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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Методичні рекомендації до розроблення та оформлення силабусу 

навчальної дисципліни Київської муніципальної академії естрадного та 

циркового мистецтв  (КМАЕЦМ) розроблено, як  складова частина системи 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності в КМАЕЦМ і 

встановлює єдині вимоги до змісту та оформлення силабусу навчальної 

дисципліни. 

1.2. Методичні рекомендації до розроблення та оформлення силабусу 

навчальної дисципліни враховують рекомендації щодо забезпечення якості у 

Європейському просторі вищої освіти, відповідає чинному законодавству у 

сфері вищої освіти, загальнодержавній та внутрішній нормативній базі 

КМАЕЦМ. 

1.3. Метою методичних рекомендацій до розроблення та оформлення 

силабусу навчальної дисципліни є ознайомлення здобувача з політикою 

навчальної дисципліни, її змістом, організаційними формами, за яких 

відбувається навчання, формами й сутністю контролю, основною і додатковою 

літературою з дисципліни. 

1.4. Основою розробки силабусу (програми навчання з дисципліни) є 

робоча програма навчальної дисципліни. 

1.5. Об’єктом силабусу є навчальна дисципліна. 

1.6. Суб’єктами силабусу є викладач та здобувач освіти. 

1.7. Силабус навчальної дисципліни – це документ, який готується для 

здобувачів вищої освіти з метою пояснення змісту дисципліни, результатів 

навчання, вимог щодо набуття відповідних компетентностей та здійснюється 

на принципах прозорості, об’єктивності, академічної доброчесності, 

добровільності. 

1.8. Силабус розробляють науково-педагогічні/педагогічні працівники 

кафедри/циклової комісії, за якими закріплено навчальну дисципліну, 

відповідно до навчального плану підготовки здобувачів освіти. 

1.9. Для навчальних дисциплін, що проваджуються на різних кафедрах 

КМАЕЦМ, силабуси можуть розроблятися на окремі модулі.  

 

2. СТРУКТУРА СИЛАБУСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Структура силабусу навчальної дисципліни. 

Силабус навчальної дисципліни є планом, програмою та путівником 

успішного засвоєння навчальної дисципліни. Загальна структура силабуса 

включає: 

1. Загальна інформація про дисципліну; 

2. Інформація про викладача; 

3. Презентація викладача; 

4. Презентація курсу; 

5. Опис курсу; 

6. Перелік компетентностей та результатів навчання здобувача; 
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7. Форми та методи навчання; 

8. Організація навчання; 

9. Оцінювання; 

10. Література; 

11. Політика курсу. 

 

2.2. Зміст силабусу навчальної дисципліни: 

 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ про дисципліну  складається з таких 

пунктів як:  освітній ступінь; галузь знань; спеціальність;  назва освітньо-

професійної програми; кількість кредитів; рік підготовки, семестр; компонент 

(вид) освітньої програми  (основна/вибіркова); дні занять (згідно розкладу); 

мова викладання – державна. 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА (ів), де зазначається: Прізвище, 

ім’я, по батькові, контактний телефон,  факультет, кафедра, посада. 

3. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА. В цьому розділі зазначається вчений 

ступінь, вчене (почесне) звання, професійні здобутки викладача. 

4. ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ. Вказуються мета та завдання вивчення 

навчальної дисципліни зазначаються у контексті спеціальності з урахуванням 

вимог, стандарту вищої / фахової передвищої освіти (за наявності). У цьому 

розділі наводяться передумови для вивчення навчальної дисципліни (вказується 

перелік навчальних дисциплін, які мають бути вивчені раніше або перелік 

раніше досягнутих результатів навчання, які дають можливість розпочати 

навчання за цією дисципліною (за винятком дисциплін 1-го семестру 1-го 

курсу навчання).   

5. ОПИС КУРСУ. Опис навчальної дисципліни повинен включати: 

кількість кредитів ЄКТС; кількість модулів та змістових модулів разом із 

самостійною роботою відповідно до освітньої програми; загальну кількість 

годин, передбачених навчальним планом для вивчення дисципліни; 

характеристику навчальної дисципліни, форму контролю. 

6. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ вказуються згідно з освітньо-професійною 

програмою, формуванню яких сприяє дисципліна (інтегральна, загальні, 

спеціальні). Слід вказати, що повинен здобувач освіти знати, розуміти, бути 

здатним продемонструвати після завершення вивчення навчальної 

дисципліни. 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ. Вказуються методи навчання, які будуть 

використані у процесі проведення лекційних, практичних та інших видів 

навчальних занять. 

8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ подається у вигляді 

таблиці (див. додаток) та враховує кількість модулів, змістових модулів, теми 

занять, усі види аудиторних та поза-аудиторних навчальних робіт здобувача 

освіти як денної, так і заочної форм навчання. Загальна кількість годин має 

відповідати навчальному плану. 
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В структурі наводиться тематика лекцій, практичних, індивідуальних 

занять та самостійної роботи здобувача відповідно до семестрових та 

змістових модулів, що містить обсяг у годинах як денної так і заочної форм 

навчання. 

9. - 10. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ. Вказуються методи за формами контролю 

(поточного та підсумкового). 

Критерії оцінювання результатів навчання потрібно визначити за 

допомогою якісних критеріїв мінімальний пороговий рівень оцінки і 

трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку. Зазначити 

використовувану числову (рейтингову) шкалу. 

Слід вказати шкалу оцінювання (національна та ECTS), а також систему 

накопичення балів. 

11.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА. Вказується базова, 

допоміжна література та інформаційні ресурси. До переліку базової літератури 

включають вітчизняні і зарубіжні підручники та навчальні посібники. Перелік 

допоміжної літератури призначений для більш поглибленого вивчення 

окремих розділів або тем, включаються різні довідкові, періодичні видання, 

монографії тощо. 

Перелік рекомендованої літератури має бути укладений відповідно до 

вимог діючих бібліографічних стандартів.  

Інформаційні ресурси повинні містити посилання на документи в 

інформаційних системах, які можуть бути корисними при вивченні навчальної 

дисципліни. Тут наводять електронні адреси сайтів та інтернет-джерела з 

нормативною базою, які доступні здобувачам освіти. 

11. ПОЛІТИКА КУРСУ. Визначається системою вимог, які викладач 

пред’являє до здобувача при вивченні дисципліни та ґрунтується на засадах 

академічної доброчесності. Вимоги можуть стосуватися відвідування занять 

(неприпустимість пропусків, запізнень і т.і.); правил поведінки на заняттях 

(активну участь, виконання необхідного мінімуму навчальних завдань, 

неприпустимість користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття без дозволу викладача; несвоєчасне 

виконання поставленого завдання та ін.); повторне виконання завдання, 

виправлення низької оцінки, терміни ліквідації заборгованості та відсоток 

зниження оцінки, дотримання здобувачами вищої освіти політики 

доброчесності під час виконання самостійної або індивідуальної роботи 

заохочень і стягнень (наприклад, за що можуть нараховуватися або зніматися 

бали і т.і.). 

У цьому ж розділі вказується політика доброчесності. У разі наявності 

плагіату в будь-яких видах  робіт здобувача освіти описуються дії викладача 

та здобувача вищої освіти. 
 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ  

СИЛАБУСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Проєкти силабусів навчальних дисциплін разом з робочими 
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програмами навчальних дисциплін проходять обговорення не пізніше, ніж на 

першому в поточному навчальному році засіданні кафедри / циклової комісії, 

на науково-методичній раді факультету / педагогічній раді фахового коледжу,  

, узгоджується з деканом факультету / директором коледжу, який відповідає за 

підготовку здобувачів освіти й подається на експертизу в паперовому та 

електронному вигляді до навчально-методичного відділу.  

3.2. Після експертизи навчально-методичного відділу затверджується 

проректором з навчально-виховної роботи. 

3.3. Після затвердження силабуси оприлюднюються на сторінці кафедр 

офіційного сайту КМАЕЦМ.  

3.4. Викладачі зобов’язані ознайомити здобувачів із силабусами 

навчальних дисциплін на першому занятті та дати посилання на розміщення 

документу на сайті КМАЕЦМ. 

3.5. Розробники силабусу та завідувач кафедри несуть персональну 

відповідальність за кореляцію силабусу з ОПП, робочою програмою 

навчальної дисципліни та вимогам цим методичним рекомендаціям. 

3.6. Силабус навчальної дисципліни потрібно щорічно оновлювати в 

частині рекомендованих джерел інформації. 

3.7. Підставою для оновлення силабусу можуть виступати: 

- оновлення ОПП; 

- ініціатива і пропозиції гаранта / голови циклової комісії ОПП та / або 

викладачів дисципліни; 

- ініціатива роботодавців; 

- результати оцінювання знань здобувачів з навчальної дисципліни; 

- об’єктивні зміни інфраструктурного, кадрового характеру і / або інших 

ресурсних умов реалізації силабусу; 

- результати моніторингу опанування здобувачами начальної 

дисципліни. 

 

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1. Зміни та доповнення до цих методичних рекомендацій 

розглядаються і затверджуються Вченою радою КМАЕЦМ та вводяться в дію 

наказом ректора. 

4.2. Проєкти силабусів навчальних дисциплін повинні бути розроблені 

науково-педагогічними працівниками до початку навчального року. 

4.3. Силабуси навчальних дисциплін запроваджуються як обов’язкова 

складова комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни.
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Додаток А 

Зразок оформлення силабусу 

 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«_____________________________»  

Освітній ступінь:  

Галузь знань:  

Спеціальність:  

Освітньо-професійна програма:  

Кількість кредитів:  

Рік підготовки, семестр:  

Компонент освітньої програми:  

Дні занять: згідно з розкладом 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові  

Контакти  

Робоче місце: Факультет  

Кафедра  

Посада  

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

 

Мета вивчення дисципліни … 
 

Завдання вивчення дисципліни … 
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ОПИС КУРСУ 

Зразок 

 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS –  
Рік підготовки –  

Кількість кредитів 

ECTS –  
Рік підготовки –  

Модулів –  Семестр –  Модулів –  Семестр –  

Змістових модулів – Лекції – Змістових модулів – Лекції – 

Загальна кількість 

годин – 
Практичні – 

Загальна кількість 

годин – 
Практичні – 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

здобувача –  

Індивідуальні –  
Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

здобувача –  

Індивідуальні –  

Самостійна робота –  Самостійна робота – 

Форма контролю – Форма контролю –  
 

ПЕРЕРЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність  

Загальні 

компетентності (ЗК)  

Спеціальні (фахові, 

предметні) компетентності  

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

1. …. 

2. …. 

 

Результати навчання для дисципліни по завершенню вивчення навчальної дисципліни 

здобувачі повинні: 

знати: _____________________ 

вміти: _____________________ 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ   

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість годин 

В
сь

о
г
о

 

Л
ек

ц
ії

  

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

Ін
д
и

в
ід

у
а
л

 

С
Р

С
 

В
сь

о
г
о

 

Л
ек

ц
ії

  

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

Ін
д
и

в
ід

у
а
л

 

С
Р

С
 

МОДУЛЬ  1 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. …           

Тема 2. …            

Тема 3. …           

Разом за змістовим модулем 1           
Змістовий модуль 2.  

Тема …           

Тема …           

Разом за змістовим модулем 2           

Змістовий модуль 3. 
Тема …           
Тема …           
Разом за змістовим модулем 2           

МОДУЛЬ 2 
…           

…           
…           
Усього годин           

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 
для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
82−89 В 

добре  
74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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Система накопичення балів 

 

Вид контролю 
Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна 

кількість балів 

Поточний/ Модульний 

контроль 
3 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр на 

1 МК 
400 

Екзамен, диф.залік 1 max 100 

Формула до екзамену 

400:4*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку 400:4 = 100 – результат заліку 
 

ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. ... 

2. … 

3. … 

 

Допоміжна 

1. … 

2. … 
 

Інформаційні ресурси 

1. … 
2. … 

 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

 

Зразок 

 

Відвідування є важливим компонентом вашого курсу з огляду на складність дисципліни. В умовах 

дистанційного навчання форма проведення спілкування - онлайн. 
Повторне виконання завдання є можливим у разі наявності серйозних причин для невиконання 

завдання в перший раз (хвороба, підтверджена документально, відсутність технічних можливостей бути он-

лайн або виконувати завдання, відсутність необхідного матеріалу). 
Виправлення низької оцінки можливе в разі виконання здобувачом додаткового завдання в межах 

теми, даного викладачем. ВСІ завдання мають бути виконані. В разі очного навчального процесу – всі 

семінари мають бути оцінені, в разі дистанційного навчання – всі завдання мають бути здані шляхом 
завантаження робіт у Google Classroom.  

Академічна доброчесність та плагіат. Плагіат (запозичення авторського доробку третіх осіб без 

посилання на першоджерела) є неприпустимим, якщо йдеться про письмове завдання). Здобувач зобов’язаний 

опрацьовувати джерела за темами, що дасть йому змогу робити власні висновки за всіма темами та розвине 
критичне мислення.  

 


