
 

Комунальний заклад вищої освіти 

«ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ» 

Дніпропетровської обласної ради» 

 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Педагогічною радою  

КЗВО «ПМК» ДОР» 

Протокол № 3 від 25 жовтня 2018 року 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наказом директора  

по КЗВО «ПМК» ДОР» 

від 30.10.2018 № 202-ос 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 
 

 

ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

В КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«ПАВЛОГРАДСЬКИЙ  МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ» 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Павлоград 

2018 

 



1. Загальні положення 
 

1.1. Дане Положення розроблено як складова системи управління якістю і встановлює 

однакові вимоги до змісту й оформлення навчально-методичних комплексів (НМК) 

навчальних дисциплін, передбачених навчальними планами, за якими проводиться 

підготовка молодших спеціалістів в КЗВО «ПМК»ДОР». 

1.2. Передбачений Положенням обсяг навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни є однією з умов, що дозволяють досягти необхідної якості освітньої 

діяльності, ефективно організувати самостійну роботу студента й зберегти 

спадкоємність у викладанні навчальних дисциплін. 

1.3. Вимоги Положення є обов'язковими для усіх навчальних структурних підрозділів 

КЗВО «ПМК»ДОР» 

1.4. НМК є інтелектуальною власністю викладача та майновою власністю КЗВО 

«ПМК»ДОР».  

1.5. При зміні викладачів, які викладають відповідну навчальну дисципліну, НМК пере-

дається його авторами у присутності заступника з навчальної роботи та методиста.  
 

2. Структура навчально-методичного комплексу 
 

2.1. Навчально-методичний комплекс (НМК) – це сукупність нормативних та 

навчально-методичних матеріалів на паперовій або в електронній формах, 

необхідних і достатніх для ефективного виконання студентами робочої програми 

навчальної дисципліни, передбаченої навчальним планом підготовки молодших 

спеціалістів в галузі «Медицина». 

НМК повинен забезпечити всі основні етапи педагогічного процесу - повідомлення 

навчальної інформації і її сприйняття, закріплення й удосконалення знань, умінь і 

навичок, їх застосування й контролю, та основних функцій освітнього процесу - 

освітньої, виховної та розвиваючої. НМК розроблюються для всіх навчальних 

дисциплін відповідно до навчального плану. 

2.2.  Навчально-методичний комплекс включає: 

 титульну сторінку (див. додаток); 

 зміст; 

 витяг з ОКХ; 

 витяг з ОПП; 

 структурно-логічну схему (міжпредметні зв'язки); 

 робочу програму навчальної дисципліни 

2.3. Навчально-методичні матеріали (НММ) для лекцій: 

 підручники/навчальні посібники, розроблені викладачами коледжу, конспекти 

(тексти, схеми) лекцій у паперовій та/або електронній формі (електронний 

підручник/навчальний посібник/інтерактивний комплекс, файл зі змістом 

матеріалу, що викладається на лекціях, файл із роздатковими матеріалами); 

  питання, тести й завдання за окремими темами лекцій  для самоконтролю 

студентів;  

  список основної і додаткової літератури, рекомендованої студентам, за темами 

лекцій; 

  методичні вказівки (рекомендації) для студентів щодо самостійного вивчення  

навчальної дисципліни - комплекс рекомендацій  і роз'яснень, що забезпечують 

студентові оптимальну організацію вивчення дисципліни.  

 



2.4. Методичні вказівки (рекомендації) для виконання практичних, семінарських 

занять, які  містять: 

 план занять, де зазначено тему, обсяг аудиторних годин за кожною темою та 

перелік питань, які підлягають розгляду; 

 короткий теоретичний коментар до кожної теми, що допомагає студентові 

ознайомитися із сутністю питань, обговорюваних/досліджуваних на 

семінарському/практичному занятті, з посиланнями на додаткові НММ, які 

дозволяють вивчити їх глибше; 

 питання, що виносяться на обговорення та список літератури із зазначенням 

конкретних сторінок, необхідної для цілеспрямованої роботи студента при 

підготовці до семінару (список літератури оформлений відповідно до правил 

бібліографічного опису); 

 тексти ситуацій для аналізу, умови завдань тощо, які розглядаються на 

семінарських практичних заняттях; 

 список рекомендованої літератури.  

2.5. Методичні вказівки (рекомендації) щодо виконання лабораторних робіт: 

 план виконання лабораторних робіт із зазначенням тем, обсягу аудиторних годин 

за кожною темою; 

 короткий теоретичний коментар за кожною темою, що дозволяє студентові 

зрозуміти суть явищ які досліджуються на лабораторному занятті; 

 перелік питань вхідного контролю; 

 посилання на додаткові НММ, що допомагають студентам ґрунтовно 

підготуватися до лабораторної роботи; 

 мета та завдання кожної лабораторної роботи, методика її виконання; 

 критерії  оцінювання.  

2.6. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної  

        дисципліни:  

 навчальні й навчально-методичні засоби дистанційного навчання; 

 матеріали для мультимедійного супроводу; 

 тренінгові комп'ютерні програми; 

 контрольно-тестові програми; 

 навчальні відеофільми; 

 аудіозаписи, інші матеріали, призначені для передачі телекомунікаційними 

каналами зв'язку; 

 використовувані технічні засоби; 
 

3. Порядок розробки НМК 
 

3.1. НМК розробляє викладач, який забезпечують викладання змісту навчальної 

дисципліни відповідно до навчального плану підготовки  молодших спеціалістів в 

галузі «Медицина». 

3.2. Викладач, який розробляє НМК, є відповідальним за його якісну підготовку. 

3.3. Навчально-методичні матеріали, що включаються в НМК, повинні відповідати 

сучасному рівню розвитку науки, техніки та технології передбачати логічно 

послідовний виклад змісту  навчального матеріалу, використання сучасних методів і 

технічних засобів навчального процесу, що дозволяють студентам глибоко 

освоювати навчальний матеріал і набувати умінь. 

3.4. Розробка НМК здійснюється у такій послідовності: 

 розробка і затвердження робочої програми навчальної дисципліни; 



 розробка конспекту лекцій; 

 розробка вказівок (рекомендацій) проведення практичних (семінарських) 

лабораторних занять; 

 підготовка вказівок (рекомендацій) до самостійної робот; 

 розробка вказівок (рекомендацій) викладачам; 

 оформлення документації НМК. 

3.5. Усі начально-методичні матеріали дисципліни розробляються відповідно до        

затвердженої робочої програми. 

3.6  Апробація матеріалів НМК проводиться під час викладання навчальної дисципліни 

вперше. Основне завдання апробації – оцінка засвоєння навчального матеріалу 

студентами, відповідності плану проведення всіх навчальних занять затвердженому 

розкладу, якості підготовки й логічної послідовності викладу навчального матеріалу. 

При апробації допускається використання неповного НМК, проте він має бути 

достатнім мінімумом для засвоєння навчальної дисципліни студентами. 

3.8. При наступному викладанні дисципліни автори вносять зміни до НМК з метою 

поліпшення якості викладання, повного відображення сучасного стану науки та 

практики. 

 

4. Зовнішній контроль змісту та якості НМК 

 

4.1. Зовнішній контроль змісту і якості розробки НМК покладається на  методиста та 

відповідну циклову методичну комісію.  

4.2. Об'єктами контролю є: 

 своєчасність визначення відповідальних за розробку НМК з відповідної навчальної  

дисципліни; 

 включення підготовки НМК до індивідуального плану роботи викладача та плану 

навчально-методичної роботи циклової комісії; 

 своєчасність розгляду, рецензування й затвердження робочої програми навчальної 

дисципліни; 

 своєчасність замовлення основної й додаткової навчальної й навчально-методичної 

літератури для бібліотеки (методичного кабінету); 

 готовність НМК до використання в навчальному процесі; 

 якість розроблених НМК, їх відповідність сучасному рівню розвитку науки, 

методики й технології здійснення навчального процесу; 

 якість підготовки фахівців з використанням відповідного НМК. 

4.3. Результати контролю надаються директору та заступнику навчальної роботи КЗВО 

«ПМК»ДОР». 

5. Заключне положення 

 

Дане положення вступає в дію з моменту його затвердження  директором КЗВО 

«ПМК»ДОР» і є чинним до моменту заміни його новим Положенням. 

Зміни та доповнення до даного Положення вносяться наказом директора, на підставі 

рішення педагогічної ради згідно чинного законодавства.   

           Заст. директора з навчальної роботи                             О.П. Прищепа 

Методист                                                                         С.І.Рогоза 

Юрисконсульт                                                                 В.М.Новік 


