Загальні положення
Положення «Щодо розробки силабусу навчальної дисципліни Одеської
національної музичної академії імені А.В. Нежданової» (далі – Положення)
розроблено, як складова частина системи забезпечення якості освітньої
діяльності і встановлює єдині вимоги до змісту та оформлення силабусу
навчальної дисципліни Одеської національної музичної академії імені
А.В. Нежданової (далі - ОНМА).
Положення розроблено відповідно до Закону України «Про освіту»,
Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 року (зі
змінами); Постанови КМУ «Про затвердження ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності закладів освіти» № 1187 від 30.12.2015 року (із змінами),
Положення про організацію освітнього процесу в ОНМА.
Метою Положення є підвищення якості освітнього процесу за рахунок
пояснення студентові суті і форми навчальної дисципліни, оптимізації
освітнього процесу, як засобу набуття компетентностей.
Дане Положення визначає структуру і порядок формування силабусу
навчальної дисципліни.
Перехід до єдиної європейської системи зарахування навчальних
досягнень студентів визнаний більшістю країн світової спільноти, в тому числі
і Україною, як механізм формування загальноєвропейського освітнього
простору, що дозволить забезпечити міжнародне визнання національних
освітніх програм, мобільність студентів і викладачів, підвищить якість освіти.
У зв'язку з цим змінюється не лише основна нормативна база системи освіти
України, але й формуються нові вимоги до навчально-методичного
забезпечення освітнього процесу.
Згідно Глосарію, що затверджений рішенням Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти (протокол від 29 серпня 2019 р. № 9)
силабус– це документ, в якому роз’яснюється взаємна відповідальність

викладача і студента. В ньому представляються процедури, політики (включно
з політикою академічної доброчесності) і зміст курсу, а також календар його
виконання.
В силабусі мають бути озвучені вимірювані цілі, які викладач ставить
перед своєю дисципліною. Студент має зрозуміти, чого він/вона зможе
навчитися, чим саме може бути корисним цей курс. Силабус окреслює
концептуальний перехід від «здобування знань» і «одержання практичних
навичок» до компетентностей, що їх може засвоїти студент, вивчаючи цей
курс.
Силабус включає в себе анотацію курсу, мету (компетентності), перелік
тем, матеріали для читання. На відміну від робочого тематичного плану і
навчально-методичного комплексу дисципліни, силабус створюється для
студента. В силабусі навчальної дисципліни (профілі навчальної дисципліни)
необхідно реалізувати компетентності, які прописано в стандарті та освітній
програмі, описати види діяльності студента при вивченні дисципліни.
Силабус розробляється і затверджується до початку навчального
семестру,

зберігається

на

кафедрі

та

оприлюднюється

визначеним

законодавством чином.
Силабус розробляють науково-педагогічні працівники кафедри, за
якими закріплено навчальну дисципліну, відповідно до навчального плану
підготовки здобувачів вищої освіти.
Складові, що включаються в силабус, повинні відповідати сучасному
рівню розвитку освіти і науки. Передбачати: логічно послідовний виклад
змісту курсу, використання сучасних методів і технічних засобів освітнього
процесу, що дозволяють здобувачам вищої освіти набути відповідних
компетентностей.

Зазначене Положення є узагальненням роботи викладачів ОНМА,
сформоване з урахуванням нових нормативних документів та досвіду
провідних зарубіжних закладів вищої освіти.
Положення є основою для розробки силабусів навчальних дисциплін,
містить: структуру силабусу; рекомендації щодо розробки кожної структурної
частини, макет силабусу навчальної дисципліни.
Структура силабусу навчальної дисципліни
1.

Загальна інформація про дисципліну:

Назва українською мовою
Назва англійською мовою
Код
Спеціальність
Освітня програма
Рівень освіти
Рік навчання
Форма навчання
Кількість годин / кредитів ЕСТ8
Розподіл годин за видами занять
Контрольні заходи
Статус дисципліни / кредитного модуля
Мова викладання
2.

Кадрове забезпечення

Кафедра, що забезпечує викладання
Викладач (лекційні заняття)

E-mail та інші контакти викладача
3.

Цілі та предметні результати навчання

Цілі
Компетентності
Здатності
Результати навчання
Вимоги до підготовки слухачів
Зміст дисциплін та перелік тем
4.

Дидатктичні методи

Лекційні заняття
Практичні заняття
5.

Література

6.

Технічне забезпечення

7.

Методи оцінювання

8.

Політика курсу

Прикінцеві положення
Вимоги Положення є обов’язковими та встановлює вимоги до змісту та
оформлення силабусу для всіх науково-педагогічних працівників.
Дане Положення набуває чинності з моменту затвердження його Вченою
Радою ОНМА в установленому порядку.
У зв’язку зі зміною законодавства й у разі необхідності до цього
Положення можуть бути внесені доповнення та зміни шляхом їх розгляду та
затвердження на Вченій раді ОНМА.

Силабус навчального курсу
Основні характеристики

Назва українською
мовою

Вкажіть назву дисципліни

Назва англійською
мовою

Назва дисципліни іноземною, якщо дисципліна викладається іноземною
мовою

Код
Спеціальність
Освітня програма
Рівень освіти
Рік навчання
Форма навчання
Кількість годин /
кредитів ЕСТ8
Контрольні заходи

Статус дисципліни /
кредитного модуля
Мова викладання
Кафедра, що
забезпечує
викладання
Викладач (лекційні
заняття)
E-mail та інші
контакти
викладача

Код спеціальності, згідно із Постановою КМУ «Про затвердження
переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 р. № 266
Назва спеціальності
Назва освітньох програми та її орінєнтованість
Бакалав/магвстр/ PhD/Доктор мистетцва
Денна/заочна

Екзамен

Залік

Нормативний/вибірковий
українська
Кадрове забезпечення
Вкажіть кафедру, за якою закріплена навчальна дисципліна

Вкажіть викладачів,які викладачють зазначену дисципліну

Контактні дані викладачів
Цілі та предметні результати навчання
Цілі дисципліни
Цілі дисципліни сформульвані чітко, відповідають цілям освітньої
програми
Компетентності
Вкажіть, якими компетентностями повинен оволодіти здобувач ви щої
освіти в ході засвоєння курсу
Програмні результати Вкажіть результати навчання, які формуюються в процесі
навчання
викладання дисципліни (за освітньою програмою).
Вимоги до
підготовки слухачів
(міждисциплінарні
зв’язки, що
передують
вивченню
дисципліни)
Зміст дисципліни
(перелік тем)

Якщо є такі, то вкажіть ті знання та навички, якими повинен володіти
студент, щоб приступити до вивчення дисципліни, або перелік
попередньо прослуханих (пререквізитних) дисциплін.

Вказується перелік тем та коротка анотація до них.

Дидактичні методи
Лекційні заняття
Програмні результати навчання

Опишіть методи засвоєення матеріалу на лекційних заняттях
Вкажіть результати навчання, які формуюються в процесі
викладання дисципліни (за освітньою програмою).

Практичні заняття

Вказуються методи та види роботи на практичних заняттях

Література основна

Зазначається орієнтовний перелік основної літератури з курсу

Література

Зазначається за необхідності додаткова література для більш
глибокого засвоєння курсу

додаткова
Технічне
Забезпечення

Вкажіть, якщо є специфічні вимоги які студент повинен врахувати

Метод оцінювання

Кількість

Мінімальна
оцінка в балах

Максимальна
оцінка в балах

Практичні роботи
Модульна контрольна
робота
Іспит
Підсумковий рейтинг
Сума балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки згідно з таблицею:

Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

82-89

В

74-81

С

64-73

D

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

не зараховано з
можливістю повторного
складання

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

0-34
Політика курсу
Правила взаємодії

відмінно
добре

зараховано

задовільно

Політика навчальної дисципліни визначається системою вимог, які
викладач пред'являє до студента при вивченні дисципліни та

ґрунтується на засадах академічної доброчесності.
Вимоги можуть стосуватися відвідування занять (неприпустимість
пропусків, запізнень і т.п.); правил поведінки на заняттях (активну
участь, виконання необхідного мінімуму навчальної роботи,
відключення телефонів та ін.)
Політику навчальної дисципліни рекомендується вибудовувати з
урахуванням норм законодавства України щодо академічної
доброчесності, Статуту, положень ОНМА та інших нормативних
документів.
Додаткова
інформація

Надається інформація, яка є важливою для курсу, та не висвітлена
в попередніх пунктах.

