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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення розроблено на підставі Закону України «Про вищу 

освіту» від 1 липня 2014 року №1556-VII (Розділ V, стаття 16. «Система 

забезпечення якості вищої освіти»), Закону України «Про освіту» від 

05.09.2017 № 2145-ⅤІІІ (розділ Ⅴ «Забезпечення якості освіти»), стандарту 

ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. 

Вимоги», і відповідає рекомендаціям документа «Стандарти та рекомендації 

щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» 

Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти, іншим 

нормативним та інформаційним документам. 

 Положення розглянуто та затверджено Вченою радою КМАМ 

ім. Р.М.Глієра (протокол №1від 31.08.2015 р. – перша редакція, та протокол 

№6 від 11 квітня 2019 р.).   

1.2. Положення розроблено з врахуванням основних позицій 

«Положення про організацію освітнього процесу у Київській муніципальній 

академії музики ім. Р.М. Глієра» (далі – Академії) і ґрунтується на вимогах 

постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 01.06.2016 № 600 

«Про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо 

розроблення стандартів вищої освіти» та на принципах, викладених у 

«Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти (ESG)», зокрема:  

– відповідності європейським та національним стандартам якості вищої 

освіти;  

– автономії закладу вищої освіти, який несе відповідальність за забезпечення 

якості вищої освіти;  

– системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх етапах 

освітнього процесу;  

– компетентнісного підходу, який передбачає перехід із процесної на 

результатну парадигму навчання;  

– студентоцентрованого підходу до навчання й викладання із застосуванням 

гнучких навчальних траєкторій та визнанням компетентностей, набутих 

поза формальними освітніми програмами;  

– здійснення моніторингу якості освітньої діяльності;  

– інтегративності (зв’язку освіти з науковими дослідженнями та 

інноваціями);  

– постійного підвищення якості освітньої діяльності; 

– залучення здобувачів вищої освіти, роботодавців та інших зацікавлених 

сторін (стейкхолдерів) до процесу забезпечення якості;  

– відкритості та прозорості на усіх етапах забезпечення якості вищої освіти;  

– комунікаційної підтримки, яка забезпечить зміну інформаційно-

роз’яснювальної роботи на двосторонню комунікацію. 
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1.3. Положення спирається на принципи, викладені у «Стандартах і 

рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти і 

національному стандарті України «Системи управління якістю» ДСТУ ISO 

9001:2009. 

1.4. Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти у КМАМ ім. Р.М.Глієра складається із:   

1) Системи внутрішнього забезпечення якості, яка регулює напрями 

діяльності:   

– здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  

– забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників;  

– забезпечення освітнього процесу необхідними ресурсами для отримання 

професійних знань і навичок;  

– щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне 

оприлюднення результатів на офіційному веб-сайті; 

– забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом;  

– забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації;  

– контроль якості проведення навчальних занять та якості знань студентів;  

– систему запобігання академічного плагіату у здобувачів вищої освіти. 

2) Системи зовнішнього забезпечення якості, яка  включає:  

– стандарти вищої освіти;  

– ліцензування рівнів вищої освіти;  

– акредитацію рівнів вищої освіти;  

– систему менеджменту якості;  

– відповідність навчальних планів і програм підготовки фахівців вимогам 

Європейського та світового освітнього простору;  

– співпрацю з роботодавцями щодо контролю за якістю підготовки фахівців;  

– державну атестацію випускників у державній атестаційній комісії;  

– імідж Академії та рейтингову оцінку його діяльності. 

1.5. Система внутрішнього забезпечення якості здійснює контроль за: 

– навчально-методичним забезпеченням освітньої діяльності;  

– матеріально-технічним забезпечення освітньої діяльності. 

 

2. ПРИНЦИПИ ТА ПРОЦЕДУРИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ КМАМ ІМ. Р.М.ГЛІЄРА 

2.1. Система забезпечення якості вищої освіти КМАМ ім. Р.М.Глієра 

(система внутрішнього забезпечення якості) спирається на принципи: 

– відповідності національним та європейським стандартам якості вищої 

освіти; 
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– автономії вищого навчального закладу, який несе відповідальність за 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; 

– системного підходу, який спирається на комплекс різноманітних заходів, 

що працюють на всіх о.-к. рівнях (ступенях) та етапах процесу професійної 

підготовки студентів; 

– підвищення якості вищої освіти відповідно до вимог сучасності; 

–  відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості;  

– здійснення моніторингу якості вищої освіти; 

– залучення студентів, роботодавців та інших зацікавлених сторін до 

процесу забезпечення якості; 

– впровадження сучасних методів навчання;  

– забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процессу; 

– формування якісного контингенту студентів (профорієнтаційна, рекламно-

агітаційна робота та довузівська підготовка абітурієнтів). 

– підготовки конкурентоспроможних фахівців, забезпечення розвитку та 

набуття ними необхідних загальних та фахових компетентностей 

відповідно до рівнів Національної рамки кваліфікацій та можливостей для 

розвитку особистості; 

– активізації мобільності студентів і науково-педагогічних кадрів;  

– налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної 

діяльності в галузі освіти, науки, мистецтва і культури;  

– підготовки молоді до активного життя в демократичному суспільстві, 

закладення основи для їх професійної кар’єри й особистого розвитку. 

2.2. Процедури забезпечення якості вищої освіти в КМАМ 

ім. Р.М. Глієра організовані відповідно до вимог п. 2 статті 16 Закону 

України «Про вищу освіту»: 

– моніторинг та періодичний перегляд освітніх программ з метою 

удосконалення та відповідності сучасним вимогам; 

– підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних 

працівників; 

– підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти та абітурієнтів; 

– забезпечення навчально-методичних та матеріально-технічних ресурсів для 

організації освітнього процесу; 

– забезпечення відкритості інформації про діяльність академії; 

– створення ефективних методів запобігання та виявлення академічного 

плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і 

здобувачів вищої освіти; 

– забезпечення наявності необхідних ресурсів (кадрових, фінансових, 

матеріально-технічних, інформаційних, наукових, навчально-методичних 

тощо) для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої 

освіти; 

– участь академії в національних та міжнародних рейтингових дослідженнях 

вищих навчальних закладів;   
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– забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процессу;  

– забезпечення необхідних умов для набуття професійного рівня, що 

відповідає вимогам сучасності;    

–   налагодження міжнародних зв’язків;   

–  контроль за: 

   • посиленням кадрового потенціалу Академії; 

   • удосконаленням навчально-методичного забезпечення освітньої 

діяльності; 

   • якістю проведення навчальних занять; 

   • якістю знань студентів; 

– розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності 

управління освітнім процесом; 

– забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації, основні напрями освітньої та творчої діяльністі 

Академії; 

– створення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і 

здобувачів вищої освіти. 

 

3. СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

РОЗРОБКА, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, МОНІТОРИНГ І ПЕРІОДИЧНИЙ 

ПЕРЕГЛЯД ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

3.1. Моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм є одним із 

суттєвих напрямів у плануванні та забезпеченні якості освітньої діяльності 

КМАМ ім. Р.М. Глієра. Принципи розробки, затвердження, моніторингу та 

періодичного перегляду освітніх програм спираються на «Положення про 

організацію освітнього процесу у КМАМ ім. Р.М.Глієра».  

3.2. Освітні (освітньо-професійні) програми для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра, магістрата, фахового молодшого бакалавра та о.к. рівня 

молодшого спеціаліста розроблені відповідно до вимог стандартів 

(затверджених та які знаходяться у розробці) вищої освіти. В них визначено 

вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цими 

програмами, перелік навчальних дисциплін і логічна послідовність їх 

вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання програм, а 

також компетентності, очікувані результати навчання, якими повинен 

оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. 

3.3. Відповідно до вимог освітньо-професійних програм освітніх 

ступенів бакалавра та магістра в КМАМ ім. Р.М. Глієра розроблено навчальні 

плани (для денної та заочної форм навчання) та відповідні робочі навчальні 

плани. Навчальні плани складаються окремо для кожної спеціалізації (витяг з 

плану «Бакалавра музикчного мистецтва» та «Магістра музичного 

мистецтва» та за кожною формою навчання (перший (бакалаврський) рівень; 
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другий (магістерський) рівень).  Робочі навчальні плани складаються окремо 

для кожної спеціалізації та за кожною формою навчання. 

3.4. На підставі освітньо-професійної програми за кожним ступенем 

освіти у КМАМ ім. Р.М.Глієра періодично переглядаються та уточнюються 

навчальні плани та робочі навчальні плани. Це здійснюється відповідно до 

вимог сучаної професійної освіти, з урахуванням новітніх тенденцій 

освітнього процесу  навчальних закладів світу.  

3.5. Перегляд освітніх програм відбувається за результатами їхнього 

моніторингу. Моніторинг освітніх програм КМАМ ім. Р.М.Глієра спирається 

на загальні принципи освітнього моніторингу:  

– системність,  

– об’єктивність,  

– безперервність,  

– перспективність,  

– гуманістична спрямованість,  

– відкритість,  

– оперативність. 

3.6. Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх програм, 

формулюються як у результаті зворотного зв’язку із науково-педагогічними 

працівниками, студентами, випускниками і роботодавцями, так і внаслідок 

прогнозування розвитку галузі та потреб суспільства. 

3.7. Специфікою освітніх програм КМАМ ім. Р.М.Глієра є варіативна 

частина навчальних планів Академії – блок вибіркових предметів (окрім 

обов’язкових предметів) для отримання додаткової кваліфікації («музичний 

редактор», «музичний менеджер», «аранжувальник», «диригент», 

«звукорежисер»), відповідно до вимог сучасної професійної музичної освіти 

та з урахуванням новітніх тенденцій освітнього процесу навчальних закладів 

світу). Варіативна частина навчальних планів Академії підкріплена базами 

для проходження практик у КМАМ ім. Р.М.Глієра та в інших установах та 

організаціях згідно з відповідними договорами та положенню про виробничу 

практику. Це дає можливість розширити навички та знання студентів, 

сформувати відповідні компетентності, підготувати висококваліфікованих 

фахівців, спроможних проявити себе у різних сферах культури та мистецтва. 

3.8. Згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу у 

КМАМ ім. Р.М.Глієра» загальне керівництво і контроль всіх аспектів 

реалізації освітніх програм в КМАМ ім. Р.М. Глієра здійснюється гарантами  

освітньо-професійних програм, групою забезпечення та проректорами.  

 

4. ФОРМУВАННЯ ЯКІСНОГО КОНТИНГЕНТУ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

4.1. Формування якісного контингенту студентів здійснюється на 

основі розгалуженої системи різноманітних заходів, які щорічно 
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обговорюється на засіданнях Вченої ради, ректорату, науково-методичної 

ради, кафедрах.  

4.2. Базовими напрямами формування якісного контингенту студентів в 

КМАМ ім. Р.М.Глієра є:  

– залучення кращих випускників музичних училищ та коледжів 

України, КССМШ імені М.В. Лисенка до навчання в Академії; 

– робота студії практики КМАМ ім. Р.М.Глієра; 

–  різноманітні заходи профорієнтаційної, рекламно-агітаційної роботи 

та довузівської підготовки абітурієнтів, що здійснюється силами академії; 

–  різноманітні творчі, науково-творчі, культурно-мистецькі акції, 

творчі звіти, які проводить КМАМ ім Р.М. Глієра. 

4.3. Якість контингенту студентів забезпечують наступні заходи, що 

системно та послідовно проводяться навчальним закладом: 

–  підготовка учнів за предметами незалежного оцінювання якості 

освіти (ЗНО) та випускних випробувань; 

– профорієнтаційна, рекламно-агітаційна робота та довузівська 

підготовка абітурієнтів, що здійснюється силами академії;  

– навчання у студії практики учнів, що здійснюється силами 

педагогів-консультантів та студентів академії у руслі формування, як 

майбутніх викладацьких кадрів та профорієнтаційної роботи;  

– проведення   у   школах міста і області лекцій-концертів;  

– проведення   конкурсів   з   фахових   дисциплін серед учнів шкіл 

естетичного виховання;  

– участь викладачів академії у проведенні   міських,  обласних   та   

Всеукраїнських   шкільних олімпіад та конкурсів; 

– організація на базі КМАМ ім. Р.М. Глієра олімпіади з теорії 

музики та музичної літератури серед учнів дитячих музичних шкіл та шкіл 

естетичного виховання м. Києва і області; 

– заходи із залучення випускників музичних училищ та коледжів 

України та КССМШ імені М.В. Лисенка до навчання в Академії; 

– проведення консультацій для абітурієнтів протягом навчального 

року;  

– організована робота приймальної комісії. 

4.4. Відповідальні: Перший проректор, проректор з науково-

педагогічної та організації освітнього процесу-директор коледжу; проректор 

з науково-педагогічної роботи, творчої роботи та міжнародної діяльності; 

проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-гуманітраних питань і 

розвитку.   
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5. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ І ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  
5.1. Оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників КМАМ ім.Р.М.Глієра проводиться щорічно та 

регулярно оприлюднюється на інформаційних стендах та веб-сайті Академії. 

5.2. Оцінювання здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до 

«Положення про організацію освітнього процесу у Київській муніципальній 

академії музики ім. Р.М. Глієра». Система оцінювання знань студентів 

включає поточний, семестровий, модульний (контроль змістових модулів), 

ректорський контроль знань та атестацію здобувачів вищої освіти. 

5.3. Функції проведення різних форм контролю: 

– вхідний контроль проводиться на початку навчання в Академії з 

метою виявлення рівня попередньої підготовки, необхідного для засвоєння 

конкретної дисципліни, та надання практичної індивідуальної допомоги 

студенам у поповненні необхідних знань; 

– поточний контроль здійснюється протягом семестру під час 

проведення аудиторних занять з метою забезпечення зворотного зв’язку між 

науково-педагогічними працівниками та студентами у процесі навчання, 

забезпечення управління навчальною мотивацією студентів; 

– семестровий підсумковий контроль, який проводиться у формі 

екзамену, диференційованого заліку чи заліку (відповідно до навчального 

плану та графіку навчального процесу), демонструє ступінь та якість 

засвоєння студентом знань, умінь і навичок в обсязі навчального матеріалу, 

визначеного робочою програмою дисципліни; 

– модульний контроль та контроль змістових модулів, які 

проводяться відповідно до робочих навчальних програм дисциплін; 

– ректорський контроль якості підготовки студентів з дисципліни є 

контролем стійкості знань, умінь і навичок, сформованих компетентностей та 

може проводитись за темами дисципліни, що були вивчені в попередньому 

семестрі, або за навчальною програмою всієї дисципліни як для перевірки 

готовності студентів до підсумкового контролю, так і для перевірки 

залишкових знань студентів; за підсумками ректорського контролю 

проводиться його детальний аналіз, результати якого обговорюються на 

засіданнях кафедр, Вченої ради Академії. 

5.4. Атестація здобувачів вищої освіти у КМАМ ім.Р.М.Глієра 

проводиться за акредитованими спеціальностями (освітньо-професійними 

програмами) та завершується видачею документів встановленого зразка про 

присудження відповідного ступеня освіти та присвоєння здобутої 

кваліфікації. Атестацію проходить кожен студент після повного виконання 

ним навчального плану за відповідним освітнім рівнем. Атестація 

здійснюється відкрито і гласно. 

5.5. Оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників 

КМАМ ім. Р.М. Глієра проводиться щорічно у формі обговорення на кафедрі 
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виконання індивідуальних планів на поточний навчальний рік за наступними 

позиціями: 

1) якість виконання навчальної роботи; 

2) обсяг та якість виконання навчально-методичної роботи: 

– проведення майстер-класів, відкритих уроків, відкритих лекцій, 

консультацій для педагогів і учнів; 

– розробка (перегляд, оновлення) робочих навчальних програм 

дисциплін, підготовка методичних розробок з окремих тем, розділів тем 

програми; 

– участь у роботі державних атестаційних, екзаменаційних комісій; 

– участь у роботі журі музичних конкурсів, фестивалів тощо; 

3) обсяг та якість виконання науково-дослідної роботи: 

– написання досліджень, дисертацій, наукових статей, навчальних 

посібників; 

– створення перекладань, транскрипцій; 

– укладання та редагування збірок статей, нотних збірників, 

хрестоматій, шкіл гри тощо; 

 – виступи на конференціях, симпозіумах, круглих столах, 

презентаціях; 

– опонентські відгуки, рецензування дисертацій, дипломних та 

магістерських робіт, музикознавчих видань та наукове керівництво 

дисертаціями; 

4) участь в організаційно-методичній роботі: 

– організація в Академії презентацій, майстер-класів, відкритих уроків 

викладачів або колективів з інших закладів освіти або музичних організацій; 

– організація концертів, конференцій, круглих столів, конкурсів; 

5) учать у громадській роботі: 

– робота в громадських організаціх, фондах, художніх радах, 

оргкомітетах конкурсів, конференціях, конкурсах накових робіт, фестивалів, 

оглядів тощо; 

– участь в організації концертів кафедри; 

6) виконавська та композиторсько-творча робота: 

– концерта діяльність науково-педагогічних і педагогічних працівників 

КМАМ ім.Р.М.Глієра; 

– концерта діяльність класу; 

– записи на CD, DVD, програми на телебаченні, радіо тощо; 

– участь у концертах, музичних зборах просвітницького характеру як у 

Академії, так і за його межами. 

5.6. Щорічний аналіз результатів оцінювання здобувачів вищої освіти 

та науково-педагогічних і педагогічних працівників сприяє створенню в 

Академії багаторівневої системи контролю за якістю вищої освіти та 

постійному її оновленню з врахуванням сучасних вимог освітнього процесу. 
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5.7. Відповідальні:  проректор з науково-педагогічної та наукової 

роботи, проректор з науково-педагогічної роботи, інноваційно-методичного 

забезпечення освітнього та науково- процесів та ректором. 

 

6. ПОСИЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

6.1. Організація практичної підготовки студентів здійснюється 

відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у КМАМ 

ім.  Р.М.Глієра» та є обов’язковою складовою підготовки фахівців з вищою 

освітою за спеціальністю і планомірною, цілеспрямованою діяльністю щодо 

поглибленого здобуття студентами теоретичних знань і набуття практичних 

навичок, формування компетентностей з обраного фаху на різних етапах 

навчання. 

6.2. Метою практики є закріплення і розвиток знань, умінь, навичок, та 

набуття студентами професійних компетентностей для подальшого їх 

використання у реальних виробничих умовах. 

6.3. Види і тривалість практики визначаються освітньо-професійними 

програмами та «Положенням про проведення практики студентів 

КМАМ ім. Р.М.Глієра». Протягом навчання студенти ступеня магістр та 

ступеня бакалавр проходять наступні види практик (виробнича практика): 

педагогічна практика; виконавська практика; лекторська практика; 

редакторська практика в засобах масової інформації; звукорежисерська 

практика; практика роботи з творчим коллективом; менеджерська практика; 

концертмейстерська практика; практика аранжування. 

6.4. Основними видами практики є навчальна та виробнича практики.  

6.5. Здобувачі вищої освіти КМАМ ім. Р.М.Глієра проходять 

виробничу практику на підприємствах, в установах та організаціях згідно з 

укладеними  КМАМ ім. Р.М. Глієра договорами (дивіться «Положення про 

виробничу практику»). 

6.6. Визначення баз практики здійснюється керівниками практики на 

основі прямих договорів із організаціями, підприємствами, установами тощо 

незалежно від їх організаційно-правових форм.  

6.7. Потужним напрямом посилення практичної підготовки здобувачів 

вищої освіти академії є педагогічна практика.  

6.8. Базою педагогічної практики здобувачів вищої освіти КМАМ ім. 

Р.М.Глієра є студія практики Академії. 

6.9. Освітній процес студії практики здійснюється студентами та  

керівниками практики відповідно до «Положення про організацію освітнього 

процесу у КМАМ ім.  Р.М.Глієра» та «Положення про проведення практики 

студентів КМАМ ім. Р.М.Глієра». 

6.10. Моніторинг якості організації практики забезпечують щорічні 

опитування студентів, випускників, потенційних роботодавців, а також 

система студентського моніторингу якості освітнього процесу. 
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6.11. Відповідальність за організацію та проведення практики 
покладається на керівника практики. Загальну організацію практики та 
контроль за її проведенням здійснює проректор з творчої та навчально- 
виробничої роботи. Навчально-методичне керівництво і виконання 
програми практики забезпечує навчально-виробничий відділ (виробнича 
практика).  

7. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ  

І НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ 

7.1. Метою підвищення кваліфікації і стажування викладачів академії є 

формування якісного науково-педагогічного (педагогічного) складу 

КМАМ ім. Р.М.Глієра, що спрямоване на розв’язання кадрових проблем, 

реалізацію механізмів кар’єрного росту науково-педагогічних працівників, їх 

мотивації до якісної професійної діяльності та соціального захисту тощо.  

7.2. Зазначена робота спрямована на підвищення педагогічної 

кваліфікації осіб з числа випускників магістратури та аспірантури і науково-

педагогічних працівників, які не мають досвіду роботи у закладах вищої 

освіти, а також передбачає набуття та розширення досвіду, орієнтованого на 

вимоги сьогодення педагогічними і науково-педагогічними працівниками і 

регламентується «Положенням про підвищення кваліфікації і стажування 

науково-педагогічних і педагогічних працівників КМАМ ім. Р.М.Глієра». 

7.3. Система заходів з підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників передбачає різноманітні діяльницькі напрями, які 

щорічно проводяться в навчальному закладі.  

7.4. Підвищення наукового рівня: навчання в аспірантурі, асистентурі-

стажуванні та докторантурі здійснюється з метою розкриття та реалізації 

наукового потенціалу викладача та росту наукового та науково-методичного 

рівня викладацького складу Академії.   

7.5. Підвищення науково-педагогічного рівня: підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників шляхом навчання у магістратурі КМАМ 

ім. Р.М. Глієра та в інших ЗВО України здійснюється з метою набуття 

необхідних знань та навичок, що відповідають вимогам сучасної освіти, 

орієнтованої на світові параметри якості вищої освіти. 

7.6. Проведення науково-дослідної роботи викладачами Академії 

паралельно з практичною педагогічною діяльністю та впровадження її 

результатів, що сприяє впровадженню нових форм і методів навчання у 

формуванні сучасного митця. 

Напрями практичного використання отриманих результатів:  

– поєднання власного виконавського та педагогічного досвіду 

викладача з сучасними тенденціями вітчизняної та європейської музичної 

культури; 

–  долучення нових форм і методів навчання до лекційних курсів 

викладачів;  
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– долучення новітніх репертуарних та методичних посібників 

закордонних та вітчизняних видавництв, сучасних підручників, навчальних 

посібників, відеоматеріалів до освітнього процесу;  

– застосування отриманих результатів в розробці робочих програм 

з курсів,  

–  долучення отриманих результатів на практичних заняттях в 

освітньому процесі роботи Академії, що дає можливість підготувати 

висококваліфікованих фахівців, зі знанням новітніх музикознавчих, 

мистецтвознавчих та культурно-мистецьких тенденцій. 

7.7. Проведення наукових, науково-практичних конференцій, «круглих 

столів», семінарів-практикумів, науково-творчих проєктів та науково-

методичних семінарів на кафедрах Академії для підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників та з метою обговорення 

актуальних проблем наукової, виконавської та науково-методичної сфер 

сучасної музичної освіти, збереження потужної вітчизняної виконавської 

школи, її унікальної методики та пошука шляхів поєднання її базових 

методичних засад з вимогами сучасного освітнього процесу європейського 

рівня.  

7.8. Регулярна робота педагогічних і науково-педагогічних 

працівників в журі та оргкомітетах конкурсів, конференцій, кокурсах 

наукових робіт, фестивалів, товариств; стажування у відповідних установах 

України та за кордоном, що спрямовані на підвищення кваліфікації шляхом 

набуття наукового, науково-методичного та творчо-організаційного досвіду, 

налагодженню міжнародних зв’язків між КМАМ ім. Р.М. Глієра та 

мистецькими організаціями різних країн світу, активному впровадженню 

міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, культури і мистецтва. 

7.9. Постійна практика використання інших форм підвищення 

кваліфікації: 

–  розгалужена система взаємовідвідування занять та відкритих лекцій 

викладачів, академічних та сольних концертів, майстер-класів для викладачів 

та студентів, що сприяє безпосередньому обміну педагогічним досвідом;   

– підготовка студентів до теле- та шоу-проєктів силами викладачів 

Академії, творча робота над сценаріями та постановкою масових видовищ, 

свят, концертів, мистецьких фестивалів тощо, з метою підвищення 

кваліфікації викладачів завдяки творчому засвоєнню різноманітних форм 

синтезу різних видів культурно-мистецької діяльності;  

–  участь високопрофесійних фахівців Академії у здійсненні 

комплексних перевірок закладів освіти, що здійснюється  Міністерством 

культури України та Міністерством освіти і науки України. 

7.10. Системність та послідовність різноманітних заходів та видів 

діяльності для підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників, які щорічно проводяться в навчальному закладі, створює умови 

для постійного зростання рівня освітньої діяльності, орієнтованого на вимоги 
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сьогодення, та забезпечує необхідне наукове і методичне підґрунтя для 

творчої діяльності учасників освітнього процесу.  

7.11. Загальне керівництво і контроль всіх аспектів реалізації діяльності 

для підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників в КМАМ ім. Р.М. Глієра здійснюється відповідними 

підрозділами, проректором з науково-педагогічної та наукової  роботи та 

ректором. 

 

8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ КАДРОВОГО СКЛАДУ 

8.1. Процедура відбору та призначення на посаду науково-педагогічних 

працівників регулюється «Положенням про обрання та прийняття на роботу 

науково-педагогічних працівників КМАМ ім. Р.М.Глієра». 

8.2. Обрання на вакантні посади науково-педагогічних працівників 

проводиться на конкурсній основі. Оголошення про проведення конкурсу, 

терміни й умови його проведення публікуються в засобах масової інформації 

та/або на вебсайті Академії. 

8.3. Заяви про участь у конкурсі мають право подавати особи, які за 

своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, 

визначеним Законом України «Про вищу освіту» та кваліфікаційним 

вимогам, установленим нормативно-правовими актами. На посади науково-

педагогічних працівників обираються, як правило, особи, які мають наукові 

ступені та вчені звання. 

8.4. Кандидатури претендентів на заміщення посад науково-

педагогічних працівників обговорюються на засіданні кафедри. За 

результатами обговорення кафедра простою більшістю голосів присутніх 

приймає висновки про професійні якості претендентів та відповідні 

рекомендації. 

8.5. Висновки кафедри та відповідні рекомендації передаються на 

розгляд Вченої ради Академії. Ухвалення рекомендацій проводиться на 

засіданні Вченої ради академії таємним голосуванням. Перед голосуванням 

оголошуються висновки кафедри.  

8.6. Рішення Вченої ради Академії про результати конкурсу 

затверджується наказом ректора. Проєкт наказу готує вчений секретар 

Академії після перевірки відповідності встановленим вимогам документів 

про проведення конкурсу. Зазначені документи разом з витягом із протоколу 

засідання ради подається до відділу кадрів. Рішення Вченої ради є підставою 

для видання наказу ректора про прийняття на роботу. 

8.7. Основним документом планування та обліку роботи науково-

педагогічних працівників академії є Індивідуальний план роботи науково-

педагогічного працівника. В Індивідуальному плані зазначають усі види 

робіт, що плануються на навчальний рік. Основними видами робіт є 

навчальна, методична, наукова (творча) та організаційна. Індивідуальні 

плани розглядаються на засіданні кафедри й затверджуються завідувачем 
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кафедри. Індивідуальний план завідувача кафедри затверджує декан 

факультету. 

8.8. Щорічно наприкінці навчального року на засіданні кафедри 

обговорюється виконання науково-педагогічними працівниками 

Індивідуальних планів. Науково-педагогічний працівник зобов’язаний 

скласти письмовий звіт, який заслуховується на засіданні кафедри. Завідувач 

кафедри робить узагальнення про виконання науково-педагогічним 

працівником Індивідуального плану роботи.  

8.9. Не рідше одного разу на 5 років або при переукладанні 

(продовженні) трудового договору (строкового трудового договору) 

проводиться звітування науково-педагогічного працівника. Звіт 

розглядається на засіданнях кафедри, які дають висновок щодо подальшої 

роботи науково-педагогічного працівника або приймають рішення про його 

невідповідність обійманій посаді внаслідок недостатньої кваліфікації. 

8.10. Відповідальні: завідувачі кафедр академії, начальник відділу 

кадрів та організаційної роботи. Загальне керівництво і контроль всіх 

аспектів діяльності академії із забезпечення якості кадрового складу КМАМ 

ім. Р.М. Глієра здійснюється проректором з науково-педагогічної та наукової  

роботи; Перший проректором, проректором з науково-педагогічної та 

організації освітнього процесу-директор коледжу. 

 

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЯВНОСТІ НЕОБХІДНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ПІДТРИМКИ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

9.1. Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу та 

підтримки здобувачів вищої освіти в академії відповідає ліцензійним та 

акредитаційним вимогам.  

9.2. Матеріально-технічна база академії  повністю пристосована для 

підготовки фахівців. Освітній процес здійснюється в навчальних корпусах,  

забезпеченість складає 100%. 

9.3. Освітній процес забезпечено навчальною, методичною та науковою 

літературою на паперових та електронних носіях завдяки фондам Бібліотеки 

Академії, читального залу академії та веб-ресурсам; значні фонди лабораторії 

звукозапису (відділ технічних засобів навчання) забезпечують ефективне 

засвоєння знань з дисциплін, що охоплюють історію музики від давнини до 

сучасності, теорії музики, історії мистецтв, історії виконавства, а також 

вивчення різноманітних виконавських інтерпретацій музичних творів.  

9.4. Лекційні курси, направлені на вивчення сучасних технологій, 

обладнані комп’ютерами та відповідним програмним забезпеченням, 

студійною технікою звукозапису та спеціальними технічними засобами. 

Заняття за розкладом проводяться в лабораторії комп’ютерної технології, у 

відділі технічних засобів навчання (лабораторії звукозапису та студії 
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звукозапису). В академії створено умови для доступу до інтернет та діє Wi-Fi 

мережа. 

9.5. Кабінети академії забезпечені музичними інструментами, що 

створює умови для практичних занять за розкладом та самостійних занять 

студентів. 

9.6. Студенти мають можливість прослуховування та просмотру аудіо 

та відеофільмів у спеціально обладнаних кабінетах, які активно 

використовуються як під час аудиторних занять, так і в самостійній роботі 

студентів. 

9.7. Самостійна робота студентів, яка є засобом засвоєння здобувачами 

вищої освіти навчального матеріалу в позааудиторний час, організована 

«Положенням про організацію освітнього процесу у КМАМ ім. Р.М. Глієра» 

та регламентується робочими навчальними планами щодо вивчення 

конкретної дисципліни.  

9.8. Самостійна робота студентів, яка є засобом засвоєння здобувачами 

вищої освіти навчального матеріалу в позааудиторний час  регламентується 

робочими навчальними планами щодо вивчення конкретної дисципліни. 

9.9. Самостійна робота студентів забезпечена діяльністю наступних 

підрозділів Академії:  

– бібліотека та читальний зал, фонди яких складаються з нотної, 

музикознавчої, мистецтвознавчої, гуманітарної, художньої літератури, які 

постійно поповнюються сучасними виданнями; 

– лабораторія комп’ютерної техніки, де розташовані  комп‘ютери з 

установленим спеціалізованим програмним забезпеченням, необхідним для 

вивчення дисциплін, пов’язаних із використанням комп‘ютера як одного з 

інструментів музичної творчості;  

– студія звукозапису (відділ технічних засобів навчання), яка 

облаштована сучасною технікою з програмним забезпеченням, що відповідає 

вимогам сьогодення, забезпечує вивчення сучасних технологій цифрового 

звукозапису, новітніх методів комп’ютерної обробки звуку тощо; 

– лабораторія звукозапису (відділ технічних засобів навчання), яка має в 

наявності записи концертних виступів, концертів, опер, балетів, архівних 

записів видатних виконавців минулого, що на сьогоднішній день робить його 

унікальним архівом музичної культури. 

9.10. Самостійна робота студентів забезпечується можливістю  

вільного використання фондів та технічних засобів бібліотеки, читального 

залу, лабораторії комп’ютерної техніки, відділу технічних засобів навчання 

(лабораторії звукозапису, студії звукозапису), спеціальних кабінетів для 

вивчення аудіо- та відеоматеріалів, а також:  

– музичних інструментів та приміщення з метою проведення 

репетиційної роботи;  
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– системи Wi-Fi Академії, що є необхідною складовою ефективного 

інформаційного забезпечення освітнього процесу у самостійній роботі 

студента. 

9.11. Оцінювання рівня забезпечення ресурсами освітнього процесу та 

підтримки здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом соціологічних 

опитувань студентів та студентського моніторингу освітнього процесу, 

проведення щорічного аналізу відповідними структурами. 

9.12. Загальне керівництво і контроль всіх аспектів діяльності академії 

із забезпечення наявності необхідних ресурсів для забезпечення освітнього 

процесу КМАМ ім. Р.М. Глієра здійснюється керівниками відповідних 

підрозділів: першим проректором, проректором з науково-педагогічної та 

організації освітнього процесу-директор коледжу, проректором з науково-

педагогічної роботи, інноваційно-методичного забезпечення освітнього та 

науково- процесів та ректором. 

 

10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ  

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІЇ 

10.1. Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра 

забезпечує публічність інформації про освітні програми, ступені вищої освіти 

та кваліфікації навчального закладу згідно з наказом Міністерства освіти і 

науки України від 19.02.2015 р. № 166 «Деякі питання оприлюднення 

інформації про діяльність вищих навчальних закладів».  

10.2. Офіційний сайт Академії забезпечено інформацією, яка підлягає 

обов’язковому оприлюдненню відповідно до вимог Закону України «Про 

вищу освіту». Основні інформаційні розділи:  

1) документи, що регламентують діяльність Академії (зокрема, ліцензія 

та сертифікат про акредитацію); 

2) структура, історія та сучасні напрями діяльності навчального 

закладу; 

3) загальні аналітичні матеріали про діяльність Академії; 

4) інформація з кадрових питань (склад адміністрації, професорсько-

викладацький склад, оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних працівників тощо); 

5) інформація, пов’язана з організацією освітнього процесу (перелік 

ступенів вищої освіти, інформація про освітні програми, а  також детальна 

інформація про спеціалізації, їх історію та традиції формування фахівців); 

6) інформація для вступників; 

7) інформація про наукову діяльність; 

8) інформація про творчу діяльність; 

9) інформація про організацію практики (бази практики та творчі 

партнери, функціонування студії практики); 

10) інформація про участь Академії в національних та міжнародних 

рейтингах вищих навчальних закладів; 



17 

 

11) поточні новини освітньої, наукової, методичної та творчої 

діяльності Академії. 

10.3. Інформація для вступників на сайті Академії включає:  

– Правила прийому до КМАМ ім. Р.М. Глієра на поточний рік та зміни 

до них; 

– перелік спеціальностей та спеціалізацій, на які оголошено прийом; 

– Положення про приймальну комісію; 

– порядок подання і розгляду апеляцій; 

– вимоги до творчих конкурсів; 

– критерії оцінювання творчих конкурсів; 

– оприлюднення інформації про наявність кількості місць бюджетної 

форми навчання; 

– рейтинговий список вступної кампанії; 

– списки рекомендованих до зарахування та накази про зарахування на 

навчання. 

10.4. Інформація про наукову діяльність на сайті Академії включає: 

– строки, умови, програми конференцій, симпозіумів, семінарів тощо; 

– електронний архів номерів наукового видання «Київське 

музикознавство» від 2009 року; 

– навчальні посібники та методичні роботи викладачів Академії. 

10.5. Інформація про творчу діяльність на сайті Академії включає: 

– історію та сучасну діяльність творчих колективів Академії (жіночий 

хор, камерний хор, симфонічний оркестр, камерний оркестр, ансамбль 

струнно-смичкових інструментів, оркестр народних інструментів, капела 

бандуристів, духовий оркестр, біг-бенд); 

– плани творчих заходів; 

– творчі досягнення, перелік лауреатів конкурсів; 

– міжнародну творчу діяльність; 

– інформацію про ексклюзивні творчі проєкти («Міжнародний конкурс 

молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця», науково-творчий проєкт 

«Студенти та майстри», культурно-мистецький проєкт «Визначні дати 

музичного календаря. Діалог культур», Міжнародний науково-творчий 

проєкт «Музична культура сучасності: від наукового осмислення до 

виконавської інтерпретації та імпровізації», науково-творчий проєкт 

(продукт науково-духовного зростання) Фестиваль мистецтв 

«Шевченківський березень», творчий профорієнтаційний проєкт: 

Всеукраїнський конкурс-огляд юних піаністів О. Вериківської, Міжнародний 

культурно-мистецький проєкт «Міжнародна літня музична академія».). 

10.6. Інформація про організацію практики включає:  

– данні про бази практики, творчіх партнерів;  

– данні про функціонування студії практики; 

10.7. Поточні новини освітньої, наукової, методичної та творчої 

діяльності Академії висвітлюють інші напрями творчої діяльності здобувачів 
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вищої освіти та викладацького складу КМАМ ім. Р.М. Глієра, що є 

важливими складовими частинами зростання рівня освітньої діяльності, 

орієнтованого на вимоги сьогодення, формування іміджу Академії, та 

забезпечує необхідне мотиваційне підґрунтя для творчої діяльності учасників 

освітнього процесу.  

10.8. Інформація, що підлягає оприлюдненню на офіційному сайті 

КМАМ ім. Р.М. Глієра, постійно оновлюється. 

10.9. Загальне керівництво і контроль всіх аспектів діяльності Академії 

із забезпечення публічності інформації про діяльність КМАМ ім. Р.М. Глієра 

здійснюється проректором з науково-педагогічної роботи, інноваційно-

методичного забезпечення освітнього та науково- процесів, проректором з 

науково-педагогічної роботи та соціально-гуманітраних питань і розвитку.  

 

11. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ОСВІТНЬОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

11.1. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом – одне з найважливіших завдань, яке 

вірішується в КМАМ ім. Р.М. Глієра з урахуванням сучасних технологій та 

відповідно до «Положення про електронні освітні ресурси» (затверджено 

наказом МОНмолодьспорту України 01.10.2012 р. № 1060).  

11.2. Ефективному управлінню якістю освітньої діяльності сприяють 

електронна система збору й аналізу інформації та система електронного 

документообігу.  

11.3. Складовими системи збору та аналізу інформації є бази данних з 

основним напрямів діяльності Академії: 

– формування контингенту здобувачів вищої освіти та організація 

освітнього процесу; 

– кадрового забезпечення освітньої та наукової діяльності; 

– науково-дослідної діяльності; 

– ресурсного забезпечення освітнього процесу та науково-дослідної 

роботи. 

11.4. Система електронного документообігу передбачає наявність 

стандарту документообігу, шаблонів електронних документів та системи 

їхнього редагування, програмного забезпечення електронного 

документообігу. 

11.5. Інформаційні системи дозволяють забезпечити моніторинг якості 

діяльності Академії та прийняття ефективних управлінськиї рішень щодо її 

покращення. 

11.6. До електронної системи збору й аналізу інформації та системи 

електронного документообігу залучені всі структурні підрозділи Академії, 

діяльність яких пов’язана з ефективністю організації та управлінням освітнім процесом 

(Перший проректор, проректор з науково-педагогічної та організації освітнього процесу-

директор коледжу; проректор з науково-педагогічної та наукової роботи, проректор з 
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науково-педагогічної роботи, творчої роботи та міжнародної діяльності; проректор з 

науково-педагогічної роботи та соціально-гуманітраних питань і розвитку, учений секретар, 

навчальний відділ, відділ кадрів, деканат, кафедри, приймальна комісія тощо). 

11.7. Загальне керівництво і контроль всіх аспектів діяльності 

інформаційних систем для ефективного управління освітньою діяльністю у 

КМАМ ім. Р.М. Глієра здійснюється проректором з науково-педагогічної 

роботи, інноваційно-методичного забезпечення освітнього та науково- 

процесів та ректором. 

 

12. ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ У 

НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНИХ ПРАЦЯХ ПРАЦІВНИКІВ  

І ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

12.1. Система запобігання та виявлення академічного плагіату у КМАМ 

ім. Р.М. Глієра створена відповідно до «Положення про систему запобігання 

та виявлення академічного плагіату у наукових і навчальних працях 

працівників і здобувачів вищої освіти Київської муніципальної академії 

музики ім. Р.М. Глієра». Положення розроблене відповідно до вимог Закону 

України «Про вищу освіту», а також відповідно до Цивільного кодексу 

України, Закону України «Про авторське право і суміжні права», інших 

нормативних документів та Статуту Київської муніципальної академії 

музики ім. Р.М. Глієра. 

12.2. Положення розроблене з метою: 

– запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах 

науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти всіх освітніх 

рівнів та форм навчання;  

– підвищення рівня культури щодо етичного використання результатів 

досліджень, дотримання вимог наукової етики та поваги до інтелектуальних 

надбань;  

– розвитку навичок коректної роботи з джерелами інформації;  

– активізації самостійної та індивідуальної творчої роботи при 

створенні авторського твору та відповідальності за порушення 

загальноприйнятих правил цитування. 

12.3. Заходи, які запроваджені у КМАМ ім. Р.М. Глієра щодо 

запобігання академічного плагіату, мають комплексний, послідовний та 

системний характер, працюють на всіх рівнях підготовки та етапах процесу 

професійної підготовки студентів, наукової і науково-методичної діяльності 

викладачів академії. 

12.4. Система запобігання та виявлення академічного плагіату в КМАМ 

ім. Р.М. Глієра включає процедури та заходи:  

– виявлення академічного плагіату в наукових статтях, монографіях, 

підручниках, навчальних виданнях, науково-дослідних роботах студентів; 

– створення умов, що унеможливлюють академічний плагіат; 

– притягнення до відповідальності за академічний плагіат; 
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– формування етосу, що не сприймає академічну нечесність. 

12.5. Науково-педагогічні та педагогічні працівники Академії, які 

здійснюють наукову та науково-методичну діяльність, здобувачі вищої 

освіти всіх рівнів та форм навчання беруть на себе відповідальність: 

– за коректність роботи з джерелами інформації;  

– за дотримання вимог наукової етики та повагу до інтелектуальних 

надбань;  

– за порушення загально прийнятих правил цитування. 

12.6. Організація проведення науково-дослідної роботи здобувачами 

вищої освіти спрямована на оприлюднення її результатів протягом всього 

періоду проведення дослідження: 

– основні етапи проведення наукових досліджень та їх результати 

систематично заслуховуються та обговорюються на засіданнях кафедр;  

– результати дипломних (бакалаврських, магістерських, науково-

дослідних) робіт підлягають обговоренню на наукових конференціях, можуть 

бути надруковані у вигляді тез, а також за результатами виступу на 

конференції «Молоді музикознавці» можуть бути опубліковані у науковому 

виданні Академії або в інших наукових виданнях; 

– захист дипломних (бакалаврських, магістерських, науково-дослідних) 

робіт здійснюється публічно. 

12.7. Запровадження на факультеті дисциплін «Основи науково-

дослідної роботи», «Методологія музикознавства», пов’язані з формуванням 

принципів наукового мислення студентів, з надбанням навиків коректного 

використання у дослідженнях інформації з інших джерел, уникнення 

плагіату, володіння правилами опису джерел та оформлення цитувань. 

12.8. Діяльність конференцій та симпозіумів, що регулярно 

проводяться в Академії, створює плідну творчу ситуацію обміну 

мистецтвознавчою інформацією, активує та оприлюднює значну кількість 

питань з історії та теорії музичного мистецтва та сприяє запобіганню 

академічному плагіату.  

12.9. Редакційна робота з текстами наукових статей, що 

рекомендуються до друку у збірці «Київське музикознавство» (наукове 

видання КМАМ ім. Р.М. Глієра), проводиться редакторським колективом зі 

значним нуковим досвідом. Виявлення некоректно використаних текстових 

запозичень здійснюється також з використанням відповідних технологій та 

комп’ютерних програм, які знаходяться у відкритому доступі у мережі 

Internet («Etxt Антиплагіат», «Advego Plagiatus», «Shingles Expert», 

«Antiplagiat.ru», «Plagiarisma.ru» тощо). 

12.10. Заходи з формування етосу, що не сприймає академічну 

нечесність, є важливою профілактикою щодо запобігання академічного 

плагіату і включають: 
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– укладання та розповсюдження методичних матеріалів із визначенням

вимог щодо належного оформлення посилань на використані у наукових і 

навчальних працях матеріали; 

– ознайомлення науково-педагогічних, наукових та педагогічних

працівників, здобувачів вищої освіти Академії з документами, що 

унормовують запобігання академічного плагіату та встановлюють 

відповідальність за академічний плагіат; 

– введення до виховної роботи факультету та кафедр заходів із

формування у здобувачів вищої освіти етичних норм, що унеможливлюють 

академічний плагіат; 

– розгляд  наукових творів та навчальних видань, підготовлених до

друку, на засіданнях (наукових семінарах) кафедр, інших структурних 

підрозділів, у яких працюють автори творів. 

– перевірку на відсутність академічного плагіату при рекомендації

твору до друку перед поданням на розгляд Вченої ради Академії 

періодичного наукового видання. 

– розміщення наукових періодичних видань Академії для

оприлюднення на офіційному сайті Національної бібліотеки України імені 

В.І. Вернадського. 

12.11. Відповідальні: керівники наукових досліджень здобувачів вищої 

освіти, завідувачі кафедрами. Загальне керівництво і контроль всіх аспектів 

системи запобігання та виявлення академічного плагіату в КМАМ 

ім. Р.М. Глієра здійснюється проректором з науково-педагогічної та 

педагогічної  роботи. 

13. УЧАСТЬ АКАДЕМІЇ В НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ

РЕЙТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

13.1. Академія бере участь у національних і міжнародних дослідженнях 

з визначення рейтингів вищих навчальних музичних закладів.  

13.2. Метою участі в рейтингах є порівняння діяльності Академії з 

роботою музичних закладів вищої освіти України для визначення заходів із 

підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою та наукових кадрів, 

зміцнення наукового підґрунтя освітньої діяльності, інтернаціоналізації 

освітньо-наукового процесу, врахування думки академічних експертів і 

роботодавців. 

13.3. Свідченням високої оцінки діяльності Академії стало Гран Прі (у 

номінації «Університет року музичного напряму») на І Міжнародній 

професійно-спеціалізованій виставці «Освіта в Україні. Освіта за кордоном»,  
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