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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення  про силабус начальної дисципліни (далі – Положення) 

Вінницького національного аграрного університету (далі – Університет) 

розроблено відповідно до  Закону України «Про освіту» №2145-VIII від 

05.09.2017 року (за змінами), Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 

01.07.2014 року (зі змінами), Постанови КМУ «Про затвердження ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» № 1187 від 30.12.2015 

року (зі змінами), Наказу Міністерства освіти і науки від 11 липня 2019 року № 

977 «Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», Положення «Про організацію 

освітнього процесу у Вінницькому національному аграрному університеті», 

інших нормативних документів Університету. 

1.2. Положення розроблено як складова частина системи забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті і встановлює 

вимоги до змісту та оформлення силабусу навчальної дисципліни. 

1.3. Силабус – це персоніфікована програма навчальної дисципліни, що 

містить опис навчальної дисципліни (мету, завдання, змістовні модулі, тощо), 

результати навчання, процедури (зокрема щодо критеріїв оцінювання та 

контролю результатів навчання). 

1.4. Метою створення силабусу є роз’яснення взаємної відповідальності 

викладача і студента, пояснення змісту дисципліни, результатів навчання, вимог 

щодо набуття відповідних компетентностей. 

1.5. Силабус розробляють науково-педагогічні працівники кафедри, за 

якими закріплено навчальну дисципліну, відповідно до навчального плану 

підготовки здобувачів вищої освіти, із врахуванням логічної моделі викладання 

дисципліни. 

 

2. СТРУКТУРА СИЛАБУСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Загальна структура силабусу навчальної дисципліни включає наступні 

складові: 

1. Загальна інформація про дисципліну. 

2. Опис навчальної дисципліни. 

3. Перелік компетентностей, яких набуває здобувач при вивченні 

дисципліни відповідно до освітньої програми. 

4. Програмні результати навчання відповідно до освітньої програми. 

5. Структура курсу. 

6. Рекомендовані джерела інформації. 

7. Система оцінювання та вимоги. 
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3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ ЗМІСТУ 

СИЛАБУСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИ СЦИПЛІНИ 

 

3.1.  Загальна інформація про дисципліну.  

Зазначається назва дисципліни; рівень вищої освіти, на якому викладається 

дисципліна; шифр та назва спеціальності; рік та семестр вивчення; загальна 

кількість кредитів ЄКТС, передбачених навчальним планом на вивчення 

дисципліни; кафедра, за якою закріплена навчальна дисципліна; мова 

викладання; прізвище, ім'я та по батькові, вчений ступінь, вчене звання керівника 

курсу та викладача (ів), які залучені до викладання дисципліни; контактна 

інформація викладача (ів): e-mail та/або номер телефону. Загальна інформація 

про дисципліну представляється за формою: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛАБУС  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМИ ПРОЄКТАМИ» 

 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Рік навчання:   2-й,  семестр  4-й 

Кількість кредитів ECTS:   5 кредитів 

 Назва кафедри: Аграрного менеджменту та маркетингу 

Мова викладання:  українська 

Лектор курсу 
к.е.н., доц. Петренко Вікторія Петрівна 

Контактна інформація 

лектора (e-mail) 
petrenko@vsau.vin.ua, petrenko@gmail.com 

 

3.2. Опис навчальної дисципліни.  

У цій частині зазначаються загальний обсяг дисципліни із зазначенням 

загальної кількості годин, та їх розподілу на години аудиторних занять та 

самостійної роботи здобувача; формату проведення дисципліни; форми 

підсумкового контролю; пререквізитів та постреквізитів навчальної дисципліни. 

У якості пререквізитів навчальної дисципліни можуть зазначатися дисципліни, 

які вивчаються перед, та/або паралельно із даною навчальною дисципліною.  

Також необхідно сформулювати призначення навчальної дисципліни, мету та 

завдання її вивчення. 

Призначення навчальної дисципліни 

Призначення навчальної дисципліни ‒ визначення її місця в структурі 

професійної підготовки майбутніх фахівців. У силабусі необхідно відповісти 

на запитання: чому потрібно вивчити цю дисципліну в ході отримання освіти з 

тієї чи іншої спеціальності? Призначення навчальної дисципліни 

рекомендується визначати конкретно і коротко. 

mailto:petrenko@vsau.vin.ua
mailto:petrenko@gmail.com
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Мета вивчення дисципліни 

Мета навчання - це: 1) заздалегідь усвідомлений і планований результат 

навчальної діяльності студентів; 2) результат взаємодії викладача та студента, 

що формується в свідомості викладача у вигляді узагальнених уявлень, 

відповідно  до  яких  відбираються  і  співвідносяться  завдання  і  всі  

інші компоненти навчального процесу.  

Завдання вивчення дисципліни 

Завдання - це конкретне вираження мети, відповідь на запитання: із чим 

знайомить, чому навчає, що реалізовує і розкриває дана дисципліна. 

Мета і завдання формулюються відповідно до програми навчальної 

дисципліни. 

3.3. Перелік компетентностей, яких набуває здобувач при вивченні 

дисципліни відповідно до освітньої програми. 

Подається перелік конкретних компетентностей, які формуватимуться у 

здобувачів вищої освіти у процесі вивчення дисципліни із зазначенням шифру 

відповідної компетентності в освітній програмі (ЗК1, ЗК5, СК1, СК7). 

3.4. Програмні результати навчання відповідно до освітньої 

програми. 

Програмні результати навчання відповідно до освітньої програми. 

Вказується перелік результатів навчання, які формуються в процесі викладання 

дисципліни із зазначенням шифру відповідного програмного результату 

навчання в освітній програмі (РН1, РН4). 

3.5. Структура курсу. 

Структура курсу відображається у вигляді таблиці із зазначенням переліку 

тем та розподілу годин на лекційні, практичні заняття та самостійну роботу 

здобувача. 

План вивчення навчальної дисципліни 

№ з/п Назви теми 

Форми організації 

навчання та кількість 

годин 
Самостійна 

робота, 

кількість годин лекційні 

заняття 

практичні 

заняття 

1     

2     

3     

…     

Разом     

 

У силабусі зазначаються зміст, порядок виконання та вимоги до виконання 

завдань, що виносяться у самостійну роботу здобувача. Види самостійної роботи, 

форми контролю та терміни виконання завдань оформляються у вигляді таблиці: 
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Види самостійної роботи 

№ 

п/п 

Вид самостійної роботи Години Термін 

виконання 

Форма та 

метод 

контролю 

1     

2     

…     

Разом     

 

3.6. Рекомендовані джерела інформації. 

Подається перелік основної, допоміжної літератури та покликання на 

інформаційні ресурси в Інтернеті. 

При цьому слід дотримуватись норм оптимальної кількості джерел 

інформації: 

- основна література – не більше 6-7 базових підручників та посібників, 

монографій, необхідні нормативно-правові акти, стандарти тощо; 

- додаткова література – 10-15 джерел; 

- інформаційні ресурси в Інтернеті – 5-10 джерел. 

Рекомендовані джерела інформації повинні оновлюватися кожного 

навчального року. 

 

3.7. Система оцінювання та вимоги до контролю знань здобувачів 

вищої освіти 

Кожна навчальна дисципліна, незалежно від загальної кількості годин та 

кількості модулів, оцінюється за 100-бальною шкалою. 

У табличній формі зазначається вид навчальної діяльності та бали, які 

отримує здобувач вищої освіти за кожний вид роботи, визначені безпосередньо 

керівником курсу. 

Розподіл балів за видами навчальної діяльності 

№ з/п Вид навчальної діяльності Бали 

Атестація 1 

1 Робота на лекційних заняттях  

2 …  

 Всього за атестацію 1  

 Атестація 2  

 …  

 Разом 60 

 Показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної 

роботи та студентської активності 

10 

 Підсумкове тестування 30 

 Разом 100 

 

Переведення балів внутрішньої 100-бальної шкали в національну 

здійснюється у наступному порядку: 
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Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою  

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

75-81 С 

66-74 D 
задовільно  

60-65 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю  

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

 

Основні вимоги до контролю знань здобувачів вищої освіти наведені у 

Положенні «Про порядок оцінювання знань здобувачів вищої освіти у 

Вінницькому національному аграрному університеті». 

 

 

4. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ПЕРІОДИЧНОГО ПЕРЕГЛЯДУ 

(УДОСКОНАЛЕННЯ) СИЛАБУСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

4.1. Силабуси навчальних дисциплін затверджуються на засіданні 

кафедри разом з програмами навчальних дисциплін. 

4.2. Силабус навчальної дисципліни зберігається на кафедрі та 

оприлюднюється в АСУ «Сократ». 

4.3. Силабус навчальної дисципліни потрібно оновлюється за потребою та 

щорічно, в частині рекомендованих джерел інформації. 

4.4. Підставою для оновлення силабусу можуть бути: 

- ініціатива і пропозиції зовнішніх стейкхолдерів освітнього процесу, 

гаранта освітньої програми та/або викладачів дисципліни; 

- ініціатива здобувачів освіти шляхом звернення до гаранта освітньої 

програми; 

- результати оцінювання знань здобувачів вищої освіти з навчальної 

дисципліни; 

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

ресурсних умов реалізації силабусу. 

4.5. Зміни до силабусу можуть вноситися тільки перед початком 

семестру або року, в якому викладається навчальна дисципліна. Зміни можуть 

бути затверджені рішенням кафедри, якщо корегування змісту силабусу 

стосується менше 20% обсягу годин, передбачених навчальним планом на 

вивчення дисципліни, і не стосується компетентностей та результатів навчання; 

в іншому разі створюється новий силабус за процедурою.  

 



5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
5.1. Це Положення набирає чинності з дати затвердження Вченою радою 

Вінницького національного аграрного університету. 
5.2.3міни та доповнення до цього Положення розглядаються і 

затверджуються Вченою радою Університету та вводяться в дію наказом 
ректора. 

5.3. Силабуси навчальних дисциплін запроваджуються як обов'язкова 
складова комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної 
дисципліни. 




