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MTHTCTEPCTBO KyJrbTyPr4 TA THOOPMATI'{HOI nOnrTI,[oI yKPAlrM

,qEIAPTAMEHT KYJIbTYPII

BIiKOI{ABItr4IZ OPIAH KI4IBCbKOI MICbKOI PAIII (KIfiBCbKA MICbKA AEPXAB}IA AAMIHICI?AU-f,)

KI,IIBCbKA MYIIUIIIIAJ]IbHA AI{ANEMIS MY3I'IKI'I IM. P.M. TJ]II€PA

HAKA 3
|.12.2020 pory Ne110 /20-OA
IIpo npoeedeuuS nidcyMKosoi amecmq4it,
sotircoeo-exsatteHa4irtuol cecii 2020-2 02 I uaeucLrrouoeo por<y
6 yMo6&x KqpaHmuHy 3 6uKopucmqHHtLtt mexHoJIo?ii

ducmau4iiuozo uaeuauun y RlvLAM iu. P.M. ftiepa
3 ueroro npo npoaegenn.r nigcyvxoaoi arecraqii, sa.rixoBo-eK3aMeHauifiHoi

cecii ig
sa6esne.reHHrM ,{orprrMaHHr BriMor 3axoHo,uaBcrBa ulo,4o po6orn B WoBax
Kapar{rr.ruy na ni4craei uara:y MOH Yrpaiurz Nr 406 sia 16.03.20 dlpo
opranisauiftni 3axoAr-r,qn{ sano6iranus florxfipeHHrc xoponaripycy COVID-19),
:rucra MOH YxpaiuuNsl/9-344 sit24.06,2020 p. <Ipo aerri oco6ruaeocri no.rarxy
ocsirHroro npoqecy B 2020/2021 naararurouy polir, peroN4enAauifi MOH uoao
BrpoBa,qxeHHs guiuanoro HaBqaHH.,r y 3aKJraAax $axonoi nepeaenrqoi ra suuoi
ocrinr, nara:ir pemopa anaser'.rii Nr163-I/20 - OIr.is 11.03.2020 p., N17l/20 -
OI aia 25.03.2020 p., N186/20 - OA sir 22.04.2020 p. rqo.4o 3anpoBaaxeHHt

ao,4arxoBr{x rapanrunno-o6ueNyBa;r;Hrrx ra npoQi:rarnrvnlrx nporueni4eivivnrx
saxo,4ir y KMAM iu. P.M. friepa ra nepexi4 ua gucrauqifiny Qopvy uaruaHnr,
N!64I20-OA ni,q 05.10.2020 dlpo po6ory KMAM iu. P.M. f:riepa ni.E uac
aaarrrnBHofo KapaHruuy>, ra <floloNerur npo :uiuany SopMy HaB.raHH{ B KMAM
iu. P.M. fniepa>

HAKA3YIO:
1. flpoaecru ni.qcy'ar<oey arecraqiro cry4enria na eunycrcrouy rypci :a apyrnr'r

(uaricrepcrrur'.r) cryneHeM ocsirr ei.qnogi.qHo ao 3arBep.qxennx rpaSirir
arecraqifisux eK:auegis ra Bu3HarreH[x BrrMor uoAo $opr'.ru npoaegennr
ni4cylrxoaoi arecraqii aucrauqiilno (y cnnxpounolry pexlrr'.ri) i: 3a6egue.reHHsr4

na4ifinoi aareHrnQixauii rao6yaa.ria ra lorpxMaHHr KapaHrhHHl4x eruor yciua
y.racuuravu ocairnLorc npoqecy,

l,l. [oaecrlr ro giaor.{a . ]eHie EK ra gao6ysaqig ocgirll sr.{iu[ y OopMax
npoBeaeHrr;r nigcyuxoeoi arecrartii (icnnru a ycnifi, ru.Icruonif Qopni rorqo), a

raxox seslrinsicrr :uicry nporparu riacyMxoeoi arecraqii,
1.2, foroeaM ersaMeHa.uifHfix xor'.ricii y pa:i anuuruerut Henepea6a.reHux

crzryauiil nia qac npoBe.qeHHr arecraqii, sorpeua noe'a:anux 3 rexsiqultlt



3aoe3neqeHHtM IIpoBeAeHH.f, niAcyMKoBoi arecrarlii; rreMoxJrr,rBicrn 3Ao6yBaqa
Br.rqoi ocBiTr.r cBoeqacHo Blz^irrv Ha 3B'r3oK Ta in., sianosiagi piruennr npuilrlaru
)xBalroro eK3aMeHaqifiuoi xouicii il cuagaHuru eignoaignoro nporoKony ra
iHoopMldarr,r IIpo qe .qeKaHa QaxyrLTery ra gaai,4]caqa HaBqarrbHo-Hayr(oBoro
sia.{iny.

2. llpoaecru :uuoey oaliroeo-er:auenarliiny ceciw 2020-2021 HaBqaJrbuoro
poKy A,'rr crygenrie OKP <Monoalrufi cneqialicr>, OIIC <(DaxoBui Moroalrr4fi
6aKaraBp), nepruoro (6analarpcrxoro) cryneHr ra aplroro (uaricrepcr,r<oro)
cryrleHf, ,[egrroi ra sao.+roi Qopnr nanvauur y KMAM iu. P.M. fniepa eignoeiguo go
3arBepAxeHoro rpaQircy uarva,uuoro npoqecy, rpa$iry :aliroro-er:alreuaqifinoi
cecii ra sr4suaqeHr.rx Br,rMor llogo $opun npoBe,qeHH.s :ariKis ra exsaMenia
,qucranuifiuo (y cunxponnouy peNrui) i: sa6esneqessrrra na4ifiuoi aarenruQinaii
s,qo6yaauia ra. AorprrMaHHr r(apaHTr4nHtrx auvor yciua yqacHnKaMu ocBiTH;oro
npoqecy.

2.1, fioe,ec,Iu Ao ni.qolra. reHis EK ra 3Ao6yBa.riB oceirx scix pinnia :uiun y
Qopuax npoaegennr uiacyMroeoi arecraqii (icnuru e ycnifi, ru.rcrrr,roeift, recroniii
Qopr'ri rorqo), a raxoN ne:visnicrr slricry nporpauu niacyuxonoi arecrauu.

2.3.!ozecru Io siloi'aa q,renie EK ra 3.qo6yBa.{iB ocsirtl scix pieHis npo
neo6xiAnicrr cyBoporo aorpuMaHHs Br.rMor aoaarKy Nrl go uara:y si!, 1.12.2020
pory Nc 110/20.

2.4. Y pasi auuunneunr uelepeg6avenux craryauii ni4 uac npoaegetur:uuoeoi
sa,rixoeo-ergaMeHauifiuoi cecii,:orper'ra ron'l:aurx g rexniqsnu sa6egneqeHgsr\.I
npoBe,4eHHs ni4cywoeoi arecraqii, neraoN:r[sicflo :go6yeaua eurqoi ocairu
cBoeqacHo suirru ua 3s's3or ra in., inQoplryaarli npo qe geranie Qary:ureria,
:ariAyaavia aennoro aialireHnr $axoaoro KoneAxy, :ari4yaava HaBqa;rbHo-

uayxoaoro siaai,ry ra HaqarbH Ka uaela,ruuoro ei4pi,ry.
2,5. Haevaruolry aiaai,ry Qaxoaoro KoJrelu(y ,loBecrr-r ao eiloNaa cryaeHrie

neperir 4ucqundn, n<i ullrocltcr Ha 3r.rMoBy ercaveuaqifiny cecin 2020/2021
HaBqarrLHoro poKy ra posK;raa ergaMenie sulrosoi ergaMeHaqifiuoi ceci\ 202012021
HaBcarbHoro pory. Exsalren g alrcqr,rn:rinu <Mero,qnra Br.rKJraaaHHr uy:u,ruoi
lireparypur> sa cneqialisaqiero <Teopir lry:uru>, rK Bxrrsror, npoBe cru 20,12.2020
poKy.

3. 5yxra"'rrepcrrifi crryx6i KMAM ir'r. P.M. fniepa repyBarucs aaHr.rM HaKa3oM.

4. Konrporu sa auKoHaHHrM r1Loro HaKa3y noKJracrr.r Ha nepIrroro npopeKropa 3

ua6ono-neaarorivnoi po6orlr ro opraui:aqii oceirHroro npoqecy Xyroaa A.O.,
,4eKaua $aKynbrery BnKoHaBcLKoro Mr4crerlTBa ra My3r.rro:naacrea Eopucoay C.B. ra
.{eKaHa MrrcreurBa cniay ra axary Tnruenxo-Buxyn I.A., saaiayaa,ris geuuux
ai4gineur Mapqenriecrxy O.B. ra Kpevxoacrxy P,O. a lreNax ii nosHonoKeHr,

Perrop o.ft. 3:rorxur<



 

Додаток №1 до наказу  №110/20  від 1.12.2020 р. 

 

Рекомендації щодо проведення атестації студентів денної форми навчання 

ступеня «Магістр» та зимової заліково-екзаменаційної 

сесії 2020-2021 навчального року здобувачів вищої освіти денної 

та заочної форм навчання та фахової передвищої освіти денної форми 

навчання у КМАМ ім. Р.М. Глієра 

 

І. Рекомендації головам атестаційних екзаменаційних комісій щодо 

проведення атестації здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр 

КМАМ ім. Р.М. Глієра в умовах карантину 

 

1. Атестація проводиться згідно затвердженого графіку та розкладу 

проведення захисту кваліфікаційної роботи та/або атестаційного іспиту у 

дистанційній формі (у синхронному режимі) із забезпеченням автентифікації 

студентів. З метою оперативного прийняття рішень та своєчасного оформлення 

необхідних документів (протоколів, відомостей тощо) голова або члени 

екзаменаційної комісії (за винятком осіб старших за 60 років, які знаходяться на 

самоізоляції) для проведення атестації можуть знаходитися в аудиторії академії 

згідно з затвердженим розкладом з обов’язковим дотриманням карантинних 

вимог. 

 

2. Вимоги до проведення захисту кваліфікаційних науково-дослідних 

робіт.  

2.1. Атестаційний екзамен проводиться із застосуванням відеозапису або 

онлайн виступу у режимі відеоконференції за допомогою Zoom, Skype, Viber, 

WeChat, WhatsApp тощо. 

 

2.2. На запису необхідно представитися, проговоривши наступну 

інформацію: атестаційний екзамен (назва екзамену) 2020 року, КМАМ ім. 

Глієра, випускник (назва спеціалізації), ім’я, по-батькові та прізвище; науковий 

керівник (ім’я, по-батькові та прізвище). Необхідно оголосити тему 

кваліфікаційної науково-дослідної роботи.  

 

2.3. Всі етапи виконання та оформлення кваліфікаційної роботи мають 

бути проведені вчасно в дистанційному режимі відповідно до вимог відповідної 

кафедри. Захищені кваліфікаційні роботи (спеціалізація «Музикознавство») 

розміщуються на офіційному сайті академії та можуть не друкуватися. Студент 

(за бажанням та можливістю) може передати секретарю ЕК паперовий 

примірник роботи з власноручним підписом (наприклад, поштовим зв’язком).  

 



3. Вимоги до проведення атестаційних іспитів з предметів «Фах», 

«Ансамбль», «Камерний ансамбль» («Камерний спів»), «Концертмейстерський 

клас» відповідно до спеціалізацій:   

3.1. Атестаційний екзамен проводиться із застосуванням відеозапису.   

Вимоги до відеозапису: 

- запис бажано здійснити на фото (відео) камеру для відтворення якісного 

звуку, але запис на телефон є можливим (за умови відсутності технічної 

можливості у здобувача вищої освіти); 

- в налаштуваннях треба вибрати формат, який дозволяє здійснити запис 

без пауз не менше 30 хв.;  

- в налаштуваннях треба зазначити ручний рівень гучності та 

відрегулювати його; 

- камера має фіксувати руки та обличчя виконавця; 

- кожен твір програми записується окремим файлом;  

 

3.2. Кожен випускник має завести свій канал на Youtube та завантажити 

туди свої відео, включивши функцію обмеженого доступу. Посилання на відео 

в Youtube надаються випускниками своїм викладачам у встановлені 

відповідною кафедрою строки.  

 

3.3. Вимоги до завантажень: 

- на початку запису треба зафіксувати себе для ідентифікації у 

концертному одязі біля інструменту; 

- на запису необхідно представитися, проговоривши наступну інформацію: 

атестаційний екзамен (назва екзамену) 2020 року, КМАМ ім. Глієра, випускник 

(назва спеціалізації), ім’я, по-батькові та прізвище; клас викладача (ім’я, по-

батькові та прізвище). 

- необхідно назвати перелік творів програми: ім’я, прізвище композитора, 

повна назва твору.  

 

4. Оцінку з атестації екзаменаційна комісія має повідомити студентам у 

день проведення атестації. Протоколи засідання ЕК, відомості успішності тощо 

мають бути оформленні та опрацьовані протягом трьох робочих днів. 

 

ІІ. Рекомендації науково-педагогічним, педагогічним працівникам 

щодо оцінювання знань здобувачів вищої та фахової передвищої освіти під 

час семестрового контролю зимової заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 

навчального року в умовах адаптивного карантину 

 

1. Декану факультету виконавського мистецтва та музикознавства, декану 

факультету мистецтва співу та джазу, завідувачам денного відділення 

необхідно довести до відома науково-педагогічних та педагогічних працівників, 

які задіяні в проведенні заліково-екзаменаційної сесії для студентів денної та 

заочної форм навчання, старостам академічних груп, які можуть допомогти 



налагодити комунікацію між всіма учасниками освітнього процесу, інформацію 

щодо проведення сесії з використанням дистанційних технологій (форми й 

терміни підсумкового контролю, розташування на сайті, контакти викладачів 

тощо). 

 

2. Працівникам навчально-наукового та навчального відділів необхідно 

сформувати електронні відомості успішності студентів, надіслати на 

електронну адресу викладачу, що проводить оцінювання або зав. кафедрою 

циклової (предметної) комісій. 

 

3. Викладачі в електронній відомості фіксують результати оцінювання 

знань студентів за поточний семестр та надсилають на електронну пошту 

працівникам навчально-наукового та навчального відділів протягом трьох днів 

після проведення заліку, диференційованого заліку, екзамену, захисту курсової 

роботи, підсумкової атестації. Після проведення підсумкового контролю 

викладачі мають ознайомити студентів з результатами через будь-які форми 

зв’язку.  

Після завершення карантинного періоду відомості успішності студентів 

роздруковуються та надаються на підпис викладачам, деканам, завідувачам 

денного відділення. 

 

4. Завідувачі кафедр, циклових (предметних) комісій, секцій та викладачі 

повинні забезпечити надійність ідентифікації студентів, прозорість та 

об’єктивність під час проведення заліково-екзаменаційної сесії, враховуючи 

специфіку дисциплін, технічні можливості та виконання студентами 

індивідуальних навчальних планів. Викладачам необхідно мати 

підтверджувальні матеріали щодо підсумкової атестації студентів (програми, 

відео-, аудіо- матеріали, реферати тощо).  

 

5. Варіанти проведення диференційованого заліку, семестрового екзамену 

з конкретної дисципліни, захисту курсової роботи (проекту), оцінювання 

практик:  

- виконання завдань у вигляді екзаменаційних білетів за допомогою Zoom, 

Teams, Skype, Viber, WhatsApp, WeChat (при цьому відповідь може бути 

введена в електронному вигляді: простим текстом, файлом із оформленими 

результатами виконання завдань, або написана від руки і вкладена як фото у 

файл); 

- виконання здобувачами вищої освіти завдань у вигляді екзаменаційних 

білетів у режимі відео-співбесіди за допомогою Zoom, Teams, Skype, Viber, 

WhatsApp, WeChat тощо; 

- виконання здобувачами вищої освіти завдань у вигляді екзаменаційних 

білетів, надісланих на особисті електронні пошти студентів або через будь-який 

месенджер (при цьому, упродовж визначеного часу з моменту відправлення, 

студент повинен виконати завдання та надіслати відповіді в електронному 



вигляді або написані від руки і вкладені як фото файлом на зворотню адресу 

через електронну пошту або месенджер); 

- в режимі мобільного зв’язку у вигляді усного опитування (за умови 

відсутності технічної можливості у студента проходити семестровий контроль 

за допомогою систем онлайн зв’язку, у режимі відео-співбесіди або через 

електронну пошту). Не залежно від варіанту проведення семестрового 

контролю доступ до тестів, екзаменаційних завдань тощо має бути забезпечено 

у день проведення контрольного заходу впродовж визначеного викладачем часу 

згідно затвердженого розкладу. 

 

6.Заповнену в електронному вигляді відомість обліку успішності викладач 

має надіслати на адресу електронної пошти деканату відповідного факультету 

та денного відділення фахового коледжу не пізніше ніж через один робочий 

день після проведення контрольного заходу. Друкований примірник відомості 

обліку успішності та залікові книжки мають бути заповнені після закінчення 

карантину. 

 

7.За відповідною заявою, здобувачам вищої та фахової передвищої освіти, 

які не виконали навчальні плани в повному обсязі з технічних причин або які не 

мають технічної можливості пройти дистанційно семестровий контроль 

розпорядженням декана факультету, завідувача денного відділення може бути 

перенесено складання зимової заліково-екзаменаційної сесії 2020/2021 

навчального року на період після закінчення карантину. 
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