
НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТ 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ
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оС5. СМ, 2022 р. м. Київ

Про Положення про структуру, зміст, 
порядок розроблення та затвердження 
силабусу навчальної дисципліни у 
Національному університеті фізичного 
виховання і спорту України

З метою удосконалення науково-методичного та організаційно- 
методичного забезпечення освітнього процесу в університеті

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про структуру, зміст, порядок розроблення 
та затвердження силабусу навчальної дисципліни у Національному 
університеті фізичного виховання і спорту України, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
проректора з науково-педагогічної роботи Дутчака М. В.

Ректор Є. В.Імас



Додаток
до наказу НУФВСУ 
від сіЗ. Ш(2022 р. № О?0заг

Положення

про структуру, зміст, порядок розроблення та затвердження 

силабусу навчальної дисципліни

Національного університету фізичного виховання і спорту України

І .  Загальні положення

1.1. Положення про структуру, зміст, порядок розроблення та 

затвердження силабусу навчальної дисципліни Національного університету 

фізичного виховання і спорту України (далі -  Положення) розроблено з

урахуванням Положення про організацію освітнього процесу в Національному 

університеті фізичного виховання і спорту України (нова редакція), 

затвердженого рішенням Вченої ради НУФВСУ від 04 березня 2020 р. 

(протокол №7), введеним в дію наказом ректора НУФВСУ від 04.03.2020 р. 

№ 70-заг, Положення про структуру та зміст, порядок розроблення та 

затвердження Робочої програми навчальної дисципліни, затвердженого 

наказом НУФВСУ від 23.08.201 8 р. №193-заг, та регламентує зміст, структуру, 

порядок розроблення та затвердження силабусу навчальної дисципліни.

1.2. Силабус навчальної дисципліни призначений для здобувачів вищої 

освіти та містить загальну інформацію про зміст навчальної дисципліни, 

календарні терміни її вивчення, кредити ЄКТС, кількість годин, види занять, 

оцінювання результатів навчання, засоби оцінювання, завдання до самостійної 

роботи, кількість балів за окремі заняття, які здобувач може отримати. 

Орієнтовний обсяг силабусу -  2 сторінки.

1.3. Силабус навчальної дисципліни розробляється для кожної форми 

здобуття освіти.



2. Структурні елементи та зміст силабусу навчальної дисципліни

2.1. Загальна інформація розміщується у вигляді таблиці, де 

зазначається:

назва освітньої програми, посилання на освітню програму, розміщену на 

сайті Національного університету фізичного виховання і спорту України;

назва та код дисципліни за освітньою програмою, посилання на робочу 

програму для зареєстрованих у системі Моосіїе НУФВСУ;

рік і семестр навчання, календарні терміни вивчення;

форма підсумкового контролю;

прізвище, ім’я та по батькові науково-педагогічних працівників, посада, 

електронна адреса, посилання на сторінку науково-педагогічних працівників 

на сайті університету.

2.2. Кредити ЄКТС, види занять, кількість годин розміщуються у вигляді 

таблиці, де зазначаються: кількість кредитів ЄКТС, кількість годин різних 

форм занять (лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття, самостійна 

робота), загальна кількість годин вивчення дисципліни.

2.3. Оцінювання результатів навчання

У силабусі конкретизуються засоби оцінювання, перераховуються види 

робіт, які виконує здобувач вищої освіти для отримання оціночних балів, 

подається інформація про систему оцінювання на заняттях впродовж семестру 

та при складанні екзаменів у період семестрового контролю.

Номер і назва теми 
практичних, 

лабораторних, 
семінарських 

занять

Завдання для 
самостійної 

роботи до заняття

Засоби 
оцінювання 

під час 
заняття та 
кількість 

балів

Загальна кількість 
балів за заняття

Усього: 100
2.4. За потреби наводять інформацію про необхідне забезпечення 

(обладнання, інструментарій, програмне забезпечення тощо); можливості



зарахування результатів, отриманих у неформальній освіті (з конкретизацією 

вимог до участі у заходах з неформальної освіти, результати яких можуть бути 

зараховані за певну тему практичного, лабораторного, семінарського заняття 

відповідно до Тимчасового порядку визнання у Національному університеті 

фізичного виховання і спорту України результатів навчання здобувачів вищої 

освіти, отриманих у неформальній освіті, затвердженого рішенням Вченої ради 

НУФВСУ від 30.09.2019 р., протокол № 1, введеним в дію наказом ректора 

НУФВСУ від 07.10.2019 р. № 258-заг (https://uni-

sport.edu.ua/sites/default/files/vseDociimenti/poryadok vyznannya neformalna osvi 

ta.pdf).

3. Порядок розроблення та затвердження силабусу навчальної

дисципліни

3.1. Силабус навчальної дисципліни за формою, що додається, 

розробляється щорічно науково-педагогічними працівниками, які викладають 

відповідну дисципліну, на основі робочої програми навчальної дисципліни і 

затверджується на засіданні кафедри до початку нового навчального року.

3.2. Силабус навчальної дисципліни у паперовій та електронній версіях 

зберігається на кафедрі, за якою закріплена відповідна навчальна дисципліна, 

а в електронному вигляді до початку навчального року розміщується на 

платформі Moodle НУФВСУ, та повинний бути доступним для використання 

здобувачами вищої освіти та науково-педагогічними працівниками.

3.3. Контроль за реалізацією силабусу здійснюють гарант освітньої 

програми та завідувач відповідної кафедри.

Начальник
навчально-методичного відділу С. Б. Дроздовська

https://uni-


Додаток до Положення про структуру, 
зміст, порядок розроблення та затвердження 
силабусу навчальної дисципліни

Затверджено
Засідання кафедри_________________
(протокол № ___від____________________ )

НА І U ОПАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ
Назва кафедри, за якою закріплена дисципліна
СИЛ А БУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(назва навчальної дисципліни)

(навчальний рік та форма здобуття вищої освіти)
1Л. Загальна інформація
Назва освітньої програми Посилання на освітню програму, розміщену на сайті університету
Код і назва дисципліни за освітньою 
програмою Посилання на робочу програму на платформі Моосіїе НУФВСУ

Семестр навчального року 
Календарні терміни вивчення вказуват и т ерміни для різних ф акульт ет ів (навчально-наукових інститутів)

Форма підсумкового контролю Залік / екзамен
Прізвище, ім’я та по батькові науково-
педагогічних працівників,
контактна інформація, електронна адреса

вказуват и для колісної групи
Посилання на сторінку науково-педагогічного працівника на сайті університету

.2. Кредити СКТС, ппдіі запить, кількість годин
кількість 

кредитів ЄКТС лекнії семінарські практичні лабораторні самостійна
робота

загальна 
кількість годин



Продовження додатка
1.3. Оцінювання результатів навмання

Номер і назва теми практичних, 
семінарських та лабораторних 

занять

Завдання для самостійної 
роботи до заняття

Засоби оцінювання під час заняття 
та кількість балів

Загальна 
кількість балів 

за заняття
1 . Відвідування 

Експрес-контроль 
Індивідуальна робота № 1

9.
О

Усього: 100

1.4. Обладнання, інструментарій, програмне забезпечення, необхідні для викладання навчальної дисципліни

(інформація надається за необхідності)

1.5. Заходи з неформальної освіти, т о  можуть бути застосовані в процесі викладання навчальної дисципліни

(зазначаються заходи з неформальної освіти, результати яких можуть бути зараховані за певну тему практичного, лабораторного, семінарського заняття)

Начальник
навчально-методичного відділу С.Б. Дроздовська


