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1. Загальні Положення 

1.1. Положення про силабус навчальної дисципліни є складовою 

частиною системи забезпечення якості освітньої діяльності і встановлює 

єдині вимоги до змісту та оформлення опису компоненти освітньої програми 

в Малинському фаховому коледжі (далі – Коледж).  Положення розроблено з 

урахуванням Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», «Про 

фахову передвищу освіту» «Про професійну (професійно-технічну) освіту», 

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», положень Коледжу, що регламентують 

організацію освітнього процесу та методичне забезпечення навчальних 

дисциплін.  

1.3. Положення визначає принципові підходи до викладання 

навчальних дисциплін, зокрема методи та форми їх вивчення, інформацію 

щодо оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти.  

1.4. Основою розробки силабусу навчальної дисципліни є робоча 

програма та навчально-методичне забезпечення дисципліни.  

1.5. Силабус є навчально-методичним документом, в якому стисло 

роз’яснюється взаємна відповідальність викладача та здобувача вищої освіти. 

У силабусі коротко відображаються: зміст курсу, наводяться змістові модулі 

та теми дисципліни, компететності та програмні результати, принципи 

оцінювання та політика курсу (включно з політикою академічної 

доброчесності).  

1.6. Силабус складається на всі навчальні дисципліни за відповідною 

освітньо-професійною програмою. Розроблення силабусів покладається на 

науково-педагогічних та педагогічних  працівників кафедр і циклових 

комісій, за якими закріплено навчальну дисципліну, відповідно до 

навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти в Коледжі. 

1.7. Силабус є складовою навчально-методичного комплексу 

дисципліни.  

2. Формування, затвердження та оновлення силабусу навчальної 

дисципліни  

2.1. Силабус як узагальнення змісту навчальної дисципліни повинен 

бути коротким і зрозумілим для здобувача вищої освіти, тому його побудова 

максимально має відображати особливості навчальної дисципліни, її складові 

та їх взаємозв’язок.  

2.2. Об’єктом силабусу є навчальна дисципліна, суб’єктом – викладач 

та здобувач вищої освіти.  

2.3. Силабус навчальної дисципліни дозволяє забезпечити інформаційні 

умови для формування цілісного уявлення про якість освітньої діяльності в 



Коледжі, що здійснюється на принципах прозорості, об’єктивності, 

академічної доброчесності, добровільності.  

2.4. Модель силабусу включає такі обов’язкові елементи:  

1) загальна інформація про освітній компонент (дисципліну) (назва 

дисциплвни, спеціальність, назва ОПП, обсяг вивчення, рік та семестри 

вивчення, статус дисципліни, форма підсумкового контролю); 

2)  дані про викладача (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, контактна 

інформація (телефон та/або емейл), сторінка дисципліни в електронній 

бібліотеці коледжу, інформація про консультації (за потреби));  

3) анотація дисципліни (короткий опис курсу, цілі та завдання 

навчальної дисципліни);  

3) структура дисципліни (перелік змістових модулів та тем, вимоги до 

знань і вмінь, компетентності, які набувають здобувачі освіти);  

4) організація навчання (форми і методи навчання, список літературних 

джерел та інформаційні ресурси, технічне та програмне забезпечення 

викладання дисципліни);  

5) результати навчання, які визначені освітньою програмою;  

6) політика оцінювання (вимоги стосовно дедлайнів та перескладання 

теоретичного матеріалу і практичних завдань; вимоги, що стосуються 

академічної доброчесності, вимоги стосовно відвідування занять, політика 

щодо визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та 

інформальній освіті)  

7) організація контролю знань та вмінь, формування підсумкової 

оцінки за 100-бальною системою. 

2.5. При формуванні силабусу навчальної дисципліни 

використовуються чинні стандарти вищої освіти та освітньо-професійні  

програми, що діють у Коледжі. 

2.6. Силабус навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри 

лісівництва та захисту лісу і відповідних циклових комісій. 

2.7. Схвалений цикловою комісією силабус розміщується на початку 

навчального року на сайті коледжу (в електронній бібліотеці) для його 

використання здобувачами освіти. 

2.7. Силабуси щорічно оновлюються. Підставами для оновлення 

можуть бути:   

-  ініціатива і пропозиції гаранта освітньої програми та/або викладачів 

дисципліни;  

- ініціатива здобувачів вищої освіти через звернення до гаранта 

освітньої програми;  

- ініціатива зовнішніх стейкхолдерів;  

- результати оцінювання знань здобувачів вищої освіти з навчальної 

дисципліни;  

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

ресурсних умов реалізації силабусу;  

- результати обов’язкового опитування здобувачів вищої освіти про 

враження від вивчення навчальної дисципліни. 



Приклад силабуса навчальної дисципліни наведено в додатку 1. 

 

Додаток 1 

Силабус дисципліни   

«Інформаційні  технології в лісовому господарстві» 

Освітній ступінь: бакалавр 

Спеціальність: 205 Лісове господарство 

Освітньо-професійна програма: «Лісове господарство» 

Дні занять:  згідно розкладу       

Рік навчання: І, семестр: 2 

Кількість кредитів: 3 

Компонент освітньо-професійної  програми: Обов’язковий 

Мова викладання: українська 

Форма підсумкового контролю: залік 

 

Викладач  

Якименко Олександр Геннадійович, 

 кандидат педагогічних наук, старший викладач 

Ел.пошта:  lmoyseenko@ukr.net 

Консультації: очна/онлайн (за потребою) 

 у Вайбері щочетверга з 16.00 до 17.00 

Сторінка курсу в електронній бібліотеці за посиланням: 

https://drive.google.com/drive/folders/1PLiqPi20KzjnlHIV0aiY9LtYFJ-

VMMjY?usp=sharing 

 

Анотація до дисципліни 

Вивчення дисципліни «Інформаційні технології в лісовому 

господарстві» надасть студентам освітнього ступеня «бакалавр» можливість 

отримати загальні знання, що стосуються видів та форм подання інформації, 

класифікації сучасних інформацій технологій; поглиблені знання у 

використанні прикладних програм загального призначення (систем 

підготовки текстових документів, табличних процесорів, систем управління 

базами даних); сформувати уміння використовувати в майбутній практичній 

діяльності  прикладні програм спеціального призначення (системи 

1С:Підприємство, АРМ працівника лісового господарства, програми 

матеріально грошової оцінки лісосіки) та ресурси локальних і глобальних 

комп’ютерних мереж. 

Вивчення курсу формує наступні компетентності здобувача вищої 

освіти:  

mailto:lmoyseenko@ukr.net
https://drive.google.com/drive/folders/1PLiqPi20KzjnlHIV0aiY9LtYFJ-VMMjY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PLiqPi20KzjnlHIV0aiY9LtYFJ-VMMjY?usp=sharing


ЗК 06. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

ЗК 09. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями  

ЗК 12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

СК 02. Здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження. 

СК 07. Здатність вирішувати поставлені завдання з інвентаризації лісів, 

оцінювати лісові ресурси та продукцію. 

 

Структура дисципліни   

Години 

(всього/ 

лек./пр.) 
Тема Результати навчання Завдання 

Змістовий модуль 1. Загальні відомості про інформаційні технології 

4/2/0 Вступ  

Розуміти  значення дисципліни в 

підготовці фахівця, її зв’язок і іншими 

навчальними дисциплінами, володіти 

загальними відомостями про стан 

впровадження засобів комп’ютерної 

техніки на підприємствах та організаціях 

лісової галузі. Знати основні положення 

Концепції створення єдиної державної 

системи електронного обліку деревини 

Опрацю-

вання навч. 

матеріалу, 

тести в 

системі 

lCloud  

 

4/2/0 

1.1. Інформація як 

основа сучасних 

технологій 

Володіти поняттям «інформація», 

знати види інформації, форми її подання та 

властивості, інформаційно-організаційну 

структуру сучасного підприємства. 

Опрацю-

вання навч. 

матеріалу, 

тести в 

системі 

lCloud  

 

4/2/0 

1.2. Класифікація 

сучасних 

інформаційних 

технологій 

Володіти поняттям «інформаційна 

технологія», знати основні властивості 

інформаційних технологій, мати уявлення 

про типову (базову) ІТ, знати її 

властивості; володіти ідеологією 

автоматизованого розв’язання завдань на 

концептуальному рівні базової ІТ 

Опрацю-

вання навч. 

матеріалу, 

тести в 

системі 

lCloud  

 

 

Змістовий модуль 2. Інформаційні технології в лісовому господарстві 

10/2/4 

2.1. Текстовий 

редактор  MS 

Word  

Знати функціональні особливості 

останніх версій тестового редактора MS 

Word.  Вміти налаштовувати середовище 

текстового редактора MS Word для 

підготовки ділових документів, вводити, 

редагувати і форматувати текстові 

документи; створювати нумеровані і 

марковані списки та таблиці; здійснювати 

стильове оформлення документів різних 

Опрацю-

вання навч. 

матеріалу, 

викон. лаб 

роботи, 

тести в   

системі 

lCloud  

 



Години 

(всього/ 

лек./пр.) 
Тема Результати навчання Завдання 

типів та використовувати макроси. 

12/4/4 

2.2. Табличний 

процесор МS 

Excel 

Знати функціональні особливості 

останніх версій тестового редактора MS 

Word.  Вміти налаштовувати середовище 

табличного процесора MS Excel, вводити, 

редагувати та форматувати дані, 

використовувати формули у табличних 

розрахунках; використовувати ТБ для 

підготовки лісівничої документації та 

розрахункових матеріалів.   

Опрацю-

вання навч. 

матеріалу, 

викон. лаб 

роботи, 

тести в   

системі 

lCloud  

 

14/4/6 
2.3. СУБД   

    MS Access 

Знати загальний порядок розробки 

моделі та створення бази даних засобами 

СУБД  MS Access. Вміти створювати файл 

БД у MS Access, таблиці даних, 

встановлювати зв’язок між таблицями, 

проектувати нескладні запити, форми та 

звіти.  

Опрацю-

вання навч. 

матеріалу, 

викон. лаб 

роботи, 

тести в   

системі 

lCloud  

 

11/4/4 

2.4. Географічні  

інформаційні 

системи 

Володіти поняттям «географічна 

інформаційна система». Знати напрями 

застосування  та джерела даних для ГІС. 

Знати загальні відомості про програмний 

комплекс «АРМ працівника лісового 

господарства», основні його функції та 

порядок підготовки до роботи. Вміти 

відображати засобами комплексу  

тематичні карти лісництв, вивчати 

таксаційні характеристики лісових 

насаджень, друкувати планшети,  

формувати запити стосовно лісового 

фонду. 

 

Опрацю-

вання навч. 

матеріалу, 

викон. лаб 

роботи, 

тести в   

системі 

lCloud  

 

11/4/4 

2.5. Системи для 

обліку 

економічної 

діяльності 

лісогосподарськог

о підприємства 

Знати загальні  відомості про системи  для 

обліку економічної діяльності  

лісогосподарських підприємств, 

призначення, сфери використання та 

режими роботи  системи 1С:Підприємство. 

Вміти запускати систему, знати структуру 

робочого вікна, елементи головного меню, 

загальний порядок роботи з системою. 

Вміти здійснювати облік руху 

лісопродукції в системі 1С:Підприємство.  

Опрацю-

вання навч. 

матеріалу, 

викон. лаб 

роботи, 

тести в   

системі 

lCloud  

 

6/2/2 

2.6. Програмні 

засоби для 

матеріально-

грошової оцінки  

Мати загальні уявлення про 

програмні засобами, що використовуються  

для матеріально-грошової оцінки лісосіки. 

Знати коротку характеристику та порядок 

Опрацю-

вання навч. 

матеріалу, 

викон. лаб 



Години 

(всього/ 

лек./пр.) 
Тема Результати навчання Завдання 

лісосіки використання програми «МГОЛ» . Вміти 

здійснювати матеріально-грошову оцінку 

лісосіки у середовищі програми «МГОЛ».  

роботи, 

тести в   

системі 

lCloud  

 

Змістовий модуль 3. Інформаційні технології в лісовому господарстві 

6/2/2 
3.1. Локальні 

мережі  

Знати  загальний порядок обміну  

даними між ПК у локальній мережі, 

особливості роботи в одноранговій мережі 

та в мережі з виділеним сервером. Вміти, 

використовуючи об’єкт «Мережеве 

оточення», здійснювати обмін даними в 

локальній мережі. 

Опрацю-

вання навч. 

матеріалу, 

викон. лаб 

роб., 

тести 

системі 

lCloud  

 

 

8/2/4 
3.2. Мережа 

Інтернет 

Знати найпоширеніші послуги 

мережі Інтернет, які використовує в своїй 

роботи фахівець лісового господарства, 

загальні відомості про інформаційні 

ресурси Держлісагентства України, 

підприємств та організацій лісового 

господарства. Вміти використовувати 

ресурси мережі Інтернет в практичній 

діяльності бакалавра.  

Опрацю-

вання навч. 

матеріалу, 

викон. лаб 

роботи, 

тести в   

системі 

lCloud  

 

 

Форми і методи навчання 

Бесіда, лекція, пояснення, аналіз, узагальнення, проблемне навчання, 

робота в ланках, самостійна робота, «мозковий штурм», проектна робота.  

Вивчення дисципліни може поєднувати традиційні форми навчання з 

елементами електронного навчання через платформи Zoom, Meet, 

Classroom. 
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Інформаційнеі ресурси 
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[Електронний ресурс]. – http://www.nbuv.gov.ua/ 

2. Конспекти і тести з інформатики та інформаційних 

технологій[Електронний ресурс] . – http://www.junior.ru/wwwexam/ 
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Технічне та програмне забезпечення  

Передбачено використання дистанційної платформи lCloud та інших 

ресурсів мережі Інтернет.  Лекції проводяться в аудиторіях, обладнаних 

мультимедійними засобами з використанням презентацій,  лабораторні 

роботи – в лабораторії  інформатики та комп’ютерної техніки.  

Результати навчання 

Програмні результати навчання з навчальної дисципліни «Інформаційні 

технології  в лісовому господарстві»: 

РН 10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази. 

РН 14 Виконувати чітко та якісно професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших. 

 

Політика оцінювання 

 Політика щодо дедлайнів та перескладання:  Виконані лабораторніі 

роботи повинні бути захищені, як правило, в день їх виконання. За 

роботи, які подаються із порушенням термінів здачі без поважних 

причин, знімаються бали  (до 20 %).  

 Політика щодо академічної доброчесності: Під час усного опитування   

забороняються підказки, використання конспектів та навчальної 

літератури.  Практичні, самостійні та контрольні роботи виконуються 

за індивідуальними варіантами. Списування, та використання 

навчальної літератури, конспектів, робочих зошитів тощо під час 

виконання самостійних та контрольних робіт не допускається.  

 Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. Навчальний 

матеріал та практичні роботи пропущених занять повинні бути 

відпрацьовані в позаурочний час згідно графіка консультацій та 

додаткових занять з дисципліни. 

 Політика щодо визнання результатів навчання, здобутих у 

неформальній та інформальній освіті: У випадку, якщо дисципліна або 

окремі її теми вивчалася студентом раніше під час здобуття  

неформальної або інформальної освіти, то  відповідні результати 

вивчення можуть бути визнані у порядку, визначеному Положенням 
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коледжу про визнання результатів здобутих у неформальній та 

інформальній освіті.  

 Контроль знань та вмінь здобувача освіти здійснюється згідно з 

кредитно-модульною системою організації освітнього процесу. 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за  100-

бальною шкалою. 

  

 Розподіл балів у розрізі тем та змістових модулів 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума 

балів 

Змістовий  

модуль 1 
Змістовий модуль 2 

Змістовий 

 модуль 3 

100 Т1.1 Т1.2 МК

1 

Т2.1 Т2.2 Т2.3 Т2.4 Т2.5 Т2.6 МК2 Т3.1 Т3.2 МК3 

4 4 5 8 9 10 10 10 8 10 6 8 8 

Т1.1, Т1.2 ... Т3.2 – теми змістових модулів. 

МК1, МК2, МК3 – модульні контрольні роботи 

 

Структура оцінки роботи студентів з тем змістових модулів 
 

Лекції Ваговий 

показник 

Практичні 

роботи 

Ваговий 

показник 

Самостійна 

робота 

Ваговий 

показник 

Присутність 

на лекції 

1 Присутність 

на практ. 

(лаб.) роботі 

1 Виконання і 

представлення 

завдання 

1 

Активність 2 Виконання 

роботи 

1 Відповідність 

оформлення 

вимогам 

1 

Оформлення 

конспекту 

2 Оформлення 

роботи 

1 Якість 

(змістовність) 

виконання 

1 

  Захист роботи 2 Захист 2 

Разом 5  5  5 

 
 

Додаткова навчальна робота студента 

Вид роботи Бали 

Написання та захист реферату 1-2 

Участь у науково-дослідній роботі 1-2 

Участь в олімпіадах 1-2 

Участь в наукових конференціях 1-2 



Призове місце на обласній, Всеукраїнській олімпіаді 5-10 

Наукові публікації 2 

Разом До 20 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

диференційованого 

заліку, курсового проекту 

(роботи) 

 

для заліку  

90-100 А відмінно  

 

зараховано 
82-89 В 

добре 
74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 
FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

незараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

незараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 


