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ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ ПЛОЩИНИ

Концепція формування силабусу
як документу для здобувача вищої 

освіти.

Компоненти силабусу. 
Дидактичні і технічні вимоги до 

підготовки.

Практики з  формування 
силабусів.

Методика підготовки силабусу. 

Критерії оцінювання якості 
силабусу. 



РОБОЧА ПРОГРАМА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ : 

ВИМОГИ ДНМУ 

Робочі програми ДНМУ
➢ опис навчальної дисципліни;

➢ мета та завдання навчальної дисципліни; 

➢ програмні компетентності;

➢ результати навчання за дисципліною; 

➢ структура навчальної дисципліни; 

➢ програма навчальної дисципліни; 

➢ контроль навчальних досягнень, а саме система оцінювання навчальних

досягнень студентів, завдання для самостійної роботи та критерії

оцінювання; форми проведення модульного контролю та критерії

оцінювання; форми проведення семестрового контролю та критерії

оцінювання, орієнтовний перелік питань для семестрового контролю; шкала 

відповідності оцінок; 

➢ навчально-методична картка дисципліни; 

➢ рекомендовані джерела: основна (базова) та додаткова література; 

➢додаткові ресурси.



СИЛЛАБУС (СИЛАБУС) (ЛАТ. 

SYLLABUS - ПЕРЕЛІК)

«A syllabus is your guide to a course and what will be expected of you in the 

course. Generally it will include course policies, rules and regulations, 

required texts, and a schedule of assignments. A syllabus can tell you nearly 

everything you need to know about how a course will be run and what 

will be expected of you.»

Силабус - це ваш путівник курсом і те, що від вас 

очікуватимуть на курсі. Як правило, включає політику 

курсу, правила та норми, необхідні тексти та графік 

завдань. 
Програма може розповісти вам майже все, що вам потрібно знати 

про те, як буде проводитись курс і що від вас очікуватимуть .

Stanford Undergrad “What is a Syllabus?”

https://undergrad.stanford.edu/advising/student-guides/what-syllabus



СИЛАБУС : ВИЗНАЧАЄМО КОНЦЕПЦІЮ

персоніфікована програма викладача для навчання ЗВО 
з кожного компоненту ОП (дисципліни), що оновлюється

на початок кожного навчального року.

Програма дисципліни (Syllabus) ‒ навчальна програма, що

включає в себе опис дисципліни, цілі і завдання дисципліни, 

короткий зміст, теми і тривалість їх вивчення, завдання

самостійної роботи, час консультацій, розклад перевірок знань

студентів, вимоги викладача, критерії оцінки знань студентів і 

список літератури



СИЛАБУС: ДОКУМЕНТ, ЯКИЙ 

ГОТУЄТЬСЯ ДЛЯ СТУДЕНТА

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)

Призначення документу: Пояснити ЗВО суть і 
форму курсу (дисципліни) 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти:

силабус – це документ, в якому роз’яснюється взаємна 

відповідальність викладача і студента 



СИЛАБУС  : КОМПОНЕНТИ

Процедури і політики
курсу

(зокрема політика
академічної

доброчесності)

Зміст навчання

Оцінювання (критерії засвоєння окремих його
елементів, шкала)

Титул

Очікувані результати
навчання

Призначення і анотація дисципліни – місце
даної дисципліни в програмі навчання; мета 

курсу

Організація
навчання.

Методи навчання 

Календар
виконання завдань

Опис 
дисципліни

Інформація про 
лектора\викладачів



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

назва
дисципліни, 
нормативна\
вибіркова, 
кількість
кредитів,  

форма 
контролю

Розподіл годин 
та занять 

(аудиторні, 
самостійна

робота)

Інформація про 
розробників
силабусу та 
викладачів : 

контакти, 
профіль

Інструменти
комунікації зі
студентами



ІНСТРУМЕНТИ КОМУНІКАЦІЇ ЗІ 

СТУДЕНТАМИ

e-learning сервіс Google 

Classroom (розміщення та 

обмін навчальним 

матеріалом, графік 

виконання навчальних 

завдань тощо).  ЩО САМЕ?

❖ Telegram/Viber (особиста комунікація зі

студентами, надання зворотного зв’язку

студентам стосовно навчальних завдань,

надання рекомендацій, порад та зауважень).

❖ Електронна пошта (для ЧОГО??).



ТИТУЛ (шаблон -пропозиція для включення у 

Положення





Чому варто 
вивчати 

дисципліну

Анотація 
дисципліни

Процедури і 
політики

курсу

Політика
академічної
доброчесності

Для чого
можуть бути 
корисними

набуті
знання та 
навички?

Програмні 
результати 
навчання



ЗМІСТ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

МЕТОДИЧНИЙ ГАЙД ЗДОБУВАЧА

Зміст модулів

Тематичний план лекцій

Програми семінарів \
практикумів \ лабораторних 

робіт

Завдання для семінарських\
практичних \ лабораторних робіт.    

Календар виконання

Інформаційні матеріали до 
лекцій

Методичні вказівки до 
підготовки завдань для СР

Завдання для модульного 
контролю

ЗМІСТ - це структура, зміст і обсяг 
навчальної інформації, засвоєння якої 

забезпечує навчальна дисципліна



ОЦІНЮВАННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ

❑Оцінювання поточних результатів

❑Оцінювання за модулем

❑Оцінювання завдань для самостійної роботи 

❑Оцінювання заліку (іспиту)

❑Підсумкове оцінювання результатів

❑Можливі бонуси за виконання додаткових 

(творчих) робіт або завдань підвищеної 

складності 



ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Основні джерела

• Оформлювати

літературу за 

вимогами

http://lib.znau.edu.ua/jirbi

s2/images/phocagallery/20

17/Pryklady_DSTU_8302

_201 5.pdf
Електронні ресурси і 

матеріали

http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/phocagallery/2017/Pryklady_DSTU_8302_201 5.pdf


Додаткові компоненти

Пререквізити дисципліни – це знання 
та навички, якими повинен володіти 

здобувач вищої освіти, щоб приступити 
до вивчення дисципліни або перелік 
освітніх компонентів, які передували 

вивченню дисципліни. 

Постреквізити дисципліни –
дисципліни (модулі дисциплін), для 

вивчення яких потрібні знання, уміння і 
навички, що здобуваються після 

закінчення вивчення даної дисципліни.



❑ Короткий опис модулів / тем, якщо вони закриті 

для перегляду на онлайн платформі

❑ Поради для успішного вивчення дисципліни

❑ Технічні вимоги, наприклад, наявність 

навушників, мікрофону, веб-камери; за потреби, 

встановлення спеціального застосунку чи 

програми

❑ Інформація про те, де можна отримати технічну, 

організаційну та психологічну підтримку

Розділи, які варто додати для змішаного / 

дистанційного навчання:



Друк: текстовий редактор – Microsoft Office 2010 чи новіші версії. 

Розмір аркушу: (А4). Поля: верхнє, ліве, праве, нижнє – 1,5 см.

Розміри шрифтів: “Times New Roman” (для назв розділів – 14 кегль, 

великі літери, жирний; для заголовків підрозділів в тексті – 12 кегль, 

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

джерел – 14 кегль, звичайний). 

Текст друкується через 1 інтервал і вирівнюється по ширині аркуша. 

Між назвами розділів, підрозділів, основним текстом і переліком джерел 

робиться додатковий одинарний інтервал (потрібно додатково натиснути 

клавішу Enter). 

Абзацний відступ від основного тексту – 1,0 см. 

Назви розділів вирівнюються по центру сторінки. Перед і після 

таблиць робиться додатковий одинарний інтервал. 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО 

ОФОРМЛЕННЯ СИЛЛАБУСУ 



Електронний: текстовий редактор Google 

Документ. 

Усі технічні вимоги аналогічні друкованій 

версії. Наявність електронного варіанту 

силлабусу є обов’язковою. 

Силлабус у форматі Google Docs та PDF 

повинен зберігатися у відповідній папці кафедри 

на корпоративному Google Диску, з відкритим 

доступом (“Усі користувачі Інтернету, які мають 

це посилання, можуть переглядати”)

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО 

ОФОРМЛЕННЯ СИЛЛАБУСУ 



ПРИКЛАДИ    ОФОРМЛЕННЯ  

СИЛАБУМІВ

NB!!!    Приклади є авторськими ідеями і 

реалізовані на практиці.  

Необхідно дотримуватися принципів академічної 
доброчесності  



























Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання:

НАПРИКЛАД

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:

НАПРИКЛАД

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в 

т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 

реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу

Політика щодо 

відвідування:

НАПРИКЛАД

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету)

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ







До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали

усі передбачені навчальним планом з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при

вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Студенту, який з

поважних чи без поважних причин мав пропуски навчальних занять, дозволяється

відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну.

Форми підсумкового контролю є стандартизованими і включають перевірку

теоретичної та практичної підготовки.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час складання

підсумкового модульного контролю, становить 80.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав

не менше 60% від максимальної суми балів за ПМК (тобто, не менше 48 балів).

Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як середнє

арифметичне кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за усі модулі

ділиться на кількість модулів дисципліни).

ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ 

СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ ТА 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ











Визначаємо 
дисципліну 
(компонент 

ОП), 
спеціальність

Виписуємо 
компетентності, 

які 
пропонуються

в ОП

ОП 21

Виписуємо 
результати 
навчання

ПРОЄКТУЄМО СИЛАБУС
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Знання

Зн1 Спеціалізовані 

концептуальні 

знання, що 

включають сучасні 

наукові здобутки у 

сфері професійної 

діяльності або галузі 

знань і є основою 

для оригінального 

мислення та 

проведення 

досліджень

Зн2 Критичне 

осмислення проблем 

у галузі та на межі 

галузей знань

Уміння/навички

Ум1 Спеціалізовані 

уміння/навички розв’язання 

проблем, необхідні для проведення 

досліджень та/або провадження 

інноваційної діяльності з метою 

розвитку нових знань та процедур

Ум2 Здатність інтегрувати знання 

та розв’язувати складні задачі у 

широких або 

мультидисциплінарних контекстах

Ум3 Здатність розв’язувати 

проблеми у нових або незнайомих 

середовищах за наявності 

неповної або обмеженої 

інформації з урахуванням аспектів 

соціальної та етичної 

відповідальності

Комунікація

К1 Зрозуміле і 

недвозначне 

донесення 

власних знань, 

висновків та 

аргументації до 

фахівців і 

нефахівців, 

зокрема, до 

осіб, які 

навчаються

К2 Використання

іноземних мов 

у професійній 

діяльності

Відповідальність та 

автономія

АВ1 Управління 

робочими або 

навчальними процесами, 

які є складними 

непередбачуваними та 

потребують нових 

стратегічних підходів

АВ2 Відповідальність за 

внесок до професійних 

знань і практики та/або 

оцінювання результатів 

діяльності команд і 

колективів

АВ3 Здатність 

продовжувати навчання з 

високим ступенем 

автономії

Загальні компетентності

ЗК1 Зн1 Ум2 АВ1

ЗК2 Ум3 К1 АВ2

ЗК3 Зн1 Ум1 АВ1

ЗК4 Зн1 Ум2 АВ3

ЗК5 Зн1 Ум1 К1 АВ1

ЗК6 К1, К2

МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ВИЗНАЧЕНИХ СТАНДАРТОМ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЕСКРИПТОРАМ НРК





Освітня програма передбачає набуття здобувачами 

вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що 

відповідають заявленим цілям

Від ЗВО очікуються відповіді на такі
питання: 

Яким чином зміст освітніх компонентів сприяє
набуттю соціальних навичок (soft skills)? 

Які форми та методи навчання сприяють набуттю
соціальних навичок (soft skills)? 

Варто навести конкретні відповідні навички. 

Чим обґрунтовується акцент на тих або інших
соціальних навичках у межах дисципліни?



https://www.facebook.com/Psyhologist/posts/2331794023566206/





МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ 

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ





Таблиця 3

Матриця відповідності програмних результатів 

навчання, освітніх компонентів, методів навчання 

та оцінювання



ЩО маємо враховувати при виборі методів?

Чому маємо обрати такі методи ?

ДЗПН 5      НАЗВА

ПРН1 Демонструвати вміння

ПРН 2 Аналізувати інформацію,

отриману в результаті

ПРН 5 Визначати переваги та

недоліки

ПРН 10 Аргументувати

інформацію для прийняття

рішень

Словесні методи (тематичні і 
проблемні лекції, пояснення, 

робота з нормативними 
документами)

Наочні методи (ілюстрації, 
демонстрації)

Ситуаційного
моделювання

Розв’язання практичних
завдань

Комунікативні

(дискусії, бесіди, обмін 
думками)



Методи навчання

словесні (тематичні лекції,  коментування,  
розповіді-описи, робота з нормативними 
документами), 

наочні (ілюстрації, демонстрації),

практичні (розв’язання проблемних 
навчальних ситуацій) 

проєкти, ситуаційного 
моделювання

дослідницькі 

комунікативні (дискусії, бесіди, ділові 
ігри). 



.

▪ Ваш силабус добре стуктурований, в ньому легко орієнтуватися;

▪ Тон викладу позитивний, виражає повагу та привітність;

▪ Ваш силабус звертається до студента, як до людини, яка вміє і хоче

навчатись;

▪ Описує очікування від учасників процесу та їх відповідальність;

▪ Чітко комунікує очікувані результати навчання та впевненість, що

студенти можуть досягти їх через відповідальне навчання;

▪ Є повна інформація про те, які види діяльності будуть оцінюватись

і за якими критеріями;

▪ Оцінювання безпосередньо пов'язане з очікуваними результатами

навчання;
Ольга Бершадська. http://gohigher.org/syllabus_advice

Чекліст, який допоможе вам зрозуміти, чи ваш 

силабус орієнтований на навчання



Чекліст, який допоможе вам зрозуміти, чи ваш 

силабус орієнтований на навчання

❑ Описує і сумативне (підсумкове оцінювання), і формувальне

оцінювання (наприклад, групові завдання, само-оцінювання,

взаємооцінювання);

❑ Прописана можливість отримати додаткові бали (за наявності);

❑ Описує, як часто ви плануєте надавати зворотний зв'язок щодо

виконаних завдань;

❑ Повідомляє, як отримати доступ до оцінок впродовж семестру;

❑ Описує, в яких завданнях є можливість врахувати зауваження,

переробити і покращити оцінку;

❑ Надає інформацію як з вами можна зв'язатися;

❑ Доступний з самого початку курсу!

Ольга Бершадська. http://gohigher.org/syllabus_advice

assessmentevaluation
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