


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про розробку робочої програми та силабусу навчальної 

дисципліни (далі – Положення) підготовлено як складова частина системи 

забезпечення якості освітньої діяльності і встановлює єдині вимоги до змісту та 

оформлення робочої програми та силабусу навчальної дисципліни у ЗВО 

«Міжнародний науково-технічний університету (далі – МНТУ). 

1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», 

Закону України «Про вищу освіту» (зі змінами); Постанови КМУ «Про 

затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти» № 1187 від 30.12.2015 року (зі змінами), Наказу Міністерства освіти і 

науки від 11 липня 2019 року № 977 «Про затвердження Положення про 

акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти». 

1.3. Метою цього Положення є унормування змісту, обсягів, 

послідовності та організаційних форм вивчення навчальних дисципліни 

здобувачами вищої освіти, форм і засобів поточного і підсумкового контролю 

знань, а також надання науково-педагогічним працівникам методичних 

рекомендації щодо складання робочих програм та силабусів навчальних 

дисциплін.  

1.4. Робоча програма навчальної дисципліни (далі РПНД) є 

нормативним документом закладу вищої освіти і розробляється науково-

педагогічними працівниками (далі НПП) кафедри для кожної навчальної 

дисципліни на основі освітньої (освітньо-професійної, освітньо-наукової) 

програми та навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти.  

1.5. Силабус – це документ, в якому роз’яснюється взаємна 

відповідальність викладача і студента. В ньому представляються процедури 

(зокрема стосовно дедлайнів, принципів оцінювання), політики (включно з 

політикою академічної доброчесності) і зміст курсу, а також календар його 

виконання.  

1.6. До складу розробників робочої програми та силабусу навчальної 

дисципліни входять НПП кафедри, які забезпечують викладання цієї 

дисципліни.  

1.7. Робоча програма та силабус навчальної дисципліни не є об’єктом 

авторського права та інтелектуальної власності (ст. 8 Закону України «Про 

авторське право та суміжні права»). 

1.8. Здобувачам вищої освіти має бути забезпечений вільний та постійний 

доступ до силабусу навчальної дисципліни (оприлюднюється на веб-сайті 

МНТУ). Силабус вибіркової навчальної дисципліни має бути доступний 

здобувачам освіти на момент здійснення вибору дисциплін  на наступний 

навчальний рік. 

1.9. Доступ здобувачів вищої освіти до РПНД забезпечується через 

інституційний репозитарій Університету, де вони розміщуються після 

затвердження. 

1.10. Робоча програма та силабус навчальної дисципліни укладається 
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українською мовою. Для дисциплін, що викладаються іноземними мовами, 

робоча програма та силабус укладаються та оприлюднюються двома мовами - 

українською та мовою викладання.  

1.11. Положення визначає порядок розроблення, оформлення та 

затвердження робочої програми та силабусу навчальної дисципліни. 

 

 

ІІ. ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Основним призначенням робочої програма навчальної дисципліни 

є:  

− ознайомлення здобувачів вищої освіти та інших учасників освітнього 

процесу зі змістом освіти, критеріями та засобами оцінювання результатів 

навчання тощо. 

− встановлення відповідності змісту освіти освітній програмі та 

стандартам вищої освіти під час акредитації; 

− визначення вимог до сформованості компетентностей здобувачів 

вищої освіти відповідно до вимог стандартів вищої освіти та освітньої 

програми; 

− встановлення відповідності змісту навчальної дисципліни при 

зарахуванні результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти 

(академічна мобільність), за іншими освітніми програмами, у попередні роки 

(при поновленні на навчання). 

2.2. Робоча програма навчальної дисципліни встановлює технологію 

вивчення навчальної дисципліни з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, 

організаційні форми вивчення та обсяги різних видів навчального навантаження 

здобувачів вищої освіти, визначає форми та засоби поточного і підсумкового 

контролів, інформаційно-методичне забезпечення. 

2.3. Існують два типи програм навчальних дисциплін: 1) програма 

нормативної навчальної дисципліни – складова нормативної частини освітньо-

професійної програми; 2) програма варіативної навчальної дисципліни (за 

переліком дисциплін загальної та професійної підготовки за вибором здобувачів 

вищої освіти) – складова варіативної частини освітньо-професійної програми;  

 2.4. Робоча програма навчальної дисципліни розробляється як окремий 

документ в електронній та паперовій формі і зберігається на кафедрі, яка 

забезпечує викладання цієї дисципліни та в науково-методичному відділі. Для 

різних форм навчання (денної та заочної) розробляється єдина робоча програма 

навчальної дисципліни з урахуванням вимог робочих навчальних планів щодо 

розподілу аудиторних годин та самостійної роботи для відповідної форми 

навчання (додаток 1). 

Якщо навчальна дисципліна викладається здобувачам вищої освіти різних 

спеціальностей чи освітніх програм з однаковим змістом, обсягом кредитів, 

розподілом аудиторних занять та самостійної роботи, формою підсумкового 

контролю, то розробляється одна робоча програма навчальної дисципліни. 
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Якщо навчальна дисципліна викладається здобувачам вищої освіти різних 

спеціальностей чи освітніх програм з різними обсягами кредитів, змістом, 

розподілом аудиторних занять та самостійної роботи, формами підсумкового 

контролю, то розробляються окремо робочі програми для кожної із 

спеціальностей чи освітніх програм. 

2.5. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається і 

затверджується на засіданні кафедри та проректором з науково-методичної 

роботи. 

2.6. Робоча програма навчальної дисципліни розробляється на термін до 

п’яти років і повністю оновлюється у випадках: зміни стандартів вищої освіти, 

затвердження нової редакції освітньої (освітньо-професійної, освітньо-

наукової) програми, внесення змін до навчального плану, впровадження нових 

технологій навчання, змін у нормативно-правових актах. 

2.7. Робоча програма навчальної дисципліни перезатверджується (без 

змін, із змінами) щорічно з урахуванням результатів моніторингу та перегляду 

освітніх програм і, зокрема, отриманих від здобувачів освіти та інших 

стейкхолдерів побажань та зауважень (додаток 2). 

Зміни до робочої програми навчальної дисципліни, що стосуються 

уточнення програми навчальної дисципліни, тем практичних, лабораторних, 

семінарських або індивідуальних завдань, у тому числі тем курсових робіт 

(проєктів), завдань самостійної роботи, системи контролю та оцінювання знань, 

рекомендованих джерел інформації, вносяться до початку нового навчального 

року. Зміни розглядаються та затверджуються на засіданні кафедри і додаються 

до основної програми у формі окремого додатку. Додаток до робочої програми 

оформлюється з дотриманням вимог до того розділу, в який вносяться зміни. 

2.8. Робоча програма навчальної дисципліни як нормативний документ, 

що закладає ідеологію змісту освіти та організації освітнього процесу, визначає 

навчально-методичні засади діяльності кафедри; на її основі розробляються усі 

навчально-методичні матеріали для забезпечення освітнього процесу, у т.ч. для 

самостійної роботи студентів: силабус, конспект лекцій (або опорний конспект 

лекцій), методичні рекомендації і контрольні завдання до виконання 

лабораторних робіт, методичні  рекомендації і контрольні завдання до 

виконання практичних/семінарських занять, методичні рекомендації та 

тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, методичні 

рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів, 

методичні рекомендації та тематика для виконання курсової роботи, засоби з 

контролю якості знань студентів (тестові завдання, екзаменаційні білети), 

методичні рекомендації та тематика з науково-дослідної роботи студентів (за 

наявністю), пакет візуального супроводження дисципліни (за наявністю). 



4  

ІІІ. СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

3.1. Робоча програма навчальної дисципліни містить титульну сторінку 

і розробляється за наступною стуктурою: 

1.Опис навчальної дисципліни; 

2. Мета навчальної дисципліни, 

3. Передумови для вивчення навчальної дисципліни; 

4. Очікувані результати навчання; 

5. Програма навчальної дисципліни 

6. Структура навчальної дисципліни 

7. Теми лекційних занять 

8. Теми практичних (семінарських, лабораторних занять) 

9. Самостійна робота студентів 

10. Орієнтовна тематика ІНДЗ 

11. Засоби діагностики  

12. Критерії оцінювання результатів навчання. 

13. Інструменти, обладнання, програмне забезпечення, використання 

яких  передбачає навчальна дисципліна (у разі потреби); 

14. Перелік питань, що виносяться на підсумкові контролі. 

15. Рекомендовані джерела інформації (основна та допоміжна література, 

інформаційні ресурси). 

 

3.2. На титульній сторінці міститься інформація про заклад вищої 

освіти, кафедру, яка відповідає за викладання навчальної дисципліни, назва 

навчальної дисципліни, рівень вищої освіти (перший (бакалаврський), другий 

(магістерський), третій (освітньо-науковий)), галузь знань, спеціальність, 

освітня програма, статус навчальної дисципліни (обов’язкова, вибіркова), мова 

навчання, рік розроблення. 

Якщо розробляється одна робоча програма для декількох спеціальностей 

або освітніх програм, то вказуються шифри і назви цих спеціальностей або  

назви цих освітніх програм. 

На звороті титульної сторінки розміщується інформація про розробника 

(розробників) робочої програми, інформація про погодження та затвердження 

робочої програми відповідно до встановленого в МНТУ порядку.  

 

3.3. Зміст розділів робочої програми навчальної дисципліни 

оформлюється наступним чином: 

3.3.1. Опис навчальної дисципліни подається у формі таблиці і містить 

наступні   характеристики навчальної дисципліни: 

− обсяг дисципліни в кредитах ЄКТС, його розподіл у годинах за 

формами             організації освітнього процесу та видами навчальних занять; 

− загальна кількість годин, їх розподіл на аудиторні заняття (лекційні, 

практичні, семінарські, лабораторні) та самостійну роботу; 

− форма навчання (денна, заочна); 



5  

− рік підготовки та семестр; 

− вид (екзамен, залік, модульний контроль) і форма (усна, письмова, 

комбінована) підсумкового    семестрового контролю. 

Інформація по цьому розділу оформлюється у формі таблиці, яку 

наведено у зразку  оформлення РПНД (додаток 1) .  

  

3.3.2. Мета навчальної дисципліни. У цьому розділі зазначається місце 

навчальної дисципліни в освітній (освітньо-професійній, освітньо-науковій) 

програмі, деталізуються та конкретизуються визначені освітньою програмою 

компетентності, для формування яких використовується навчальна дисципліна. 

Для вибіркових навчальних дисциплін також може бути наведено коротке 

пояснення можливостей та переваг, які надає вивчення цієї дисципліни. 

3.3.3. Передумови для вивчення дисципліни. Вказується перелік 

навчальних дисциплін, які мають бути вивчені раніше або перелік раніше 

досягнутих результатів навчання, які дають можливість розпочати навчання за 

цією дисципліною (за винятком дисциплін 1-го семестру 1-го курсу навчання). 

У цьому розділі характеризуються також міждисциплінарні зв’язки та 

вказується, що дана навчальна дисципліна базується на знаннях, отриманих при 

вивченні певних попередніх дисциплін. 

Укладати цей розділ слід на підставі структурно-логічної схеми, яка 

міститься в освітній (освітньо-професійній, освітньо-науковій) програмі, 

складовою якої є навчальна дисципліна. 

3.3.4. Очікувані результати навчання. Результати навчання  знання1, 

уміння2, навички3, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які 

можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна 

продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх 

компонентів. Результати навчання встановлюють як окремим навчальним 

дисциплінам, так і освітнім програмам в цілому. В освітньому процесі ЗВО 

результатом навчання є формування певних загальних та фахових 

компетентностей4. У РПНД потрібно вказати результати навчання, які 

формулюються в процесі викладання дисципліни відповідно до освітньої 

програми підготовки фахівців.  

Формулювання результатів навчання мають зазначати рівень їх 

сформованості, наприклад, через його достатність для вирішення певного класу 

завдань професійної діяльності та/або подальшого навчання за освітньою 

програмою. Формулювання програмних результатів навчання слід 

                                                        
1 Знання – це розуміння, збереження в пам'яті і відтворення фактів, ідей науки, понять, 

принципів і правил, законів і закономірностей, концепцій, теорій. Засвоєні знання 

відрізняються повнотою, системністю, усвідомленістю і дієвістю 
2 Уміння – це «знання в дії», тобто володіння способами застосування знань на практиці.  
3 Навички – це вміння, доведені до автоматизму внаслідок багаторазового повторення. Навик 

складається з простих прийомів діяльності, але при виробленні навичок обов'язково потрібен 

контроль і регулювання з боку викладача. 
4 Компетентності – це практичне застосування знань, умінь і навичок, набутих у процесі 

навчання 
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виписати з таблиці освітньої програми, в якій вказані шифри програмних 

результатів, досягнення яких має забезпечувати дисципліна. 

Очікувані результати навчання з навчальної дисципліни у кількості 8-10 

позицій доцільно формулювати на підставі програмних результатів навчання, 

деталізуючи їх.  

Результати навчання в РПНД пропонується оформляти відповідно до 

наведеного нижче зразка у додатку 1. 

Формулювання результатів навчання з навчальної дисципліни можна 

також викласти окремою таблицею, в останньому стовпчику якої вказати 

шифри програмних результатів навчання, які забезпечує відповідний результат 

навчання з навчальної дисципліни.  

Освітні програми спеціальностей оприлюднюються на сайті МНТУ, 

зберігаються на випусковій кафедрі, а також наявні у відділі ліцензування та 

акредитації й у науково-методичному відділі МНТУ.  

!!!!!Перелік загальних та фахових компетентностей в кожній освітній 

програмі різний.  

3.3.5. Програма навчальної дисципліни.  У даному розділі подається 

зміст навчальної дисципліни (перелік тем), які вивчаються в межах дисципліни, 

поділених на окремі модулі (див. додаток 1); 

3.3.6. Структура навчальної дисципліни містить інформацію про 

розподіл навчального часу на вивчення кожного модуля, теми та види занять 

відповідно до робочого навчального плану дисципліни за кожною формою 

навчання (денною, заочною). В структурі вказується також інформація про 

розподіл навчального часу − теми практичних (семінарських), лабораторних 

занять із зазначенням кількості аудиторних годин на опрацювання кожної з 

них за різними формами. 

Якщо навчальна дисципліна вивчається більше, ніж один семестр, то 

структурування виконується для кожного семестру окремо з обов’язковим 

підсумком навчального навантаження з усіх запланованих видів робіт по 

семестрах і з дисципліни загалом. У даному розділі, в таблиці розкривається 

послідовність засвоєння змісту навчальної дисципліни за розділами та темами з 

визначенням розподілу аудиторного навчального часу за видами занять та годин 

самостійної роботи. У залежності від запланованих видів занять, необхідно 

виокремити та конкретизувати – «лекції», «практичні», «семінарські», 

«лабораторні» заняття та самостійну роботу. 

Баланс навчальних годин «Всього годин» має відповідати розподілу, що 

наданий у таблиці розділу «Опис навчальної дисципліни» і вихідним даним 

робочого навчального плану. 

3.3.7. Теми лекційних (практичних, семінарських, лабораторних) 

занять  

У цих розділах необхідно подати тематичний план занять для студентів 

денної і заочної форми навчання (окремо). Перелік тематики занять, відповідно 

до змістових модулів, можна навести за одним з наведених нижче зразків у 

додатку 1. 
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3.3.8. Самостійна робота студентів. Самостійна робота здобувача вищої 

освіти передбачає опрацювання навчального матеріалу лекційних занять, 

підготовку до практичних (семінарських) або лабораторних занять, а також 

самостійне опрацювання  додаткового навчального матеріалу до окремих 

модулів або тем у вільний від аудиторних занять час, виконання домашнього 

завдання тощо. Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом 

навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять. 

Співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної роботи студентів 

визначається з урахуванням специфіки та змісту конкретної навчальної 

дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в реалізації освітньої 

програми, а також питомої ваги в навчальному процесі практичних, 

семінарських і лабораторних занять.  

У розділі «Самостійна робота студентів» необхідно вказати форми та 

зміст навчального матеріалу, що є предметом самостійного опрацювання 

студентами. Інформацію для розділу «Самостійна робота» можна подати у 

формі: 1) переліку питань для самостійного опрацювання; 2) тематики 

рефератів за темами; 3)  таблиці (див. зразок у додатку 1).  

3.3.9. Орієнтовна тематика ІНДЗ. Індивідуальне навчально-дослідне 

завдання  є однією з форм організації навчання в університеті, яке має на меті 

поглиблення, узагальнення та закріплення знань, отриманих здобувачами вищої 

освіти в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) – це завершена теоретична 

або практична робота в межах програми навчальної дисципліни, яка 

виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних, 

семінарських, практичних та лабораторних занять. 

Якщо робочим навчальним планом передбачено виконання курсової 

роботи або курсового проєкту з навчальної дисципліни, то в цьому розділі 

потрібно навести їх загальну характеристику та тематику. 

Індивідуальні завдання подаються за необхідності, якщо вони 

передбачені освітньою програмою та робочим навчальним планом. До них 

відносяться: написання рефератів, есе; розрахункові та/або графічні роботи; 

аналітичні огляди, задачі, графіки, розрахунки, доповіді, презентаційні 

розробки, курсові роботи (проєкти) тощо. Індивідуальні завдання 

виконуються самостійно і не входять до тижневого аудиторного навантаження 

здобувачів вищої освіти.  

3.3.10. Засоби діагностики. Розділ має містити викладення змісту та 

технології оцінювання рівня досягнення результатів навчання здобувача вищої 

освіти, зокрема, перелік різних видів робіт, які повинен виконати здобувач під 

час проведення поточного та модульного контрольного оцінювання, 

самостійної роботи, підсумкового семестрового контролю. 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів 

навчання  можуть бути: 

− тести; 

− наскрізні та командні проєкти; 

− аналітичні звіти, реферати, есе; 
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− розрахункові та розрахунково-графічні роботи; 

− презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

− презентації та виступи на наукових заходах; 

− завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об’єктах; 

− заліки; 

− екзамени, комплексні екзамени; 

− інші види індивідуальних та групових завдань. 

Конкретні засоби діагностики та методи їх демонстрування визначаються 

розробником (розробниками) робочої програми навчальної дисципліни. 

Зазначають форми модульного та підсумкового семестрового контролю з 

навчальної дисципліни. 

Модульний контроль складається з поточного контролю та модульного 

контрольного оцінювання. Форми поточного та модульного контрольного 

оцінювання обираються розробником (розробниками) робочої програми 

навчальної дисципліни. 

Модульне контрольне оцінювання може проводитись в усній формі, у 

формі письмової контрольної роботи та/або тестування (комп’ютерного, 

письмового). 

Поточний контроль може реалізовуватись у формі виконання практичних 

завдань, опитування, захисту лабораторних робіт, виступів на семінарських 

заняттях, проведення контрольних робіт, тестів, колоквіумів тощо. Результати 

поточного контролю (поточна успішність) є основною інформацією для 

виставлення заліку і враховуються викладачами при виставленні підсумкової 

оцінки (балів) з даної дисципліни. 

Контроль самостійної роботи здійснюється шляхом перевірки 

виконаних завдань на практичних, лабораторних та індивідуальних заняттях, 

захисту лабораторних робіт, написання рефератів, есе тощо. Контроль 

виконання курсової роботи (проєкту) може включати поточний контроль за 

виконання окремих етапів або розділів роботи (проєкту) та захист перед 

комісією. 

Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі семестрового 

модульного тестування з конкретної навчальної дисципліни (якщо це 

передбачено навчальним планом) в обсязі навчального матеріалу, визначеного 

навчальною програмою, і у терміни, встановлені навчальним планом. Форма 

проведення семестрового контролю зазначається в робочій навчальній програмі 

дисципліни 

3.3.11. Критерії оцінювання. Критерієм успішного проходження 

здобувачем освіти оцінювання може бути досягнення ним мінімальних 

порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання 

освітньої компоненти (навчальної дисципліни) та мінімального порогового 

рівня оцінки за освітньою компонентою загалом. Мінімальний пороговий 

рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних критеріїв і 

трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку використовуваної в 

університеті числової (рейтингової) шкали. 
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Інформація про критерії оцінювання різних видів контролю може 

подаватись як в описовій формі, так і у формі таблиць. 

У цьому розділі детально описують критерії оцінювання поточного та 

підсумкового контролів, завдань самостійної роботи, індивідуальних завдань, 

курсової роботи (проєкту) з урахуванням системи оцінювання навчальних 

досягнень, прийнятої в університеті. Зазначаються умови допуску здобувача 

освіти до підсумкового модульного контролю з навчальної дисципліни. 

Вказується максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач 

вищої освіти за виконання конкретних видів навчальної роботи в розрізі тем із 

зазначенням балів за поточну успішність та модульну контрольну роботу. 

Конкретні види навчальної діяльності та максимальна кількість балів 

визначаються розробником (розробниками) робочої програми навчальної 

дисципліни з урахуванням складності тем, їх обсягу та значущості.  

3.3.12. Інструменти, обладнання, програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна. У даному розділі 

зазначаються, у разі потреби, інструменти, обладнання та програмне 

забезпечення, використання яких передбачає навчальна дисципліна. За їх 

відсутності, даний розділ не включається в робочу програму навчальної 

дисципліни. 

3.3.13. Перелік питань, що виносяться на підсумкові контролі. 

До розділу включається перелік питань, що охоплює зміст робочої 

програми дисципліни та виноситься на підсумковий контроль (питання до 

модульного контролю). 

3.3.14. Рекомендовані джерела інформації. Наводиться перелік  

рекомендованої літератури з навчальної дисципліни (основної, допоміжної) та 

інформаційні ресурси в мережі Інтернет. 

Основна література – нормативно-правові акти; підручники, навчальні 

посібники, в яких розкривається зміст програмного матеріалу. До списку 

основної літератури (5-7 джерел) включають базові вітчизняні та зарубіжні 

підручники та навчальні посібники, у тому числі видані викладачами 

університету, нормативні документи, з урахуванням їх наявності в бібліотеці 

МНТУ на паперових і електронних носяіх . 

Додаткова література – інші навчальні видання (підручники, навчальні 

посібники), в яких розкривається більшість тем програмного матеріалу; 

монографії, наукові статті у періодичних виданнях, хрестоматії, енциклопедії, 

довідники, словники, методичні вказівки та рекомендаці. До списку 

допоміжної літератури доцільно включати 15-20 найменувань.  

Інформаційні ресурси в мережі Інтернет мають містити посилання на 

документи в інформаційних системах, які можуть бути використані при 

вивченні навчальної дисципліни. 

 

 

ІV. ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ СИЛАБУСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

4.1. Силабус є складовою частиною навчально-методичного 
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забезпечення освітньої компоненти, створюється для студента. В силабусі 

навчальної дисципліни необхідно реалізувати компетентності, які прописано в 

стандарті та освітній програмі, описати види діяльності студента при вивченні 

дисципліни.  

4.2. Силабус- це документ, який готується викладачем для студента і  у 

якому роз’яснюється взаємна відповідальність викладача і студента. Силабус – 

це своєрідний контракт (пропозиція з умовами), який передбачає: 

 відповідальності викладача і студента; 

 процедури і політики курсу; 

 зміст курсу + календар виконання; 

 оцінювання; 

 політика академічної доброчесності. 

1.1. Призначення силабусу –  пояснити студентові суть і форму 

проведення занять з навчальної дисципліни і надати відповіді на запитання: 

 Що від мене вимагається? («правила гри», політика викладача, 

дедлайни, оцінювання…) 

 Чого я навчуся, прослухавши цей курс? Які знання здобуду? Які 

навички? 

 Що буде результатом навчання? (learning outcomes). 

4.3. В силабусі мають бути вказані цілі та завдання, 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. 

4.4. Силабус включає в себе коротку анотацію навчальної дисципліни, 

мету, цілі, результати вивчення дисципліни (компетентності), обсяг, зміст, 

політику навчальної дисципліни, схему організації (план) вивчення дисципліни, 

яка включає перелік тем лекційних та семінарських занять, завдання для 

самостійної роботи та рекомендовані джерела інформації. В силабусі 

наводиться перелік питань для підготовки до підсумкового контролю, система 

оцінювання, критерії та вимоги до оцінки успішності студентів. 

4.5. Силабус розробляють науково-педагогічні працівники кафедри, за 

якими закріплено навчальну дисципліну, відповідно до навчального плану 

підготовки здобувачів вищої освіти.  

4.6. Силабус навчальної дисципліни розробляється для кожної 

спеціальності та освітньої програми окремо, з урахуванням обсягу кредитів та 

академічних годин на вивчення, а також переліку компетентностей, яких має 

набути здобувач вищої освіти відповідно до освітньої програми. 
 

V. СТРУКТУРА СИЛАБУСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Титульна сторінка 

Реквізити навчальної дисципліни: 

a. Назва дисципліни 

b. Рівень вищої освіти 

c. Галузь знань 
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d. Спеціальність 

e. Освітня програма 

f. Статус дисципліни 

g. Форма навчання 

h. Рік підготовки, семестр 

i. Обсяг дисципліни (кредити ЄКТС/загальна кількість годин 

j. Семестровий контроль/ контрольні заходи 

k. Мова викладання 

l. Формат навчальної дисицпліни 

m. Викладач (-і) 

n. Профайл викладача (-ів),  контактний тел. та е-mail. 

o. Розміщення курсу (код в G Suite for Education, посилання Meet). 

1. Опис навчальної дисципліни 

2. Пререкізити та постреквізити 

3. Зміст навчальної дисципліни 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

 Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни 

6. Самостійна робота викладача вищої освіти 

 Політика і контроль 

7. Політика навчальної дисципліни 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів 

навчання 

9. Додаткова інформація з дисципліни (за потреби) 

 

VІ. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УПОРЯДКУВАННЯ СТРУКТУРНИХ 

СКЛАДОВИХ СИЛАБУСУ 

Титульна сторінка. 

Реквізити навчальної дисципліни 

На титульній сторінці вказується повна назва ЗВО «МНТУ»; кафедра, за 

якою закріплена дисципліна; назва навчальної дисципліни відповідно до 

освітньої програми та навчального плану; ступінь вищої освіти; шифр та назва 

спеціальності, освітньої програми; рік та семестр вивчення дисципліни; форма 

навчання (денна чи заочна); статус навчальної дисципліни (нормативна чи 

вибіркова); мова викладання; кількість кредитів ЄКТС та академічних годин, а 

також ПІБ науково-педагогічного працівника, який викладає навчальну 

дисципліну та розробив силабус. 

Назва навчальної дисципліни вказується відповідно до переліку 

освітніх компонент освітньої програми та навчального плану. 

Формат навчальної дисципліни 

Вкажіть формат проведення дисципліни: очний (offline); змішаний 

(blended) – дисципліна, що має супровід в системі G Suite for Education, має 

структуру, контент, завдання і систему оцінювання; дистанційний (online, G 

Suite for Education,  Moodle) – дисципліна без очної складової. 

Викладач: вказується ПІБ, науковий ступінь та вчене звання науково-
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педагогічного працівника, який викладає навчальну дисципліну.  

Якщо навчальну дисципліну викладає кілька НПП кафедри (наприклад, 

«Історія України», «Історія української культури», «Філософія»), то вони всі 

можуть стати розробниками одного силабусу, що вказується на титульній 

сторінці. Така ситуація передбачає обов’язкове узгодження єдиних 

кафедральних вимог і політик вивчення дисциплін.  

Якщо НПП викладає дисципліну на різних спеціальностях, різних 

освітніх програмах (напр. «Українська мова за професійним спрямуванням», 

«Іноземна мова за професійним спрямуванням» тощо), то для кожної 

спеціальності викладач готує окремий силабус.  

Якщо НПП забезпечує викладання навчальної дисципліни, яка є в 

навчальних планах різних спеціальностей (освітніх програмах), має різний 

обсяг кредитів ЄКТС та академічних годин, то, відповідно до обсягу 

навчального контенту, готується окремий силабус.  

Профайл викладача (-ів), e-mail: контактний тел. Наводиться лінк на 

профайл викладача, або викладачів курсу (посилання на сторінку кафедри з 

інформацією про викладача (-ів)), вказується контактний e-mail, за яким можна 

зв’язатися із викладачем у випадку потреби (бажано вказувати адресу 

корпоративної електронної пошти _________@istu.edu.ua).  

Номер телефону наводиться лише за згодою викладача.  

Рекомендуємо чітко встановлювати тайминг звернень (наприклад, в 

робочі дні, з 9.00 до 18.00) та дотримуватися визначеного Вами часу звернень.  

Розміщення курсу. Дайте посилання на навчальну дисципліну в Google 

Classroom на освітній платформі G Suite for Education.  

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни 

Мета навчання – це:  

1) заздалегідь усвідомлений і планований результат освітньої діяльності 

студентів; 

1) результат взаємодії викладача й студента, що формується у 

свідомості викладача у вигляді узагальнених уявлень, відповідно до яких 

відбираються і співвідносяться завдання і всі інші компоненти освітнього 

процесу; 

2) відповідь на питання: для формування яких компетентностей 

покликана служити ця дисципліна? 

Мету навчання рекомендується формулювати так, щоб була можливість 

виміряти ступінь її досягнення, що зручно робити в інфінітивній формі (навчити 

..., виробити ..., сформувати ... тощо). 

Предметом навчальної дисципліни є зміст питань та проблем, які нею 

висвітлюються. 

У силабусі потрібно вказати результати навчання, які формулюються в 

процесі викладання дисципліни відповідно до освітньої програми підготовки 

фахівців.  

Освітні програми спеціальностей оприлюднюються на сайті МНТУ, 

зберігаються на випусковій кафедрі, а також наявні у відділі ліцензування та 
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акредитації й у науково-методичному відділі МНТУ.  

При складанні силабусу НПП може звернутися за необхідною освітньою 

програмою до завідувача кафедри (гаранта освітньої програми), начальників 

вищеназваних відділів.  

!!!!!Перелік фахових компетентностей в кожній освітній програмі 

різний. Тому силабус розробляється для студентів кожної спеціальності та 

освітньої програми окремо, з урахуванням матриці компетентностей кожної з 

них.  

2. Пререквізити та постреквізити 

Преквізити (Prerequisite) – дисципліни, що містять знання, уміння і 

навички, необхідні для освоєння дисципліни, що вивчається. 

Рекомендується вказати перелік дисциплін, що випереджають вивчення 

даної дисципліни, а також зазначити окремі назви тем, конкретні знання й 

уміння, володіння якими істотно полегшить засвоєння пропонованої 

дисципліни. 

 Постреквізити – дисципліни, які вивчатимуться студентом у подальшому 

і передбачають наявність певних компетентностей, здобутих при вивчені цієї 

навчальної дисципліни. 

3. Зміст навчальної  дисципліни 

Зміст навчальної дисципліни – це система наукових знань, умінь і 

навичок, засвоєння яких дозволяє набувати ті чи інші компетентності для 

успішної професійної діяльності. 

У силабусі зміст загальнообов’язкової навчальної дисципліни неодмінно 

має відповідати стандарту, робочій програмі навчальної дисципліни, а для 

вибіркових дисциплін – вимогам освітньої програми закладу вищої освіти. Зміст 

і структура вивчення навчальної дисципліни, наведені у силабусі, мають 

відповідати логіці освітнього процесу та системі професійної підготовки. 

Визначати зміст навчальної дисципліни в силабусі рекомендується згідно 

наведеного у додатку 3 зразка:  

Засвоєння змісту навчальної дисципліни – це той кінцевий результат, який 

має бути сформовано під час безпосередньої (аудиторні заняття, СРС) або 

опосередкованої взаємодії з викладачем (СРС, робота з НМК і літературою з 

дисципліни, програмним і мультимедійним супроводом тощо). 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

У навчальних матеріалах рекомендується виділяти літературу для 

обов’язкового і додаткового вивчення. Рекомендується наводити 5-7 базових 

підручників та до 20 додаткових видань (навчальних посібників, довідників, 

енциклопедій, задачників, словників тощо).  

При цьому, до списку літератури для обов’язкового вивчення доцільно 

включати 5-7 основних підручників або навчальних посібників, які, на думку 

викладача, максимально повно відображають зміст навчальної дисципліни. У 

список додаткової літератури рекомендується включати 15-20 найменувань 

найбільш значущих джерел, що доповнюють зміст обов’язкової літератури. 

Бажано, щоб джерела для обов’язкового вивчення відповідали наступним 

вимогам: зміст відповідає робочій програмі навчальної дисципліни, сучасним 
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вимогам науки; роки видання не виходять за гранично допустимі терміни 

старіння тощо. 

Список базової та допоміжної літератури має складатися на 50% з 

переліку видань за останні 5 років. Необхідно вказувати літературу ХХІ 

століття, яку студент може віднайти у відкритих джерелах. Бажано вказувати 

літературу, яка є в електронній бібліотеці МНТУ, а за потреби – передати 

електронну версію рекомендованої літератури до електронної бібліотеки 

МНТУ.  

При формуванні списку літератури рекомендується віддавати перевагу 

виданням українських авторів чи перекладених українською мовою іноземних 

авторів.  

Не вказувати літературу, яку студент фізично не зможе знайти ані у 

паперовій, ані в електронній формі, навіть якщо вона є базисом наукової галузі, 

еталоном і взірцем наукової та педагогічної думки (йдеться про навчальну та 

наукову літературу 1930-1990-х рр.). Розвиток сучасної науки ставить на 

порядок денний надання студентам сучасної інформації, яка відповідає вимогам 

часу.  

Якщо раритетні видання вказуються у списку додаткової літератури, то 

необхідно наводити актуальне посилання на електронний ресурс, на якому 

міститься pdf-версія або передавати електронну версію до бібліотеки МНТУ.  

Не вказувати назву і сайт бібліотеки, в якій література значиться в 

каталогах.  

Оформлення списку рекомендованої літератури – згідно ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 

правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40)). 

Наявність інформаційних (електронних та інтернет) ресурсів вказується 

окремо: назва ресурсу, сайт, посилання на сторінку.  

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни 

Методика опанування навчальної дисципліни передбачає висвітлення 

інформації (за розділами, темами) про всі навчальні заняття (лекції, практичні, 

семінарські, лабораторні) та надання рекомендацій щодо їх засвоєння 

(наприклад, у формі календарного плану чи деталізованого опису кожного 

заняття та запланованої роботи). 

 

6. Самостійна робота здобувача вищої освіти 

Основною формою організації навчання є самостійна робота студентів 

(33-50% загального обсягу навчального часу). Самостійна робота – це робота 

студентів за певним переліком тем (завдань), відведених на самостійне 

вивчення, забезпечених навчально-методичною літературою та 

рекомендаціями, контрольована у формі тестів, контрольних робіт, колоквіумів, 

рефератів, творів і звітів тощо.  

Завдання для СРС можуть бути найрізноманітнішими: робота з 

підручником, довідковою літературою, першоджерелами, тобто робота з 
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книгою з оформленням результату у формі реферату, есе, повідомлення, 

глосарію, тематичного довідника, анотації, рецензії, твору та ін.; спостереження 

за предметами, процесами, явищами з метою їх опису; написання курсової чи 

дипломної, випускної кваліфікаційної, магістерської роботи, наукової статті, тез 

наукової доповіді та ін.; пошук інформації та її обробка – робота в мережі 

Інтернет та ін.; робота з електронними носіями інформації – електронні 

підручники, медіатека, аудіотека і ін.; участь в олімпіадах, у науково-

практичних конференціях, наукових семінарах, симпозіумах і т.д.; розв’язання 

задач і виконання вправ, творче застосування знань і вмінь, конструювання 

тощо. 

Для успішного виконання СРС необхідним є виконання наступних умов: 

 мета завдань для СРС повинна бути зрозумілою для студентів; 

 завдання для СРС повинні бути доступними, містити алгоритми їх 

виконання та методичні рекомендації; 

 студенти мають бути забезпечені підручниками, навчальними 

посібниками, навчально-методичними розробками, силабусами, навчально-

методичними посібниками (серед них і електронні версії); 

 форма контролю, критерії оцінки і терміни здачі СРС повинні бути 

чітко визначені і заздалегідь відомі студентам тощо. 

Форми самостійної роботи та завдання визначає кожен викладач 

самостійно з урахуванням змісту, обсягу та специфіки навчальної дисципліни, 

кількості студентів в академічній групі, їхнього рівня підготовки та 

спроможності виконувати ті чи інші завдання (акцент на індивідуальний підхід, 

особистісно-орієнтоване навчання).  

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни 

Політика навчальної дисципліни визначається системою вимог, які 

викладач пред’являє до студента при вивченні дисципліни та ґрунтується на 

засадах академічної доброчесності. 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти 

передбачає: 

 самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання; 

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; 

 дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права; 

  надання достовірної інформації про результати власної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.  

Вимоги можуть стосуватися відвідування занять (неприпустимість 

пропусків, запізнень і т.п.); правил поведінки на заняттях (активну участь, 

виконання необхідного мінімуму навчальної роботи, відключення телефонів 

або обов’язкова наявність мобільних девайсів тощо); заохочень та стягнень (за 

що можуть нараховуватися або відніматися бали і т.п.), відпрацювання 
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пропущених занять, відповідальність за невиконання завдань, порушення норм 

академічної доброчесності, оцінювання знань студентів тощо.  

Політику навчальної дисципліни рекомендується вибудовувати з 

урахуванням норм законодавства України щодо академічної доброчесності, 

Статуту, положень МНТУ та інших локальних нормативних документів. 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів 

навчання 

Контрольні заходи, які проводяться в МНТУ визначають відповідність 

рівня набутих студентами знань, умінь та навичок вимогам нормативних 

документів щодо вищої освіти і забезпечують своєчасне коригування 

навчального процесу. 

Оцінка знань ‒ це процес порівняння отриманих студентами 

компетентностей з еталонними показниками, описаними в робочій програмі 

навчальної дисципліни. 

Мета оцінки ‒ стимулювати і спрямовувати навчально-пізнавальну 

діяльність студентів. Основні вимоги до оцінки: об’єктивність, гласність і 

ясність, дієвість, всебічність, значимість і авторитетність.У цій структурній 

частині силабусу потрібно пояснити студентам, яким чином буде здійснюватися 

оцінка їхньої поточної та підсумкової успішності, за які роботи і яку кількість 

балів студенти можуть отримати. Кожен викладач самостійно визначає систему 

оцінювання, виходячи зі змісту, обсягу та специфіки навчальної дисципліни, 

кількості аудиторних годин, форм і методів їх проведення, а також завдань 

самостійної роботи тощо.  

Зокрема, оцінці підлягають:  

1. Рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на 

семінарському занятті; 

2. Конспект навчальної та наукової літератури, підготовка анотацій балів; 

3. Виконання індивідуального науково-дослідного завдання;  

4. Ініціатива у постановці проблемно-пошукових вправ, участь у їх 

дискусійному обговоренні, пропозиціях креативного розв'язання;  

5. Робочий зошит (індивідуальна і творча підготовка до семінарських 

занять);  

6. Проміжний контроль у формі тестів на семінарі;  

7. Написання і захист тематичного реферату.  

8. Підготовка наукового повідомлення, підготовка презентації виступу;  

9. Участь у науково-дослідній роботі, студентських наукових гуртках та  

проблемних групах, в олімпіадах, конкурсах, підготовка публікацій;  

10. Самостійне  опрацювання тем навчального  курсу.  

Також потрібно пояснити студентам, що контроль успішності студентів з 

кожної навчальної дисципліни поділяється на поточний і підсумковий 

контроль. 

Поточний контроль успішності студентів – це систематична перевірка 

знань студентів, яка проводиться викладачем на поточних заняттях відповідно 

до розкладу та відповідно до робочої програми. Проводиться викладачем, що 

веде дисципліну, безпосередньо під час її вивчення. Його мета – систематична 
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перевірка розуміння та засвоєння теоретичного навчального матеріалу, уміння 

використовувати теоретичні знання при виконанні практичних завдань тощо. 

У силабусі конкретно визначаються методи поточного контролю: усний 

контроль (під час опитування, бесіди, доповіді, читання тексту, повідомлення 

на задану тему та ін.); письмовий контроль (контрольна робота/тест у письмовій 

формі, твір, виклад матеріалу на задану тему в письмовому вигляді тощо); 

комбінований контроль; презентація СРС; практичний контроль (під час 

практичних робіт, на практикумах, під час усіх видів практики); спостереження 

як метод контролю; тестовий контроль; графічний контроль; програмований 

контроль; лабораторний контроль; проблемні ситуації та ін. 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті 

відповідно до конкретних цілей теми з метою перевірити ступінь та якість 

засвоєння матеріалу, що вивчається та під час індивідуальної роботи викладача 

зі студентом для тих тем, які студент опрацьовує самостійно і вони не належать 

до структури практичного заняття. На всіх практичних заняттях застосовується 

об’єктивний контроль теоретичної підготовки та засвоєння практичних навичок 

із метою перевірки підготовленості студента до заняття. В процесі поточного 

контролю оцінюється самостійна робота студента щодо повноти виконання 

завдань, рівня засвоєння навчальних матеріалів, оволодіння практичними 

навичками аналітичної, дослідницької роботи та ін. 

Підсумковий контроль – контроль навчальних досягнень студентів з 

метою оцінки якості освоєння ними програми навчальної дисципліни, що 

проводиться в період проміжної атестації у формі модульного тестування (якщо 

дисципліна вивчається впродовж декількох академічних періодів, то 

підсумковий контроль може проводитися за частиною дисципліни, вивченої в 

даному академічному періоді). 

Мета підсумкового контролю – виявити засвоєння навчальної дисципліни 

в цілому, розуміння навчального матеріалу, взаємозв’язок змісту навчального 

матеріалу, логіку його засвоєння тощо. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі модульного тестування, 

складання іспитів або заліків відповідно до освітньої програми, робочого 

навчального плану та індивідуального плану студента, розроблених на основі 

стандарту спеціальності. На цьому етапі підводиться, зазвичай, підсумок 

вивчення дисципліни, визначаються можливості переходу до наступного етапу 

навчання. 

В силабусі необхідно вказати умови, за яких студенти допускаються  до 

підсумкового контролю. Наприклад, допускаються студенти, які відвідали усі 

передбачені програмою з навчальної дисципліни аудиторні навчальні заняття, 

та при вивчені модулів набрали необхідну кількість балів, не меншу за 

мінімальну (20 балів і більше).  

Студенту, який з поважної причини мав пропуски навчальних занять, 

вносяться корективи до індивідуального навчального плану і дозволяється 

відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного викладачем чи 

адміністрацією МНТУ терміну. Для студентів, які пропустили навчальні заняття 

без поважних причин, рішення про їх відпрацювання приймається 
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індивідуально завідувачем кафедрою / гарантом освітньої програми. 

Форми проведення підсумкового контролю мають бути 

стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної підготовки. 

При висвітленні інформації про проведення контрольних заходів, 

необхідно навести пояснення мінімальної та максимальної кількості балів, що 

присвоюється студентам при засвоєнні дисципліни (залікового кредиту), 

окремо за поточну діяльність та за результатами підсумкового модульного 

контролю. 

Оцінка навчальних досягнень студентів за всіма видами контролю –

здійснюється за рейтинговою системою оцінювання знань. 

8. Додаткова інформація 

Додаткова інформація – це інша інформація для студентів щодо 

особливостей опанування навчальної дисципліни 
 

VІІ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ 

НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ І СИЛАБУСУ  

7.1. Робоча програма навчальної дисципліни до початку навчального 

семестру розробляється, обговорюється та схвалюється на засіданні кафедри, 

погоджується гарантом освітньої програми та затверджується проректором з 

науково-методичної роботи. Затверджена РНП зберігається на кафедрі у 

паперовому вигляді та розміщується у електронному вигляді в інституційному 

репозитарії Університету.  

7.2. Силабус навчальної дисципліни не пізніше ніж за шість місяців до 

початку навчального семестру розробляється, обговорюється та схвалюється 

на засіданні кафедри, погоджується гарантом освітньої програми. Схвалений 

кафедрою силабус  зберігається на кафедрі у паперовому вигляді та 

розміщується у відкритому доступі на сторінці кафедри офіціцйного сайту 

Університету. 

7.3. РПНД та силабус розробляються провідним викладачем або групою 

викладачів кафедри, що забезпечують викладання цієї дисципліни. 

Відповідальність за їх своєчасність та якість підготовки покладається на 

керівника кафедри. 

7.4. Робоча навчальна програма дисципліни підлягає обов’язковому 

перегляду і перезатвердженню (упродовж двох місяців): а) після затвердження 

нової редакції освітньої (освітньо-професійної) програми; б) внесення змін до 

навчального плану, що стосуються цієї дисципліни; в) до початку нового 

навчального року. 

7.5. Поточні зміни до робочої навчальної програми, що стосуються 

уточнень в описі навчальної дисципліни, системи контролю та оцінювання 

знань, планів занять, тематик курсових робіт та рефератів тощо, мають бути 

внесені у формі додатка до робочої програми. 

7.6. Термін розробки силабусу визначається завідувачем кафедри, за якою 

закріплена навчальна дисципліна, фіксується протоколом засідання кафедри. 

Силабус навчальної дисципліни потрібно щорічно оновлювати в частині всіх 

компонентів, крім програмних навчальних результатів. 
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7.7. Підставою для оновлення силабусу можуть виступати: 

- ініціатива і пропозиції гаранта освітньої програми та / або викладачів 

навчальної дисципліни; 

- ініціатива здобувачів освіти шляхом звернення до гаранта освітньої 

програми; 

- результати оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни; 

- об’єктивні зміни інфраструктурного, кадрового характеру і / або 

інших ресурсних умов реалізації силабусу; 

- результати обов’язкового опитування студентів про враження від 

вивчення начальної дисципліни. 

7.8. Підготовка РПНД та силабусу, внесення змін до них  включається до 

плану роботи кожної кафедри та індивідуальний план роботи викладача. 

7.9. Робоча програма та силабус навчальної дисципліни друкуються на 

ПК. Друк: текстовий редактор – Word for Windows.   

Розмір аркушу: (А4). Поля: верхнє, нижнє – 2.0 см, ліве – 3.0 см, праве – 

1,5 см.  

Розміри шрифтів: «Times New Roman» (для назв розділів – 14 кегль, великі 

літери, жирний; для заголовків підрозділів в тексті – 14 кегль, жирний; для 

основного тексту – 14 кегль, звичайний; для переліку джерел – 14 кегль, 

звичайний). Таблиці, приклади – 12 шрифт. 

Текст друкується через 1 інтервал і вирівнюється по ширині аркуша.  

Між назвами розділів, підрозділів, основним текстом і переліком джерел 

робиться додатковий одинарний інтервал. 

Абзацний відступ від основного тексту – 1,25 см.  

Назви розділів вирівнюються по центру сторінки. 

Перед і після таблиць робиться додатковий одинарний інтервал.  

Таблиці не копіюються (додавати через «Вставка» – «Додати таблицю» – 

«Розмір таблиці» – «Кількість стовпчиків» – «Кількість рядків»). 

Нумерація сторінок: внизу сторінки; вирівнювання по центру. 
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Додаток 1 

 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ» 

Назва кафедри_________________ 
 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Проректор з науково-методичної роботи 

_______________________Калінічева Г.І.  

« » ____________20___ року 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Рівень вищої освіти вказати рівень вищої освіти 

Галузь знань Шифр і назва галузі знань 

Спеціальність Шифр і назва спеціальності 

Освітня програма Назва освітньої програми 

Статус дисципліни вказати статус (обов’язкова, 

вибіркова) 

Мова навчання вказати мову навчання 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 20   
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Робоча програма навчальної дисципліни «Назва навчальної 

дисципліни» для здобувачів вищої освіти галузі знань Шифр і назва 

галузі знань спеціальності Шифр і назва спеціальності освітньої 

програми Назва освітньої програми. 

 

 

 

 

 

 

 

Розробник (-и):  

Прізвища та ініціали, вчене звання, науковий ступінь, посада 

 

 

 

 

Робочу програму розглянуто та схвалено на засіданні кафедри 

вказати назву кафедри 

 

протокол №         від «_____» 20      р. 

 

Завідувач кафедри Прізвище та ініціали 

 

«Погоджено» 

Гарант освітньої програми ___________Прізвище та ініціали 

«Перевірено» 

Начальник науково-методичного відділу ____________Прізвище та ініціали 

 

 

 

 

© , 20_____р. 

© ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет», 20_____р. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Найменування   показників 

Розподіл годин за навчальним планом 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів ЄКТС – Рік підготовки: 

Загальна кількість годин – 
  

Кількість модулів – Семестр: 

Тижневих годин 

для денної форми навчання: 

аудиторних – 

самостійної роботи студента – 

  

Лекції: 

  

Практичні (семінарські): 

  

 

Вид підсумкового контролю: 
Лабораторні: 

  

 

Форма підсумкового контролю: 
Самостійна робота: 

  

 

2. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Назва навчальної дисципліни» є … 

Предмет вивчення навчальної дисципліни:  

3. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Передумовами вивчення навчальної дисципліни «Назва навчальної дисципліни» є 

набуття теоретичних знань та практичних навичок з дисциплін (перелічити дисципліни): 

або 

базові знання в галузі ………… 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Відповідно до освітньої програми «Назва освітньої програми», вивчення навчальної 

дисципліни повинно забезпечити досягнення здобувачами вищої освіти таких програмних 

результатів навчання (ПРН): 

 

Програмні результати навчання Шифр ПРН 
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Очікувані результати навчання, які повинні бути досягнуті здобувачами освіти після 

опанування навчальної дисципліни «Назва навчальної дисципліни»: 

 

Очікувані результати навчання з дисципліни Шифр ПРН 

  

  

  

 

АБО: … 

Компетентності, які мають набути студенти у результаті вивчення дисципліни «Назва 

навчальної дисципліни»:  

Загальні: 

ЗК 1.   ________________________ 

ЗК 2.  _________________________ 

ЗК 7.  _________________________ 

ЗК 13.  ________________________ 

Фахові: 

ФК 3.   ________________________ 

ФК 6.   ________________________ 

ФК 9.   ________________________ 

ФК 12. ________________________. 

 

Програмні результати навчання (ПРН): 

ПРН 12. ______________________ 

ПРН 15. ______________________ 

ПРН 16. ______________________. 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Модуль І. Назва 

Тема 1. Назва, зміст.… 

Тема 2. Назва, зміст.… 

Модуль 2. Назва. 

Тема 1.Назва, зміст.… 

Тема 2. Назва, зміст.…… 

 

Модуль 3. Назва. 

Тема 1. Назва, зміст.… 

Тема 2. Назва, зміст.…… 

… 
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6. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

 
Назви змістовних 

 модулів і тем 

 

Кількість годин 

денна форма  заочна форма  

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. м.к. л п лаб. інд. с.р. м.к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1. Назва 

Тема __. Назва               

Тема __. Назва               

….               

Модульний контроль               

Разом за змістовним 
модулем 1 

              

Змістовний модуль 2. Назва 

Тема __. Назва               

Тема __. Назва               

….               

Модульний контроль               

Разом за змістовним 

модулем 2 
              

Усього годин               

Модуль 2 

ІНДЗ (курсова робота, 

проєкт) 
              

Усього годин               

 
7. ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

Змістов-

ний 

модуль 

Назва теми, план лекції 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1. 

І 

Наймену-

вання 

модулю 

Т. 1. Назва теми 

План: 

1. 

2. 

3. 

4. 

  

2. 

Т. 2. Назва теми 

План: 

1. 

2. 

3. 

4. 

  

3. ІІ Т. 7. Назва теми   
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Наймену-

вання 

модулю 

План: 

1. 

2. 

3. 

4. 

4. 

Т. 8. Назва теми 

План: 

1. 

2. 

3. 

4. 

  

 

8. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ, ЛАБОРАТОРНИХ) ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

Змістов-

ний 

модуль 

Назва теми, план практичного 

(семінарського, лабораторного) заняття, література. 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1. 

І 

Наймену-

вання 

модулю 

Т. 1. Назва теми 

План: 

1. 

2. 

3. 

4. 

  

2. 

Т. 2. Назва теми 

План: 

1. 

2. 

3. 

4. 

  

3. 

ІІ 

Наймену-

вання 

модулю 

Т. 7. Назва теми 

План: 

1. 

2. 

3. 

4. 

  

4. 

Т. 8. Назва теми 

План: 

1. 

2. 

3. 

4. 

  

 

9. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ. 

 

№ 

з/п 

Змістов-

ний 

модуль 

Назва теми, зміст завдання для самостійної роботи 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1. 

І 

Наймену-

вання 

модулю 

Т1. Назва 

1. 

2. 

3. 

4. 
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5. 

2. 

Т.2. Назва  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

  

3. 

ІІ 

Наймену-

вання 

модулю 

Т.7. Назва 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

  

4. 

Т.8. Назва 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

  

 

9. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ІНДЗ 
 

Навести орієнтовні теми для написання рефератів, доповідей, презентацій, есе; 

приклади завдань для розрахункових та/або графічних робіт; зразки аналітичних оглядів, 

приклади задач, графіків, розрахунків. Якщо передбачено виконання курсової роботи – 

навести орієнтовну тематику курсових робіти (проектів). 

 

10. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ  

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з 

навчальної          дисципліни є: 

…….. 
 

11. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Форми поточного контролю: …  

Форма підсумкового контролю: … 
 

Оцінювання окремих видів навчальної роботи з дисципліни 
 

Вид діяльності здобувача 

вищої освіти 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль … 

Кількість 

Макси- 

мальна 

кількість 

балів 

(сумарна) 

Кількість 

Макси-

мальна 

кількість 

балів 

(сумарна) 

Кількість 

Макси-

мальна 

кількість 

балів 

(сумарна) 

Практичні (семінарські) 

заняття 

      

Лабораторні заняття 

(допуск, виконання та 

захист) 

      

Комп’ютерне тестування    

при тематичному 
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оцінюванні 

Письмове тестування при 

тематичному оцінюванні 

      

Презентація       

Реферат       

Есе       

…       

Модульне тестування       

Разом  100  100  100 
 

 

Критерії оцінювання реферату, есе, задачі, графічної, розрахункової роботи 

(інших навчальних завдань) 

……. 

 

Критерії оцінювання курсової роботи (проєкту) (у разі потреби) 
 

Приклад оцінювання результатів успішності 

Поточна успішність 

Самостій-

на робота, 

ІНДЗ 

Під-

сумко-

ве 

тесту-

вання 

Сума 

Змістовний 

модуль 1 

Змістовний 

модуль 2 

Змістовний 

модуль 3 
  100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12    

            

Т1, Т2 ... Т12 – теми відновідно до робочої програми навчальної дисципліни 

 

Приклад для виконання курсового проєкту (роботи): 

Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума 

до ___ до ___ до ___ 100 

 

12. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 

Технічні засоби … Обладнання … 

Програмне забезпечення … 

 

13. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВІ КОНТРОЛІ 

Змістовний модуль І. 

1. 

2. 

3. 

…. 

 

Змістовний модуль 2.  

1. 

2. 

3. 

… 
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14. РЕКОМЕНДОВАНІ  ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Основна література: 

1. 

2. 

3. 

4. 

… 
 

 

Допоміжна література: 

1. 

2. 

3. 

4. 

… 

 
Інформаційні ресурси в мережі Інтернет: 
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      Додаток 2 

Результати перегляду 

робочої програми навчальної дисципліни 

 

 

Робоча програма перезатверджена на 20 / 20 н.р. без змін;  

зі змінами (Додаток ). 

(потрібне підкреслити) 

протокол № ___від « » 20 р.  

Завідувач кафедри      

(підпис) (Прізвище ініціали) 

 

 

 

Робоча програма перезатверджена на 20 / 20 н.р. без змін;  

зі змінами (Додаток ). 

(потрібне підкреслити) 

протокол № _________від « » 20 р. 

Завідувач кафедри      

(підпис)  

(Прізвище ініціали) 

 

 

 

 

Робоча програма перезатверджена на 20 / 20 н.р. без змін;  

зі змінами (Додаток ). 

(потрібне підкреслити) 

протокол № ______від « » 20 р. 

Завідувач кафедри      

(підпис) (Прізвище ініціали) 

 

 

Робоча програма перезатверджена на 20 / 20 н.р.без змін;  

 зі змінами (Додаток ). 

(потрібне підкреслити) 

протокол № ___від « » 20 р.  

Завідувач кафедри      
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Додаток 3. 

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«Міжнародний науково-технічний університет  

імені академіка Юрія Бугая» 

Кафедра ___________________________________________________________ 
(назва кафедри) 

 

Назва навчальної дисципліни 
 

СИЛАБУС навчальної дисципліни 
на 20…../20….. навчальний рік 
Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої 

освіти 
 

Галузь знань  

Спеціальність  

Освітня програма  

Статус 

дисципліни 
 

Форма навчання  

Рік підготовки, 

семестр 
 

Обсяг дисципліни 

(кредити 

ЄКТС/загальна 

кількість годин) 

 

Семестровий 

контроль/ 

контрольні заходи 

 

Мова викладання  

Формат 

навчальної 

дисципліни 

 

Викладач(і) 

фото 

викладача 

ПІБ викладача 

Посада:  

Науковий ступінь:  

Вчене звання: -  

Профайл викладача: посилання 

Телефон:  

E-mail:  

Розміщення курсу Код курсу Google classroom:  

Посилання Meet:  
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Програма навчальної дисципліни 

 

1. Опис навчальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни _________(назва навчальної дисципліни) є………. 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: ____________. 

Компетентності у відповідності до освітньо-професійної програми: 

ЗК… 

ЗК… 

…. 

СК … 

… 

Програмні результати навчання у відповідності до освітньо-професійної програми: 

ПРН… 

ПРН… 

… 

Результати навчання за дисципліною: 

РН 1… 

РН 2… 

… 

2. Пререквізити та постреквізити 
Пререквізити: Якщо є такі, то вкажіть ті знання та навички, якими повинен володіти 

студент, щоб приступити до вивчення навчальної дисципліни, або наведіть перелік раніше 

вивчених  дисциплін, знання з яких допоможуть студенту опанувати навчальну дисципліну. 

Постреквізити: Вказати перелік навчальних дисциплін, які вивчатимуться студентом 

та  передбачають наявність певних компетентностей, здобутих при вивченні цієї 

дисципліни. 

3. Зміст навчальної дисицпліни 
Змістовний модуль №1._______________________ (назва модулю) 

Тема 1. ……………..(назва теми)……………………. 

Тема 2. ……………..(назва теми)……………………. 

… 

Змістовний модуль №2._______________________ (назва модулю) 

Тема _____…... ……………..(назва теми)……………………. 

Тема _____…... ……………..(назва теми)……………………. 

… 

4. Навчальні матеріали та ресурси 
Основні: 

Вказати 5-10 найменувань базових підручників чи навчальних посібників, які видані за 

останні 5 років, є в електронній бібліотеці МНТУ або доступ до цих видань в мережі є 

відкритим.  

Додаткові: 

Вказати до 15- 20 найменувань навчальних, довідкових, енциклопедичних видань, 

монографічної літератури, задачників, посібників тощо, в яких студент може віднайти 

потрібну інформацію для засвоєння певних тем навчальної дисципліни.  

Інформаційні ресурси: 

Навести перелік посилань і назву ресурсу, на якому студент зможе знайти необхідну 

інформацію для виконання завдань. 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни 



 

 

32  

№ 

тижня 
Тема Заняття 

Результат 

навчання 

Контрольний 

захід 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ №1. ___________________________________ 

 

Т №1. _______ 

Л №1.  РН № МК №1 

 ПЗ №1.  РН № 

МК №1, 

опитування, 

тестування 

тощо  

 

 
Т №2. _______ 

Л №2.  РН №  ….. 

 ПЗ №2.  РН №  ….. 

 
…….. 

 … … 

  … … 

 Модульний контроль №1 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ №2. ___________________________________ 

 

Т №___.  

Л №___.  РН №  МК №2 

 ПЗ №___.  РН №  
МК №2,  

… 

 ……. 
   

   

 Модульний контроль №2 

6. Самостійна робота здобувача вищої освіти (описати види та зміст 

самостійної роботи здобувача вищої освіти) 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика навчальної дисципліни визначається системою вимог, які викладач висуває 

до студента при вивченні курсу. 

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.); дотримання умов академічної 

доброчесності, дедлайнів та термінів перескладання, заохочень та стягнень (за що можуть 

нараховуватися або відніматися бали: заохочувальні та штрафні бали тощо), системи та 

критеріїв оцінювання. 

Політику навчальної дисципліни рекомендується вибудовувати з урахуванням норм 

законодавства України щодо академічної доброчесності, Статуту МНТУ, положень та інших 

нормативних документів МНТУ. Приклад наведений у таблиці нижче. 
 

Організація 

освітнього 

процесу 

Згідно графіку навчального процесу, за розкладом занять, який 

розміщено на офіційному сайті МНТУ (доступне посилання:  
_____________________________________). 

Відвідування 

занять 
 Студенти мають відвідувати аудиторні заняття згідно з 

розкладом, без запізнень.  

 Освітня діяльність та відвідування студентами занять 

регламентується «Положенням про організацію освітнього 

процесу в МНТУ». (доступне посилання: ____________) та 

Правилами внутрішнього розпорядку для студентів МНТУ 

(доступне посилання: ________________) 

 Пропущені заняття відпрацьовуються в часи самостійної 
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підготовки та у встановлені викладачем терміни.  

Дотримання умов 

академічної 

доброчесності  

 Обов’язкове дотримання академічної доброчесності та 

недопущення плагіату під час виконання завдань.  

 Дотримання умов «Положення про академічну доброчесність 

здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників 

ЗВО «МНТУ» та Кодексу академічної етики (доступні 

посилання: _______________). 

 Списування під час виконання контрольних робіт та модульних 

тестів заборонені (у т.ч. із використанням мобільних девайсів).  

 Плагіат у творчих роботах та презентаціях – заборонений.  

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлені викладачем терміни.  

 Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

 Перескладання модулів відбувається після відпрацювання 

пропущених семінарських занять та отримання необхідної 

кількості балів допуску до модульного контролю. 

 Ліквідація академічної заборгованості відбувається за 

встановленим в МНТУ порядком.  

 Загальна оцінка після перескладання (ліквідації академічної 

заборгованості) знижується на 10%.  

Оцінювання знань 

студентів 
 Здійснюється відповідно до «Положення про рейтингову систему 

оцінювання навчальних досягнень студентів, порядок 

проведення поточного і підсумкового контролю знань, 

перескладання кредитних модулів, повторного курсу, визначення 

рейтингу студентів у ПВНЗ «Міжнародний науково технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая» (доступне посилання: 

_______________). 

 Здійснюється відповідно до умов і критеріїв, викладених у  цьому 

силабусі.  

      Упродовж змістовного модуля студент має набрати від 20 до 

40 балів. Студент, який набрав менше 20 балів за поточну 

роботу, до модульного контролю не допускається.  

 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів 

навчання 
Рейтингова система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

здійснюється відповідно до: 

 Положення про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

вищої освіти у закладі вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая»; 

 умов і критеріїв, визначених у цьому силабусі. 

Система оцінювання та вимоги 

Рекомендується ясно і чітко визначитись: 

Як планується здійснювати контроль? 

Які форми контролю планується здійснювати?  

Як буде здійснюватися оцінка знань студентів? 

Необхідно пояснити студентам, яким чином буде здійснюватися оцінка їхньої поточної 

та підсумкової успішності, за які роботи яку кількість балів студенти можуть отримати 

(семестрова робота - 40 балів, підсумкова модульна робота – 60 балів). Зокрема, кожен 

викладач (кафедра) самостійно визначають кількість балів за конкретний вид і форму 
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навчальної роботи в залежності від специфіки навчальної дисципліни. Інформацію можна 

подати у таблиці за наведеним нижче зразком: 

 

Система оцінювання та вимоги 
 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Оцінювання упродовж кожного змістовного модуля 

здійснюється за 100 бальною системою (макс. 40 балів за 

поточний контроль, макс. 60 балів за модульний контроль) 

Семінарські заняття  Відвідувати усі практичні заняття, передбачені 

розкладом.  

 Опрацювати рекомендовану літературу відповідно до 

плану заняття.  

 Зробити робочий конспект.  

 Активно працювати на заняттях: виступати з доповідями, 

брати участь в обговоренні зазначених у плані семінару питань, 

робити відповідні узагальнення та висновки. 

 Долучатися до інтерактивних методів навчання (робота в 

парах, малих групах, мозковий штурм, рольові ігри та імітаційні 

моделювання, технології опрацювання дискусійних питань).  

 Виконувати тестові завдання.  

Умови допуску до 

підсумкового 

контроль 

 Обов’язкова присутність на лекційних заняттях. 

 Відпрацювання всіх пропущених семінарських занять. 

 Самостійне опрацювання окремих тем навчальної 

дисципліни. 

 Наявність не менше 20 балів за поточну успішність. 

 

Оцінці підлягають: рівень набутих компетентностей, продемонстрований у відповідях 

і виступах на семінарському занятті, виконанні програмних завдань на практичному, 

лабораторному заняттях; конспект текстів (фрагментів) класичних і сучасних першоджерел, 

підготовка анотацій; виконання індивідуального науково-дослідного завдання; ініціатива у 

постановці проблемно-пошукових вправ, участь у їх дискусійному обговоренні, пропозиціях 

креативного розв'язання; робочий зошит (індивідуальна і творча підготовка до семінарських 

занять); проміжний контроль у формі тестів на практичному занятті; написання і захист 

тематичного реферату; підготовка наукового повідомлення; участь у науково-дослідній 

роботі, студентських наукових гуртків та  проблемних групах, в олімпіадах, конкурсах, 

підготовка публікацій; самостійне опрацювання тем навчального курсу та інші форми 

навчальної роботи студента.  

Оцінка навчальних досягнень студентів за всіма видами контролю ‒ здійснюється за 

національною системою та ECTS. 

Шкала оцінювання успішності студентів 

СУМА БАЛІВ 
ОЦІНКА 

ЕСТS 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ 

ШКАЛОЮ 

екзамен залік 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX незадовільно 
не зараховано 

34-0 F незадовільно 
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Критерії оцінки рівня знань студентів на семінарських/практичних/лабораторних 

заняттях (визначається кожною кафедрою окремо, в залежності від специфіки фахової 

підготовки здобувачів вищої освіти). 

«Відмінно» (А, 90-100 балів) – студент дає вичерпні, обґрунтовані, теоретично і 

практично правильні відповіді не менш ніж на 90% питань, демонструє наявність глибоких 

знань матеріалу підручників, посібників, додаткової літератури, проводить узагальнення і 

висновки, акуратно оформлює завдання, був присутній на лекціях, має конспект лекцій та 

семінарських занять, проявляє активність і творчість у виконанні групових завдань. 

Проявляє творчий підхід до виконання засвоєного матеріалу, демонструє обізнаність під 

час відповідей на додаткові запитання. Додатковим критерієм відмінної оцінки може бути 

опрацювання додаткової літератури, участь у теоретичних дискусіях на семінарах та 

наукових студентських конференціях, реферування спеціальної літератури тощо.  

«Добре» (В, 82-89 балів, дуже добре; С, 74-81 балів, добре) – студент володіє знаннями 

матеріалу, але допускає незначні помилки у формулюванні термінів, категорій, проте за 

допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді не менш ніж на 

75% питань, був присутній на лекціях, має конспект лекцій та семінарів, проявляє активність 

у виконанні групових завдань, демонструє в цілому активну участь в самостійній та науковій 

роботі.  

В, 82-89 балів: студент демонструє хороші знанні, добре володіє матеріалом відповідно 

до змісту (програми) навчальної дисципліни, вміє аналізувати  події, процеси, явища, але 

допускає окремі неточності. Вміє самостійно виправляти  допущені помилки, кількість яких є 

незначною. 

С, 74-81 балів: студент в цілому добре володіє матеріалом, знає основні положення 

навчальної дисципліни, вміє робити аналіз подій,процесів і явищ, але допускає окремі 

неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні відповіді 

на додаткові запитання. Помилки у відповідях/виконанні завдань не є системними. 

«Задовільно» (D, 64-73 балів, задовільно; E, 60-63 балів, достатньо) – студент дає 

правильну відповідь не менше ніж на 60% питань, або на всі питання дає недостатньо 

обґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає грубі помилки, які виправляє за допомогою 

викладача. При цьому враховується наявність конспектів лекцій та семінарів та самостійність, 

участь у виконанні групових завдань. 

D, 64-73 балів: теоретичний зміст навчальної дисципліни студентом опановано 

частково, очевидним є репродуктивний підхід до засвоєння та викладання матеріалу, 

недостатня повнота викладення матеріалу, невміння самостійно проаналізувати та зробити 

висновки. Студент  розуміє основі визначальні положення, але допускає значну кількість 

неточностей і грубих помилок, які може учувати за допомогою викладача.  

E, 60-63 балів: має мінімально допустимі знання, вміння та навички, демонструє 

наявність великої кількості неточностей у викладенні матеріалу, нечіткість, порушення 

логічної послідовності, невмінні зробити висновки та аналіз.  

«Незадовільно» (FX, 35-59 балів, незадовільно з можливістю повторного складання; F, 

1-34 бали з обов’язковим повторним курсом) – студент дає правильну відповідь не менше ніж 

на 35% питань, або на всі питання дає необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає грубі 

помилки, не має конспекту лекцій та семінарів, індиферентно або негативно проявляє себе у 

виконанні групових завдань, загалом має поверхневе уявлення про основний навчальний 

матеріал, не може ним оперувати. 

FX, 35-59 балів: студент може відтворити окремі фрагменти навчальної дисципліни, але 

демонструє відсутність знань з більшої частини матеріалу та погане засвоєння принципових 

положень курсу. Цілісність розуміння матеріалу з навчальної дисципліни відсутня. 

F, 1-34 бали: студент повністю не виконав вимог програми навчальної дисципліни. 

Теоретичний зміст курсу не засвоєно, практичні навички відсутні. Знання на підсумкових 

етапах є фрагментарними. 

7. Додаткова інформація 
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При необхідності вся інша інформація, важлива для студента, яка не включена до 

стандартного опису, наприклад, контактні дані відповідального за освітній процес в 

університеті, інформацію про науковий гурток кафедри, інформація про необхідність 

оснастити себе власним забезпеченням з охорони праці; інформація про місце проведення 

занять; посилання на сторінки веб-сайту / кафедри, тощо 

 

 

 

Силабус навчальної дисципліни: 

складено (вказати посаду, вчене звання та науковий ступінь) 

           ПІБ викладача 

 

 

«Погоджено» 

Гарант освітньої програми  _________________ ПІБ 
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