
 

 



 

 

 

РОЗРОБНИКИ  
Ніколенко О.В., директор ВСП ЖАДФК НТУ. 

Гладун С.І., заступник директора з навчальної роботи. 

Кучерина В.В., методист фахового коледжу. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ  

Наказом директора Відокремленого структурного підрозділу «Житомирського 

автомобільно-дорожнього  фахового коледжу Національного транспортного 

університету»  від «_____»  _______ 2021 року № ____  

Розглянуто та схвалено на засіданні педагогічної ради коледжу (протокол №___ 

від «____» ______ 2021 року). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ  
1. Загальні положення  

2. Загальні принципи створення силабусу  

3. Структура силабусу 

4. Вимоги до оформлення силабусу  

Додаток 1 .Приклад оформлення силабуса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Загальні положення  

 

1.1. «Положення про силабус освітнього компонента (навчальної 

дисципліни) освітньо програми (далі – ОП)», яка реалізується у 

Відокремленому структурному підрозділі «Житомирський автомобільно-

дорожній фаховий коледж Національного транспортного університету» (далі – 

Положення) розроблено з метою надання можливості формування 

індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів фахової передвищої освіти і 

встановлює єдині вимоги до змісту та оформлення силабуса освітнього 

компонента (навчальної дисципліни) ОП.  

1.2. Це Положення розроблене відповідно до законів України «Про 

освіту»1, «Про фахову передвищу освіту»2, Положення «Про акредитацію 

освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової перед 

вищої освіти», Положення про організацію освітнього процесу у ВСП ЖАДФК 

НТУ та інших нормативно-правових актів;  

ґрунтується на таких матеріалах: довідник користувача ECTS (ред. 2015 

р.)3, методичних рекомендаціях щодо розроблення стандартів фахової 

передвищої освіти (2020 р.)4. 

1.3. Призначене для здобувачів фахової предвищої освіти.  

1.4. Згідно з Глосарієм, що затверджений рішенням Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти (протокол від 29 серпня 2019 р. 

№9), силабус – це документ, в якому роз’яснюється взаємна відповідальність 

викладача і здобувача освіти. В ньому представляються процедури (у т.ч. 

стосовно принципів оцінювання), політики (включно з політикою академічної 

доброчесності) і зміст курсу.  

 

2. Загальні принципи створення силабуса  

 

2.1. Об'єктом силабуса є освітній компонент (навчальна дисципліна) ОП.  

2.2. Суб'єктами силабуса є педагогічний, науково-педагогічний 

працівник (викладач) та здобувач фахової передвищої освіти.  

2.3. Силабус є формою представлення інформації про освітні 

компоненти (навчальні дисципліни), що розроблена і передбачена для 

здобувачів фахової передвищої освіти з метою пояснення змісту навчальної 

дисципліни, результатів навчання, вимог щодо набуття відповідних 

компетентностей. 

2.4. Силабус розробляється викладачем/викладачами, за яким/якими 

закріплено навчальну дисципліну, відповідно до навчального плану підготовки 

здобувачів фахової передвищої освіти. Силабус не заміняє робочої програми.  

2.5. Силабус розглядається і затверджується на засіданні циклової 

комісії до початку навчального семестру, є складовою навчально-методичного 

комплексу забезпечення дисципліни, оприлюднюється на сайті фахового 

коледжу.  

2.6. Підготовка силабуса включається до плану роботи циклової комісії 

та індивідуального плану викладача.  



2.7. Підставою для оновлення силабуса можуть виступати:  

- ініціатива і пропозиції гаранта освітньої програм, групи забезпечення 

освітньої програми та/або викладачів дисципліни;  

- ініціатива внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів шляхом звернення до 

гаранта освітньої програми;  

- тенденції розвитку спеціальності на ринку праці,  

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

ресурсних умов реалізації силабуса.  

 

3. Структура силабуса  

 

Загальна структура силабуса включає (додаток 1 до Положення):  

3.1. Загальна інформація (назва фахового коледжу, ЦК, назва (силабус 

навчальної дисципліни), назва НД, ОП, освітній рівень, спеціальність, галузь 

знань, формат дисципліни, форма навчання, обсяг дисципліни (кредити, 

години), контрольні заходи, викладач(-і), їх e-mail, посилання на сайт (коледжу 

чи викладача), консультації).  

3.2. Анотація дисципліни. Зазначається роль і місце дисципліни у 

системі підготовки фахівців.  

3.3. Мета дисципліни. Короткий та чітко сформульований запис про 

досягнення головного результату навчальної дисципліни.  

3.4. Очікувані результати навчання. Формулюються відповідно до 

освітньої програми.  

3.5. Тематика дисципліни. Перелік тем дисципліни.  

3.6. Система оцінювання. Здобувачу фахової передвищої освіти має 

бути зрозумілою політика та процедура оцінювання усіх видів робіт з даної 

дисципліни. Відповідна процедура може подаватися стисло, а може бути більш 

деталізована.  

3.7. Рекомендована література та інформаційні ресурси. Оптимальна 

кількість джерел основної літератури в межах 5-7, які, на думку викладача, 

максимально повно відображають зміст навчальної дисципліни.  

Бажано, щоб джерела для обов'язкового вивчення відповідали 

наступним вимогам:  

- зміст відповідає програмі, сучасним вимогам науки і навчальної 

дисципліни;  

- роки видання не виходять за гранично допустимі терміни старіння та 

ін.  

Додаткової літератури – до 10 найменувань. Бажано подати інтернет-

джерела. Література має бути актуальною, бібліографія правильно записаною 

(відповідно до правил бібліографічних посилань)6 . 

3.8 Політика дисципліни. Визначається системою вимог та 

оцінювання, які викладач пред'являє до здобувача освіти при вивченні 

дисципліни та ґрунтується на засадах академічної доброчесності.  

4. Вимоги до оформлення силабуса  
4.1. Силабус це стислий документ, його обсяг 3-5 сторінки. Здобувач 

освіти у короткий термін має ознайомитися з його змістом.  



4.2. Для актуалізації інформації, потрібних акцентів можна 

використовувати: табличне розміщення інформації, кольорові заголовки, 

логотипи, посилання на інтернет-джерела тощо. Основна вимога: силабус має 

бути змістовним, стислим, візуально привабливим. 

 

_________Посилання:__________________________________________________________ 

1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text   

2 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19  

3http://tnpu.edu.ua/include/%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%86%D0%94%D0%9D%D

0%98%D0%9A%20EKTS2.pdf 

4https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5f0/d5d/48d/5f0d5d48d9657591717806.pdf 

5 https://kubg.edu.ua/images/stories/podii/2017/06_21_posylannia/dstu_8302.pdf 
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Додаток 1: приклад оформлення силабуса освітнього компонента (навчальної 

дисципліни) 

 
«Емблема комісії) Відокремленого структурного підрозділу  

«Житомирський автомобільно-дорожній фаховий коледж  

Національного транспортного університету» 

Циклова комісія _______________________________ 

_____________________________________________________ 

СИЛАБУС 

 

Назва дисципліни  

Освітня програма  

Освітній рівень  

Спеціальність  

Галузь знань  

Формат дисципліни (обов’язкова, вибіркова) 

Форма навчання (денна, заочна) 

Рік навчання/семестр  

Обсяг Кредитів - ВСЬОГО (год) - 

лекції - 

практичні - 

лабораторні -  

самостійна робота - 

контрольні заходи -  

Контрольні заходи  

Викладач(і) 

 

 

Е-mail  

Посилання на сайт https://zadk.zt.ua/  

Консультації (графік, згідно з розкладом) 

Анотація дисципліни  

Мета дисципліни  

Очікувані результати навчання: 

- 

-  

… 

Тематика дисципліни 

Тема 1. 

Тема 2. 

… 

Система оцінювання 

відповідно до Положення про оцінювання навчальних досягнень студентів ВСП 

ЖАДФК НТУ 

(посилання на документ) 

Поточний контроль:  

 

 

Семестровий контроль:  

https://zadk.zt.ua/


Річний контроль:  

Рейтинговий контроль:  

Додатковий рейтинг:   

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна: Додаткова: 

Інформаційні ресурси : 

Основні: Додаткові: 

Політика дисципліни  

Відвідування лекційних занять обов’язкове; активна участь на практичному занятті під час 

опитування; ініціативність в обговоренні дискусійних тем; своєчасність виконання 

самостійної роботи.  

Діяльність здобувачів фахової перед вищої освіти здійснюється відповідно до Положення 

про академічну доброчесність (посилання на документ) 

  

 

 

Розглянуто та затверджено на засіданні циклової комісії ___________________  

Протокол № ____від «_____» ________ 2021р. 

 

Голова циклової комісії  _____________________  (Ім`я, прізвище)  


