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1. Загальш положения 

1.1. Дане Положения розроблено на основк 

- Закону Укра'Гни «Про освггу» вщ 23 травня 1991 року №1066-ХИ; 

- Закону УкраТни «Про вищу освггу» вщ 1 липня 2014 року №1556-УИ 

- Статуту ОдеськоГ нацюнально'Г музично'Г академп 1меш А.В. Нежданово'Г 

(дал1 по1менованою ОНМА 1М. А.В. Нежданово'Г). 

1.2. Кафедра е структурным шдроздшом ОНМА 1м. А.В. Нежданово'Г, 

головним оргашзатором навчально'Г, виховно'Г, творчо'Г робота, яка несе 

в1дпов1дальн1Сть за яюсть професшно'Г п1дготовки фах1вця, за вщповщшсть ЗМ1СТУ 

навчально-виховного процесу в1дпов1дно до державных ОСВ1ТН1Х стандарт1В 1 

державних вимог вищо'Г профес1Йно'Г освгги в галуз1 музикознавства. 

2. Завдання I з\11ст роботи кафедри 

2.1. Завданнями кафедри е: 

- Оргашзащя та здшснення навчально'Г, науково-методично'Г, науково-

дослщно'Г роботи з проф1льних дисциплш; 

- Освоения передового педагог1Чного досвщу, ефективних технолопй 

навчання, виховання та творчого розвитку особистосп майбутнього фах1вця; 

- Зд1Йснення науково-дослщно'Г, творчо'Г, концертно-виконавсько'Г роботи 

педагогами . • кафедри та залучення до ще! роботи студент1в; 

- Забезпечення умов для шдвищення профес1Йно'Г квал1ф1кацп педагопчних 

пращвник1в; 

- Пропаганда ОСВ1ТН1Х ц1нностей; 

- Збереження традицш виконавсько'Г та науково'Г школи; 

- Просв1тницька робота. 

2.2. Кафедра здшснюе свою Д1яльн1сть за такими напрямками роботи: 

- Навчальна; 

- Науково-методична; 

- Науково-дослщна; 

- Орган1зац1Йно-педагопчна; 



- Впровадження в навчальний процес сучасних педагопчних технологий, форм 1 

метод1в навчання. 

2.2.3 Науково - дослщна робота включае: 

- Проведения наукових дослщжень за профшем кафедри; 

- Написания наукових статей 1 творчих р о б 1 Т , з в т в за результатами 

теоретичних роб1т; 

- ГПдготовку тез, наукових доповщей, повщомлень на наукових 

конференщях, симпоз1умах; 

- Вивчення та реферування науковоУ Л1тератури за профшем кафедри; 

- Кер1вництв0 кафедральними науково-практичними крулими столами, 

конференщями, семшарами. 

2.2.4. Оргашзацшно-педагопчна робота включае: 

- Подготовку та проведения засщань кафедри; 

- Участь у робот1 тимчасових професшних творчих об'еднань викладач1в з 

проблем кафедри, ОНМА 1м. А.В. НеждановоГ в цшому; 

- Участь у робот1 приймально! комюи; 

- Планування для шдвищення квал1ф1кацп викладач1в кафедри; 

- П щ Г О Т О В К у ЗВ1Т1В; 

- Ведения та збер1гання поточно!" документацп; 

- Внесения пропозицш щодо розвитку матер1ально-техшчно'1 бази кафедри; 

- Оргашзащю роботи предметных кабшет1в у вцщовщносп з сучасними 

вимогами; 

- Систематизацию Д1яльност1 та збер1гання навчального обладнання та шших 

матер1альних цшностей; 

- Участь у робот1 з присвоения квал1ф1кащйних категорш педагопчним 

кадрам. 



2.2.5. Концертно-виконавська та творча робота включае: 

- Пщготовку та проведения концерт1в; 

- Пщготовку до участ1 в р1зних конкурсах; 

- Створення музичних твор1в, перекладень, аранжувань, аудю- та вщеозапису, 

радю-1 телепрограм та шип види творчих роб1Т. 

3. Склад кафедри 

3.1. Кафедра об'еднуе викладач1в одшеУ або юлькох спорщнених дисциплш 

В1ДПОВ1ДНО ДО ПрофшЮ П1ДГОТОВКИ фаХ1ВЦ1В. 

3.2. До складу кафедри входять завщувач кафедри, професори, доценти, 

старил викладач1, викладач1,. 

3.3. Кер1вництво кафедрою зд1Йснюе зав1дуючий кафедрою. 

3.4. Завщувач кафедрою обираеться з урахуванням рекомендацш кафедри 

шляхом таемного голосування, ВченоУ ради ОНМА 1М.. А.В. НеждановоГ з числа 

найбшьш квал1ф1кованих 1 авторитетних викладач1в, як1„як правило, мають вчену 

ступ1нь або звання. Обраним вважаеться кандидат, що отримав не менше 50 

в1дсотк1в голос1В член1в ВченоУ ради ОНМА 1м. А.В.НеждановоУ. Шсля вибор1В 

зав1дувач кафедри затверджуеться на посад1 ректором. 

3.5. Завщувач кафедри безпосередньо тдпорядковуеться декану факультету, 

проректорам, ректору. 

3.6. Завщувач кафедри несе персональну вщповщальшсть за результативн1сть 

вс1Х напрямк1в Д1яльносп кафедри. 

3.7. Завщувач кафедрою 

3.7.1. Надыений правами на: 

- Розподш 1 перерозпод1Л навчального, наукового, методичного навантаження 

серед викладач1в кафедри; 

- Здшснення контролю за виконанням посадових обов'язюв професорсько-

викладацьким складом кафедри, сшвробггниками кафедри; 



- Видання розпоряджень, ВКа31ВОК, обов'язкових ДЛЯ уС1Х П р а Щ В Н И Ю В 1 тих. 

хто навчаеться на кафедр 1. 

3.7.2. Оргашзовуе в межах свое! компетенцп координащю 1 здшснення 

осв1тньоТ, методично!', виховно!, творчо'Г робота на кафедр1. 

3.7.3. Контролюе: 

- Виконання шдивщуальних плашв навчально!, методично!, науково! та шшо! 

робота викладач1в та сшвроб1тник1в кафедри; 

- Яюсть . . практичних, вид1в 

навчальних занять, що проводяться викладачами кафедри, 

- Як1сть ' , 1СПИТ1В та з ал1К1в , о р г а ш з а ц ш 

самостшно! роботи студенев. 

3.7.4. Затверджуе навчальш робоч1 програми з дисципл1н кафедри, готуе 

висновки В1ДПОВ1ДНО до навчальних робочих програм складених 1ншими 

кафедрами, а також затверджуе шдивщуальш плани роботи викладач1в, Тхн1 зв1ти. 

3.8. По закшченш терм1ну повноважень або в раз1 не обрання завщувач 

кафедри до проведения вибор1в переводиться на шшу професорсько-викладацьку 

посаду на вцщовщну кафедру, в1дп0в1дну його квал1ф1кацп. 

4. Реорган1зац1я кафедри 

4.1. Кафедра може бути реоргашзована, пере1менована або лжвщована за 

р1шенням Вчено! ради ОНМА 1м.. А.В. Нежданово! 

Зав. кафедрою загального 1 спец1ального фортеп1ано 

Декан факультету, доцент (професор 


