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1. 3агальнiположення
1.1. Освiтнiй
процес
у Комунальному
вищому
навчальному
закладi
"Днiпропетровська
академiя музики iM. М, Глiнки" (надалi - Академiя) - це
iнтелектуальна, творча дiяльнiсть у сферi вищо! освiти i науки, що провадиться через
.
,
.
систему науково-методичних
1 педагоГlЧНИХ заходlВ та спрямована на передачу,
засвоення, примноження
i використання знань, YMiHb та iнших компетентностей
у
осiб, якi навчаються, а також на формування гармонiйно розвинено'i особистостi,
здатноi' до постiйного
оновлення
наукових знань, професiйно!
мобiльностi
та
швидко! адаптацii' до змiн i розвитку В соцiально-культурнiй
сферi.
Освiтнiй процес передбачае систему органiзацiйних
i дидактичних
заходiв,
. .
..
.....
.
спрямованих на реал1ЗаЦ!ю ЗМIСТУосвlТИ на певному OCBIТHЬOMY
рlВЮ ВИЩОlосвlТИ
.
.
"
.
В1Дпов1ДНОдо стандарту вищOl освlТИ.
1.2, Змiст освiти - це науково-обrpунтована
система дидактично та методично
оформленого навчального матерiалу для рiзних piBHiB вищо! освiти. Змiст освiти
визначаеться
освiтньо-професiйною
програмою
пiдготовки,
.
,
. структурно-логiчною
схемою шдготовки,
навчальними
програмами
ДИСЦИПЛ1н,lНшими нормативними
.
"
.
актами оргаюв державного управЛ1ННЯ ОСВIТою та вищого навчального закладу 1
вiдображаеться
у вiдповiдних
пiдручниках,
навчальних
посiбниках,
методичних
матерiалах, дидактичних
засобах, а також при проведеннi навчальних занять та
.
....
.
.
lНших ВИДlвOCBIТHЬOlДIЯЛЬНОСТI,
Освiтня (освiтньо-професiйна)
програма - система oCBiTHix компонентiв на
о.
"
••
•
••
•
В1ДПОВ1ДномуРlВю вищOl освlТИ В межах спеЦ!аЛЬНОСТl,що визначае вимоги до РlВня
освiти осiб, якi можуть розпочати навчання за цiею програмою, перелiк навчальних
дисциплiн i логiчну послiдовнiсть !х вивчення, кiлькiсть кредитiв ECTS, необхiдних
. ..
.
.
для
виконання
ЦlO програми,
а також
ОЧIкуваю
результати
навчання
(компетентностi),
якими повинен оволодiти здобувач вiдповiдного ступеня вищо!
освlТИ,
Структурно-логiчна
схема пiдготовки - це наукове i методичне обrpунтування
процесу
реалiзацi'i
освiтньо-професiйно'i
програми
пiдготовки.
Змiст
освiти
складаеться з нормативно! та вибiрковоi' частин. Нормативна частина змiсту освiти
визначаеться вiдповiдним стандартом вищо! освiти. Вибiркова частина змiсту освiти
визначаеться Академiею,
1.3. Органiзацiя
oCBiTHbOrO процесу в Днiпропетровськiй
академii' музики
iM. М. Глiнки базуеться на Законi Украi'ни "Про вищу oCBiTY", стандартах вищо'i
освiти, iнших нормативно-правових
актах законодавства
У кра'iни з питань освiти.
Законодавство
У кра!ни про вищу oCBiTY базуеться
на Конституцii' У кра!ни i
складаеться
iз законiв Укра!ни "Про oCBiTY", "Про наукову i науково-технiчну
дiяльнiсть", "Про вищу oCBiTY" та iнших нормативно-правових
aKTiB, мiжнародних
договорiв У кра!ни, укладених в установленому законом порядку.
1.4, Стандарт вищо! освiти - це сукупнiсть вимог до змiсту та результатiв
oCBiTHbO!дiяльностi вищих навчальних закладiв за кожним piBHeM вищо! освiти в
межах кожно! спецiальностi.
Стандарти вищоi' освiти розробляються
для кожного
рiвня вищо! освiти в межах кожно! спецiальностi вiдповiдно до Нацiонально! рамки
квалiфiкацiй i використовуються
для визначення та оцiнювання якостi змiсту та
.
.
....
.
результатlВ OCBIТHbOlДIЯЛЬНОСТI
вищих навчальних заклаДIВ,
Стандарт вищоi' освiти визначае TaKi вимоги до oCBiTHbo'iпрограми:

1) обсяг кредитiв ECTS, необхiдний для здобуття вiдповiдного ступеня вищоi'
ОСВ1Ти;
2) перелiк компетентностей
випускника;
3) нормативний змiст пiдготовки здобувачiв вищо"i освiти, сформульований у
.
.
термшах результатlВ навчання;
4) форми атестацii' здобувачiв вищоi' освiти;
5) вимоги до наявностi системи внутрiшнього
забезпечення
ЯКОСТl ВИЩОl
ОСВ1Ти;
б) вимоги професiйних стандартiв (квалiфiкацi"i).
2. Освiтнiй процес
2.1. Головна мета oCBiTHbOro процесу - сприяння сталому розвитку суспiльства
.
.
шляхом шдготовки конкурентоспроможного
людського каш талу та створення умов
для освiти протягом
життя, а також забезпечення
органiчного
по{:днання в
oCBiTHbOMYпроцесi oCBiTHbo"i,науково! та iнновацiйно'i дiяльностi.
Завдання oCBiTHbOro процесу:
здiйснення
творчо'i,
мистецько'i,
виховно'i
дiяльностi,
забезпечення
культурного та духовного розвитку особистостi;
- формування
особистостi
шляхом патрiотичного,
правового, еколоГlЧНОГО
виховання, утвердження
в учасникiв
oCBiTHbOro процесу моральних
цiнностей,
соцiально'i
активностi,
громадянсько'i
позицii'
та
вiдповiдальностi,
вмiння
самооргаНlзовуватися
в сучасних умовах;
- провадження
на високому
piBHi oCBiTHbO'i дiяльностi,
яка вiдповiда{:
стандартам вищо'! освiти, забезпечу{: здобуття особами вищоi' освiти вiдповiдного
ступеня за обраною спецiальнiстю.
2.2. Принципи на яких rpунту{:ться освiтнiй процес:
.
..'
• ДОСТУПНlстьвищOl ОСВ1Ти;
• незалежнiсть
здобуття вищо'i освiти вiд полiтичних
партiй, громадських
релiгiйних органiзацiй;
• мiжнародна
iнтеграцiя
та iнтеграцiя
системи
вищо'i освiти Укра'iни у
€вропейськiй простiр вищо'i освiти, за умови збереження i розвитку досягнень
та прогресивних традицiй нацiонально'i вищоi' школи;
• наступнiсть процесу здобуття вищо'i освiти;
• державна пiдтримка пiдготовки фахiвцiв з вищою освiтою для прiоритетних
галузей економiчноi'
дiяльностi,
напрямiв фундаментальних
i прикладних
наукових дослiджень, науково-педагогiчно'i
та педагогiчно'i дiяльностi;
• державна пiдтримка oCBiTHboi', HaYKoBoi', науково-технiчноi'
та iнновацiйно'!
дiяльностi
унiверситетiв,
академiй, iнститутiв,
коледжiв, зокрема шляхом
надання пiльг iз сплати податкiв, зборiв та iнших обов'язкових
платежiв
.
.
вищим навчальним закладам, що провадять таку Д1яльНlСТЬ;
• сприяння здiйсненню державно-приватного
партнерства у сферi вищо'i освiти;
• HaYKoBicTb,гуманiзм, демократизм, безперервнiсть вищо'i освiти;
• вiдкритiсть
формування
структури
i обсягу
oCBiTHbO'i та професiйно'i
пiдготовки фахiвцiв з вищою освiтою.
2.3. Змiст навчання
у Днiпропетровськiй
академii' музики iM. М. Глiнки
склада{:ться з нормативно'i та вибiрково'i частин освiтньо-професiйноi'
програми. Пiд
час формування навчального
плану визнача{:ться перелiк обов'язкових дисциплiн
(максимум
75% вiд загального
обсягу кредитiв
ECTS). Загальний
обсяг

вибiркових дисциплiн мае складае 25% вiд загального обсягу кредитiв ECTS.
Розподiл змiсту навчання вiдбуваеться згiдно освiтньо-професiйно'i
програми
за циклами
rYMaHiTapHol та соцiально-економiчноi'
пiдготовки
пiдготовки,
природничо-наУКОВОl
та фундаменталЬНОl пiдготовки, професiйно'i та праКТИЧНОl
Пlдготовки.
Вивчення
ДИСЦИПЛlн rYMaHiTapHol та соцiально-економiЧНОl
пiдготовки
ЗОРlентовано на формування свiтоглядних, психологiчних,
загальноекономiчних
та
соцiально-комунiкативних
компетенцiй
випускникiв,
оволодiння
досягненнями
cBiTOBOi'i вiТЧИЗНЯНОlкультури, вiльне самовизначення
студентiв у свiтоглядних
.
.
. .
ПОЗИЦ1ях,духовних lНTepecax 1 Ц1нностях.
Оволодiння
дисциплiнами
природничо-науково'i
та
фундаментаЛЬНОl
пiдготовки
дозволяе
формувати
основн]
професiйнi
компетенцil
випускника,
розширити та поглибити знання 3 музично-теоретичних
дисциплiн, використовувати
сучаснi iнформацiйнi технологil.
Дисциплiни
циклу
професiЙНОl i практичноi'
пiдготовки
забезпечують
теоретичну пiдготовку та здобуття практичних навичок за спецiальнiстю i формують
професiйнi компетенцil,
що становлять основу подаЛЬШОl професiЙНОl дiяльностi
випускника
як викладача
початкових
спеЦШЛlзованих мистецьких
навчальних
закладiв, викладача вищого навчального
закладу, артиста (оркестру, ансамблю,
хору), керiвника (оркестру, ансамблю, хору), диригента (оркестру, ансамблю, хору),
концертмейстера,
музикознавця,
артиста-вокалiста
(оперного, камерного, естради),
солi ста-бандуриста, артиста -солi ста -iнструменталi ста,.
Змiст навчання та його формування
залежить вiд рiвня ВИЩОl освiти та
передбачае
успiшне виконання
здобувачем
вищоi' освiти вiдповiДНОl oCBiTHbOпрофесiйноi' програми, що е пiдставою для при су дження вiдповiдного ступеня ВИЩОl
освiти. Днiпропетровська
академiя музики iM. Глiнки готуе фахiвцiв наступних
.
..'
ступешв ВИЩОlОСВ1Ти:
• молодших спецiалiстiв (згiдно до закону "Про вищу oCBiTY"до 2020р.);
• бакалаврiв;
• спецiалiстiв (згiдно до закону "Про вищу oCBiTY"до 2017р.).
Таблиця розподiлу змiсту освiтньо-професiЙно.
максимальний навчальний час за ступенями

молодшuй
спецiалiсm
TepMiHнавчання (рокiв)
Навчальний час :шгалыю'i пiдготовки
(кредитiв ECTS)
Нормативна

частина

Вибiркова частина

2.4. Структурно-логiчна

схема мiстить:

2р. 1О Mic.

програми та
вищо. освiти

бакалавр спецiалiсm
4р.

1р.

240

60

135

180

45

45

60

15

180

.

.

- переЛlК нормативних ДИСЦИПЛlн;
- перелiк вибiркових дисциплiн;
.
.
- розподш ДИСЦИПЛlнза циклами навчання;
- види навчальних занять;
- загальний обсяг дисциплiн в годинах та кредитах;
- аудиторне навантаження студента;
- обсяг часу на самостiйну роботу.
Розподiл
змiсту навчання
та навчального
часу за циклами
шдготовки,
вiдбува€ться згiдно освiтньо-П]эофесiйнiй програмi.
2.5. На пiдставi освiтньо-професiйноi'
програми розробля€ться
навчальний
план, який мiстить вiдомостi про галузь знань, спецiальнiсть (напрям пiдготовки) i
спецiалiзацiю, освiтнiй рiвень та квалiфiкацiю, нормативний TepMiH навчання, графiк
освiтнього процесу, роздiли теоретичноi', практичноi' пiдготовки, блок обов'язкових
навчальних дисциплiн (навчальнi курси, практики iз вказаними кредитами ECTS i
навчальними годинами), данi про кiлькiсть i форми семестрового контролю, aTecTaui'i
в екзаменацiйнiй
KOMici'i,загальний бюджет навчального часу за весь нормативний
TepMiH навчання та його подiл на аудиторний навчальний час та час, вiдведений на
самостiйну навчальну роботу, а також подiл бюджету аудиторного навчального часу
за окремими формами занять з кожно'i навчально! дисциплiни та за весь TepMiH
навчання загалом.
2.6. Для конкретизацi'i планування навчального процесу на кожний навчальний
piK склада€ться робочий навчальний план, який затверджу€ться ректором Академii·.
Обсяг одного кредиту ECTS дЛЯ здобувачiв ступенiв вищоi' освiти бакалавра,
якi вступили на перший курс вищих навчальних закладiв з 1 вересня
2015 року
становить 30 годин.
Здобувачi вищоi' освiти, якi навчаються за освiтньо-квалiфiкацiйними
рiвнями
«молодший
спецiалiст»
i «спецiалiст»,
а та кож студентiв
другого, третього i
четвертого KypciB, що навчаються за oCBiTHiMступенем
«бакалавр» обсяг одного
кредиту ECTS залиша€ться без змiн.
Micue i значення навчально! дисциплiни, 'ii загальний змiст та вимоги до знань
. .
.
1 BMlНЬвизначаються
навчальною програмою ДИСЦИПЛlНи.
Навчальна програма нормативно! дисциплiни € складовою стандарту вищоi'
освiти.
Навчальна
програма
вибiрково!
дисциплiни
розробля€ться
вищим
навчальним закладом.
Для кожно! навчальноi' дисциплiни,
яка входить до освiтньо-професiйноi'
....
.
програми,
на шдстаВl навчальнOl програми ДИСЦИПЛlНи та навчального
плану
склада€ться робоча навчальна програма дисциплiни, яка € нормативним документом
вищого навчального закладу. Робоча навчальна програма дисциплiни мiстить виклад
конкретного змiсту навчально'i дисциплiни, послiдовнiсть,
органiзацiйнi
форми 'ii
вивчення та 'ix обсяг, визнача€ форми та засоби поточного i пiдсумкового контролю.
2.7. Навчання студента здiйсню€ться за iндивiдуальним
навчальним планом.
Iндивiдуальний
навчальний
план студента
склада€ться
. . ..
.на пiдставi . робочого .
навчального плану за кожною спеЦlаЛlзаЦl€Ю 1 включа€ BCl нормативНl навчальНl
дисциплiни та частину вибiркових навчальних дисциплiн, вибраних студентом з
обов'язковим
урахуванням
структурно-логiчно!
схеми пiдготовки. Iндивiдуальний
навчальний
план склада€ться
на кожний
навчальний
piK i затверджу€ться
начальником навчального ВIДдшу.
Вибiрковi навчальнi
дисциплiни,
введенi в освiтньо-професiйну
програму

..

.

.

Пlдготовки
1 включею
до шдивщуального
навчального
плану студента,
(
обов'язковими
для вивчення. За виконання iндивiдуального
навчального
плану
.
.
вщповща( студент.
Вищий
навчальний
заклад
нада(
студентам
МОЖЛИВ1сть користування
навчальними примiщеннями,
бiблiотеками, навчальною, навчально- методичною i
науковою лiтературою, обладнанням, устаткуванням та iншими засобами навчання
на умовах, визначених Правилами внутрiшнього розпорядку .
За вiдповiднiсть рiвня пiдготовки студента до вимог стандартiв вищо'i освiти
вiдповiда( керiвник навчального
структурного
пiдроздiлу (завiдувач кафедри або
голова предметно-циклово'i
KOMicii}
2.8. Вибiрковi дисциплiни, якi запланованi у навчальному планi, передбачають
.
.
.
.
. природничовивчення гуманпарних та СОЦ1ально-еКОНОМIЧНИХ
ДИСЦИПJ11Н,
ДИСЦИПJ11Н
HaYKoBoi' та фундаментальноi'
пiдготовки,
дисциплiн
професiйно'i та практично'i
.
.
Пlдготовки протягом всього перlОДУ навчання, розпочинаючи з першого курсу.
Вибiр дисциплiн студент здiйсню( в KiHtii навчального року на наступний
навчальний piK шляхом написання заяви на iм'я ректора Академi'i. Студенти 1-го
курсу, пiсля наказу про зарахування на навчання, пишуть заяви про бажання вивчати
KOHKpeTHiвибiрковi дисциплiни, передбаченi на 1-му Kypci, спортивнi ceKuii·.
2.9. Графiк oCBiTHbOrOпроцесу визнача( термiни та розподiл за календарем:
• теоретичного навчання;
• контрольних заход1В;
• aTecTaui'i здобувачiв вищо'i освiти;
• каНlКУЛ.
Нормативний TepMiH пiдготовки:
• молодший спецiалiст на базi базово'i середноУ освiти - 3 роки, 1О МIСЯЦ1В;
180 кредитiв ECTS; на базi повно'i середньоУ освiти - 2 роки, 1О МIСЯЦ1В;
180 кредитiв ECTS;
• бакалавр - 4 роки, 240 кредитiв ECTS;
• спецiалiст - ] piK, 60 кредитiв ECTS.
Тривалiсть навчального
року становить для Bcix KypciB, ОКрlМ випускного:
42 тижнi, з них: 36 тижнiв - теоретичне навчання, 4 тижнi - контрольнi заходи, 2
.
.
тижНl - каюкули.
Навчальний piK роздiлено на два семестри:
• для молодших спецiалiстiв: 1 семестр - 19 тижнiв, 2 семестр - 21 ТИЖНlв, на
випускному Kypci -1 7 тижнiв;
• для бакалаврiв: 1 семестр - 19 тижнiв, 2 семестр - 21 тижнiв;
• для спецiалiстiв: 1 семестр - 19 тижнiв, 2 семестр - 17 тижнiв.

3. Форми навчання
3.1.
Навчання
в
Комунальному
вищому
навчальному
закладi
"Днiпропетровська
академiя музики iM. М. Глiнки" здiйсню(ться за денною (очною)
та заочною формою (тiлькi для бакалаврiв).
3.2. Денна (очна) форма навчання ( основною формою здобуття певного
oCBiTHbOro рiвня з вiдривом вiд виробництва. Органiзацiя навчального процесу на
деннiй (очнiй) формi навчання здiйсню(ться вищим навчальним закладом згiдно зi
стандартом вищо'i освiти i даним Положенням.
3.3. Заочна форма навчання ( формами здобуття певного oCBiTHbOrOрiвня без
вiдриву вiд виробництва.
Органiзацiя
навчального
процесу на заочнiй формi

навчання здiйснюеться
вищим навчальним закладом згiдно з стандартом ВИЩОl
освiти i даним Положенням
з урахуванням передбачених чинним законодавством
пiльг для осiб, якi посднують роботу з навчанням.

4. Форми

органiзацii'

oCBiTHbOrO процесу

4.1. Освiтнiй процес процес в Комунальному
вищому навчальному закладi
"Днiпропетровська
академiя музики iM. М. Глiнки" здiйснюеться у таких формах:
навчальнi заняття, самостiйна робота, практична пiдготовка, контрольнi заходи.
4.2. OCHOBHiвиди навчальних занять в Академi'i:
·лекЦlЯ;
.
"
• практичне, семшарське, ШДИВIДуальне заняття;
• консультацlЯ.
4.3. Лекцiя - основна форма проведення навчальних занять, призначених для
засвоення теоретичного
матерiалу. Як правило, лекцiя е елементом курсу лекцiй,
який охоплюе основний теоретичний матерiал окремо! або кiлькох тем навчально'i
дисциплiни. Тематика курсу лекцiй визначаеться робочою навчальною програмою.
Можливе читання окремих лекцiй з проблем, якi стосуються
дано'i навчально'i
дисциплiни,
але не охопленi навчальною
програмою.
TaKi лекцii' проводяться
провiдними
вченими або спецiалiстами
для студентiв та працiвникiв
в окремо
вiдведений час.
Лекцi'i проводяться
лекторами
професорами
i доцентами
(науковопедагогiчними та педагогiчними працiвниками), а також провiдними науковцями або
спецiалiстами, запрошеними для читання лекцiЙ.
Лекцi'i проводяться у вiдповiдно обладнаних примiщеннях - аудиторiях для
однie'i або бiльше академiчних груп студентiв.
Лектор, якому доручено читати курс лекцiй, зобов' язаний перед початком
вiдповiдного семестру подати на кафедру (предметно-циклову
комiсiю) складений
ним конспект лекцiй (авторський
пiдручник, навчальний
посiбник), контрольнi
завдання для проведення пiдсумкового контролю, передбаченого навчальним планом
.
.....
! програмою для данО! lIавчальнО! ДИСЦИПЛlни.
Лектор, який вперше
претендус
на читання
курсу лекцiй, може бути
зобов'язаний
завiдувачем
кафедри
(головою
предметно-циклово'i
KOMici'i) до
проведення
пробних лекцiй за участю викладачiв
та наукових спiвробiтникiв
кафедри
(предметно-циклово'i
KOMici'i). Лектор
зобов'язаний
дотримуватися
навчально'i програми щодо тем лекцiйних занять, але не обмежусться в питаннях
трактування навчального матерiалу, формах i засобах доведення його до студентiв.
4.4. Практичне
заняття - форма навчального
заняття, при якiй викладач
органiзуе детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчально'i
дисциплiни
та формуе вмiння i навички Ух практичного
застосування
шляхом
iндивiдуального виконання студентом вiдповiдно сформульованих завдань.
Практичнi заняття проводяться в аудиторiях або в навчальних лабораторiях,
оснащених необхiщшми технiчними засобами навчання, обчислювальною
технiкою.
Практичне заняття проводиться з студентами, кiлькiсть яких не перевищуе половини
академ!чно! групи.
Перелiк тем практичних занять визначаеться робочою навчальною програмою
дисциплiни.
Проведення
практичного
заняття
rpунтуеться
на попередньо
.
. .
.
Пlдготовленому методичному матершЛl - тестах для виявлення ступ еня оволодшня
студентами
необхiдними
теоретичними
положеннями,
наборi
завдань
рiзно'i

складностi для розв'язування
'ix студентами на заняттi. Вказанi методичнi засоби
готуються
викладачем,
якому
доручено
проведення
практичних
занять,
за
..
..
.
погодженням злектором данOl навчальнOl ДИСЦИПЛlни.
Практичне заняття включа( проведення попереднього контролю знань, YMiHbi
навичок студентiв, постановку загально'i проблеми викладачем та 'й обговорення за
участю
студентiв,
розв'язування
завдань
з i'x обговоренням,
розв'язування
контрольних
завдань, 'ix перевiрку, оцiнювання.
Оцiнки, отриманi студентом за
.
.
. .
..,
..
окрем! практичНl заняття, враховуються при виставленНl ПlдсумковOl ОЦ1нки з данOl
..
.
навчаЛЬНОlДИСЦИПЛlНИ.
4.5. CeMiHapcbKe заняття - форма навчального заняття, при якiй викладач
.
.
оргаюзу( ДИСКУСlЮнавколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують
тези виступiв на пiдставi iндивiдуально виконаних завдань (рефератiв). Перелiк тем
семiнарських занять визнача(ться робочою навчальною програмою дисциплiни.
На кожному ceMiHapcbKoMY заняттi викладач оцiню( пiдготовленi студентами
реферати, 'ix виступи, активнiсть у дискусi'i, умiння формулювати i вiдстоювати свою
позицiю ТОЩО. Пiдсумковi
оцiнки за кожне ceMiHapcbKe заняття вносяться у
вiдповiдний
журнал. Отриманi студентом оцiнки за oKpeMi ceMiHapcbKi заняття
враховуються при визначеннi рейтингу з даноi' навчальноi' дисциплiни.
4.6. Iндивiдуальне
навчальне заняття про водиться зi студентами
з метою
пiдвищення рiвня i'x пiдготовки та розкриття iндивiдуальних творчих здiбностеЙ.
Iндивiдуальнi
навчальнi
заняття
органiзуються
за окремим
графiком
з
урахуванням iндивiдуального
навчального плану студента i охоплю( повний обсяг
навчальних занять для конкретного oCBiTHbOroабо квалiфiкацiйного
рiвня.
4.7. Консультацiя
- форма навчального заняття, при якiй студент отриму(
вiдповiдi вiд викладача на KOHKpeTHiзапитання або пояснення певних теоретичних
положень
чи аспектiв Ух практичного
застосування.
Консультацiя
може бути
iндивiдуальною або проводитися для групи студентiв, залежно вiд того, чи викладач
консульту( студентiв з питань, пов'язаних iз виконанням iндивiдуальних завдань, чи
з теоретичних питань навчально'i дисциплiни. Обсяг часу, вiдведений викладачу для
проведення консультацiй з конкретно! дисциплiни, визнача(ться навчальним планом.
4.8. Iндивiдуальнi завдання з окремих дисциплiн (реферати, анотацi'i, KypCOBi
роботи) видаються студентам в термiни, передбаченi вищим навчальним закладом.
Iндивiдуальнi
завдання
виконуються
студентом
самостiйно
при
консультуваннi
викладачем.
Допускаються
випадки
виконання
комплексно!
тематики Кlлькома студентами.
KYPCOBiроботи виконуються з метою закрiплення, поглиблення i узагальнення
знань, одержаних студентами за час навчання та 'ix застосування до комплексного
вирiшення
конкретного
фахового
завдання. Тематика
курсових робiт повинна
.
.
...
..
,
ВIДПОВIДатизавданням навчальнOl ДИСЦИПЛlни1 Т1СНОпов язуватися з практичними
потребами конкретного фаху.
Порядок затвердження тематики курсових робiт i i'x виконання визнача(ться
вищим навчальним закладом.
Керiвництво
курсовими
роботами
здiйсню(ться,
як правило,
найбiльш
квалiфiкованими викладачами.
Захист курсово'! роботи проводиться
перед КОМlСl(Ю у склаДl двох-трьох
викладачiв кафедри чи предметно-циклово'i
KOMici'i за участю керiвника курсово!
роботи.
4.9. Самостiйна робота студента ( основним засобом оволодiння навчальним

матерiалом у час, вiльний вiд обов'язкових навчальних занять.
Згiдно наказу МОН Укра!ни вiд 26.01.2015р. NQ 47 Opi(HTOBHO кiлькiсть годин
аудиторних занять в одному кредитi ECTS (денна форма навчання) для здобувачiв
ступеня бакалавра може становити вiд 50% до 33%. Таким чином самостiйна робота
становить вiд 50% до 66%.
Змiст самостiйноi' роботи студента над конкретною дисциплiною визнача(ться
.
.
навчальною
програмою
ДИСЦИПЛIни, методичними
матершлами,
завданнями
та
вказшками викладача.
Самостiйна робота студента забезпечу(ться
системою навчально-методичних
засобiв, передбачених для вивчення конкретно! навчально! дисциплiни: пiдручник,
навчальнi та методичнi посiбники, конспект лекцiй викладача, практикум тощо.
Методичнi
матерiали
для самостiйно!
роботи студентiв
повиннi передбачати
можливiсть проведення
самоконтролю
з боку студента. Для самостiйно! роботи
студенту також рекоменду(ться
вiдповiдна
наукова та фахова монографiчна
i
.
.
пеРlOдична ЛlТература.
Самостiйна
робота
студента
над засво(нням
навчального
матерiалу
з
конкретно! дисциплiни може виконуватися у бiблiотецi вищого навчального закладу,
навчальних кабiнетах, комп'ютерних
класах (лабораторiях),
а також в домашнiх
умовах.
Навчальний
матерiал
навчальноi'
дисциплiни,
передбачений
робочим
навчальним
ПЛaI-ЮМ для засво(ння
студентом
в процесi самостiйно!
роботи,
виноситься
на пiдсумковий
контроль
поряд знавчальним
матерiалом,
який
опрацьовувався при проведенНl навчальних занять.
4.10. Практична пiдготовка студентiв у Днiпропетровськiй
академi! музики
iM. М. Глiнки ( обов'язковим
компонентом
освiтньо-професiйно!
програми для
здобуття певного освiтнього рiвня i ма( на MeTi набуття студентом професiйних
навичок та вмшь.
Практична
пiдготовка
проводиться
в умовах професiйно'j
дiяльностi
пiд
органiзацiйно-методичним
керiвництвом викладача Академi·i. Програма практично!
пiдготовки та термiни 'ii проведення визначаються навчальним планом. Органiзацiя
практично! пiдготовки вiдбува(ться згодно до Положення про проведення практики
студентiв Днiпропетровсько!
академii' музики iM. М. Глiнки.
4.11. Контрольнi
заходи включають
поточний та пiдсумковий
контроль.
Поточний
контроль
здiйсню(ться
пiд час
проведення
практичних,
семiнарських занять, а також академiчних концертiв i ма( на MeTi перевiрку рiвня
пiдготовленостi
студента.
Форма
проведення
поточного
контролю
пiд час
.
..
.
.
навчальних занять 1 система оцшювання ршня знань визначаються
В1ДПОВ1Дною
кафедрою або предметно-цикловою
комiсiею.
Академiчний концерт - форма поточного контролю, яка передбачае концертне
виконання програми, засвоено! за певний перiод.
Пiдсумковий контроль проводиться з метою оцiнки резулыатiв
навчання на
пеююму oCBiTHbOMYpiBHi або на окремих його завершен их етапах. Пiдсумковий
контроль включа( семестровий контроль та атестацiю здобувачiв вищо! освiти.
Семестровий
контроль про водиться у формах семестрового
екзамену або
залiку з KOHKpeTHoi' навчальноi'
дисциплiни
в обсязi навчального
матерiалу,
.,
.
визначеного навчальною програмою, 1 в термIНИ, встановлею навчальним планом.
Семестровий екзамен - це форма пiдсумкового контролю засвоення студентом
теоретичного та практичного матерiалу з окреМОl навчаЛЬНОl дисциплiни за семестр,

ЩО про водиться як контрольний захiд. Студент мае право не складати семестровий
екзамен i отримати пiдсумкову семестрову рейтингову оцiнку, якщо BiH виконав
протягом
семестру
Bci види навчально"i роботи без порушення
встановлених
TepMiHiB, набрав кiлькiсть
балiв, яка вiдповiдае
позитивнiй
(за нацiональною
шкалою) пiдсумковiй семестровiй рейтинговiй оцiнцi.
Семестровий залiк - це форма пiдсумкового контролю, що полягае в оцiнцi
засвоення студентом навчального
матерiалу. Семестровий
залiк плануеться при
вiдсутностi екзамену i передбачае обов'язкову присутнiсть студентiв.
Екзамени
складаються
студентами
в
перiод
екзаменацiйних
сесlИ,
передбачених навчальним планом. Вищий навчальний заклад може встановлювати
студентам iндивiдуальнi термiни складання залiкiв та екзаменiв. При використаннi
рейтингово"i системи оцiнювання екзамени можуть не проводитись.
Екзамени
проводяться
згiдно з розкладом,
який доводиться
до вiдома
викладачiв i студентiв не пiзнiше, як за мiсяць до початку ceci"i. Порядок i методика
. .
.
проведення зашюв та екзамен1В визначаються вищим навчальним закладом.
Результати пiдсумкового
контролю якостi засвоення навчального
матерiалу
дисциплiни подаються за шкалою ECTS, нацiональною та 100-бальною шкалою i
вносяться в журнал, екзаменацiйну вiдомiсть та iндивiдуальний план студента.
В Академi"i запроваджена
рейтингова система оцiнювання знань студентiв.
Рейтингова система оцiнювання мае за мету оцiнку систематичностi
та успiшностi
навчальноi' роботи студента. Вона формуеться на засадах накопичення рейтингових
балiв за рiзноманiтну навчальну дiяльнiсть студента за певний перiод навчання.
Контроль за якiстю знань вiдбуваеться
згiдно з Положенням
про критерil
оцiнювання
знань
i вмiнь студентiв
у Днiпропетровськiй
академil
музики
iM. М. Глiнки. Положення регламентуе критерil оцiнювання знань i вмiнь студентiв
.
..
.
..
ЗГlдно з наступною шкалою ОЦlнювання В1ДПОВ1Дност]шдсумкових
семестрових
рейтингових оцiнок у балах оцiнкам за нацiональною шкалою та шкалою ECTS:
Сума балiв за
вс] види
навчальнО1
.
.
ДIЯЛЬНОСТl

--

90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

Оцiнка за нацiональною
Оцiнка

ECTS
А
В
--

---

-----

--

С

дляекзамену,КУРСОВОГО
проекту (роботи),
практики
B1ДMIНHO
добре

---

D

Е

35-59

FX

0-34

F

-----_

---------

шкалою
для зашку

зараховано
.. _---

--

задовlЛЬНО
~-----

не зараховано з
МОЖЛИВ1стю
повторного
складання
не зараховано з
незадовiльно з
060В' язковим
060В' язковим повтор ним
повтор ним вивченням
вивченням ДИСЦИПЛIни
ДИСЦИПЛIНи
-

незадовlЛЬНО з
МОЖЛИВ1стюповторного
складання

Кожна
кафедра
(предметно-циклова
комiсiя)
розробляе
та затверджуе
.
..
.
.
. ,
реИТИНГОВIсистеми оц!нювання з кожнО1 ДИСЦИПЛ1ни,яю е нев1Д ем ними складовими
i'x робочих навчальних програм.

......

.

Студенти, якi набрали протягом семестру необхiдну кiлькiсть балiв (60 i
бiльше) мають можливiсть отримати пiдсумкову оцiнку вiдповiдно до набраного
рейтингу з навчаЛЬНОl дисциплiни згiдно з таблицею, У разi, коли з навчалЬНОl
дисциплiни передбачений семестровий залiк, студенти, якi набрали 60 балiв i бiльше,
отримують
оцiнку «зараховано»,
35-59 балiв - «не зараховано з можливiстю
повторного складання», менше 35 балiв - «не зараховано з обов'язковим повторним
вивченням дисципЛlНИ»,
Студенти, якi набрали протягом семестру рейтинг з дисциплiни бiльше 35, але
менше 60 балiв, тобто отримали оцiнку «незадовiльно», зобов'язанi складати екзамен
(залiк).
Студенти, якi не з'явились на екзамени без поважних причин, вважаються
,
,
такими, що одержали незадовlЛЬНУ OЦlНKY,
Студенти, якi набрали протягом семестру рейтинг з дисциплiни менше 35
балiв, не допускаються до екзамену (залiку) з цicl дисциплiни i мають академiчну
заборгованiсть,
яку вони повиннi лiквiдувати
шляхом П повторного
вивчення
протягом наступного навчального року, Студенти, якi пiсля повторного складання
екзамену
(залiку)
не покращили
свiй рейтинг
(набрали
менше
60 балiв)
вщраховуються з навчального закладу.
Студенти, якi за результатами
семестрового
контролю отримали бiльш 5
,
.
,
незадовlЛЬНИХ OЦlНOK- вщраховуються за невиконання навчального плану,
Для студентiв,
якi з поважних
причин,
пiдтверджених
документально,
пропустили значну частину навчальних занять в ceMecTpi, можуть бути встановленi
iндивiдуальнi графiки виконання робiт, TaKi графiки затверджуються
проректором з
навчальноi' роботи Академii'.
Пiдставами для вiдрахування здобувача ВИЩОlосвiти с:
"
,
.завершення навчання за вщповщною ОСВ1Тньоюпрограмою;
• власне бажання;
.переведення до lНшого навчального закладу;
.невиконання навчального плану;
.порушення
умов договору (контракту), укладеного мiж вищим навчальним
закладом та особою, яка навчаЕ:ТЬСЯ,або фiзичною (юридичною) особою, яка
оплаЧУЕ:так е навчання;
.iншi випадки, передбаченi законом,
Особа, вiдрахована з вищого навчального закладу до завершення навчання за
освiтньою програмою,
ОТРИМУЕ:академiчну довiдку, що мiстить iнформацiю про
результати навчання, назви дисциплiн, отриманi оцiнки i здобуту кiлькiсть кредитiв
ECTS.
Здобувач
вищоi' освiти маЕ: право на перерву у навчаннi
у зв' язку з
обставинами,
якi унеможливлюють
виконання
oCBiTHbOl програми
(за станом
здоров' Я, призовом на строкову вiйськову службу У разi втрати права на вiдстрочку
вiд неl, сiмейними обставинами тощо). Таким особам надаеться академiчна вiдпустка
в установленому порядку. Навчання чи стажування в oCBiTHix i наукових установах
(у тому числi iноземних держав) може бути пiдставою для перерви у навчаннi, якщо
iнше не передбачено мiжнародними актами чи договорами мiж вищими навчальними
закладами.
Здобувачам
ВИЩОl освiти, призваним
на вiйськову
службу у зв' язку з
оголошенням мобiлiзацii', гараНТУЕ:ТЬСЯ
збереження мiсця навчання та стипендii'.
Здобувачам вищо'i освiти, якi реалiзують право на академiчну мобiльнiсть,

протягом навчання, стажування чи здiйснення науково! дiяльностi в iншому вищому
навчальному закладi (науковiй YCTaHoBi) на територi! Укра!ни чи поза iТ межами
гарантуеться
збереження
мiсця навчання та виплата стипендi!
вiдповiдно
до
положення про порядок реалiзацi! права на академiчну мобiльнiсть. TaKi особи не
вiдраховуються iз складу здобувачiв вищо! освiти.
Особа, вiдрахована з вищого навчального закладу до завершення навчання за
..
.
В1ДПОВ1ДНОЮ
ОСВ1ТНЬОЮ
програмою, мае право на поновлення на навчання в межах
лiцензованого обсягу вищого навчального закладу.
Поновлення на навчання осiб, вiдрахованих з вищих навчальних закладiв або
яким надано академiчну вiдпустку, а також переведення здобувачiв вищо! освiти
здiйснюються, як правило, пiд час канiкул.
Порядок вiдрахування, переривання навчання, поновлення i переведення осiб,
.
..
як! навчаються
у вищих навчальних
закладах,
а також порядок надання 1М
академiчно!
вiдпустки
визначаються
положенням,
затвердженим
MiHicTepcTBOM
освiти i науки У кра!ни.
4.12. Атестацiя здобувачiв вищо! освiти.
Атестацiя - це встановлення
вiдповiдностi
засвоених здобувачами
вищо!
освiти рiвня та обсягу знань, умiнь, iнших компетентностей
вимогам cTaHдapTlВ
вищOl ОСВ1ТИ.
Атестацiя ЗДlИснюеться вiдкрито i гласно. Здобувачi вищоi' освiти та iншi
особи, присутнi на атестацii', можуть вiльно здiйснювати аудiо- та/або вiдеофiксацiю
процесу атестаЦll.
Атестацiя осiб, якi здобувають вiдповiдний ступiнь ВИЩО!освiти здiйснюеться
екзаменацiйною
комiсiсю,
до складу яко'i можуть
включатися
представники
роботодавцiв та "ix об'сднань, вiдповiдно до Положення про екзаменацiйну комiсiю,
затвердженого вченою радою Академi!.
Вищий
навчальний
заклад
на пiдставi
рiшення
екзаменацiйно'i
KOMici'i
присуджуе особi, яка успiшно виконала освiтню програму на певному piBHi вищо!
освiти, вiдповiдний ступiнь вищо'j освiти та присвоюе вiдповiдну квалiфiкацiю.

5. Навчальний час студента, облiковi одиницi навчального часу студентiв
5.1. Навчальний час студента визначаеться кiлькiстю облiкових одиниць часу,
вiдведених для здiйснення програми пiдготовки на даному oCBiTHbOMYpiBHi.
Облiковими
одиницями
навчального
часу студента е академiчна
година,
навчальнi день, тиждень, кредит ECTS, семестр, курс, piK.
Академiчна
година - це мiнiмальна
облiкова одиниця навчального
часу.
Тривалiсть академiчно"i години становить, як правило, 45 хвилин. Двi академiчнi
години утворюють пару академiчних годин (надалi "пара").
Навчальний день - складова частина навчального часу студента тривалiстю не
бiльше 9 академiчних годин.
Навчальний
тиждень
складова
частина
навчального
часу студента
тривалiстю не бiльше 54 академiчних годин.
Кредит - одиниця вимiрювання обсягу навчального навантаження здобувача
вищо! освiти, необхiдного для досягнення визначених результатiв навчання. Обсяг
одного кредиту ECTS становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за
денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитiв.
Навчальний
семестр - складова частина навчального
часу студента, що
закiнчуеться
пiдсумковим
семестровим
контролем.
Тривалiсть
семестру

визначаеться графiком навчального процесу. Облiк навчального часу здiйснюеться у
кредитах ECTS та академiчних годинах.
Навчальний
курс
завершений
перiод
навчання
студента
протягом
навчального року. Тривалiсть перебування студента на навчальному Kypci включае
час навчальних ceMecTpiB, пiдсумкового контролю та канiкул. Сумарна тривалiсть
канiкул протягом навчального курсу, KpiM останнього, становить не менше 8 тижнiв.
Початок i закiнчення
навчання студента на конкретному
Kypci оформляються
вiдповiдними (перевiдними) наказами.
Навчальний piK тривае 12 мiсяцiв, розпочинаеться, як правило, 1 вересня i для
.
...
cTyдeHТlB складаеться знавчальних
ДHIВ, дюв проведення Пlдсумкового контролю,
екзаменацiйних сесiй, вихiдних, святкових i канiкулярних днiв.
5.2. Навчальнi днi та Ух тривалiсть визначаються рiчним графiком освiтнього
процесу. Вказаний графiк складаеться на навчальний piK з урахуванням перенесень
робочих та вихiдних днiв, погоджуеться
i затверджуеться
в порядку i в термiни,
встановленi
вищим навчальним
закладом. Навчальнi
заняття в Академi'i (та i"i
структур них пiдроздiлах) тривають 1 або 2 академiчнi години з перервами мiж ними
1 проводяться за розкладом.
Розклад мае забезпечити виконання навчального плану в повному обсязi щодо
навчальних занять.
Забороняеться
вiдволiкати
студентiв BiJJ, участi в навчальних
заняттях та
контрольних заходах, встановлених розкладом, KpiM випадкiв, передбачених чинним
законодавством
6. Робочий час викладача
Робочий час науково-педагогiчного
працiвника включае час виконання ним
навчально'i,
методично'i,
HaYKoBo'i, органiзацiйно'i
роботи та iнших трудових
обов'язкiв.
Робочий час педагогiчного
працiвника
включае час виконання ним
навчально'i, методично'i, органiзацiйно'i роботи та iнших трудових обов'язкiв.
Науково-педагогiчнi
працiвники - це особи, якi за основним мiсцем роботи у
вищих навчальних закладах провадять навчальну, методичну, наукову (мистецьку)
та органiзацiйну дiяльнiсть.
Педагогiчнi працiвники - це особи, якi за основним мiсцем роботи у вищих
навчальних закладах провадять навчальну, методичну та органiзацiйну дiяльнiсть.
Робочий час науково-педагогiчних
працiвникiв становить 3б годин на тиждень.
До навчального навантаження
викладачiв, згiдно з Законом Укра'iни «Про
вищу oCBiTY», KpiM навчальних занять, зараховуються
керiвництво курсовими й
квалiфiкацiйними
роботами,
практиками,
передекзаменацiйнi
консультацi'i,
проведення вступного i пiдсумкового контролю У Bcix формах, iнша робота науковопедагогiчних працiвникiв спрямована на забезпечення освiтнього процесу згiдно
.
. .
Д1ючих навчальних планlВ 1програм.
Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогiчного
працiвника не може перевищувати
БОО годин на навчальний piK. (Абзац третiй
частини друго! cTaTTi 5б роздiлу ХУ Закону Укра'iни «Про вищу oCBiTY» набирае
чинностi з 1 вересня 2015 року).
Академiя поступово
здiйснюе перехiд з 900 дО БОО годин навчального
навантаження, тобто у 2015/20 1б навчальному роцi можна встановити максимальне
навантаження
900 - ([900 - БООJ : 4) = 825 годин. За такою схемою opieHToBHe
максимальне навчальне навантаження на 20 1б/20 17 навчальний piK складатиме 750

годин; на 2017/2018 навчальний piK - 675 годин; на 2018/2019 навчальний piK - 600
годин.
Види навчально! роботи педагогiчних та науково-педагогiчних працiвникiв
вiдповiдно до !х посад встановлюються
вищим навчальним закладом за
погодженням профспiлковим органом.
Обсяг навчальних занять, доручених для проведення конкретному викладачевi
виражений в облiкових (академiчних) годинах, визначае навчальне навантаження
викладача.
Види навчальних занять, що входять в обов' язковий обсяг навчального
навантаження викладача вiдповiдно до його посади, встановлюються кафедрою
(предметно-цикловою комiсiею).
Мiнiмальний та максимальний обов'язковий обсяг навчального навантаження
викладача в межах його робочого часу встановлюе вищий навчальний заклад з
урахуванням
виконання
ним
iнших
обов'язкiв
(методичних,
наукових,
органiзацiйних)
у порядку, передбаченому його статутом та колективним
договором.
Залучення науково-педагогiчних,
наукових i педагогiчних працiвникiв до
роботи, не передбачено! трудовим договором, може здiйснюватися лише за !хньою
згодою або у випадках, передбачених законодавством.
у випадках виробничо! необхiдностi викладач може бути залучений до
проведення навчальних занять понад обов' язковий обсяг навчального навантаження,
визначений iндивiдуальним робочим планом, в межах свого робочого часу.
Додаткова кiлькiсть облiкових годин встановлюеться вищим навчальним закладом i
не може перевищувати 0.25 мiнiмального обов'язкового
обсягу навчального
навантаження.
Змiни в обов' язковому навчальному навантаженнi викладача вносяться в його
iндивiдуальний робочий план.
Графiк робочого часу викладача визначаеться розкладом аудиторних
навчальних занять i консультацiй, розкладом або графiком контрольних заходiв та
iншими видами робiт, передбаченими iндивiдуальним робочим планом викладача.
Час виконання робiт, не передбачених розкладом або графiком контрольних заходiв,
визначаеться викладачем та вноситься ув iндивiдуальний план.
Викладач зобов'язаний дотримуватися встановленого графiка робочого часу.
Забороняеться вiдволiкати викладачiв вiд проведення навчальних занять та
контрольних заходiв, передбачених розкладом.

