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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про силабус навчальної в Державному 

біотехнологічному університеті (далі – Університет) розроблено відповідно 

до: Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VI; 

Постанови Кабінету Міністрів України № 1187 від 30.12.2015 р. «Про 

затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»; Наказу 

МОН України від 11.07.2019 № 977 про затвердження «Положення про 

акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти». 

1.2. Силабус є стислим описом компоненти освітньої програми 

(навчальної дисципліни, практики тощо), який містить основні 

характеристики дисципліни і має на меті допомогти здобувачеві вищої 

освіти в організації його навчальної діяльності та індивідуальної освітньої 

траєкторії.  

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

відповідальність викладача і здобувача освіти. В ньому представляються 

процедури (у т. ч. стосовно deadlines і принципів оцінювання), політики 

(включно з політикою академічної доброчесності) і зміст курсу, а також 

календар його виконання. У силабусі мають бути сформульовані 

вимірювані цілі (результати навчання), які викладач ставить перед своєю 

дисципліною. Зі змісту силабусу здобувач освіти 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 / 

аспірант, вивчаючи цей курс.  

Силабус створюється для здобувачів вищої освіти. Призначення цього 

документу – пояснити здобувачам вищої освіти суть дисципліни, дати їм 

змогу розподіляти час, сили, інтенсивність своєї самостійної роботи. 
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1.4. Силабус розробляється на основі робочої програми навчальної 

дисципліни і повністю їй відповідає. 

1.5. Відповідальність за своєчасність розроблення, якість підготовки 

та оформлення силабусу покладається на викладача,  відповідального за 

курс (освітню компоненту). Якщо навчальна дисципліна закріплена в 

навчальному плані за декількома кафедрами, то силабус розробляється 

авторським колективом кафедр. 

1.6. Рекомендований обсяг силабусу – 4 листи, до 10 000 знаків з 

пробілами. 

1.7. Час, витрачений науково-педагогічним працівником на підготовку 

силабусу, враховується як методична робота індивідуального плану роботи 

викладача. 

 

2. СТРУКТУРА СИЛАБУСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. До структури силабусу входять такі елементи (Додаток 1): 

 назва дисципліни; 

 спеціальність; 

 освітня програма; 

 освітній рівень; 

 обов’язковість дисципліни; 

 факультет; 

 кафедра; 

 інформація про викладача; 

 загальна інформація про освітню компоненту (дисципліну): мета, 

формат, специфічні результати навчання і форми їх контролю, обсяг і 

форми контролю, вимоги викладача, умови зарахування; 

 відповідність стандарту освіти і освітній програмі: компетенції,  

програмні результати навчання; 
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 структура освітньої компоненти (дисципліни): модулі, лекції, ЛПЗ, 

самостійна робота; 

 рекомендовані основна література та методичні матеріали; 

 короткий опис системи оцінювання; 

 норми академічної етики та доброчесності. 

2.2. Мета навчальної дисципліни – бажаний кінцевий результат 

формування специфічних компетентностей у здобувача освіти.  

2.3. Умови зарахування – ті знання та навички, якими повинен 

володіти здобувач вищої освіти, щоб приступити до вивчення дисципліни, 

перелік необхідних попередньозасвоєних дисциплін.  

2.4. Представлення структури освітньої компоненти має повністю 

відповідати актуальній робочій програмі навчальної дисципліни 

(компоненти), включаючи обсяг, назви модулів та тем занять тощо. 

2.5. Рекомендовані основна література та методичні матеріали – 

основні інформаційні джерела, які пропонуються здобувачам вищої освіти 

для вивчення навчальної компоненти, як вітчизняні, так і найкращі 

зарубіжні видання. Також електронні адреси сайтів, матеріали яких можуть 

бути використані. Нумерація літератури наскрізна. 

2.6. Система оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах 

об’єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації. 

Накопичувальна бально-рейтингова система є основним елементом 

управління навчальним процесом і призначена для регулярного оцінювання 

якості його результатів. Накопичувальна бально-рейтингова система 

оцінювання успішності дозволяє здобувачам вищої освіти як автономним і 

відповідальним суб’єктам освітнього процесу усвідомити необхідність 

систематичної роботи, своєчасно оцінити стан своєї роботи та вносити 

корективи, розвивати здібності здобувачів вищої освіти до самооцінки як 

засобу саморозвитку і самоконтролю. Розділ «Система оцінювання» 

повинен пояснювати загальний принцип нарахування балів і містити 
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електронне посилання на нормативний документ, в якому детально 

роз’яснено систему оцінювання, яка застосовується на освітній компоненті.  

2.7. Норми академічної етики та доброчесності. Викладання 

навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності ‒ 

сукупності етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. Загальні норми 

академічної доброчесності регулюються відповідною внутрішньою 

нормативною базою Університету.  

 

3. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ОНОВЛЕННЯ 

(УДОСКОНАЛЕННЯ) СИЛАБУСУ 

Силабуси навчальних дисциплін затверджуються після попереднього 

розгляду на засіданні кафедри чи міжкафедральному засіданні, про що 

вказується у протоколі. Для викладання силабусів на офіційний сайт 

Університету з метою ознайомлення зацікавлених осіб (в першу чергу 

здобувачів освіти) необхідно надати витяг з відповідного протоколу 

засідання кафедри. 

Силабус навчальної дисципліни оновлюється (удосконалюється) за 

необхідністю, але він повинен відповідати актуальній освітній програмі та 

ресурсним умовам. Підставою для оновлення силабусу можуть виступати: 

- зміни в робочій програмі; 

- зміни в нормативних документах; 

 - ініціатива і пропозиції гаранта освітньої програми та / або 

викладачів дисципліни;  

- ініціатива здобувачів освіти шляхом звернення до гаранта освітньої 

програми, завідувача кафедри, відповідального викладача тощо;  

- аналіз результатів оцінювання знань студентів з навчальної 

дисципліни;  
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- об'єктивні зміни інфраструктурного, кадрового характеру і / або 

інших ресурсних умов реалізації силабусу;  

- результати опитування студентів про враження від вивчення 

навчальної дисципліни.  

 

 

 

 

 



8 

 

Додаток 1. 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

РОЗРОБНИКИ:  

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ В 

ДЕРЖАВНОМУ БІОТЕХНОЛОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ /Ю.О.Васильєва,  

А.І.Дидикіна,  О.В.Коляда //  Державний біотехнологічний 

університет – м. Харків, 2022 р. – 10 стор.  

 

 

 


