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З метою встановлення взаємної відповідальності викладача і студента та 

ефективної організації освітнього процесу протягом вивчення курсу дисциплін 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Методичні рекомендації до складання силабусів 

навчальних дисциплін у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини 

«Україна» (Додаток 1). 

2. Керівникам навчально-виховних підрозділів ознайомити науково-

педагогічних та педагогічних працівників із методичними рекомендаціями до 

складання силабусів навчальних дисциплін. 

3. Науково-педагогічним та педагогічним працівникам розробити 

українською мовою силабуси навчальних дисциплін, які викладаються в І і ІІ 

семестрі 2020–202 1 н. р., розмістити їх на сайті Інтернет-підтримки 

дистанційного навчання як елемент електронного курсу та надіслати на пошту 
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студентами, розробити англійською мовою силабуси навчальних дисциплін, які 

викладаються в І і ІІ семестрі 2020–2021 н. р., розмістити їх на сайті Інтернет-

підтримки дистанційного навчання як елемент електронного курсу та надіслати на 

пошту відділу методичної роботи nmviddil@ukr.net до 15 листопада 2020 року та 

10 лютого 2021 року відповідно. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на Коляду О. П., проректора 

з навчально-виховної роботи. 
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Додаток 1 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ №161  

від 07.10.2020 р. 

 

 

Методичні рекомендації до складання силабусів навчальних 

дисциплін у Відкритому міжнародному університеті розвитку 

людини «Україна» 
 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Методичні рекомендації розроблені на основі вивчення досвіду зарубіжних і вітчизняних 

ЗВО. В умовах переходу до єдиної європейської системи зарахування навчальних досягнень 

студентів кожен викладач ЗВО зобов’язаний створити комплекс оновленого навчально-

методичного забезпечення, зокрема силабус – навчальну програму з дисципліни для студента.  

Силабус – це документ, у якому роз’яснюється взаємна відповідальність викладача і 

студента. Він допомагає викладачеві ефективно організувати роботу протягом курсу, а 

студентам – точно знати, чого очікувати. 

У силабусі висвітлюються процедури (зокрема, щодо крайніх термінів і принципів 

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

календар його виконання. У силабусі повинні озвучуватися цілі, 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 

«набування практичних навичок» до компетентностей, які може засвоїти студент, вивчаючи цей 

курс. Силабус включає в себе анотацію курсу, мету (компетентності), перелік тем, матеріали 

для читання, правила щодо зарахування пропущених занять та інше. 

Силабус – це контракт (пропозиція з умовами): 

- відповідальності викладача і студента; 

- процедури і політики курсу; 

- змісту курсу + календаря виконання; 

- оцінювання; 

- політики академічної доброчесності. 

Призначення документа: 

Пояснити студентові суть і форму курсу (дисципліни): 

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

оцінювання…) 

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

- Що буде результатом навчання? 

Мета навчання: 

- освіта – це засіб набуття компетентностей; 

- через навчання студент здобуває спроможність щось виконувати, чого б без освіти не 

зміг; 

- спроможність (компетентність) формулюється термінами, які не обов’язково 

відображають вимогу конкретної професії. 

Компетентність визначається як набута в процесі навчання інтегральна здатність 

особистості, яка складається зі знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно 

реалізовуватися на практиці. Компетентність – це динамічна комбінація знань, умінь і 



практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 

морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та 

подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти. 

 

 

ІІ. СТРУКТУРА СИЛАБУСУ 

 

1. Титульна сторінка. 

2. Інформація про викладача та допоміжних осіб. 

3. Опис навчальної дисципліни. 

4. Передреквізити і постреквізити навчальної дисципліни. 

5. Мета, завдання, зміст вивчення дисципліни. 

6. Структура вивчення навчальної дисципліни. 

7. Форми і методи навчання. 

8. Список літератури. 

9. Самостійна робота студентів. 

10. Контроль і оцінка якості навчання. 

11. Політика навчального курсу. 

 

1. Титульна сторінка (назва закладу вищої освіти, назва дисципліни, освітня програма, 

рівень вищої освіти, спеціальність, галузь знань, затвердження). 

 

2. Інформація про викладача та допоміжних осіб (прізвище, ім’я, по батькові, 

науковий ступінь, вчене звання, посада). 

 

3. Опис навчальної дисципліни. 

Назву навчальної дисципліни слід вносити в силабус у чіткій відповідності з 

уніфікованим (для обов’язкових дисциплін) і робочим (для вибіркових дисциплін) навчальним 

планом за спеціальністю відповідно до освітньої програми. 

Кожна навчальна дисципліна в робочому навчальному плані повинна мати унікальну 

назву. 

Кількість кредитів вказується відповідно до уніфікованого і робочого навчального плану, 

освітньої програми. 

 

4. Передреквізити і постреквізити навчальної дисципліни. 

Передреквізити (Prerequisite) – дисципліни, що містять знання, вміння і навички, 

необхідні для освоєння дисципліни, що вивчається. 

Рекомендується не тільки вказати перелік дисциплін, що випереджають вивчення даної 

дисципліни, а й при змозі перерахувати назви тем, конкретні знання й уміння, володіння якими 

істотно полегшить засвоєння запропонованої дисципліни. 

Постреквізити (Postrequisite) – дисципліни, для вивчення яких потрібні знання, уміння 

і навички, що здобуваються після закінчення вивчення даної дисципліни. 

 

5. Мета, завдання, зміст вивчення дисципліни. 

У силабусі необхідно досить чітко відповісти на питання: «Чому потрібно вивчити цю 

дисципліну під час здобуття освіти з тієї чи іншої спеціальності?». 

Мета навчальної дисципліни – це: 

1) заздалегідь усвідомлений і запланований результат освітньої діяльності студентів; 

2) результат взаємодії викладача і студента, що формується у свідомості викладача у 

вигляді узагальнених уявлень, відповідно до яких відбираються і співвідносяться завдання і всі 

інші компоненти освітнього процесу; 

3) перелік компетентностей, які формує ця дисципліна. 



Слід визначати і формулювати таку мету, у якій відображатимуться зміни в стані 

студента після вивчення даної дисципліни. Наприклад, зміни в рівні знань (теоретичні курси), 

ступені сформованості практичних умінь (практично орієнтовані курси), у світогляді студентів 

(цикл загальної підготовки) тощо. 

Мету навчання рекомендується формулювати так, щоб була можливість виміряти 

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

сформувати ... тощо). 

Завдання – це конкретне вираження мети, що відображає, з чим знайомить, чого навчає, 

що виробляє і розкриває дана дисципліна. Завдання – це своєрідні підцілі (мініцілі), реалізація 

яких дозволить зрештою досягти заявленої мети. 

Мета і завдання формулюються відповідно до типової навчальної програми (для 

обов’язкових дисциплін) і робочої навчальної програми (для вибіркових дисциплін). Слід 

насамперед підкреслити, що формулювати мету і завдання треба діагностично. Діагностично 

поставлені мета і завдання повинні описувати не абстрактні дії (дати ..., розв’язувати ... тощо), а 

конкретні результати того, хто навчається (знати, розуміти, застосовувати тощо). 

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 обов’язкової навчальної дисципліни неодмінно має відповідати 

стандарту, типовій (при наявності) і робочій навчальній програмі, а для вибіркових дисциплін – 

вимогам освітньої програми закладу вищої освіти. Крім того, зміст навчальної дисципліни, 

відбитий у силабусі, має відповідати логіці освітнього процесу та системі професійної 

підготовки. 

Визначати зміст навчальної дисципліни в силабусі рекомендується в лаконічній формі, 

відображаючи найпривабливіші для студентів і важливі з точки зору професійної підготовки 

теми. Слід наголосити, що в умовах кредитної системи навчання зміст навчальної дисципліни в 

силабусі служить орієнтовною основою для вибору викладача, а для вибіркових дисциплін – 

самої дисципліни і викладача. 

Засвоєння змісту навчальної дисципліни – це той кінцевий результат або в сучасній 

термінології компетентності, які повинні бути сформовані під час безпосередньої (аудиторні 

заняття, СРС) або опосередкованої взаємодії з викладачем (СРС, робота з навчально-

методичним комплексом і літературою з дисципліни, програмним і мультимедійним 

супроводом тощо). 

У реальному освітньому процесі ЗВО результатом навчання є компетентності, знання, 

уміння, навички в межах тієї чи іншої професії, розвиток творчої діяльності та ставлень. 

Компетентності – це практичне застосування знань, умінь і навичок, набутих у процесі 

навчання. 

Знання в педагогічному сенсі – 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. 

Уміння – це «знання в дії», тобто володіння способами застосування знань на практиці.  

Навички – це вміння, доведені до автоматизму внаслідок багаторазового повторення. 

Навичка складається із простих прийомів діяльності, але при виробленні навичок обов’язково 

потрібен контроль і регулювання з боку викладача. 

Ставлення включають у себе оцінні судження та емоційні враження від різних боків 

життя і діяльності. 

Творча діяльність забезпечує зародження нових знань, умінь, навичок і ставлень. 

 

6. Структура вивчення навчальної дисципліни. 

У плані вивчення дисципліни рекомендується формулювати теми з орієнтацією на зміст 

типової та / або робочої навчальної програм. Слід підкреслити, що під час вивчення дисципліни 

студенти мають право очікувати реалізації саме того змісту, який був заявлений при виборі 

дисциплін (якщо це – вибіркова дисципліна). 



У зв’язку з цим у циклі вибіркових дисциплін і плані вивчення дисципліни 

рекомендується формулювати теми максимально наближено до прогнозованої реалізації. 

Цілком очевидно, що формулювання вибіркових дисциплін у робочих навчальних 

планах і силабусі повинні не тільки викликати інтерес студентів під час вибору дисципліни, а й 

мотивувати їхню майбутню навчально-пізнавальну діяльність. 

У плані вивчення дисциплін зазначаються форма і методи навчання з кожної теми 

навчальної дисципліни. 

 

7. Форми і методи навчання. 

У розділі «Форми і методи навчання» узагальнюється інформація про форми і методи 

навчання під час вивчення відповідної дисципліни, зазначені в плані вивчення дисципліни. 

Найбажаніші форми організації навчання – це проблемні й оглядові лекції, активні 

семінари, лабораторні заняття, ділові ігри, тренінги, заняття із застосуванням комп’ютерної та 

телекомунікаційної техніки тощо. 

Слід підкреслити, що методи навчання, які застосовуються на заняттях, повинні істотно 

відрізнятися від традиційних репродуктивних методів. Це повинні бути методи, спрямовані на 

формування активної позиції того, хто навчається, в освітньому процесі (не його вчать, а він 

вчиться). Перевагу рекомендується віддавати продуктивним методам: проблемний виклад, 

частково-пошукові та дослідницькі методи, презентації, кейс-стаді, тренінги та ділові ігри, 

бесіди і дискусії, робота в інтернет-класі – електронні лекції, семінари, лабораторні роботи, 

дистанційні консультації та інше, спрямовані на активізацію і стимулювання навчально-

пізнавальної діяльності студентів. 

Використовуються студентоцентрований, проблемно-орієнтований, діяльнісний, 

комунікативний, професійно орієнтований, міждисциплінарний підходи до навчання. 

Навчання здійснюється під час лекційних, практичних і семінарських занять, 

факультативів, самостійної позааудиторної роботи (профільні предмети, спеціальні курси) з 

використанням сучасних інформаційних технологій навчання, консультацій із викладачами. 

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи занять: формування 

компетентностей, розвитку компетентностей, перевірки та/або оцінювання досягнення 

компетентностей, корекції основних компетентностей, комбіновані заняття. Також формами 

організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, заняття-семінари, 

конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні заняття (заняття «дискусійна 

група», заняття з навчанням одних студентів іншими), інтегровані заняття, проблемні заняття, 

відеозаняття, пресконференції, ділові ігри тощо. 

Методи організації та здійснення навчальної діяльності – це сукупність методів, 

спрямованих на передачу і засвоєння знань, формування умінь і навичок: словесні, наочні і 

практичні методи навчання. 

Для формувань умінь та навичок застосовуються такі методи навчання: 

- вербальні/словесні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж); 

- наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація); 

- практичні (різні види вправляння, виконання графічних робіт, проведення 

експерименту, практики); 

- пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний, який передбачає 

пред’явлення готової інформації викладачем та її засвоєння студентами; 

- репродуктивний, в основу якого покладено виконання різного роду завдань за зразком; 

- метод проблемного викладу; 

- частково-пошуковий або евристичний; 

- дослідницький. 

 

8. Список літератури. 

У списку літератури рекомендується виділяти літературу для обов’язкового і 

додаткового вивчення. Список основної та додаткової літератури (80 % базової літератури за 

останні 5 років, оформлення згідно з 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. 

Список літератури повинен містити джерела, наявні в бібліотеці та електронній 

бібліотеці університету (або у вільному доступі в Інтернет). 

 

9. Самостійна робота студентів. 

Самостійна робота студентів (СРС) стає основною формою організації навчання, яка 

виражається у співвідношенні аудиторної та самостійної роботи. 

Самостійна робота студента – це робота за певним переліком тем (завдань), відведених 

на самостійне вивчення, забезпечених навчально-методичною літературою (навчально-

методичними комплексами, навчально-методичними посібниками) та рекомендаціями, 

контрольована у вигляді тестів, контрольних робіт, колоквіумів, рефератів, творів і звітів та ін. 

Ефективність СРС залежить від багатьох факторів: 

- якість навчально-методичного забезпечення (НМК, навчально-методичні посібники, 

збірники завдань для СРС та ін.); 

- мотивація студентів; 

- уміння працювати самостійно; 

- володіння навичками роботи із джерелами інформації – друковані джерела, Інтернет 

тощо; 

- організація СРС та ін. 

Частина СРС обов’язково повинна виконуватися під керівництвом викладача: 

консультації щодо найскладніших питань навчальної програми, виконання модульних завдань, 

курсових проєктів (робіт), контроль семестрових робіт, звітів та інших видів завдань СРС. 

Завдання для СРС можуть бути найрізноманітнішими: робота з підручником, довідковою 

літературою, першоджерелами, тобто робота з книгою з оформленням результату у вигляді 

реферату, есе, повідомлення, анотації, рецензії, твору та ін.; спостереження за предметами, 

процесами, явищами з метою їх опису; розробка наукового проєкту – написання курсової чи 

дипломної, випускної кваліфікаційної, магістерської роботи (проєкту), наукової статті, наукової 

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

електронними носіями інформації – електронні підручники, медіатека, аудіотека та ін.; участь у 

конференціях, наукових семінарах, симпозіумах і т.д.; експериментальна робота в лабораторії 

або під час практики; розв’язання задач і виконання вправ, творче застосування знань і вмінь, 

конструювання та ін. 

Для успіху СРС необхідно виконати такі умови: 

- мета завдань для СРС повинна бути зрозумілою для студентів; 

- завдання для СРС повинні бути доступними, містити алгоритми їх виконання та 

методичні рекомендації; 

- форма контролю, критерії оцінки і терміни здачі СРС повинні бути чітко визначені і 

заздалегідь відомі студентам тощо. 

Для успішної організації СРС виняткове значення має забезпечення студентів 

підручниками, навчальними посібниками, навчально-методичними розробками, навчально-

методичними комплексами, силабусами, навчально-методичними посібниками (серед них і 

електронні версії) тощо. 

 

10. Контроль і оцінка якості навчання. 

Контроль успішності студентів із кожної навчальної дисципліни поділяється на 

поточний і підсумковий. 

Для ефективної перевірки рівня засвоєння студентами знань, умінь і навичок із 

навчальної дисципліни використовують різні методи і форми контролю: 

1) метод усного контролю: основне запитання, додаткові, допоміжні; запитання у вигляді 

проблеми; індивідуальне, фронтальне опитування і комбіноване; 

2) метод письмового контролю; 



3) метод тестового контролю; 

4) метод графічного контролю; 

5) метод програмованого контролю. 

Поточний контроль успішності студентів – це систематична перевірка знань 

студентів, яка проводиться викладачем, що веде дисципліну, безпосередньо під час її вивчення 

на поточних заняттях відповідно до розкладу та робочої програми. Його мета – систематична 

перевірка розуміння та засвоєння теоретичного навчального матеріалу, уміння використовувати 

теоретичні знання при виконанні практичних завдань тощо. 

Можливості поточного контролю надзвичайно широкі: мотивація навчання, 

стимулювання навчально-пізнавальної діяльності, диференційований підхід до навчання, 

індивідуалізація навчання тощо. 

У робочій навчальній програмі дисципліни, а при потребі і в 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 які 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. У 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 із метою оцінки 

якості освоєння ними програми навчальної дисципліни, що проводиться в період проміжної 

атестації у формі іспиту (якщо дисципліна вивчається упродовж 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 складання іспитів або заліків відповідно до 

освітньої програми, індивідуального плану студента і робочого навчального плану, 

розроблених на основі стандарту спеціальності. 

На цьому етапі підводиться, зазвичай, підсумок вивчення дисципліни, визначаються 

можливості переходу до наступного етапу навчання. 

Підсумковий контроль у формі заліку здійснюється після завершення вивчення всіх тем 

модуля на останньому контрольному занятті, у формі іспиту – за розкладом заліково-

екзаменаційної сесії. Форми проведення підсумкового контролю мають включати контроль 

теоретичної та практичної підготовки. 

Розділ «Контроль і оцінка якості навчання» повинен містити пояснення мінімальної та 

максимальної кількості балів, що присвоюється студентам при засвоєнні дисципліни 

(залікового кредиту), окремо за поточну діяльність та за результатами підсумкового контролю. 

Основні вимоги до оцінки: об’єктивність, гласність і ясність, дієвість, всебічність, 

значимість і авторитетність. 

При заповненні в силабусі пункта «Контроль і оцінка якості навчання» рекомендується 

ясно і чітко визначитись: 

Як планується здійснювати контроль? 



Які форми контролю планується здійснювати? 

Як буде здійснюватися оцінка знань студентів? 

 

11. Політика навчального курсу. 

У розділі «Політика навчального курсу» розміщується інформація про крайні терміни 

складання та перескладання дисципліни, зарахування пропущених занять (лікарняні, 

мобільність і т. д.), вимоги до відвідування, правила академічної доброчесності. 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації в 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. 

 

 

ІІІ. ВИМОГИ ДО ФОРМУВАННЯ СИЛАБУСА* 

 

Друк: текстовий редактор – Word for Windows 6.0 або 7.0.5. 

Розмір аркуша: (А4). 

Поля: верхнє, ліве, праве – 1,5 см, нижнє – 2.0 см. 

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

жирний; для заголовків підрозділів у тексті – 14 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 – 1,25 см. 

Назви розділів вирівнюються по центру сторінки. 

Перед і після таблиць робиться додатковий одинарний інтервал. 

 

*Рекомендації щодо оформлення силабуса стосуються лише одного зразка і жодним 

чином не посягають на академічну свободу викладача. Особливо вітаються прояви творчого 

підходу в бік графічного оформлення силабуса, наприклад, за допомогою інфографіки. 



Додаток 1 

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА» 

 

ІНСТИТУТ / ФІЛІЯ / ФАКУЛЬТЕТ / КОЛЕДЖ 

__________________________________________________________________ 

 

КАФЕДРА (ЦИКЛОВА КОМІСІЯ)  

__________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор  

з навчально-виховної роботи 

________________ О. П. Коляда1 

«____» _______________20___ р. 

 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 
 

 _________            _______________________________________________________ 
                         (шифр і назва навчальної дисципліни) 

освітня програма _____________________________________________________ 
                             (назва освітньої програми) 

освітнього рівня _____________________________________________________ 
                             (назва освітнього рівня) 

освітня програма _____________________________________________________ 
                             (назва освітньої програми) 

освітнього рівня _____________________________________________________ 
                             (назва освітнього рівня) 

 

Обсяг кредитів: _________________ 

Форма підсумкового контролю: ________________________ 
 

 

Київ 20_____ рік 

  

                                                   
1 Для дисциплін спеціальностей 3-го рівня вищої освіти додатково затверджує відповідальна за наукову 

роботу. 

    Для дисциплін, які викладаються в ТВСП, затверджує керівник ТВСП. 



 

ІНФОРМАЦІЯ  

ПРО ВИКЛАДАЧА ТА ДОПОМІЖНИХ ОСІБ 

 

 

Викладач 

 

П.І.Б., посада, науковий ступінь, вчене 

звання викладача 

 

 

Асистент викладача 

 

П.І.Б., посада, науковий ступінь, вчене 

звання асистента 

 

Практики, представники 

бізнесу, фахівці,  

залучені до викладання 

П.І.Б. осіб, залучених до викладання, 

місце роботи, посада, науковий 

ступінь, вчене звання 

 

Профайл викладача 

 

Посилання на сторінку викладача на 

сайті навчально-виховного підрозділу 

 

 

Профайл асистента 

 

Посилання на сторінку асистента 

викладача на сайті навчально-

виховного підрозділу 

 

 

Канали комунікації 

 

Телефон деканату: 

Телефон викладача: 

Електронна пошта: 

Вайбер: 

Кабінет (електронний кабінет): 

 

 

Матеріали до курсу розміщені на сайті 

Інтернет-підтримки навчального 

процесу http://vo.ukraine.edu.ua/ за 

адресою 

 

 

Посилання на курс 

 

 

http://vo.ukraine.edu.ua/


ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, освітній 

ступінь / освітньо-

професійний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Загальний обсяг 

кредитів –  

Галузь знань 

_____________________ 
(шифр і назва) 

Вид дисципліни 

______________________ 
(обов’язкова чи за вибором 

студента) 

Спеціальність  

_____________________ 
(шифр і назва) 

Цикл підготовки  

____________________ 
(загальний чи професійний) 

Модулів –  Спеціалізація 

____________________ 
(назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –  -й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                     (назва) 

Мова викладання, 

навчання та 

оцінювання: 

____________________ 
(назва) 

Семестр 

Загальний обсяг 

годин –  

-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента –  

Освітній ступінь / 

освітньо-професійний 

рівень: 

_____________________ 

 год  год 

Практичні, семінарські 

год год 

Лабораторні 

год год 

Самостійна робота 

год год 

Індивідуальні завдання: 

год 

Вид семестрового 

контролю:  
 



ПЕРЕДРЕКВІЗИТИ: 

 

 

ПОСТРЕКВІЗИТИ: 

 

 

МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: __________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: _____________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

ПЕРЕЛІК ЗАГАЛЬНИХ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ДИСЦИПЛІНА 

 

ЗК 1 _____________________________________________________________________________ 

ЗК 2______________________________________________________________________________ 

ЗК n _____________________________________________________________________________ 

 

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНИХ (ФАХОВИХ) ПРОГРАМНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЄ 

ДИСЦИПЛІНА 

 

СК 1 ____________________________________________________________________________ 

СК 2_____________________________________________________________________________ 

СК n _____________________________________________________________________________ 

 

 

ПЕРЕЛІК ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ДИСЦИПЛІНА 

 

ПРН 1 ____________________________________________________________________________ 

ПРН 2____________________________________________________________________________ 

ПРН n ____________________________________________________________________________ 

 

 

  



СТРУКТУРА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тематичний план 

Назви 
змістових 

модулів і тем 

Розподіл годин між видами робіт 

Форми та 

методи 

контролю 

знань 

денна форма заочна форма 
У

сь
о

го
 

аудиторна 

с.
р

. 

У
сь

о
го

 

аудиторна 

с.
р

. 

у тому числі у тому числі 
л

 

се
м

 

п
р
 

л
аб

 

ін
д

 

л
 

се
м

 

п
р
 

л
аб

 

ін
д

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Назва  

Тема 1. Назва                             
АР: 
СР: 

ІР: 

Тема 2. Назва                              
АР: 

СР: 

Модульний 

контроль 
               

Разом за 

змістовим 
модулем 1 

                            

 

Змістовий модуль 2. Назва  

Тема 1. Назва                             
АР: 
СР: 

Тема 2. Назва                              
АР: 

СР: 

Модульний 
контроль 

               

Разом за 

змістовим 
модулем 2 

                            

 

Усього годин                               

Модуль 2  

ІНДЗ       - -   -       - - -   ІНДЗ: 

Усього годин                              

1. Слід зазначати також теми, винесені на самостійне вивчення. 2. АР – аудиторна робота, СР – 

самостійна робота, ІНДЗ – індивідуальне завдання. 3. Можуть застосовуватися такі форми і 

методи контролю знань, як опитування, письмове завдання для самостійного опрацювання, реферат, 

співбесіда, огляд додаткової літератури, підготовка та проведення презентації, складання кросворда 
за основними термінами теми, контрольна робота, письмове тестування, експрес-тестування, 

комп’ютерне тестування тощо. 

 



ФОРМИ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Список рекомендованої літератури (Список основної та додаткової 

літератури (80 % базової літератури за останні 5 років, оформлення згідно з ДСТУ 

8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 

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

 

 

Основна 
 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

 

Допоміжна 
 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

 

 

Інформаційні ресурси 

(нормативна база, джерела Інтернет, адреси бібліотек тощо) 
 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 



САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

Теми самостійної роботи студентів 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 

Змістовий модуль та теми 

курсу 
Академічний контроль Бали 

Термін 
виконання 

(тижні) 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  

НАЗВА ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ. 

Тема 1.  

(__ год) 
Індивідуальне заняття, залік 5 І-ІІ 

Тема 2.  

(__ год) 
Семінарське заняття, індивідуальне заняття  5 ІІ-ІІІ 

Тема 3.  

(__ год) 

Семінарське заняття, індивідуальне заняття, 

підсумкова модульна контрольна робота 
5 ІV-V 

Всього: __ год Всього: 15 балів 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 

НАЗВА ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ. 

Тема 4.  

(__ год) 
Індивідуальне заняття, залік 5 V-VІ 

Тема 5.  

(__ год) 

Семінарське заняття, підсумкова модульна 

контрольна робота, залік 
5 VІ-VІІ 

Тема 6.  

(__ год) 

Семінарське заняття, індивідуальне заняття, 

підсумкова модульна контрольна робота, 
залік 

5 VІІ-VІІІ 

Всього: __ год Всього: 15 балів 

Разом: ___ год Разом: 30 балів 



КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА ЯКОСТІ НАВЧАННЯ  

 
Оцінювання досягнень 

студента 

Результати навчальної діяльності студентів 

оцінюються за 100-бальною шкалою в кожному 

семестрі окремо. 

За результатами поточного, модульного та 

семестрового контролів виставляється підсумкова 

оцінка за 100-бальною шкалою, національною шкалою 

та шкалою ECTS. 

Модульний контроль: кількість балів, які 

необхідні для отримання відповідної оцінки за кожен 

змістовий модуль упродовж семестру. 

Семестровий (підсумковий) контроль: 

виставлення семестрової оцінки студентам, які 

опрацювали теоретичні теми, практично засвоїли їх і 

мають позитивні результати, набрали необхідну 

кількість балів. 

Загальні критерії оцінювання успішності 

студентів, які отримали за 4-бальною шкалою оцінки 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», 

подано в таблиці нижче. 

Кожний модуль включає бали за поточну 

роботу студента на семінарських, практичних, 

лабораторних заняттях, виконання самостійної 

роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну 

роботу. 

Виконання модульних контрольних робіт 

здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики 

або з використанням роздрукованих завдань. 

Реферативні дослідження та есе, які виконує 

студент за визначеною тематикою, обговорюються 

та захищаються на семінарських заняттях.  

Модульний контроль знань студентів 

здійснюється після завершення вивчення навчального 

матеріалу модуля. 

 



Загальна оцінка з дисципліни: шкала оцінювання національна та ECTS 
 

Оцінка за 100-бальною 

системою 

Оцінка за національною 

шкалою Оцінка за шкалою ECTS 

екзамен залік 

90 – 

100 
відмінно 5 

зараховано 

A відмінно 

82 – 89 добре 4 B добре (дуже добре) 

75 – 81 добре 4 C добре  

64 – 74 задовільно 3 D задовільно  

60 – 63 задовільно 3 Е задовільно (достатньо)  

35 – 59 незадовільно 2 

не 

зараховано 

FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

1 – 34 незадовільно 2 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Оцінка Критерії оцінювання 

«відмінно» 

Ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, 

вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені 

навчальною програмою; за знання основної та додаткової 

літератури; за вияв креативності в розумінні і творчому 

використанні набутих знань та умінь. 

«добре» 

Ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із 

дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння 

основної та додаткової літератури, здатність до самостійного 

поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні 

незначні помилки. 

«задовільно» 

Ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової 

діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою 

літературою, передбаченою навчальною програмою. Можливі 

суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент 

спроможний усунути їх із допомогою викладача. 

«незадовільно» 

Виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 

основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що 

зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. 

Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який 

неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після 

закінчення закладу вищої освіти без повторного навчання за 

програмою відповідної дисципліни. 

 



ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 
Крайні терміни складання та 

перескладання дисципліни 

Перескладання здійснюється відповідно до графіка 

Правила академічної доброчесності Перевірка навчальних робіт на плагіат (згідно з 

«Положенням про академічну доброчесність» і 

«Положенням про запобігання та виявлення 

академічного плагіату в наукових, навчально-

методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах») 

Вимоги до відвідування Пропущені заняття (лікарняні, мобільність і т.ін.) 

можна відпрацювати, виконавши всі завдання, зазначені 

в інструкціях до практичних занять, переслати в 

електронному варіанті на електронну пошту. Здобувачі 

вищої освіти можуть отримати електронні 

презентації лекцій і самостійно ознайомитись із 

матеріалом при об’єктивних причинах пропуску занять. 

 

ПЕРЕВІРЕНО: 

 
(посада, звання) 

_______________________ 

(__________________) 

                                                                              (підпис)                       (прізвище та ініціали)  

________________ 20___ р. 

 



Роз’яснення до написання Силабуса 

Більшість інформації для складання силабуса береться з робочої 

програми навчальної дисципліни (РПНД): титульна сторінка, опис навчальної 

дисципліни (розділ 1 РПНД), мета і завдання навчальної дисципліни (розділ 2 

РПНД), перелік компетентностей і результатів навчання (розділ 3 РПНД), 

структура вивчення навчальної дисципліни (розділ 4.2.1. РПНД), самостійна 

робота студентів (розділ 4.3.6. РПНД), форми і методи навчання (розділ 5 

РПНД), рекомендована література (розділ 7.3. РПНД). 

Сторінка «Вимоги викладача до здобувачів вищої освіти з вивчення 

дисципліни» (розділ 6 РПНД) формується особисто викладачем з урахуванням 

вимог допоміжних осіб (асистента, фахівців, залучених до викладання). Зразок 

наведено в таблиці.  

Викладач має право додавати до Силабуса додаткову інформацію про 

дисципліну та вимоги до неї. 
 



Додаток 2 

SYLLABUS 
 

Open International University of Human Development ‘Ukraine’ 

[введіть назву навчально-виховного підрозділу Університету «Україна» англійською] 

 

[введіть назву дисципліни англійською] 

 

[введіть назву освітньої програми англійською] 

[введіть шифр і назву спеціальності англійською] 

[введіть шифр і назву галузі знань англійською] 

 

INSTRUCTIONAL GOALS (ЦІЛІ НАВЧАННЯ) 

 
[Insert brief overview of what will be covered in the class (Введіть стислий огляд курсу)] 

 
At the end of this course, you will (У результаті вивчення цього курсу Ви будете): [Insert bulleted 

instructional goals below (Нижче введіть очікувані результати навчання)] 

 know (знати)... 

 be able to (бути здатним)...  

 understand (розуміти)... 

  

 

NEEDS AND RESOURCES (ПОТРЕБИ І РЕСУРСИ) 

 
Required Background (Необхідні передумови) 

To successfully complete this course, you must (Щоб успішно пройти цей курс, Ви повинні): 

[Insert bulleted prerequisite skills, instruction, and/or information (Введіть необхідні попередні 

навички, інструкції та / або інформацію)] 

 know (знати)... 

 be able to (бути здатним)...  

 understand (розуміти)... 

 

Required Materials (Необхідні матеріали) 

To successfully complete this course, you will need (Щоб успішно пройти цей курс, Вам 

необхідно): [Insert bulleted list of required materials, including textbook name and author, 

technology availability, and so on as well as easily accessible source of those materials (Вставте 

нумерований список необхідних матеріалів, включаючи назву та автора підручника, 

доступність технологій тощо, а також доступне джерело цих матеріалів)] 

  

  

  
 

Additional Print Resources (Додаткова література) 

[Insert bulleted list of helpful books, articles, and so on (Введіть нумерований перелік 

допоміжної літератури – підручників, статей тощо)] 

  

  

  
 

Online Resources (Інтернет-ресурси) 

[Insert bulleted list of helpful Web sites (Введіть нумерований перелік рекомендованих 

вебсайтів)] 



  

  

  

COURSE SCHEDULE (ГРАФІК НАВЧАННЯ) 

 
[Insert planned course outline – with dates, if possible. Include topics to be covered (and their order), 

scheduled quizzes and exams, long-term assignment due dates, and such special events as field trips and 
guest lecturers (Вставте запланований тематичний план курсу, по можливості з датами. Включіть 

теми, що підлягають висвітленню (та їх порядок), заплановані поточні заходи з оцінювання знань, 

заліки та іспити, терміни виконання довгострокових завдань та такі особливі заходи, як екскурсії та 
запрошені лектори)] 

 

POLICIES AND PROCEDURES (ПОЛІТИКИ І ПРОЦЕДУРИ) 
 

General Rules (Загальні правила): 

[Insert explanation of classroom rules and procedures, including such topics as attitude, behavior, attendance, 
tardiness, incomplete work, and so on (Введіть пояснення правил та процедур, які Ви застосовуєте щодо 

ставлення, поведінки, відвідуваності, запізнень, невиконаних завдань тощо)] 

 

Grading Policies (Політики оцінювання): 
[Insert explanation of class grading policy. Describe how work will be graded and how final grades will be 

determined. Include a discussion of the relative importance of daily work, homework, long-term 

assignments, exams, quizzes, and class discussions. Also describe extra credit policies and procedures, 
attendance and tardiness sanctions, and so on (Введіть пояснення політики оцінювання результатів 

навчання. Опишіть, як буде оцінюватися робота та як визначатимуться підсумкові оцінки. Додайте 

обговорення важливості щоденної роботи, виконання домашніх завдань, довгострокових завдань, 
іспитів, бліцопитувань та диспутів у класі. Також опишіть додаткову кредитну політику та 

процедури, санкції за пропуски занять та затримку виконання завдань тощо)]  

 

Grading Scale (Шкала оцінювання): 
[If applicable, insert grading scale, linking number and letter grades (Якщо потрібно, вставте шкалу 

оцінок, що зв’язує цифрові і буквені оцінки)] 

 

ADDITIONAL INFORMATION (ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ) 

 
[Insert additional information, specific to your school, class, students, or topic (Введіть будь-яку додаткову 

інформацію, що стосується Вашого закладу освіти, курсу, здобувачів вищої освіти чи тематики 
дисципліни)] 

 

CONTACT INFORMATION (КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ) 
 

 [Insert name and title/grade level (Введіть ім’я, посаду, науковий ступінь і вчене звання)] 

 [Insert phone number and hours of availability (Введіть номер телефону і години для зв’язку)] 

 [Insert email address (Введіть адресу електронної пошти)] 

 [Insert class URL (Введіть постійну адресу курсу)] 

 

 
Teacher Signature (Підпис викладача): _____________________________________ Date (Дата): ______ 
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