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РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ = 
АТЕСТАЦІЯ

ТАК, АЛЕ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ = 

ЯКІСТЬ ОСВІТИ



НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ від 12.07.2018  № 628
«Питання атестації педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури»

Критерії, результативними показниками (педагогічні досягнення):
підтвердження, присвоєння кваліфікаційної категорії:

1) викладач («спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»): 
наявність та проведення навчальних занять за власною робочою 
навчальною програмою / програмами, розробленою на основі типової 
(модульної) програми (програм)… з дисципліни (дисциплін), яку (які) 
викладає;

2) концертмейстер («спеціаліст»): 
володіє репертуаром відповідно до робочої навчальної програми…

3) «викладач-методист» (підтвердження):
рецензування робочих / модульних / типових навчальних програм 
з мистецьких дисциплін…

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0926-18?find=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0926-18?find=1&text=%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87#w1_14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0926-18?find=1&text=%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87#w1_16


Програма “рrógramma”: 
(від фр.) – письмове оголошення, порядок денний
(від грец.) – вказівка, заздалегідь затверджена (визначена) дія

З погляду педагогічного проєктування 
ПРОГРАМА – ОСОБЛИВИЙ ВИД ПРОЄКТУ  (лат. «кинутий вперед»). 

У широкому розумінні «проєкт»: уявлення про шляхи вирішення завдання, 
проблеми, шляхи удосконалення, модернізації, розвитку (акцент на 
конструктивно-технологічний або змістово-організаційний аспекти):
● змістово-організаційна модель будь-якої діяльності, будь-якого освітнього процесу, яка 

визначає цілі, учасників, зміст, результати діяльності, а також порядок її реалізації;
● алгоритм розв'язування визначеної задачі, записаний за відповідними правилами;
● інструмент організації освітнього процесу, засіб досягнення педагогічної мети, який 

описує процес взаємодії всіх учасників освітнього процесу, містить ціннісно-цільове 
обґрунтування змісту освіти і технології його передачі здобувачам освіти.



Види програм (класифікація для мистецьких шкіл):
● освітня програма
● типова освітня програма
● типова навчальна програма
● робоча навчальна програма



Адміністрація (“фокус погляду”): 
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ст. 16, ЗУ “Про позашкільну освіту”

Освітня програма - це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і 
організованих закладом позашкільної освіти для досягнення учнями результатів 
навчання (набуття компетентностей).
Ознаки:

● вимоги до учнів, які можуть розпочати навчання
● перелік освітніх компонентів, їх послідовність
● загальний обсяг навчального навантаження
● очікувані результати навчання здобувачів освіти
● схвалюється педагогічною радою
● затверджується керівником закладу
● розробляється з урахуванням особливостей соціально-економічного 

розвитку регіону, інтересів учнів, потреб сім’ї тощо 
● має передбачати освітні компоненти для вільного вибору



Освітні компоненти: 
●предмети вивчення (галузь)
●дисципліни (навчальні)
●індивідуальні завдання
●контрольні заходи 
●тощо (пленери, репетиційна робота…)

(ст. 1, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII)

Навчальна дисципліна - це один з освітніх компонентів



Типові навчальні програми (з 2019 р. )
https://www.dnmczkmo.org.ua/osvitni-programy/

ТНП 
елементарного 

підрівня:
36

ТНП 
середнього (базового) підрівня 

професійного спрямування:
55

Типові навчальні програми до 2019 р. - РЕПОЗИТАРІЙ
http://arts-library.com.ua/

https://www.dnmczkmo.org.ua/osvitni-programy/
http://arts-library.com.ua/


Типові навчальні програми окреслюють
найбільш базове коло знань, умінь і навичок, 

систему провідних наукових світоглядних ідей, 
а також загальні рекомендації з 
необхідних і достатніх засобів і прийомів навчання, 
специфічних для конкретного виду діяльності. 

Типові навчальні програми є основою для складання 
робочих навчальних програм.



Способи  застосування 
типової навчальної програми в окремих випадках:

АДАПТАЦІЯ МОДИФІКАЦІЯ
це стратегії, що допомагають учню з ООП засвоїти 
обсяги знань, що засвоюють інші учні цього класу

це зміна (спрощення) змісту програми,
рівня знань та навичок, які має опанувати учень

Спрямовані на корекцію поведінкових особливостей учнів з ООП та наданні їм:
1) допомоги в розумінні навчального матеріалу;

2) можливостей щодо формування виконавських мистецьких навичок;
3)   можливостей щодо демонстрації отриманих у навчанні компетентностей; 

4) можливостей щодо соціальної адаптації в середовищі

ЗМІСТ ОСВІТИ
відповідає 

рівню знань та навичок,
що отримують всі учні

відповідного року навчання

рівень знань може не відповідати 
рівню засвоєння іншими учнями такого ж року навчання 

(індивідуальна освітня траєкторія)
(надає можливості для учня будь-яким способом 

брати участь в освітній діяльності)
НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ

зміни в змісті та результатах
(корекція методичних підходів)

ПЕРЕДБАЧАЄ
зміни навчальних програм, планів,

спрощення / зменшення очікуваних результатів



СУТЬ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ (РНП) -
реалізує право педагогічного працівника 

мистецької школи на: 
– педагогічну ініціативу; 
– академічну свободу:

1. свободу викладання, 
2. свободу від втручання в педагогічну діяльність,
3. вільний вибір форм, методів, прийомів і засобів навчання;

– методику власної реалізації викладачем вимог ТНП
(за структурою, змістом).

Цей нормативний документ є базовим 
для створення інших навчальних видань: 

наприклад, підручників, навчальних, навчально-методичних посібників.



РНП (РПНД) – не є об’єктами 
авторського права (АП) та інтелектуальної власності
(ст. 8 ЗУ “Про авторське право та суміжні права”)
 Об'єкти АП - твори в галузі науки, літератури і мистецтва:

1) літературні письмові твори … (книги, брошури, статті тощо)
2) усні твори (виступи, лекції, промови, проповіді та інші
3) комп'ютерні програми
4) бази даних
5) музичні твори з текстом / без тексту 
6) твори, створені для сценічного показу, та їх постановки 
7) аудіовізуальні твори
8) твори образотворчого мистецтва
9) твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва 
10) фотографічні твори
11) твори ужиткового мистецтва
12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори…
13) сценічні обробки творів 
14) похідні твори
15) збірники творів
16) тексти перекладів 
17) інші твори



Робоча навчальна програма – 
основний документ викладача,

який допомагає йому 
ефективно організувати роботу 

щодо вивчення дисципліни,
яка є складником (компонентом) 

освітньої програми мистецької школи.

РНП АДАПТУЄТЬСЯ ТА МОЖЕ ЗМІНЮВАТИСЯ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ



Хто розробляє РНП? 
викладач

Хто затверджує РНП?
не затверджується

Коли?  перед початком н.р., за 5-10 дн. до початку викладання

Хто відповідає за якість РНП? 
викладач

Хто відповідає за результати впровадження РНП (якість освіти)?
    викладач

Хто відповідає за відповідність РНП результатам навчання ОП закладу?
завідувач відділу / керівник МО / голова педради 
(за умови відсутності відділів та МО в закладі)

Чи є альтернатива робочої програми? немає :-)



ПРИНЦИПИ, на яких будується РНП:

● актуальність
● прогностичність 
● раціональність 
● реалістичність 
● цілісність 
● контрольованість 
● коригованість 
● варіативність 
● інтегрованість 



ПРОЄКТУВАННЯ АВТОРСЬКИХ ПРОГРАМ (АП):
що/як?

АП передбачає:
● викладання нової дисципліни (не має аналогів) та 
● реалізацію власного підходу до традиційних тем

Обов’язкова умова до АП:  НОВИЗНА!!! 

Претендент на авторство має
переконливо показати відмінності 

його розробки від підходів інших авторів, 
що вирішували подібну проблему.



СТРУКТУРА РНП

1. ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ
2. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
3. ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ (ЗМІСТ)
4. СПИСОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ
5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Методичні роз’яснення ДНМЦЗКМО до розроблення РНП:
https://www.dnmczkmo.org.ua/wp-content/uploads/2020/10/metodychni-roz%E2%80%99yasnennya-do-rozroblennya-rnp_page-0001.pdf

❖ Визначення форм представлення РНП викладача до атестаційної комісії 
Положенням про атестацію не передбачено.

❖ РНП викладача представляється та обговорюється на засіданні:
МО або відділу / відділення, 
що підтверджується / зазначається протоколом з висновками за результатами її розгляду.

https://www.dnmczkmo.org.ua/wp-content/uploads/2020/10/metodychni-roz%E2%80%99yasnennya-do-rozroblennya-rnp_page-0001.pdf


ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

➢ назва закладу освіти
➢ назва документа, навч. дисципліни
➢ визначення підрівня початкової 

мистецької освіти (за наявності)
➢ уточнення для якого/их року/років 

навчання (укладається на ВЕСЬ період 
навчання)

➢ рік укладання
➢ дані ТНП, на основі якої укладено 

РНП (назва, ким та коли укладена) 



НЕПРАВИЛЬНО:

ПРАВИЛЬНО:





Варіанти 2 аркуша РНП:

варіант 1 варіант 2

ЦЮ ІНФОРМАЦІЮ ТАКОЖ МОЖНА 
ВКАЗУВАТИ НА 1 СТОРІНЦІ (ТИТУЛЬНІЙ)



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА:

➢ мета навчальної дисципліни  - співпадає з метою ТНП
➢ завдання навчальної дисципліни - співпадає з завданнями ТНП
➢ методичні засади викладання - базові методики+власний досвід
➢ характеристика компонентів програми
➢ перелік форм та видів навчальних занять
➢ критерії оцінювання
➢ перелік дидактичних засобів



ПРИКЛАД (образотворче мистецтво):



ПРИКЛАДИ (фортепіано):



ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ (ЗМІСТ)

✔ зміст може бути викладений у табличній формі 
за зразком нових типових навчальних програм 
або в інший спосіб

✔ фіксуються мінімальні очікувані результати 
навчання за навчальними модулями / темами, що 
визначені типовою навчальною програмою або за 
потреби розширюються



Принципи побудови РНП в мистецькій освіті:
● лінійний
● модульний
● спіралеподібний

Лінійний: окремі частини навчального матеріалу утворюють:
➢ неперервну послідовність тісно пов'язаних між собою ланок;
➢ нове будується на основі відомого і в тісному зв'язку з ним.

Модульний: кожна окрема тема формує цілісне уявлення про певну область:
➢ дозволяє з набору змістовних модулів формувати навчальну програму, що відповідає 

індивідуальним або колективним потребам.
➢ навчальна дисципліна - сукупність навчальних модулів, проходження яких можливо в 

різному порядку.

Спіралеподібний:
➢ поєднання послідовності та циклічності навчального матеріалу;
➢ учні, не випускаючи з поля зору основної проблеми, поступово розширюють і поглиблюють 

коло пов'язаних з нею проблем; 
➢ відсутні перерви в поданні деякого навчального матеріалу;
➢ зміст не обмежується одноразовим представленням окремих тем.



Методологічні підходи до РНП:
● компетентнісний:

○ пізнавальна,
○ практична,
○ творча
○ соціальна;

● діяльнісний;

● особистісно-орієнтований.



ПРИКЛАДИ (зміст “Бесіди про мистецтво”):



ПРИКЛАД: компоненти програми (образотворче мистецтво, хореографія):



ФОРМА ТА ЗМІСТ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ТА ПО 
ЗАВЕРШЕННЮ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

ПРИКЛАД (хореографія)



ПРИКЛАД (фортепіано)



СПИСОК ПЕДАГОГІЧНОГО РЕПЕРТУАРУ
(для музичних виконавських дисциплін)

ПРИКЛАДИ (сопілка, акордеон):



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ



СПИСОК 
ЛІТЕРАТУРИ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ДЖЕРЕЛ:

оформлюється з 
урахуванням 
Національного 
стандарту України 
ДСТУ 8302:2015
ПРИКЛАД:
https://msu.edu.ua/library/wp-content/up
loads/2019/02/pryklady-oformlennja-bibl
iohrafichnoho-opysu-zhidno-dstu-8302.p
df

https://msu.edu.ua/library/wp-content/uploads/2019/02/pryklady-oformlennja-bibliohrafichnoho-opysu-zhidno-dstu-8302.pdf
https://msu.edu.ua/library/wp-content/uploads/2019/02/pryklady-oformlennja-bibliohrafichnoho-opysu-zhidno-dstu-8302.pdf
https://msu.edu.ua/library/wp-content/uploads/2019/02/pryklady-oformlennja-bibliohrafichnoho-opysu-zhidno-dstu-8302.pdf
https://msu.edu.ua/library/wp-content/uploads/2019/02/pryklady-oformlennja-bibliohrafichnoho-opysu-zhidno-dstu-8302.pdf


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
ВІТАЮ!

сайт: http://www.dnmczkmo.org.ua

e-mail: center@dnmczkmo.org.ua

сторінка в соцмережі Facebook:
https://www.facebook.com/dnmczkmo



Освітня програма має містити:

загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання 
здобувачів освіти;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;

перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, 
дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;

форми організації освітнього процесу;

опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

інші освітні компоненти (за рішенням закладу загальної середньої освіти).
( Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, Розділ XII, ст. 15, ).



5. Заклади позашкільної освіти можуть використовувати ТОП 
або розробляти свої освітні програми на основі ТОП.

6. На основі ОП заклад позашкільної освіти складає та затверджує річний 
план роботи закладу та навчальний план закладу, що конкретизують 
організацію освітнього процесу.

7. Державні та комунальні заклади позашкільної освіти можуть планувати 
роботу гуртків, секцій, відділів, відділень за ОП з позашкільної освіти, 
затвердженими у порядку, встановленому центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти 
і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління 
яких перебувають заклади позашкільної освіти, а також за іншими освітніми 
програмами, за умови їх затвердження відповідними місцевими органами 
виконавчої влади.

…
9. ОП … спеціалізованих закладів позашкільної освіти (з навчальних 

дисциплін (предметів), видів спорту тощо) розробляється закладами 
позашкільної освіти, іншими суб’єктами освітньої діяльності та затверджується 
(схвалюється) у порядку, визначеному законодавством.


