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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Перехід до єдиної європейської системи зарахування навчальних 

досягнень студентів визнаний більшістю країн світової спільноти, в 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 

Університету зобов’язаний створити комплекс принципово нової навчально-

методичної документації, в тому числі силабус ‒ профіль навчальної дисципліни 

для студента. 

1.2. Положення про силабус навчальної дисципліни Львівського 

торговельно-економічного університету (далі – Положення) розроблено, як 

складова частина системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти в Університеті і встановлює єдині вимоги до змісту та 

оформлення силабусу навчальної дисципліни. 

1.3. Положення розроблено відповідно до Закону України “Про освіту», 

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 (із 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 

Львівському торговельно-економічному університеті та інших нормативних 

документів Львівського торговельно-економічного університету. 

1.4. Метою Положення є підвищення якості освітнього процесу за рахунок 

пояснення студентові суті і форми навчальної дисципліни, оптимізації освітнього 

процесу, як засобу набуття компетентностей. 

1.5. Об’єктом силабусу є навчальна дисципліна. 

1.6. Суб’єками силабусу є викладач та здобувач вищої освіти. 

1.7. Силабус навчальної дисципліни дозволяє забезпечити інформаційні 

умови для формування цілісного уявлення про якість освітньої діяльності в 

Університеті та здійснюється на принципах прозорості, об’єктивності,  
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академічної доброчесності, добровільності. 

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

здобувачів вищої освіти з метою пояснення змісту дисципліни, результатів 

навчання, вимог щодо набуття відповідних компетентностей. 

1.9. Силабус розробляють науково-педагогічні працівники кафедри, за 

якими закріплено навчальну дисципліну, відповідно до навчального плану 

підготовки здобувачів вищої освіти. 

1.10. Положення сформоване з урахуванням нових нормативних документів 

та досвіду провідних зарубіжних закладів вищої освіти. Положення є основою для 

розробки силабусів навчальних дисциплін, містить: структуру силабусу; 

рекомендації щодо розробки кожної структурної частини, рекомендований макет 

силабусу навчальної дисципліни. 

 

2. 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. Опис дисципліни. 

3. Ознаки дисципліни. 

4. Обсяг дисципліни. 

5. Перелік компетентностей, яких набуває студент при вивченні дисципліни 

відповідно до освітньо-професійної програми. 

6. Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми. 

7. Дидактична карта дисципліни. 

8. Інформація про ІНДЗ (за наявності). 

9. Технічне та програмне забезпечення (обладнання). 

10. Політики дисципліни. 

11. Система оцінювання та вимоги. 

12. Рекомендовані джерела інформації (основна, допоміжна література, 

інформаційні ресурси в Інтернеті) (Обов’язковий додаток до силабусу). 
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3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБКИ КОЖНОЇ СТРУКТУРНОЇ 

ЧАСТИНИ 

3.1. Загальна інформація про дисципліну. Зазначаються основні дані про: 

назву дисципліни; ступінь вищої освіти для якого викладається дисципліна; 

галузь знань, спеціальність, освітньо-професійна програма для яких викладається 

дисципліна; сторінка курсу в Moodle; кількість аудиторних занять за розкладом; 

кількість консультацій за графіком проведення консультацій, а також можуть 

бути зазначені онлайн консультації. Наприклад: за попередньою домовленістю 

Viber(+38066***-**-**) в робочі дні з 9.30 до 17.30; рік навчання, семестр у якому 

викладається дисципліна; кількість кредитів; мова викладання; прізвище, ім’я та 

по-батькові керівника курсу та викладача (ів), які залучені до викладання 

дисципліни; профайл викладача (ів); контактна інформація викладача (ів) (номер 

(и) телефону (ів), емейл (и)). 

Для вибіркових дисциплін у силабусі не зазначаються: галузь знань, 

спеціальність, освітньо-професійна програма для яких викладається дисципліна; 

рік навчання, семестр у якому викладається дисципліна. 

Якщо дисципліна викладається протягом двох семестрів, то складається 

один силабус але на наступний семестр він уточнюється в частині розкладу 

занять, днів консультацій за графіком проведення консультацій та календарного 

плану курсу. 

3.2. Опис дисципліни. У цій частині подаються: 

- анотація дисципліни – зазначається роль, місце дисципліни у системі 

підготовки фахівців. Для вибіркової дисципліни вказується для якої галузі знань 

дана дисципліна формує професійні компетентності (якщо таке має місце), а 

також, що обрана дисципліна дозволить сформувати індивідуальну освітню 

траєкторію;  перераховується які знання та навички студенти отримають під час 

вивчення дисципліни; 

- пререквізити – вказуються дисципліни чи сертифіковані курси, які 

здобувач вищої освіти має вивчити до початку або разом із цією дисципліною. 

Для вибіркової дисципліни пререквізити не вказуються; 

- формат проведення дисципліни – вказується формат проведення 

дисципліни. Наприклад: очна серія лекцій, практичних занять. Студенти мають 

змогу отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає 

самостійну роботу студентів, виконання індивідуального науково-дослідного  
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завдання (курсової роботи). Під час сесії формат очний. 

3.3. Ознаки дисципліни. Складається у вигляді таблиці із зазначенням: 

кількості кредитів, загальної кількості годин; тижневих годин навчання 

(аудиторних, самостійної роботи студента); виду підсумкового контролю (залік, 

екзамен): 

Кількість 

кредитів 

Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин навчання: 

Вид підсумкового 

контролю аудиторних 

самостійної 

роботи 

студента 

     

 

3.4. Обсяг дисципліни. Складається у вигляді таблиці із зазначенням: виду 

навчальної роботи, загальної кількості годин за кожним видом навчальної 

діяльності, яка передбачена навчальним планом: 

Види навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції  

Практичні заняття  

Самостійна робота  

Індивідуальне науково-дослідне завдання  

 

3.5. Перелік компетентностей, яких набувають студенти при вивченні 

дисципліни відповідно до освітньо-професійної програми. Подається перелік 

конкретних компетентностей, які формуватимуться у здобувачів вищої освіти у 

процесі вивчення дисципліни із зазначенням шифру відповідної компетентності в 

освітньо-професійній програмі (ЗК1, ЗК5, ФК1, ФК7). 

Для вибіркових дисциплін перелік компетентностей не вказується. 

3.6. Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми. Вказується перелік результатів навчання, які формуються в процесі 

викладання дисципліни із зазначенням шифру відповідного програмного 

результату навчання в освітньо-професійній програмі (ПРН1, ПРН4). 

Для вибіркових дисциплін перелік програмних результатів навчання не 

вказується. 

3.7. Дидактична карта дисципліни. Складається у вигляді таблиці із 

зазначенням назви кожної теми, опису теми (що студент за результатами 

вивчення теми буде знати, вміти, які компетентності та результати навчання  
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дана тема формує), завдання для самостійної роботи; календарний план курсу 

(тиждень семестру, деталі проведення, кількість годин); види навчальної 

діяльності; форми і методи навчання; оцінювання кожної форми роботи в балах: 

Номер та назва теми, 

опис теми, завдання 

для самостійної роботи 

Календарний план курсу 

Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і 

методи 

навчання 

Оцінювання 

роботи, 

бали 
Тиждень  

семестру 

Деталі 

проведення 

(за 

тимчасовим 

розкладом, 

за 

постійним 

розкладом) 

Кількість 

годин 

       

      
 

У графі Номер та назва теми, опис теми, завдання для самостійної роботи 

для вибіркової дисципліни не зазначаються компетентності та програмні 

результати навчання. 

3.8. Інформація про ІНДЗ. До індивідуальних завдань відноситься: 

написання рефератів, есе, виконання розрахункових, розрахунково-графічних або 

графічних робіт, домашньої контрольної роботи, перекладу, аналітичний огляд, 

аналіз практичних, проблемних ситуацій, підготовка результатів власних 

досліджень до виступу на конференції, участь в олімпіадах тощо. Особливим 

видом індивідуальних завдань є виконання курсових робіт (проектів), яке 

здійснюється відповідно до робочого навчального плану та існуючих вимог щодо 

їх змісту. 

У силабусі зазначається назва ІНДЗ, його обсяг, коротка характеристика 

змісту і вимог до виконання та оцінювання. 

Якщо навчальним планом передбачено виконання курсової роботи або 

курсового проєкту, то в цьому пункті повинно бути наведено їх загальну 

характеристику та подано тематику таких робіт. 

Якщо конкретний вид ІНДЗ разом з його описом не зазначений у силабусі, 

то викладач не може під час семестру давати завдання його виконувати 

(написання рефератів, есе тощо). 

3.9. Технічне та програмне забезпечення (обладнання). Вказується 

необхідне обладнання та програмне забезпечення для виконання завдань 

дисципліни. 

3.10. Політики дисципліни. Система вимог та правил поведінки здобувачів  
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вищої освіти на заняттях, методичні рекомендації щодо виконання різних видів 

робіт. При цьому обов’язково описується присутність на заняттях та активність 

здобувачів вищої освіти під час занять; недопустимість пропусків та запізнень на 

заняття; неприпустимість користування мобільним телефоном, планшетом чи 

іншими мобільними пристроями під час заняття без дозволу викладача; 

несвоєчасне виконання поставленого завдання, терміни захисту ІНДЗ, терміни 

ліквідації заборгованості щодо ІНДЗ та відсоток зниження оцінки, дотримання 

здобувачами вищої освіти політики доброчесності під час виконання самостійної 

або індивідуальної роботи. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт 

здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно 

виконати завдання, які передбачені у силабусі тощо. 

Для вибіркової дисципліни можна зазначити, що після здійснення вибору 

даної дисципліни, вона стає обов’язковою для вивчення та включається до 

індивідуального навчального плану студента. 

3.11. Система оцінювання та вимоги. Вказуються види контролю 

(поточний, рубіжний, підсумковий); методи контролю (спостереження за 

навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне опитування, письмовий 

контроль, тестовий контроль тощо). 

Якщо дисципліна викладається два і більше семестрів і після кожного 

семестру, крім останнього, закінчується заліком, то такі заліки є 

недеференційованими. Студенту виставляються набрані ним бали та вноситься 

запис “зараховано”. 

Підсумковим контролем вибіркової дисципліни є залік. 

У табличній формі зазначається вид навчальної діяльності та бали, які 

отримує здобувач вищої освіти за кожний вид роботи, визначені безпосередньо 

керівником курсу: 

Вид контролю Вид навчальної діяльності Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т.ч.: 
  

Робота на практичних заняттях, у т.ч.: 
  

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

  

  

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 
  

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
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Може надаватись пояснення щодо оцінювання студентів за кожною темою, 

як формується підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни; що являє 

собою усна компонента при комбінованій формі проведення екзамену та якою є 

вагомість окремих компонент тощо. 

У таблицях подається розподіл балів посеместрово за темами для поточного 

контрою знань студентів, для різних видів підсумкового контролю: 

Для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 100 
       

Т1, Т2 ... Т7 – порядковий номер теми занять. 

 

Для екзамену, який проводиться у формі тестування 
Правильних 

відповідей, % 
         Сума 

Бал … … … … … … … … … 100 

 

Для поточного контролю знань студентів з дисципліни, що завершується екзаменом  

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 100 
         

Т1, Т2 ... Т9 – порядковий номер теми занять. 

 

Для екзамену, який проводиться у комбінованій формі 

Тестування Сума 

Правильних 

відповідей, 
% 

0- 

50 

51- 

52 

53 -

54 

55- 

57 

58-

60 

61-

63 

64-

67 

68-

70 

71-

73 

74-

76 

77-

79 

80-

81 

82-

83 

84-

85 

86-

87 

88-

89 

90-

91 

92-

93 

94-

95 

96-

97 

98-

99 

100 

100 

Бал 0 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Розв’язок ситуаційних задач 

Критерій 

Задача 

розв’язана 

невірно; 

відповідь 

необґрунтована 

та алогічною 

Порушено алго-

ритм розв’язку 

задачі, присутні 

помилки при 

розрахунках, 

відсутні 

висновки; 

обґрунтування 

відповіді є слабо 

аргументоване і в 

окремих аспектах 

алогічне 

Порушено алгоритм розв’язку 

задачі або присутні помилки 

при розрахунках, відсутні 

висновки; обґрунтування 

відповіді є слабо 

аргументоване або в 

окремих аспектах алогічне 

Відповідь 

недостатньо 

аргументована; 

алгоритм 

розв’язку задачі  

вір-ний, однак 

допущені 

помилки при 

розра-хунках 

Відповідь 

достатньо 

аргументо-

вана; 

алгоритм 

розв’язку 

задачі вір-

ний, однак 

допущені 

помилки 

при 

розрахунках 

Відповідь 

містить 

послідовний 

та 

аргументо-

ваний 

розв’язок; 

розрахунки 

вірні, 

обґрунтова-

ний 

висновок 

Бал 0 - 29 30 - 31 32 - 38 39 - 40 41-44 45-50 
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Оцінювання курсової роботи проводиться за умови виконання наступних 

вимог: 

- попереднє оцінювання курсової роботи викладачем - максимальна оцінка – 

50 балів; 

- наявність презентації - максимальна оцінка – 10 балів; 

- захист курсової роботи – максимальна оцінка – 40 балів. 

Шкала оцінювання для курсової роботи така ж, як і для семестрового 

оцінювання. 

У табличній формі подаються рівні та критерії оцінювання результатів 

освітньої діяльності здобувача вищої освіти, що прийняті в Університеті 

відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти 

Львівського торговельно-економічного університету. 

3.12. Рекомендовані джерела інформації. Подається перелік основної, 

допоміжної літератури та інформаційних ресурсів в Інтернеті в розрізі кожної 

теми навчальної дисципліни та оформляється у вигляді обов’язкового Додатку до 

силабусу. 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. 

Обов’язковий додаток до силабусу. Рекомендовані джерела інформації 

повинні оновлюватися кожного навчального року.  

3.13. Силабус обов’язкової навчальної дисципліни підписує розробник(и) 

силабусу, гарант освітньо-професійної програми, для якої викладається 

дисципліна, завідувач кафедри на засіданні якої проводилось затвердження 

силабусу. 

3.14. Силабус вибіркової навчальної дисципліни підписує розробник(и) 

силабусу, завідувач кафедри на засіданні якої проводилось затвердження 

силабусу. 

3.15. Затвердження силабусів навчальних дисциплін оформляється 

протоколом засідання відповідної кафедри. 
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4. Рекомендований макет силабусу навчальної дисципліни обов’язкової складової 

навчального плану 

Силабус навчальної дисципліни 
    Назва дисципліни 

Ступінь вищої освіти: 

Галузь знань:  

Спеціальність:  

Освітньо-професійна програма:  

Сторінка курсу в Moodle:  

Рік навчання:  ; Семестр:  

Кількість аудиторних занять: (загальна кількість аудиторних занять) 

Консультації: (за графіком) 

Назва кафедри:  

Мова викладання:  

Керівник курсу 

Викладач (і) 

 
 

Профайл керівника курсу: 

Профайл викладача (ів): 

 

Контактна інформація  
 

Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: Назва дисципліни є дисципліною, обов’язкової складової навчального плану, 

циклу дисциплін професійної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців _________________________. Студенти 

отримують теоретичні знання і практичні навички ______________________________________________________. 

Пререквізити:  

Формат проведення дисципліни: 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми навчання: 
Вид підсумкового 

контролю аудиторних 
самостійної роботи 

студента 

     
 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

  
  
  

 

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-професійної 

програми 
Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 

  
 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 
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Дидактична карта дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 

Календарний план курсу 
Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 
Оцінювання 

роботи, бали 
Тиждень  

семестру 

Деталі проведення (за 

тимчасовим 

розкладом, за 

постійним розкладом) 

Кількість 

годин 

Тема 1. Суть, зміст і завдання організації 

готельного господарства 

Формування компетентностей: ЗК 1, … 

Результати навчання: ПРН 1, … 

Завдвання для СРС: 

1-ий за тимчасовим 

розкладом 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

2-ий за постійним 

розкладом 

2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4 

1-ий – 2-

ий 

за постійним 

розкладом 

8 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату); вирішення завдань) 

3 
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Індивідуальне навчально-дослідне завдання (за наявності) 

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет, інше обладнання (уточнити яке саме) для: комунікації та 

опитувань; виконання домашніх завдань; виконання завдань самостійної роботи; проходження 

тестування (поточний, рубіжний, підсумковий контроль); ... 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності:…. 

Політика курсу (приклад) 

 Курс передбачає роботу в колективі. 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються 

бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись в дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати 

виконані завдання під час консультації викладача. 

 Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем 

лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх 

поглиблена проробка за рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою 

закріплення теоретичного матеріалу. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

 Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної 

причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення 

дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

 Курсова робота повинна бути захищена не пізніше, ніж за тиждень до початку 

екзаменаційної сесії. 

 Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. 

При цьому оцінка знижується на 10 %. 

 Здобувачі вищої освіти мають право скласти екзамен автоматично, у випадку, якщо 

впродовж семестру такі здобувачі набрали 90-100 балів. 

 Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій 

рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком екзаменаційної 

сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: 

при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати 

джерело, використане під час виконання завдання. 

• Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 

коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

• У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен 

повторно виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

• Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування. 
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Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: 

Методи контролю:  
Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами (приклад): 
 

Вид контролю Види навчальної роботи Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т.ч.:   

- присутність на заняттях (при пропусках занять з 

поважних причин допускається відпрацювання 

пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 0,5 бала 

- ведення конспекту   за кожну лекцію 1,5 бали 

- участь у експрес-опитуванні   за кожну правильну відповідь 0,25 бала 

Робота на практичних заняттях, у т.ч.:  

- присутність на заняттях (при пропусках занять з 

поважних причин допускається відпрацювання 

пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 0,5 бала 

- доповідь з презентацією за тематикою 

самостійного вивчення дисципліни (оцінка 

залежить від повноти розкриття теми, якості 

інформації, самостійності та креативності 

матеріалу, якості презентації і доповіді) 

за кожну презентацію максимум 10 балів 

- усне опитування, тестування, рішення 

практичних задач 
за кожну правильну відповідь 0,5 бала 

- участь у навчальній дискусії, обговоренні 

ситуаційного завдання   
за кожну правильну відповідь 2 бали 

- участь у діловій грі  за кожну участь 3 бали 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1 
за кожне правильно виконане завдання – 

5 балів. максимальна оцінка – 15 балів 

Контрольна робота 2 
за кожне правильно виконане завдання – 

5 балів. максимальна оцінка – 15 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у наукових конференціях, підготовка 

наукових публікацій, участь у  Всеукраїнських 

конкурсах наукових студентських робіт за 

спеціальністю, виконання досліджень тощо. 

Згідно з рішенням кафедри 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(залік, екзамен) 

Залік виставляється за результатами поточного та 

рубіжного контролю, проводиться по завершенню 

вивчення навчальної дисципліни 
Критерії оцінювання зазначено в 

останній таблиці 
Екзамен проводиться у комбінованій формі 

(тестування та розв’язок ситуаційних задач) 
 

Приклад можливого пояснення у силабусі 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за 

тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 

одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне оцінювання рівня засвоєння 

теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи; оцінка (бали) за ІНДЗ; 

оцінка (бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, виконання досліджень, підготовку 

наукових публікацій тощо. 

Усна компонента застосовується при комбінованій формі проведення екзамену з метою 

контролю досягнення здобувачами оптимального рівня професійних компетентностей. 

При застосуванні комбінованої форми проведення екзамену вагомість компонент є рівною, 

тобто 50% тестування (письмова компонента), 50% – розв’язок ситуаційних задач (усна компонента). 
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Оцінювання курсової роботи проводиться за умови виконання наступних вимог: 

- попереднє оцінювання курсової роботи викладачем - максимальна оцінка - 50 балів; 

- наявність презентації - максимальна оцінка – 10 балів; 

- захист курсової роботи – максимальна оцінка – 40 балів. 

Шкала оцінювання для курсової роботи така ж, як і для семестрового оцінювання. 

Розподіл балів посеместрово за темами для поточного контрою знань студентів, для 

різних видів підсумкового контролю подані у таблицях. 

 

Для поточного контролю знань студентів з дисципліни, що завершується екзаменом  

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 КР 1 Т5 Т6 Т7 КР 2 
100 

         

Т1, Т2 ... Т7 – порядковий номер теми занять; КР 1, КР 2 – порядковий номер контрольної роботи 

 

 

Для екзамену, який проводиться у комбінованій формі 

Тестування 
Сума 

Правильних 
відповідей, 

% 

0- 

50 

51- 

52 

53 -

54 

55- 

57 

58-

60 

61-

63 

64-

67 

68-

70 

71-

73 

74-

76 

77-

79 

80-

81 

82-

83 

84-

85 

86-

87 

88-

89 

90-

91 

92-

93 

94-

95 

96-

97 

98-

99 

100 

100 

Бал 0 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Розв’язок ситуаційних задач 

Критерій 

Задача розв’язана 

невірно; 

відповідь 

необґрунтована 

та алогічною 

Порушено 

алгоритм 

розв’язку задачі, 

присутні 

помилки при 

розрахунках, 

відсутні 

висновки; 

обґрунтування 

відповіді є слабо 

аргументоване і в 

окремих 

аспектах алогічне 

Порушено 

алгоритм 

розв’язку задачі 

або присутні 

помилки при 

розрахунках, від-

сутні висновки; 

обґрунтування 

відповіді є 

слабо 

аргументоване 

або в окремих 

аспектах 

алогічне 

Відповідь 

недостатньо 

аргументована; 

алгоритм 

розв’язку задачі  

вір-ний, однак 

допущені 

помилки при 

розрахунках 

Відповідь 

достатньо 

аргументована; 

алгоритм 

розв’язку задачі 

вір-ний, однак 

допущені 

помилки при 

розрахунках 

Відповідь містить 

послідовний та 

аргументований 

розв’язок; 

розрахунки вірні, 

обґрунтований 

висновок 

Бал 0 - 29 30 - 31 32 - 38 39 - 40 41-44 45-50 
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Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти 

Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 
Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

9
0

-1
0
0
 

Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає 

програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних 

нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в 

практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів діяльності фахівця 

на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології 

та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних 

занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань проявив вміння самостійно 

вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може відстоювати 

власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. 

Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, 

що стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, 

передбаченого силабусом навчальної дисципліни, або студент проявляє невпевненість в 

тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що 

викладені в силабусі навчальної дисципліни. Власні 

пропозиції студента в оцінках і вирішенні практичних 

задач підвищує його вміння використовувати знання, які 

він отримав  при вивчені інших дисциплін, а також знання, 

набуті при самостійному поглибленому вивчені  

питань, що відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

Відмінно (А) 

8
2
-8

9
 

Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі 

неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та 

поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 
Забезпечує студенту самостійне вирішення основних 

практичних задач в умовах, коли 

вихідні дані в них змінюються порівняно з 

прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни 

Добре (В)  

7
4

-8
1
 

Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що 

відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє  

застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі 

неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні 

відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у 

відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає характеристики основних 

положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять, при 

виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в 

межах дисципліни, що вивчається. 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом програми 

дисципліни. 

Додаткові питання про можливість використання 

теоретичних положень для практичного використання 

викликають утруднення. 

Добре (С) 
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6
4

-7
3
 

Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою дисципліни, 

та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку 

їх вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, може вирішувати 

подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає значну кількість 

неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача. 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення 

основних положень дисципліни 

Задовільно (D)  

6
0

-6
3
 

Студент має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює 

правила вирішення практичних/розрахункових завдань дисципліни. Виконання 

практичних (індивідуальних, контрольних) завдань значно формалізовано: є 

відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з 

іншими дисциплінами. 

Середній 
Є мінімально допустимим у всіх складових програми 

дисципліни 

Задовільно (Е) 

3
5

-5
9
 Студент може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що програму 

навчальної дисципліни студент виконав, працював він пасивно, його відповіді під час 

практичних робіт в більшості є невірними, необґрунтованими.  

Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у студента відсутні. 

Низький 
Не забезпечує практичної реалізації задач, що формуються 

при вивчені дисципліни 

Незадовільно з 
можливістю 
повторного 

складання (FX)  

0
-3

4
 

Студент повністю не виконав вимог програми навчальної дисципліни. 

Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Незадовільний 
Студент не підготовлений до самостійного вирішення 

задач, які окреслює мета та завдання дисципліни 

Незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни (F)  

 

 

Розробник (розробники) силабусу навчальної дисципліни    _______________________    ____________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                      підпис                                                                                                                             ПІБ 

 

Гарант освітньо-професійної програми      _______________________    ____________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                      підпис                                                                                                                             ПІБ 

 

Завідувач кафедри         _______________________    ____________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                      підпис                                                                                                                             ПІБ 
 

 

  

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 
ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Про силабус навчальної дисципліни 

Положення СУЯ - 2021 



18 

 

 

 

Додаток до силабусу (обов’язковий) 

Рекомендовані джерела інформації на 20__ - 20__ навчальний рік 

Назва теми 
Рекомендовані джерела інформації до теми (Основна література; 

допоміжна література; інформаційні ресурси в Інтернеті) 

Тема 1.  

Тема 2.  

Тема 3.  

…  

…  

…  

Тема 10.  
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5. Рекомендований макет силабусу вибіркової навчальної дисципліни  
 

Силабус навчальної дисципліни 
Назва дисципліни  

 

Сторінка курсу в Moodle:  

Дні занять: (загальна кількість аудиторних занять) 

Консультації: (за графіком) 

Назва кафедри:  

Мова викладання:  

Керівник курсу  

Викладач (і) 
 

Профайл керівника курсу: 

Профайл викладача (ів) 
 

Контактна інформація  
 

Опис дисципліни 

Анотація дисципліни: Назва дисципліни є дисципліною, вибіркової складової навчального 

плану. Дана дисципліна формує професійні компетентності здобувачів вищої освіти, які навчаються на 

спеціальностях (спеціальності), що входять (входить) до галузі знань ____________________(вказується 

шифр та назва). Як вибіркова складова, вивчення дисципліни дозволить студенту сформувати 

індивідуальну освітню траєкторію. 

Під час вивчення даної дисципліни студенти отримують знання та навички, зокрема щодо 

_________________________________________________________________________________________________. 

 

Формат проведення дисципліни: 
 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: Вид підсумкового 

контролю 
аудиторних 

самостійної роботи 

студента 

     

 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 
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Дидактична карта дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 

Календарний план курсу 
Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 
Оцінювання 

роботи, бали 
Тиждень  

семестру 

Деталі проведення (за 

тимчасовим 

розкладом, за 

постійним розкладом) 

Кількість 

годин 

Тема 1. Суть, зміст і завдання організації 

готельного господарства 

Завдвання для СРС: 

1-ий за тимчасовим 

розкладом 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

2-ий за постійним 

розкладом 

2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4 

1-ий – 2-

ий 

 8 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату); вирішення завдань) 

3 
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Індивідуальне навчально-дослідне завдання (за наявності) 

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет, інше обладнання (уточнити яке саме) для: комунікації та 

опитувань; виконання домашніх завдань; виконання завдань самостійної роботи; проходження 

тестування (поточний, рубіжний, підсумковий контроль); ... 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності:…. 

Політика курсу (приклад) 

 Курс передбачає роботу в колективі. 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Після здійснення вибору даної дисципліни, вона стає обов’язковою для вивчення та 

включається до індивідуального навчального плану студента. 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються 

бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись в дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати 

виконані завдання під час консультації викладача. 

 Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем 

лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх 

поглиблена проробка за рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою 

закріплення теоретичного матеріалу. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

 Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної 

причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення 

дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

 Курсова робота повинна бути захищена не пізніше, ніж за тиждень до початку 

екзаменаційної сесії. 

 Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. 

При цьому оцінка знижується на 10 %. 

 Здобувачі вищої освіти мають право скласти екзамен автоматично, у випадку, якщо 

впродовж семестру такі здобувачі набрали 90-100 балів. 

 Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій 

рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком екзаменаційної 

сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: 

при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати 

джерело, використане під час виконання завдання. 

• Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 

коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

• У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен 

повторно виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

• Списування під час контрольних робіт заборонене (в т.ч. із використанням мобільних 

пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування.  
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Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: 

Методи контролю:  
Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами (приклад): 
 

Вид контролю Види навчальної роботи Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т.ч.:   

- присутність на заняттях (при пропусках занять з 

поважних причин допускається відпрацювання 

пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 0,5 бала 

- ведення конспекту   за кожну лекцію 1,5 бали 

- участь у експрес-опитуванні   за кожну правильну відповідь 0,25 бала 

Робота на практичних заняттях, у т.ч.:  

- присутність на заняттях (при пропусках занять з 

поважних причин допускається відпрацювання 

пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 0,5 бала 

- доповідь з презентацією за тематикою 

самостійного вивчення дисципліни (оцінка 

залежить від повноти розкриття теми, якості 

інформації, самостійності та креативності 

матеріалу, якості презентації і доповіді) 

за кожну презентацію максимум 10 балів 

- усне опитування, тестування, рішення 

практичних задач 
за кожну правильну відповідь 0,5 бала 

- участь у навчальній дискусії, обговоренні 

ситуаційного завдання   
за кожну правильну відповідь 2 бали 

- участь у діловій грі  за кожну участь 3 бали 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1 
за кожне правильно виконане завдання – 

5 балів. максимальна оцінка – 15 балів 

Контрольна робота 2 
за кожне правильно виконане завдання – 

5 балів. максимальна оцінка – 15 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у наукових конференціях, підготовка 

наукових публікацій, участь у  Всеукраїнських 

конкурсах наукових студентських робіт за 

спеціальністю, виконання досліджень тощо. 

Згідно з рішенням кафедри 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(залік) 

Залік виставляється за результатами поточного та 

рубіжного контролю, проводиться по завершенню 

вивчення навчальної дисципліни 

Критерії оцінювання зазначено в 

останній таблиці 

 

Приклад можливого пояснення у силабусі 
Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему 

визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних 
за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне оцінювання рівня засвоєння теоретичного 

матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи; оцінка (бали) за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь 

у наукових конференціях, олімпіадах, виконання досліджень, підготовку наукових публікацій тощо. 

Розподіл балів посеместрово за темами для поточного контрою знань студентів поданий у 

таблицях. 

Для заліку  

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 КР 1 Т5 Т6 Т7 КР 2 
100 

         

Т1, Т2 ... Т7 – порядковий номер теми занять; КР 1, КР 2 – порядковий номер контрольної роботи 
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Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти 

Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 
 

Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

9
0

-1
0
0
 

Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає 

програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних 

нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в практичних 

розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів діяльності фахівця на основі набутих з 

даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології та методи розрахунків з 

даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних занять, при виконанні 

індивідуальних / контрольних завдань проявив вміння самостійно вирішувати поставлені 

завдання, активно включатись в дискусії, може відстоювати власну позицію в питаннях та 

рішеннях, що розглядаються. 

Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, що 

стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, 

передбаченого силабусом навчальної дисципліни, або студент проявляє невпевненість в 

тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і 

навичок, що викладені в силабусі навчальної 

дисципліни. Власні пропозиції студента в оцінках і 

вирішенні практичних задач підвищує його вміння 

використовувати знання, які він отримав  при 

вивчені інших дисциплін, а також знання, набуті 

при самостійному поглибленому вивчені  питань, 

що відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

Відмінно (А) 

8
2
-8

9
 

Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати теоретичні 

положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі неточності. Вміє самостійно 

виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та 

поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 
Забезпечує студенту самостійне вирішення 

основних практичних задач в умовах, коли 

вихідні дані в них змінюються порівняно з 

прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни 

Добре (В)  

7
4

-8
1
 

Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що 

відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє  

застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі неточності. 

Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні відповіді при зміні 

результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у відповідях/ рішеннях/ 

розрахунках не є системними. Знає характеристики основних положень, що мають 

визначальне значення при проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / 

контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в межах дисципліни, що вивчається. 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом 

програми дисципліни. 

Додаткові питання про можливість використання 

теоретичних положень для практичного 

використання викликають утруднення. 

Добре (С) 
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Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою дисципліни, та 

розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку їх 

вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, може вирішувати подібні 

завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає значну кількість неточностей і 

грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача. 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення 

основних положень дисципліни 

Задовільно (D)  

6
0

-6
3
 

Студент має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила 

вирішення практичних/розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних 

(індивідуальних, контрольних) завдань значно формалізовано: є відповідність алгоритму, але 

відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Середній 
Є мінімально допустимим у всіх складових 

програми дисципліни 

Задовільно (Е) 

3
5
-5

9
 Студент може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що програму 

навчальної дисципліни студент виконав, працював він пасивно, його відповіді під час 

практичних робіт в більшості є невірними, необґрунтованими.  

Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у студента відсутні. 

Низький 
Не забезпечує практичної реалізації задач, що 

формуються при вивчені дисципліни 

Незадовільно з 
можливістю 
повторного 

складання (FX)  

0
-3

4
 

Студент повністю не виконав вимог програми навчальної дисципліни. 

Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Незадовільний 
Студент не підготовлений до самостійного 

вирішення задач, які окреслює мета та завдання 

дисципліни 

Незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни (F)  

 

 

 

 

Розробник (розробники) силабусу навчальної дисципліни    _______________________    ____________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                      підпис                                                                                                                             ПІБ 

 

 

Завідувач кафедри         _______________________    ____________________________ 
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Додаток до силабусу (обов’язковий) 

Рекомендовані джерела інформації на 20__ - 20__ навчальний рік 

Назва теми 

Рекомендовані джерела інформації до теми (Основна 

література; допоміжна література; інформаційні ресурси в 

Інтернеті) 

Тема 1.  

Тема 2.  

Тема 3.  

…  

…  

…  

Тема 10.  

 

6. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ПЕРІОДИЧНОГО ПЕРЕГЛЯДУ 

(УДОСКОНАЛЕННЯ) СИЛАБУСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

6.1. Проєкти силабусів навчальних дисциплін проходить обговорення 

серед стейкхолдерів освітнього процесу, розглядається на засіданні Комісії з 

якості інституту (факультету) за кафедрою яких закріплена навчальна 

дисципліна. 

6.2. Протоколи результатів розгляду проєктів силабусів навчальних 

дисциплін протягом 3 робочих днів передаються у Раду з якості Університету. 

6.2. Силабуси навчальних дисциплін затверджуються на засіданні 

кафедри разом з програмами навчальних дисциплін. 

6.3. Силабус навчальної дисципліни зберігається на кафедрі та 

оприлюднюється на порталі дистанційного навчання Університеу Moodle. 

6.4. Силабус навчальної дисципліни потрібно щорічно оновлювати в 

частині рекомендованих джерел інформації. 

6.5. Підставою для оновлення силабусу можуть бути: 

- ініціатива і пропозиції гаранта освітньо-професійної програми та / або 

викладачів дисципліни; 

- ініціатива здобувачів освіти шляхом звернення до гаранта освітньо-

професійної програми; 
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- результати оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни; 

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

ресурсних умов реалізації силабусу; 

- результати обов’язкового опитування студентів про враження від 

вивчення начальної дисципліни. 

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1 Це Положення набирає чинності з дати затвердження Вченою радою 

Львівського торговельно-економічного університету. 

7.2 Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються і 

затверджуються Вченою радою Університету та вводяться в дію наказом 

ректора. 

7.3. Проєкти силабусів навчальних дисциплін повинні бути розроблені 

науково-педагогічними працівниками до 31.01.2020 року. 

7.4. Силабуси навчальних дисциплін запроваджуються як обов’язкова 

складова комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни з 2020-2021 навчального року. 

 

 

  

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 
ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Про силабус навчальної дисципліни 

Положення СУЯ - 2021 


