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ЗРАЗОК 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Положення про комплекс навчально-методичного  забезпечення навчальної 

дисципліни (далі – Положення) встановлює однакові вимоги щодо змісту й 

оформлення комплексу навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін 

(НМКД), передбачених навчальними планами, за якими проводиться підготовка 

фахівців в Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна» (надалі – 

Інституті). 

1.2 Вимоги до навчального контенту НМКД встановлені відповідно до 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти (конспект або 

розширений план лекцій), плани практичних (семінарських) занять, завдання для 

лабораторних робіт, самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для 

поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів, комплексної контрольної 

роботи, післяатестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної 

дисципліни). 

1.3 Виходячи із необхідності максимально повного надання здобувачам освіти 

всієї інформації та матеріалів, необхідних для успішного вивчення дисципліни 

складовими частинами НМКД можуть бути підручники та навчальні посібники, а 

також авторські матеріали, розроблені викладачем: методичні вказівки та рекомендації; 

індивідуальні завдання; збірники ситуаційних завдань (кейсів); приклади 

розв’язування типових задач чи виконання типових завдань; комп’ютерні презентації; 

ілюстративні матеріали; каталоги ресурсів тощо; 

1.4 НМКД розробляє викладач (колектив викладачів) кафедри, які забезпечують 

викладання змісту навчальної дисципліни відповідно до навчального плану підготовки 

здобувачів вищої освіти за відповідними спеціальностями на певних рівнях вищої 

освіти. 

1.5 Складники НМКД можуть бути об’єктами авторського права, якщо вони є 

творами у галузі науки, літератури та/або мистецтва, зазначеними у ст. 8 Закону 

України про авторське право та суміжні права або у Конвенції про заснування 

Всесвітньої організації інтелектуальної власності. 

1.6 Кожна складова частина НМКД повинна бути представлена в паперовому 

варіанті і зберігатися в окремій папці на кафедрі або в електронному вигляді розміщена 

на платформі MOODLE. Відповідальність за наявність НМКД покладається на 

завідувача кафедри. 

 

2. ЗМІСТ ТА СКЛАДОВІ НМКД: 

2.1 Навчальний контент комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни включає: 

2.2.1 Титульну сторінку (Додаток А). 

2.2.2 Робочу програма навчальної дисципліни. 

2.2.3 Навчально-методичні матеріали для лекцій:  

 підручники / навчальні посібники, розроблені викладачами кафедри, конспекти 

лекцій (опорні конспекти лекцій) у паперовій та електронній формі (електронний 

підручник/навчальний посібник); 
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 список основної і додаткової літератури, рекомендованої студентам, за темами 

лекцій; 

 глосарій (тлумачний словник термінів – упорядкований перелік спеціальних 

термінів, зміст яких вимагає пояснення, що зустрічаються в  тексті лекцій 

навчальної дисципліни, за темами лекцій або за абеткою. 

2.2.4 Методичні рекомендації до семінарських/практичних занять: 

 плани занять, де зазначено тему та питання, що виносяться на обговорення; 

 короткий теоретичний коментар до кожної теми, що допомагає студентові 

ознайомитися із сутністю питань, обговорюваних/досліджуваних на 

семінарському/практичному занятті; 

 список літератури оформлений відповідно до правил бібліографічного опису, 

необхідної для цілеспрямованої роботи студента при підготовці до 

семінарських/практичних занять. 

2.2.5 Методичні рекомендації до лабораторних занять: 

 перелік тем лабораторних робіт, їх мета та завдання, алгоритм виконання; 

 короткий теоретичний коментар за кожною темою, що дозволяє студентові 

зрозуміти суть явищ, які досліджуються на лабораторному занятті; 

 правила організації робочого місця студента; правила техніки безпеки;  

 рекомендації щодо оформлення звіту з виконаної роботи, вимоги і порядок 

захисту та шкала оцінювання. 

2.2.6 Методичні рекомендації до індивідуальної та самостійної роботи: 

 перелік тем та зразки рефератів, есе; 

 перелік тем для самостійної роботи та короткі рекомендацій і роз’яснення щодо 

виконання роботи; 

  питання для самоконтролю; 

 список рекомендованої літератури та вказівки щодо її опрацювання; 

2.2.7 Навчально-методичні матеріали для поточного та підсумкового 

контролю: 

 завдання ( банк тестів) для поточного, підсумкового модульного контролю; 

 пакети комплексної контрольної роботи (сукупність документів, які мають 

забезпечити об’єктивне оцінювання рівня залишкових знань студентів з 

відповідної навчальної дисципліни (варіанти індивідуальних завдань ККР, 

бланки відповідей, критерії оцінки виконання завдань перелік матеріалів, якими 

дозволяється користуватися під час виконання завдань ККР). 

2.2.8 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт (відповідно до 

навчального плану): 

 визначають методику керівництва курсовою роботою, основні зразки 

оформлення роботи відповідно до вимог, критерії оцінювання, терміни 

виконання та вимоги до захисту курсової роботи. 

2.2.9 Навчально-методичні матеріали для студентів з особливими 

потребами 

 аудіо-відео матеріали; 

 комп’ютерні лабораторні практикуми (віртуальні лабораторні роботи); 

 контрольно-тестові програми; 
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 навчальні відеофільми; 

 матеріали до курсу розміщені на СD-RV дисках. 

2.2.10 Електронний варіант НМКД. 

 Електронний варіант комплексу навчально-методичного  забезпечення 

навчальної дисципліни повинен бути занесений на електронний 

носій і зберігатися безпосередньо в теці відповідного НМКД та розміщений на 

платформі MOODLE. 
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