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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Дані методичні рекомендації (далі – МР) є складовою 

внутрішньоуніверситетської нормативної бази Українського державного 

університету науки і технологій (далі – УДУНТ) і визначають рекомендовану 

структуру, зміст та оформлення силабусів навчальних дисциплін. 

1.2 Силабус є документом, що створюється з метою попереднього 

інформування про навчальну дисципліну здобувачів вищої освіти та інших 

зацікавлених осіб (стейкхолдерів) і містить стислий опис навчальної 

дисципліни та особливостей її викладання.  

1.3 Положення цих МР носять рекомендаційний характер для 

застосування викладачами кафедр.  

2 ПОРЯДОК РОЗРОБКИ  СИЛАБУСІВ  

2.1 Силабус розробляється на основі робочої програми відповідної 

навчальної дисципліни відповідальним викладачем (викладачами) кафедри, яка 

викладає навчальну дисципліну, для кожної навчальної дисципліни, вивчення 

якої передбачене навчальним планом підготовки фахівців на певному рівні 

вищої освіти за певною освітньою програмою. 

2.2 Силабус розробляється як окремий документ в електронній формі. 

2.3 Силабус розглядається на засіданні відповідної кафедри на предмет 

визначення його відповідності робочій програмі навчальної дисципліни та 

актуальності даних щодо її викладання. 

2.4 Перегляд та оновлення силабусу здійснюється за ініціативою лектора 

(викладача) або НПП кафедри, яка викладає відповідну навчальну дисципліну в 

разі виникнення потреби в актуалізації даних, щодо особливостей викладання 

навчальної дисципліни. 

2.5 Силабус розміщується на офіційному сайті університету. 

3 СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ СИЛАБУСУ 

3.1 Силабус створюється за формою, що наведена у додатку А, та має такі 

складові:  

3.1.1 Загальні відомості; 

3.1.2 Мета вивчення дисципліни; 

3.1.3 Очікувані результати навчання; 

3.1.4 Зміст дисципліни; 

3.1.5 Контрольні заходи та критерії оцінювання; 
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3.1.6 Політика викладання; 

3.1.7 Засоби навчання (за наявності);  

3.1.8 Навчально-методичне забезпечення. 

3.2 Частина «Загальні відомості» містить таку інформацію: 

– Назва дисципліни; 

– Статус дисципліни (обов'язкова для вивчення, вибіркова професійна, 

вибіркова загального циклу); 

– Код та назва спеціальності та спеціалізації (за наявності); 

– Назва освітньої програми; 

– Освітній ступінь (бакалавр, магістр, доктор філософії); 

– Обсяг дисципліни (кредитів ЄКТС); 

– Терміни вивчення дисципліни (порядковий номер семестру 

(семестрів) або півсеместру (півсеместрів)); 

– Назва кафедри, яка викладає дисципліну (повна назва кафедри та її 

абревіатурне позначення); 

– Лектор (викладач)  (зазначається науковий ступінь, вчене звання, 

прізвище та ім'я по батькові,  корпоративний Е-mail, лінк на персональну 

сторінку викладача на сайті кафедри, лінк на дисципліну в Google classroom, 

Miro, СДН ННЦ Лідер т. ін. (за наявністю), місцезнаходження кафедри, номер 

кімнати тощо). Бажано надати фото викладача. Якщо викладачів декілька, 

інформація надається на кожного з них. 

– Мова викладання; 

– Передумови вивчення дисципліни (зазначаються обов’язкові 

дисципліни, що мають бути вивчені раніше, та/або перелік раніше здобутих 

результатів навчання або зазначається, що передумови відсутні. Варто 

зазначити також, для яких освітніх компонентів вивчення даної дисципліни є 

передумовою). 

3.3 У розділі «Мета навчальної дисципліни» згідно з робочою 

програмою навчальної дисципліни для обов’язкових дисциплін стисло 

зазначається місце в освітній програмі у зіставленні з її загальними цілями та 

завданнями, а для вибіркових дисциплін наводиться стисле пояснення 

можливостей та переваг, що надає вивчення дисципліни.  

3.4 У розділі «Очікувані результати навчання» наводять сукупність 

знань, умінь, навичок, які згідно з робочою програмою навчальної дисципліни 

мають набуватись здобувачем вищої освіти у процесі її вивчення та які можна 

ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти. 



 6 

3.5 У розділі «Зміст дисципліни» наводиться перелік основних розділів 

(тем) дисципліни згідно з робочою програмою. 

3.6 У розділі «Контрольні заходи та критерії оцінювання» наводиться 

перелік передбачених робочою програмою навчальної дисципліни заходів 

семестрового оцінювання, результати якого використовуються для 

встановлення факту та рівня досягнення здобувачем вищої освіти запланованих 

у дисципліні результатів навчання. Зазначається порядок (правила) визначення 

семестрових та підсумкової оцінок з навчальної дисципліни. 

3.7 У розділі «Політика викладання» наводиться інформація про умови 

допущення здобувачів освіти до контрольних заходів, посилання на порядок 

оскарження результатів оцінювання, перелік порушень здобувачами освіти 

академічної доброчесності, за які настає академічна відповідальність тощо. 

3.8 У розділі «Засоби навчання» наводиться (за потреби) перелік 

технічних засобів навчання, лабораторного обладнання та програмного 

забезпечення, використання яких згідно з робочою програмою передбачає 

навчальна дисципліна. 

3.9 У розділі «Навчально-методичне забезпечення» наводиться перелік 

доступних для здобувачів вищої освіти друкованих та електронних джерел 

інформації згідно з робочою програмою навчальної дисципліни.  

Перелік структурується з виділенням таких складових:  

– основна література;  

– допоміжна література;  

– інформаційні ресурси в Інтернеті.  
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Додаток А 

Форма (шаблон) силабусу навчальної дисципліни  

 
 

 

 

Лектор ( викладач(і)) 

Фото 

(за бажанням) 

науковий ступінь, вчене звання  

прізвище та ім'я по батькові 

корпоративний Е-mail 

лінк на персональну сторінку викладача на сайті 

кафедри 

лінк на дисципліну (за наявністю) 

місцезнаходження кафедри, номер кімнати, номер 

телефону 

 

Передумови вивчення 

дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни  

Очікувані результати 

навчання 

 

Зміст дисципліни  

Контрольні заходи та 

критерії оцінювання 

 

Політика викладання  

Засоби навчання  

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ  

 

 

СИЛАБУС  

«назва навчальної дисципліни» 

 

Статус дисципліни  

Код та назва спеціальності 

та  

спеціалізації (за наявності) 

 

Назва освітньої програми  

Освітній ступінь  

Обсяг дисципліни  
(кредитів ЄКТС) 

 

Терміни вивчення 

дисципліни 

 

Назва кафедри, яка 

викладає дисципліну,  

абрівеатурне позначення 

 

Мова викладання  
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Навчально-методичне 

забезпечення 

 

 


