
 



ПЕРЕДМОВА  

 

За умов кредитно-трансфертної технології навчання кожен викладач 

Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради зобов'язаний створити комплекс принципово нової 

навчально-методичної документації, у тому числі силабус ‒ навчальну 

програму з освітніх компонентів  для студента.  

Розробка навчально-методичного забезпечення з будь-якого 

компоненту освітньої програми повинна починатися саме з силабусу, форма 

і порядок розробки якого визначається академією.  

Силабус є стислим описом навчального курсу у закладі вищої освіти, 

частиною навчально-методичного комплексу, який містить основні 

характеристики дисципліни і має на меті допомогти студенту в організації 

його навчальної діяльності.  

Зазначене Положення є узагальненням роботи викладачів 

Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради, сформоване з урахуванням нових нормативних 

документів та досвіду провідних зарубіжних закладів вищої освіти.  

Положення є основою для розробки силабусів навчальних дисциплін, 

містить: перелік термінів і скорочень, зрозумілих для студента 

та використовуваних викладачами для розробки силабусу; структуру 

силабусу; рекомендації щодо розробки кожної структурної частини, макет 

силабусу навчальної дисципліни. 



Загальні положення 

 

Положення «Щодо розробки силабусу компонентів освітньої програми 

Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради (далі – Положення) розроблено, як складова 

частина системи забезпечення якості освітньої діяльності та встановлює 

єдині вимоги до змісту та оформлення силабусу навчальної дисципліни  

Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради.  

Положення розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», 

Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 (зі змінами); 

Постанови КМУ «Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти» № 1187 від 30.12.2015 (із змінами), Наказу 

Міністерства освіти і науки України № 977 від 11.07.2019  «Про 

затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», Положення про 

організацію освітнього процесу у Комунальному закладі «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради та її 

структурних підрозділах. 

Метою Положення є підвищення якості освітнього процесу за рахунок 

пояснення студентові суті і форми навчальної дисципліни, оптимізації 

освітнього процесу, як засобу набуття компетентностей.  

Положення визначає структуру і порядок формування силабусу 

навчальної дисципліни.  

Перехід до єдиної європейської системи зарахування навчальних 

досягнень студентів визнаний більшістю країн світової спільноти, у тому 

числі і Україною, як механізм формування загальноєвропейського освітнього 

простору, що дозволить забезпечити міжнародне визнання національних 

освітніх програм, мобільність студентів і викладачів, підвищить якість 

освіти. У зв'язку з цим змінюється не лише основна нормативна база системи 



освіти України, але й формуються нові вимоги до навчально-методичного 

забезпечення освітнього процесу. За умов кредитно-трансфертної технології 

навчання кожен викладач академії зобов'язаний створити комплекс 

принципово нової навчально-методичної документації, у тому числі силабус 

як профіль навчальної дисципліни для студента.  

Відповідно до Глосарію, що затверджений рішенням Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти (протокол від 29.08.2019 № 9) 

силабус – це документ, у якому роз’яснюється взаємна відповідальність 

викладача і студента. В ньому представляються метод навчання, контролю  

та оцінювання, політики (включно з політикою академічної доброчесності) і 

зміст курсу, а також календар його виконання.  

У силабусі мають бути озвучені вимірювані цілі, які викладач ставить 

перед дисципліною. Студент 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, вивчаючи цей курс.  

Силабус включає в себе загальну інформацію про освітній компонет, 

цілі (компетентності та програмні результати навчання), короткий зміст, 

відомості про викладача, методи навчання та оцінювання тощо. На відміну 

від робочого тематичного плану і навчально-методичного комплексу 

дисципліни, силабус створюється для студента. У силабусі навчальної 

дисципліни (профілі навчальної дисципліни) необхідно реалізувати 

компетентності, які прописано в стандарті та освітній програмі, описати види 

діяльності студента при вивченні дисципліни.  

Силабус розробляється і затверджується до початку навчального 

семестру, є складовою частиною НМКД, зберігається на кафедрі та 

оприлюднюється на офіційній сторінці кафедри.   

Силабус розробляють науково-педагогічні працівники кафедри, за 

якими закріплено навчальну дисципліну, відповідно до навчального плану 



підготовки здобувачів вищої освіти. Термін розробки НМКД визначається 

завідувачем кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна, фіксується 

протоколом засідання кафедри. Підготовка силабусу включається в план 

роботи кафедри та індивідуальний план викладача. Складові, що 

включаються в силабус, повинні відповідати сучасному рівню розвитку 

освіти і науки. Передбачати: логічно послідовний виклад змісту силабусу, 

використання сучасних методів і технічних засобів освітнього процесу, що 

дозволяють здобувачам вищої освіти набути відповідних компетентностей.  

Положення є основою для розробки силабусів навчальних дисциплін, 

містить: структуру силабусу; рекомендації щодо розробки кожної 

структурної частини, макет силабусу навчальної дисципліни.  

 

Деталізована структура силабусу навчальної дисципліни 

Силабус, як узагальнення змісту компонентів освітньої програми, 

повинен бути коротким і зрозумілим для студента, тому його побудова має 

максимально відповідати на запитання студента про навчальну дисципліну і, 

водночас, відображати необхідні складові та їх взаємозв’язок.  

З цією метою силабус розглядається в розрізі складових (рис. 1).  

 

Рис. 1. Силабус компонентів освітньої програми в розрізі складових 
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Структура силабусу компонентів освітньої програми 

 

1. Загальна інформація про дисципліну:  

 Назва дисципліни. 

 Інформація про курс. 

 Тривалість курсу. 

 Викладач. 

 Профайл викладача (-ів). 

 Контактний тел. та e-mail.  

 Інформація про консультації. 

2. Мета та цілі дисципліни. 

3. Результати навчання. 

4. Компетентності, що формуються.  

5. Обсяг дисципліни. 

6. Пререквізити дисципліни. 

7.Технічне й програмне забезпечення / обладнання. 

8. Навчальні матеріали, рекомендована література.  

9. Політики дисципліни. 

10. Критерії оцінювання.  

 

Прикінцеві положення 

Вимоги Положення є обов’язковими та встановлює вимоги до змісту та 

оформлення силабусу для всіх науково-педагогічних працівників.  

Дане Положення набуває чинності з моменту затвердження його 

Вченою Радою Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради в установленому порядку.  

У зв’язку зі зміною законодавства й у разі необхідності до цього 

Положення можуть бути внесені доповнення та зміни шляхом їх розгляду та 

затвердження на Вченій раді академії. 

 



Додаток 1  
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