
Порядок створення та 
затвердження силабусів 

Департамент організації освітнього процесу 

Доповідач:  Тетяна ЖЕЛЯСКОВА 



СИЛАБУС –  
робоча програма навчальної дисципліни / освітнього компонента 

СИЛАБУС 

РСО Програма дисципліни Робоча програма 
кредитного модуля 

Рекомендації студентам 
щодо вивчення дисципліни 



Цілі та завдання СИЛАБУСУ 

Силабус – документ, що роз’яснює взаємну відповідальність 
викладача і здобувача (міні контракт між викладачем та здобувачем) 

Призначення Силабусу: 

ознайомлення здобувачів  
зі змістом дисципліни, 
політикою викладача, 

дедлайнами, критеріями 
та засобами оцінювання 

результатів навчання 

встановлення 
відповідності змісту ОП  
стандартам ВО під час 

акредитації 

встановлення відповідності 
у визнанні результатів 
навчання отриманих  
під час академічної  

мобільності, у формальній, 
неформальній та 

інформальній освіті 



Варіанти створення СИЛАБУСУ 
для навчальної дисципліни,  що має 2 освітні компоненти + курсову роботу  

Силабус 
ОК1 

ПНД 

контент 

РСО ОК1 

політика 

Силабус 
ОК2 

ПНД 

контент 

РСО ОК2 

політика 

Силабус 
КР 

ПНД 

План 
роботи 

РСО КР 

політика 

Силабус 
ОК1+ОК2+КР 

ПНД 

Контент ОК1 

Контент ОК2 

План виконання КР 

РСО за ОК1 

РСО за ОК2 

РСО за КР 

Політика дисципліни 

або 

ПНД 



Варіанти створення СИЛАБУСУ 
для вибіркової навчальної дисципліни для різних галузей  

Силабус 
для  

галузі 1 

ПНД 

Контент 1 

РСО 

політика 

Силабус 
для  

галузі 2 

ПНД 

Контент 2 

РСО 

політика 

Силабус 
для  

галузі 3 

ПНД 

Контент 3 

РСО 

політика 

Силабус 
для всіх ОП 

ПНД 

Контент 

РСО 

політика 

ПНД 

РСО 

політика 

або 



Структура СИЛАБУСУ 
НАЗВА КУРСУ 

• РВО, спеціальність, ОП, обсяг, форма навчання, інформація про 
викладачів тощо 

Реквізити навчальної дисципліни/освітнього компонента 

• Опис навчальної дисципліни 
• Пререквізити та постреквізити дисципліни 
• Зміст навчальної дисципліни  
• Навчальні матеріали та ресурси 

Програма навчальної дисципліни 

• Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього 
компонента) 

• Самостійна робота студента/аспіранта  

Навчальний контент 

• Політика навчальної дисципліни  
• Види контролю та РСО 

Політика та контроль 

Додаткова інформація 



! 

Особливості заповнення розділу РЕКВІЗИТИ 



Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 
• Складено посада, наук.ступінь, звання, ПІБ 
• Ухвалено кафедрою ________ (протокол № ___ від __________) 

 
• Погоджено 

 Методичною комісією факультету (протокол № __ від _______) 
  або 
Методичною радою університету   (протокол № __ від _______) 
 

• Для загальноуніверситетських дисциплін 

Затвердження 
СИЛАБУСУ 



1. Ухвалити Порядок створення та затвердження робочих програм 
(силабусів) навчальних дисциплін (освітніх компонентів) в КПІ ім. Ігоря 
Сікорського 

2. Завідувачам кафедр керуватися Порядком для створення Силабусів 
навчальних дисциплін, які входять до Каталогів вибіркових дисциплін на 
2021/2022 навчальний рік  

3. Навчально-методичному відділу здійснити перевірку поданих силабусів 
загальноуніверситетських дисциплін на 2021/2022 навчальний рік.  

Проєкт рішення 
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