 

одиниць  часу,  відведених  для  здійснення  програми  підготовки  молодшого 

спеціаліста. 

Обліковими  одиницями  навчального  часу  студента  є  академічна 

година, навчальний  день, тиждень, семестр, курс, рік. 

Академічна  година   це мінімальна  облікова одиниця  навчального  часу. 

Тривалість академічної години становить, як правило, 45 хвилин. 

Дві  академічні  години  утворюють  пару  академічних  годин  (надалі  

"пара"). 

Навчальний  день    складова  частина  навчального  часу  студента 

тривалістю  не більше 9 академічних  годин. 

Навчальний  тиждень    складова  частина  навчального  часу  студента 

тривалістю не більше  54 академічних  годин. 



Навчальний  семестр    складова  частина  навчального  часу  студента,  що 

закінчується  підсумковим  семестровим  контролем.  Тривалість  семестру 

визначається  навчальним  планом. 

Навчальний  курс    завершений  період  навчання  студента  протягом 

навчального  року.  Тривалість  перебування  студента  на  навчальному  курсі 

включає час  навчальних  семестрів, підсумкового  контролю та  канікул. 

Сумарна  тривалість  канікул  протягом  навчального  курсу,  крім 

останнього,  становить  не  менше  8  тижнів.  Початок  і  закінчення  навчання 

студента  на  конкретному  курсі  оформляються  відповідними  (перевідними) 

наказами. 

Навчальний  рік  триває  12  місяців,  розпочинається,  як  правило,  1 

вересня  і  для  студентів  складається  з  навчальних  днів,  днів  проведення 

підсумкового  контролю,  екзаменаційних  сесій,  вихідних,  святкових  і 

канікулярних  днів. 

4.2.  Навчальні  дні  та  їх  тривалість  визначаються  річним  графіком 

навчального  процесу.  Вказаний  графік  складається  на  навчальний  рік  з 

урахуванням  перенесень  робочих  та  вихідних  днів,  погоджується  і 

затверджується  в  порядку  і  в  терміни,  встановлені  Уманським  обласним 

музичним училищем  ім.П.Д.Демуцького. 

Навчальні  заняття  в  Уманському  музичному  училищі  тривають  дві 

академічні  години  з  перервами  між  ними.  Індивідуальні  заняття    по  одній 

академічній  годині  і  проводяться  за  розкладом.  Розклад  має  забезпечити 

виконання  навчального плану в повному  обсязі щодо навчальних  занять. 

4.3.  Вільне  відвідування  студентами  лекційно    пракитчних  занять 

допускається  тільки  за  умови  підготовки  до  конкурсу  і  з  умовою 

відпрацювання  по завершенні  конкурсу. 

Відвідування  інших  видів  навчальних  занять  (крім  консультацій)  є 

обов'язковим  для  студентів. 

Забороняється  відволікати  студентів  від  участі  в  навчальних  заняттях 

та  контрольних  заходах,  встановлених  розкладом,  крім  випадків 

передбачених  чинним  законодавством,  а  також  участі  в  фестивалях, 

семінарах та тижні  виконаівської  практики. 

5. Робочий  час  викладача 

5.1.  Робочий  час  викладача  визначається  обсягом  його  навчальних, 

методичних,  наукових  і  організаційних  обов'язків  у  поточному  навчальному 

році, відображених  в індивідуальному  робочому  плані. 

5.2.  Обсяг  навчальних  занять,  доручених  для  проведення  конкретному 

викладачеві  виражений  в  облікових  (академічних)  годинах,  визначає 

навчальне  навантаження  викладача. 



Види  навчальних  занять,  що  входять  в  обов'язковий  обсяг  навчального 

навантаження  викладача  відповідно  до  його  посади,  встановлюються 

дирекцією училища та цикловими  комісіями. 

5.3.  В  Уманському  обласному  музичному  училищі  мінімальний  та 

максимальний  обов'язковий  обсяг  навчального  навантаження  викладача  в 

межах  його  робочого  часу  встановлює  директор  за  поданням  ГЦК  з 

урахуванням  занять  та  виконанням  інших  обов'язків 

(методичних,профорієнтаційних,  концертних,  організаційних)  в  порядку, 

передбаченому  чинним  заканодавством 

5.4.  У  випадках  виробничої  необхідності  в  Уманському  обласному 

музичному  училищі  викладачі  та  студенти  можуть  бути  залучені  до 

проведення  заходів  понад  обов'язковий  обсяг  навчального  навантаження, 

визначений  індивідуальним  робочим  планом,  в  межах  свого  робочого 

часу(концерти,  конкурси,  профорієнтаційні  заходи). 

5.5. Графік робочого часу викладача визначається  розкладом  аудиторних 

навчальних  занять  і  консультацій,  розкладом  або  графіком  контрольних 

заходів  та  іншими  видами  робіт,  передбаченими  індивідуальним  робочим 

планом  викладача.  Час  виконання  робіт,  не  передбачених  розкладом  або 

графіком  контрольних  заходів,  визначається  в  індивідуальному  порядку  в 

залежності  від потреб училища,  з урахуванням  особливостей  спеціальності  та 

форм  навчання. 

Викладач  зобов'язаний  дотримуватися  встановленого  Уманським 

обласним  музичним  училищем  йому графіка робочого  часу. 

Викладач  отримує  75%  оплати  за  годину,  якщо  учень  відсутній  на 

індивідуальному  занятті.  Відпрацювання  таких  годин  відбувається  за 

додатковим  розкладом,затвердженим  заступником  директора  з  навчально  

методичної роботи  заздалегідь. 

Забороняється  відволікати  викладачів  від  проведення  навчальних  занять 

та  контрольних  заходів,  передбачених  розкладом(  за  виключенням  семінарів 

викладачів,  конкурсів та профорієнтаційної  роботи). 

6. Форми  навчання 

6.1.  Навчання  в  Уманському  обласному  музичному  училищі 

здійснюється  за денною  формою  навчання. 

6.2.  Денна  (стаціонарна)  форма  навчання  є  основною  формою  здобуття 

рівня освіти молодший  спеціаліст. 

Організація  навчального  процесу  на  денній  (стаціонарній)  формі 

навчання  здійснюється  згідно  з  державними  стандартами  освіти  і  даним 

Положенням. 



7. Науковометодичне  забезпечення  навчального  процесу 

7.1. Науковометодичне  забезпечення  включає: 

 державні  стандарти  освіти; 

 навчальні  плани; 

  навчальні  програми  з  усіх  нормативних  і  вибіркових  навчальних 

дисциплін; 

 програми  навчальної,  виробничої  й інших видів  практик; 

 підручники  і навчальні  посібники; 

нотний  матеріал; 

  інструктивнометодичні  матеріали  до  індивідуальних,  практичних  та 

лекційно   практичних та  занять; 

  індивідуальні  семестрові  завдання  для  самостійної  роботи  студентів  з 

навчальних  дисциплін; 

  контрольні  завдання  до  індивідуальних,  лекційно    практичних  та 

практичних  занять; 

  контрольні  роботи  з  навчальних  дисциплін  для  перевірки  рівня 

засвоєння  студентами  навчального  матеріалу; 

 методичні  матеріали  для  студентів  з питань  самостійного  опрацювання 

фахової  літератури; 

Інші характеристики  навчального  процесу  визначає  викладач,  предметна 

або  циклова  комісія,  методична  рада  Уманського  обласного  музичного 

училища  ім.П.Д.Демуцького. 

8.  Учасники  навчального  процесу  в  училищі. 

8.1. Учасниками  навчального процесу в Училищі  є: 

• педагогічні  працівники; 

• особи, які навчаються  в училищі; 

• навчальнодопоміжний  персонал. 

Права та обов'язки учасників навчальновиховного  процесу: 

педагогічних працівників,  працівників та осіб, що навчаються  в Училищі, 

визначаються  відповідно до законодавчих  та нормативних  актів з питань 

вищої  освіти. 

8.2.  Педагогічними  працівниками  Училища можуть бути особи з 

високими  моральними  якостями, які мають відповідну  педагогічну  та 

музичну  освіту, у певних випадках   професійну  практику,  фізичний  стан, 

який дозволяє  виконувати  покладені  на них функції. Педагогічні  працівники 

приймаються  на роботу до Училища директором у відповідності  до  чинного 

законодавства  України. 

8.2.1.  Основними  посадами  педагогічних  працівників  в училищі  є 

•  викладач; 

• старший  викладач; 



• викладач   методист; 

• голова циклової  (предметної)  комісії; 

• завідувач  практикою; 

• заступник директора; 

•  директор. 

Педагогічні  працівники  призначаються  на  посаду  директором  Училища 

і  кожні  п'ять  років  проходять  атестацію.  За  результатами  атестації 

визначається  відповідність  викладачів  займаній  посаді,  присвоюються 

відповідні  категорії,  педагогічні  звання.  Педагогічні  працівники  підлягають 

атестації  у  порядку,  встановленому  Міністерством  освіти  і  науки  України, 

Міністерством  культури  і мистецтв  України. 

8.2.2.Робочий  час  педагогічного  працівника  визначається  Кодексом 

законів  про  працю  України.  Графік  робочого  часу  викладача  визначається 

розкладом  навчальних  занять,  розкладом  (графіком)  методичних,  виховних, 

контрольних  заходів  та  іншими  видами  робіт,  передбачених  індивідуальним 

планом викладача та виробничою  необхідністю. 

8.2.3. Педагогічні  працівники  мають право  на: 

• захист професійної  честі та  гідності; 

•  вільний  вибір  методів  та  засобів  навчання  в  межах  затверджених 

навчальних  планів; 

• проведення  наукової  роботи; 

• участь у громадському  самоврядуванні; 

• участь у об'єднаннях  громадян; 

• одержання  державних  стипендій; 

•  також  інші  права,  передбачені  чинним  законодавством  та  статутом 

Училища. 

8.2.4. Педагогічні  працівники  зобов'язані: 

• постійно  підвищувати  професійний рівень, педагогічну  майстерність; 

•  забезпечувати  високий  науковотеоретичний  і  методичний  рівень 

викладання дисциплін  у повному  обсязі освітньої програми  спеціальності; 

•  дотримуватись  норм  педагогічної  етики,  моралі,  поважати  гідність 

осіб, які  навчаються  в Училищі,  прививати  їм  любов  до  України,  виховувати 

їх в дусі українського  патріотизму  і поваги до Конституції  України; 

•  дотримуватись  законів,  статуту  та  правил  внутрішнього  розпорядку 

Училища. 

8.3.  Студенти    особи,  які  зараховані  до  Училища  і  навчаються  в 

Училищі  за  денною  формою  навчання  з  метою  здобуття  певного  освітнього 

та освітньокваліфікаційного  рівня. 

8.3.1. Студенти  мають право  на: 

• безпечні  і нешкідливі умови навчання, праці та  побуту; 

• трудову діяльність у позанавчальний  час; 

•  користування  навчальною,  виробничою,  культурною,  спортивною 

базою  училища; 

• участь у конференціях,  конкурсах,концертах; 



•  участь  в  обговоренні  та  вирішенні  питань  удосконалення  навчально

виховного процесу, призначення стипендій, організації  дозвілля; 

• участь у об'єднаннях  громадян; 

•  обрання  навчальних  дисциплін  за  спеціальністю  в  межах, 

передбачених  освітньопрофесійною  програмою  підготовки  та  робочим 

навчальним  планом; 

•  моральне  та  (або)  матеріальне  заохочення  за  успіхи  в  навчанні  та 

активну участь в роботі по пропаганді музичного  мистецтва; 

•  захист  від  будьяких  форм  експлуатації,  фізичного  та  психічного 

насильства; 

•  безкоштовне  користування  бібліотекою,фонотекою,  кабінетами, 

інформаційними  фондами,  послугами  навчальних  та  інших  підрозділів 

училища; 

•  канікулярну  відпустку  тривалістю  не  менше  ніж  вісім  календарних 

тижнів; 

• на отримання  стипендій; 

• випускники Училища вільні у виборі місця  роботи. 

8.3.2.Студенти, які навчаються в училищі  зобов'язані: 

• дотримуватись законів, Статуту та Правил внутрішнього  розпорядку 

училища; 

• виконувати  графік навчального  процесу та вимоги навчального  плану. 

8.4.  Права  та  обов'язки  навчальнодопоміжного  та  адміністративно

господарського  персоналу  визначаються  Правилами  внутрішнього 

розпорядку  училища  та  посадовими  інструкціями  працівників,  які 

затверджуються  у порядку,  визначеному чинним законодавством  України. 

8.5.  За  досягнення  високих  результатів  у  праці  працівники  училища  у 

встановленому  законодавством  України  порядку  можуть  бути  заохочені 

шляхом  подання  до  державних  нагород,  присвоєння  почесних  звань, 

відзначення  державними  преміями та грамотами,  іншими  видами  морального 

та матеріального  заохочення. 

9. Публічність  інформації 

Училище забезпечує прозорість своєї освітньої  діяльності. 

Навчальний  заклад  відповідально  забезпечує  точність,  неупередженість, 

об'єктивність  і  широку  доступність  пропонованої  інформації  на  вебсайті 

навчального  закладу,  у  ЗМІ,  на  стендах  навчального  закладу,  а  також  у 

офіційних  відповідях  на  запити  контролюючих  органів  (  у  листах,  звітах 

тощо). 



10. Навчальні  ресурси та підтримка  студентів 

Для  успішного  виконання  навчальних  програм  студенти  мають 

забезпечуватися  крім  високого рівня  викладання  ще й  іншими ресурсами,  які 

допомагають їхньому  навчанню. 

Уманське  обласне  музичне  училище  ім.  П.Д.Демуцького  забезпечено 

навчальнометодичними  матеріалами,  навчальними  приміщеннями,  які 

відповідають програмним  вимогам  викладання. 

До  цих ресурсів  віднесено  бібліотеку,  навчальні  приміщення,  кабінети, 

концертний  зал,  інструменти,  аудіота  відеотехніку,  навчальне  обладнання  і 

методичні  матеріалами,  комп'ютери  і  програмне  забезпечення,  а  також 

допомогу різного роду служб  і консультантів. 

Навчальний  заклад  постійно  реагує  на  відгуки  студентів,  відслідковує, 

переглядає  і  вдосконалює  ефективність  роботи  служб  підтримки,  доступних 

для  студентів. 

11 Заходи,  спрямовані  на  вдосконалення  навчальних  програм 

На  сьогодні  зміст  навчальних  планів  за  спеціальністю  5.02020401 

«Музичне  мистецтво»  формується  із  урахуванням  вимог  затверджених 

галузевих  стандартів  освіти,  нормативних  документів  МОН  та  міністерства 

культури  України. 

В  процесі  вирішення  проблем  зростання  привабливості  і  прозорості 

навчальних  програм,  урахування  тенденцій  розвитку  освітніх  програм  та 

вимог  до  них,  забезпечення  академічної  мобільності  студентів,  підвищення 

здатності  випускників  до  працевлаштування  як  у  найближчій  перспективі, 

так  і в  майбутньому  спонукають  до  постійного  оновлення  та  удосконалення 

навчальних  програм. 

Процедура  затвердження,  моніторингу  і  періодичного  перегляду 

програм підготовки  і кваліфікацій  включає наступні  кроки: 

1. Формулювання  цілей і завдань навчальних  програм 

2. Розробка навчального  плану 

3. Формулювання  вимог до результатів навчання за попереднім  рівнем. 

4. Формулювання  критеріїв,  за  якими  відбуватиметься  перегляд 

навчальних  планів  у  результаті  як  зворотного  зв'язку  із  викладачами, 

студентами,  випускниками  і  роботодавцями,  так  і  внаслідок 

прогнозування розвитку галузі  і суспільства. 

Відповідальні  за  впровадження: 

Циклові  комісії;  методична  рада;  заступник  директора  з  навчально

виховної роботи;  директор. 

В  навчальному  закладі  створено  100%  методичне  забезпечення 

дисциплін,  яке  постійно  оновлюється  відповідно  до  потреб  навчальних 

планів. 

Навчальні  програми  та  робочі  навчальні  програми  затверджуються  на 

засіданні ЦК  та методичної  ради. 



12. Опис  внутрішньої  системи  забезпечення  якості  освіти 

Політика  закладу  і процедури  забезпечення  якості 

Діяльність  Уманського  обласного  музичного  училищаі 

ім.П.Д.Демуцького  спрямована  на забезпечення  якості  підготовки  фахівців  

викладачів  ДШМ,  артистів  оркестру,  ансамблю,  керівників  хору,  оркестру  та 

надає освітні послуги  і професійну підготовку,  які: 

 відповідають чітко визначеним потребам  держави; 

 задовольняють  вимоги ринку праці; 

 відповідають  стандартам вищої мистецької  освіти; 

 не суперечать чинному законодавству  України. 

Якість  технологій  навчання  в  Уманському  музичному  училищі  та 

високий  рівень фахової підготовки реалізовується  за умов: 

•  наукової  організації та інтенсифікації  навчального  процесу; 

•  чіткої структуризації  цілей  навчання; 

•  встановлення  оптимальних  співвідношень  між  вивченням 

фундаментальних  і  спеціальних  дисциплін,  теоретичною  та  практичною 

підготовкою  музикантів. 

Внутріучилищна  програма  забезпечення  якості  освіти  в  Уманському 

музичному  училищі,  крім  моніторингу  багатьох  кількісних  показників, 

спрямована на підтримку  системи цінностей, традицій, класичних  норм. 

Стратегія  культури  якості  реалізовується  лише  за  умови  залучення  і 

активної  участі  усіх  працівників  училища  (адміністрація,  керівники 

структурних  підрозділів,  педагогічні  працівники,  навчальнодопоміжний, 

адміністративногосподарський  персонал) та  студентів. 

Навчальний  заклад  несе  основну  відповідальність  за  якість  наданих 

ним  освітніх  послуг  і  за  те,  як  ця  якість  забезпечується,  розвиває  і 

вдосконалює  якість  навчальних  програм;  забезпечує  якість,  яка  гарантує 

відкритість  та  підзвітність,  повністю  сумісна  із  процесами  забезпечення 

якості  задля  підвищення  ефективності  роботи  закладу;  стимулює 

нововведення,втілює  стратегію постійного підвищення якості  освіти. 

Уманське  музичне училище дотримується  основних принципів  системи 

менеджменту якістю  навчання: 

•  орієнтація  усієї  діяльності  училища  на своїх  споживачів,  задоволення 

потреб яких визначає конкурентоздатність  ВНЗ; 

•  безперервне  удосконалення  і підвищення  якості усіх процесів  освітньої 

діяльності  ВНЗ; 

•  забезпечення  активної  участі  викладацького  складу  і студентів 

училища в вирішенні проблем якості  освіти; 

0  створення  системи  мотивації  якості  освіти  як для  викладачів,  так 

1 для  студентів; 

о  широке використання  сучасних освітніх  технологій; 

о  формування  інформаційного  забезпечення  управління  якістю 

освіти; 

о  створення  системи  моніторингу  якості  освіти  на основі 

об'єктивних  показників. 
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