Відповідно до рішення науково-методичної ради
протокол № 3 від 23.04.2020 та рішення Вченої ради
протокол № 4 від 24.04.2020 про запровадження в
Національному університеті водного господарства та
природокористуванням силабусу

1. Затвердити Положення про силабус (додаток 1).
2. Розробити силабуси навчальних дисциплін за
рекомендованим зразком відповідно до Положення
в наступні терміни:
2.1. Для освітніх програм, акредитація яких передбачена
в 2020/2021 н.р.:
з дисциплін осіннього семестру до 17.09.2020 р.;
з дисциплін весняного семестру до 01.02.2021 р.
2.2. Для усіх інших освітніх програм відповідальність за
розробку та впровадження силабусів покласти на
керівників освітніх програм через рішення НМРЯ ННІ.
3. Науковій бібліотеці передбачити в репозиторії
університету закладку «Силабуси» до 01.09.2020.
4. Навчально-науковим інститутам розробити та

4. Навчально-науковим інститутам розробити та
запровадити порядок ознайомлення здобувачів
вищої освіти з силабусами навчальних дисциплін на
початку кожного семестру на постійній основі. У
2020-2021н. р. ознайомити здобувачів вищої освіти
з силабусами відповідно до 01.10.2020 р. та
01.02.2021 р.
5. Шифрування силабусів проводити на відповідних
кафедрах згідно з наказом № 333 від 26.06.2015
«Про затвердження класифікатора структурних
підрозділів університету».
6. Погодження силабусів здійснювати відповідно до
Порядку розгляду та затвердження розміщення
методичних вказівок і робочих програм через
електронний документообіг І-doc, затвердженого
рішенням науково-методичної ради від 23.04.2020
(протокол № 3).
7. Проректору з науково-педагогічної, методичної та
виховної роботи Лагоднюку О.А. в термін до
01.09.2021 розробити електронну систему
8.

9.

10.

11.

12.

силабусів.
Розробникам силабусів навчальних дисциплін
надавати пропозиції щодо вдосконалення змісту та
форми силабусу заступнику завідувача навчальнометодичного відділу Костюковій Т.А. за адресою
t.a.kostiukova@nuwm.edu.ua
Науково-методичній раді університету розглянути
пропозиції до змісту та форми силабусу та внести
необхідні зміни в Положення про силабус до
25.12.2020.
У вересні 2020 року організувати семінари для
науково-педагогічних працівників щодо змісту та
необхідності впровадження силабусу.
Скасувати дію Положення про робочу програму
навчальної дисципліни зі змінами та доповненнями,
затвердженого Вченою радою протокол № 5 від
31.05.2017 та введеного в дію наказом ректора №
282 від 07.06.2017.
Контроль за виконанням наказу покласти на
проректора з науково-педагогічної, методичної та
виховної роботи Лагоднюка Олега Анатолійовича.

