


 
 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.Положення про силабус навчальної дисципліни Відокремленого 

структурного підрозділу «Мукачівський фаховий коледж Національного 

університету біоресурсів і природокористування України»(далі - Положення) 

є основою для розробки силабусів навчальних дисциплін як складової системи 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності у коледжі і містить 

рекомендації щодо розробки кожної структурної частини силабусу навчальної 

дисципліни.  

1.2 Положення розроблено відповідно до законів України «Про освіту», 

«Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту», Положення «Про 

акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти», Положення «Про організацію освітнього процесу в 

Відокремленому структурному підрозділі «Мукачівський фаховий коледж 

Національного університету біоресурсів і природокористування України». 

1.3. Положення створено з метою забезпечення інформаційних умов для 

формування цілісного уявлення про якість освітньої діяльності та визначення 

єдиних вимог до змісту та оформлення силабусу навчальної дисципліни.  

1.4. Силабус  навчальної дисципліни є одним із основних документів 

навчально-методичного забезпечення дисципліни Відокремленого 

структурного підрозділу «Мукачівський фаховий коледж Національного 

університету біоресурсів і природокористування України» (далі – Коледж), 

щостворюється для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти (далі – 

здобувачі освіти) за рекомендаціями Національного агентства іззабезпечення 

якості вищої освіти з метою ознайомлення зі змістом навчальної дисципліни, 

програмних результатів навчання, компетентностей, яких можуть набути 

здобувачі освіти, вивчаючи цю дисципліну.  

1.5 Силабус навчальної дисципліни розробляють педагогічні та науково-

педагогічні працівники Коледжу, які викладають навчальну дисципліну 

відповідно до навчального плану підготовки здобувачів освіти та робочої 

програми навчальної дисципліни. 
Силабус, головним чином, є вказівником для студента, своєрідним 

путівником курсу, що визначає очікування студента від дисципліни і 

викладача.  

 

 

 

 

 

 



 
 

1. СТРУКТУРА СИЛАБУСУ 

Рекомендується наступна структура силабусу:  

- вступна частина; 

- опис дисципліни ( анотація, мета і цілі); 

- структура  дисципліни; 

- політика оцінювання; 

- шкала оцінювання; 

- рекомендовані джерела інформації. 

 

 

 

2. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ СИЛАБУСУ 

3.1.Вступна частина силабусу формується у вигляді таблиці (додаток 1) яка 

включає інформацію про назву дисципліни, викладача або викладачів, які 

викладають даний курс, назву спеціальності,освітньо-професійної програми, 

рік навчання та семестру, посилання на веб-ресурсі Коледжу чи інших 

відкритих доступних електронних ресурсах, контакти викладача, за якими 

студенти можуть з ним зв’язатися, веб-сторінка курсу в одному з веб-ресурсів, 

формат і розклад проведення консультацій, в тому числі за допомогою 

Інтернет-технологій.  

3.2.Анотація до курсу повинна показати роль і місце дисципліни в 

підготовці фахового молодшого бакалавра відповідної спеціальності, коротко 

описуються основні питання, що розглядаються на курсі, їх актуальність та 

мотиваційні засади студента до вивчення дисципліни. Мета та цілі курсу 

коротко визначає бажану кінцеву точку процесу вивчення, перспективи 

використання набутих знань при вивченні інших дисциплін за структурно-

логічною схемою освітньо-професійної програми.  

3.3.Найбільш важливою частиною силабусу є таблиця «Структура  

дисципліни» (додаток 2), яка визначає кількість годин на вивчення певної 

теми, її план, вказує вид заняття (лекційне, практичне, лабораторне, інше), 

визначає матеріали,  визначає завдання на самостійне вивчення та кількість 

годин, що на нього виділяється, термін його виконання та вагу оцінки за тему 

в системі оцінювання дисципліни та результати  навчання. 

3.4.Таблиця «Політика оцінювання» коротко визначає принципи 

академічної доброчесності та, при наявності, інші специфічні політики 

програми, що мають значення для дисципліни.   

3.4.Також в силабусі повинна бути чітко розписана система оцінювання та 

вимог до студента, форми контролю, що застосовуються при викладанні 

дисципліни, розподіл балів за навчальною та додатковими видами роботи а 



 
 

також підсумкової атестації (додаток 3), наводиться шкала оцінювання 

(додаток 4).  

3.5.При розробці силабусу допускається використання інших форм 

таблиць, способів наповнення, що дають змогу розкрити мету та зміст 

навчальної дисципліни.  

Завершується силабус переліком рекомендованої літератури, яку доцільно 

розділити на основну, додаткову та інформаційні джерела в Інтернеті.  

 

 

3. ПОРЯДОК РОЗРОБКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ПЕРЕГЛЯДУ 

СИЛАБУСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

4.1 Розгляд, обговорення, затвердження силабусів навчальних дисциплін 

відбувається на засіданні циклової комісії.  

4.2 Створення та представлення здобувачам освіти силабусу навчальної 

дисципліни є обов’язковим для вибіркових дисциплін навчального плану для 

реалізації права вільного вибору здобувачами освіти навчальних дисциплін, 

відповідно до Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін 

вільного вибору студентів Коледжу. 

4.3 Силабуси навчальних дисциплін оприлюднюються на офіційному сайті 

Коледжу, на сайтах циклових комісій. 

4.4 Силабуси навчальних дисциплін щорічно переглядаються викладачем 

до початку семестру, в якому вони викладаються, та за необхідністю 

оновлюються в частині всіх компонентів, крім цілей та програмних 

результатів.  

4.5 Підставою для оновлення силабусу можуть бути:  

- ініціатива і пропозиції гаранта освітньої програми та/або викладачів 

дисципліни;  

- ініціатива здобувачів освіти шляхом звернення до гаранта освітньої 

програми;  

- об’єктивні зміни інфраструктурного, кадрового характеру та/або інших 

ресурсних умов реалізації силабусу;  

- результати опитування студентів про враження від вивчення навчальної 

дисципліни.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Додаток 1 

Вступна частина 

 

 

Назва дисципліни  

Спеціальність  

Освітняпрограма  

Рікнавчання , семестр  

 

 

Форма навчання(денна, 

заочна) 

 

Кількістькредитів 

ЄКТС________ 

 

Викладач (-і)  

Контактна 

інформаціявикладача 

(e-mail): 

 

Веб-сторінка курсу  

 

Додаток 2 

Структура дисципліни 

 

Тема 

Години 
(лекції/лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результатинавчання Завдання Оцінювання 

 

Додаток 3 

Розподіл балів,які отримують здобувачі освіти 

Поточний 

контроль 

Рейтинг з 

навчальної 

роботи 

Рейтинг з 

додаткової 

роботи 

Підсумкова 

атестація 

(залік, 

екзамен) 

Загальна 

кількість балів 

 Змістовний 

модуль 1-2 

0-100 0-70 1-20 0-30 0-100 

 

Додаток 4 

Шкала оцінювання 

 

 

Рейтинг студента, 

бали 

Оцінканаціональна за результатискладанняекзаменівзаліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 


