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ниІЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1, Дане Положення про навчально-метоличний комплекс навчальноїДисчитліни (освітнього компоненту) розроблено (яко склалова систуправління якістю освіти і регламентує зміст. вимоги ло оформлення, порялокрозроблення та затнермг синя набчально-методичних комплексів освітнихкомпонентів (далі|НМКОК), перелбачених навчальними1 ланами, за якимиПроводиться|підготовка|здобувачів|фахової тередвищої (осві уВідокремленому структурному. підрозділі «Повоушинький фаховий колетжЗакладу вищої освіти «Подільський державний університет»(алі Коледжі1.2 авчально-метоличний комплекс створюється на пикловій комісії зкожного освітнього компоненту з метою всебічного бенпроцесу відповідноло вимог станлартів освіти
чення освітнього

13-Положенія (визначає (комплексний 0 системний підхід щолозабезпечення освітнього процесу павчально-методичними. інформаційними,Ловідниковими, контрольними та іншими матеріалами. спрямованими на"нлвищення якості підготовки здобувачів фахоної перелинцої осніти а такожстворення умов для ефективної органі зації їх самостійної роботи1-МПоложення розроблено ві лиовілно ло законін України «і Іроосніту»віл О59.2017.Х. З1АЗУМИИ, «Профахову перелеищу освіту» вілобию поМУЗИЧНУ (далі Закон 2745).«Про витку освіту» віл 972014 ХА З86-МИ(далі - Закон І 56). Метоличних рекомендацій щшоло розробленнястандартів фахової передвищої освіти. затверджених наказом Міністерстваосвітиі науки України від 13.07.2020 918, Положення про|акредитаціююсвітньо-професійних. програм фахової перелвищої освіти, затверлженогонаказом Міністерства освіти Її науки України від 01.07.02) М. тА.зареєстрованого |в Міністерстві юстиції України 13 грудня Ірза Ме 1608/37230. Положення про організацію освітнього пропесу в Коле.Положення просистему виутріштього забезпечення якості асвіти Колетжі па"ших нормативно-правових актів. у єфері фахової перелвищої освіти13Вимоги Положення Є єлиними во освітній піяльносіі коледжу паобов'язковими ля нсього виклаланького складу

2.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ2-1 Навчально-метоличний комплеко освітнього компоненту (лалі-НМК ОК) - це сукупність нормативних. навчальносистоличних то програмнихматеріалів із конкретного освітнього компоненту. які забезпечують всі формидевітнього процесу. вили навчальних занять. форми контролю знан злобувача



освіти, що передбачені навчальним планом відповілної освітньо-професійної
(освітньої) програми. представлених у паперовій та/або електронній формах.

22.Навчально-метоличний|комплекс|освітнього|компоненту
включає

- програму освітнього компоненту ( авторську): 00,

- робочу навчальну програму освітнього компоненту силабує
- наскрізна програма практики:
-конспект (план-конспект) лекцій освітнього компоненту (| розробка
виклалача):
"-метоличні вказівки (рекоменлації) до лабораторних. практичних. семінарських
занять:
-методичні вказівки до самостійної позааудиторної роботи злобувачаосвіти

-методичні рекомендації до виконання курсових та дипломних проектів робіт:
- матеріали контролю знань здобувачів освіти:

а)завдання (тести, задачі. запитання) для поточного контролю знань
здобувачів освіти:
бупитання (завлання) до семестрового контролю з освітнього компонетту
для екзаменів. зал

вукомплекена контрольнаробота (КРУ:
в

- критерії оцінювання навчальних досяг нень здобу вачів освіти
23.До НМК ОК можуть бути включені додаткові матеріали за рішенням

пелагогічного/нау ково-педагогічного працівника.

ЗМІСТІ ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ НМК ОК
3.4 Програма навчального освітнього компоненту (алі2програма)

це складова стандарту фахової передвищої освіти. організаційно-метоличний
локумент, який визначає, розкриває і характеризує роль. місце і значення
освітнього компоненту в системі підготовки фахівців. мету й головиї завлания
її вивчення, вимоги ло знань і вмінь. інформаційний обсяг і загальний зміст
освітнього компоненту у стислому виглялі. перелік (список) рекоменлованого
інформаційного|та|навчально-методичного||забснечения|освітнього
компоненту

3 (Навчальні|програми|(авторські|програми)|розробляються
педагогічними працівниками коледжу. які розглядаються та поголжуються на
засіданні циклової комісії та методичної ради коле. Затверлжуються
директором коледжу.

3.3.Робоча програма освітнього компоненту (лалі|робоча програма) є

нормативним документом коледжу і розробляється для кожного освітнього
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компоненту відповідно до навчального плану підготовки на основі освітньо-
професійної (освітньої) програми.за якоюздійснюється підготовка злобувачін
освіти освітньо-професійного ступеня фахового мололшюого бакалавра.

3А.Робоча програма розробляється педагогічними працівниками ля
кожного освітнього компоненту, розглядається на засіланні пиклової комісії та
затверджується заступником директора з навчальної роботи та практичного
навчання

3.5.Для різних форм навчания|розробляється слина. робоча програма
освітнього компоненту з виділенняму ній аудиторних заняті. самостійної та

о тощо кожноїз них.індивідуальної роботи. формконтрог
3.6. Для споріднених спеціальностей, які належать ло олиїєї галузі знань

та/або мають однаковий обсяг крелитів. годин. розробляється слина робоча
програма освітнього компоненту. Якщо навчальний|освітній компонені
викладається здобувачам|декількох спеціальностей одного рівня фахової
передвищоїосвіти одночасно(в потоці). складається олна робоча програма з
навчального освітнього компоненту з наведенням в ній переліку усіх
спеціальностей.

3.Робочі|програми|щорічно |на0початку|навчального|року
переглядаються і затверджуються заступником лиректора з навчальної роботи

та практичного навчання.
3..Зміни ло робочої програми можуть вноситися шорічно па початку

нового навчального року і затверджуватися на засіланні циклової комісії як
додаток до робочої програми. про щоробиться відповідний запис у протоколах
засідання циклової комісі

3.9.Термін дії робочої навчальної програми визначається терміном ії
навчального плану, ло якого вона укладена, але не може перевищувати п'яти
навчальних років.

3Л0.Робоча програма збері
вигляді у педагогічного працівника (викладача даного освітнього компоненту )
в електронному вигляді в голови циклової комісії та методичному кабіпеті

ається в друкованому та електронному

Робоча програма освітнього компоненту містить такі склалові
(лив. додаток1):
-опис(структура) (освітнього |компоненту|(розподіл0обсягу0освітнього
компоненту в голинах та крелитах ЄКТСза формами організації освітнього
процесу та видами навчальних занять):
-мета завдання освітнього|компоненту(компетентиості та очікувані
результати навчання):
- програма освітнього компоненту:



розгорнутий тематичний план освітньогокомпоненту:
- теми семінарських занять:
штеми практичних занять/занять з навчальної практики:

- теми лабораторних занять:
- теми самостійно
інливілуальні завлання:

- методи навчання:
- методи контролю:

роботи:

- методичне забезпечення:
рекомендована література основната додаткова оформлюється вілповілно ло
правил бібліографічного опису)
-інформаційні ресурси:

ЗЛ1.Наєкрізна (програма (практики ||| це основний цнавчально-

методичний документ. що регламентує мету. змісті посліловиість провелентя

практик. підвелення їх підсумків і містить рекоменлації щодо вилів і форм

контролю рівня знань» умінь і навичок. яких здобувач освіти мають набути піл

час проходження кожного вилу практики за освітнім рівнем (ступенем)

фахового молодшогобакалавра.
зміст наскрізної програми практики включає програми жеїх сталів практичного

навчання (навчальнії та виробничі практики)
Наскрізна програма практики містить матеріали робочих програм

кожного виду практики здобувачів освіти, щоскладаються з таких розділів:

мета, завдання практики, основний зміст практики(перелік основних завлань).

критерії оцінювання. вимоги ло оформлення звіту проходження практики

ЗЛ2.Конепект (план-конспект) лекцій(навчально-метолична розробка.

яка повинна містити стислий виклад лекційного матеріалу вілиовілно ло

затвердженої (перезатвердженої) робочої навчальної програми освітнього

компонент;
Лекція - вид навчальної роботи. що полягає У виклалі теоретичного

матеріалу окремої теми (тем) певної навчальної лиснинліни змія погоку

(лекількох ак: уемічних груп). В окремих випалках лекція може проволитися

лля однієї групи.
Тематика курсу лекцій визначається робочоюнавчальною програмою.

Конспект лекції містить наступні елементи.

- тему лекції:
- актуальність теми:
- навчальні цілі заняття (знати, вміти):
- план лекції



- викладнавчальногоматеріалу:
оматеріали активізації здобувачів освіти (долаються у (вигляті пацанпроблемних ситуацій. тестів. ілюстративного матеріалу у- питання для самоконтролю:
гперелік інформаційних джерел. список рекоменлованої літеріатури. електронні
ресурси (оформлюється відповідно ло правил бібліографічного опису)313.Якщо з освітнього компоненту є авторський підручник або
мавчальний (посібник. який (повиістю (відповідає (програмі (освітнього
компоненту. ї виланий протягом останніх 5 років. пелагогічний прапівник можече розробляти конспекти лекції. а формує лише розширені плани лекції

До кожної теми лекції бажано лолавати презентацію. яка містить малюнки,
схеми, таблиці. діа ами, фотографії. що візуалізують матеріал лекЗ14.Метоличні|вказівки|(рекоменлації)|ло|лабораторних,
практичних та семінарських занять практичної підготовки.
Наявність Методичних вказівок (рекомендацій) до лабораторних. практичних
та семінарських занять визначається відповідним навчальним планом по

програмою (освітнього компоненту. Зберігаються на електронному (та
паперовому носіях.

З453Лабораторне заняття - вид навчальної роботи піл керівнишном
вик.

(дослідів) з метою підтвер:

алача, що полягає у провелениї злобувачем осиіти особисто сксперичентів
ження окремих теоретичних положень певної

навчальної лисципліпи, набуття практичних навичок у роботі з лабораторним
устаткуванням. обладнанням. метоликою провеления лослілжень. Лабораторні
заняття проволяться у спеціально обладнаних лабораторіях заклалу з олідюакадемічноюгрупою(підгрупою):

216.Практичне заняття/навчальна практика|вил навчальної роботитід керівництвом викладача, що полягає у виконанні злобувачем освіти
індивідуального озавлання з метою (практичного (застосування окремих
теоретичних положень навчальної дисципліни. Практичні заняття проволяться
з аудиторіях або лабораторіях закладу. оснащених необхідними засобами
навчання, обчислювальною технікоюолнісю академічною групою (підгрупою)
Цілями практичних занятьє
грозширення та закріплення знань. отриманих па лекціях. у процесі самостійної
роботи та на консультаціях:
говолодіння вмінням чітко та правильновисловлювати свої думки:
- вироблення практичних навичок меличних маніпуляцій
сзлійснения контролю (засвоєння (навчального (матеріалу ка резкльнигійсамостійної роботи.



Оріситовними структурними елементами методичних кавою 00

мабораторного. практичного запятитя навчальної практики
сема практичного заняття, яка має повністю вілновілати робочій манкьтити

програмі освітнього компоненту:

-актуальність теми:
- професійні компетентності (знати, вміти. оволодіти):

шматеріали метоличного забезпечення основного стопу ханяєтя паноритми

практичних навичок):
о мкатеріали коптролю лля підготовчого ща заключного станів заняття:

- практичиї завлання:
перелік інформаційних 0(лжерело список орекоменлованої0літератури

(оформлюється вілповілно ло правна бібліографічного опису )

З17.Практична підготовка - вих навчальної роботи: шо проволи пасна
базах практики (структурних нілрозлілах вілновілного шбо інного зак ни
фіалоної перелвитої освіти» пілириємствах. заклала. успановм ориані пом 5
урахуванням спенифіки підготовки за певною спенільністо. 5 метою набуття

злобувачом осніти професійних наничок і вмінь то  керіинивом по лавог чного

мрацівника заклалу фимової нерелиицої осніти га б долужаниям прошенико

підприємства, закладу, Установи. організації з вілповілним фахом
3.18. Семінаре

никлалама, до поляни У обіоноретиї попере ньо визначених теме ло яких
ке занитія|вил навчальної роботи піл керіннинтвом

злобувамі квіти готують кози виступів ща підставі пиливідуіьнько. виконану

завлань. (рефератів. Семінарські занягія провотяться мопулиторіям б олиню

акалемічною групою
Основними дидактичними цілями їх проведения «

забезечити нелагогічні умови лія поглиблення і вакрінления за набутим

піл чає лекцій па у пропесі виннения навчальної інформації: ко виноситися на

самостійного опрацювання:

спонукати злобуначів освіти ло колективного пворного обіоворення найділии

екладних питань навчального курсу:
«оволодіння метолами аналізу факті. явиш і проблем. що розіялаються, та

формування уміньі павичок ло злійснісния різних видімайбу мої професійної

яльності.

3Л9.Самостійна позааулиторна робога зіобукачін освіти (ОПРАО) є

основним засобом онолодіння навчальним матеріалом у час. вільний мії

обов'язкових навчальних заня т»



Мавчальний час. відведений лля самостійної роботи лобувача освіти.
регламентується робочим навчальним планом.

СПРЗО 0|забезпечується (системою|навчальносметоличних|засобів.
передбачених для вивчення конкретного освітнього компоненту: підручник.навчальні та методичні посібники, конспект лекцій виклалача і практикум тощо.

Метоличні матеріали для СПРЗО повинні передбачати можлиність
проведення самоконтролю. з боку злобувача освіти. Для самостійної роботи
злобувача росвіти також рекомендується відповідна наукова па фахона
монографічна ) періодична література.
При організації самостійної роботи здобувача осніти циклоною. комісією
повинна бути перелбачена можливість отримання ним пеобхілної консультації

у викладача,
Складові методичних рекомендацій до самостійної позадудиторної

роботи здобувача освіти повинні міститинаступні елементи
- перелік тем:
-тема:
- актуальність теми:
- навчальні цілі (злобувач освіти повинен знати, вміти):
«зміст теми( тези, таблиці. малюнки, короткий зміст тощо):

сперелік|інформаційних (джерел. (список0рекомеилованої|літератури
(оформлюється вілповідно до правил бібліографічного опису):
г орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою:
- матеріали для самоконтролю локожноїтеми (питания завлання).

3.20. Консультація - вид навчальної роботи, що поляга у нахані
ви лалачем роз'яснень певних положень окремої навчальної лисиитліни,
лопомоги у провеленні здобувачами освіти самостійної роботи або виконанні
індивідуальних завдань. Проводиться лля здобувачів освіти олий ї акалемічної

трупи або потоку.
ЗАЛ ндивідуальне заняття - вид навчальної роботи. шо проволиться

викладачем з одним (кількома) злобувачем(ами) освіти з метою підвищення
рівня їх фахової підготовкита розкриття індивідуальних творчих здібностей.

2.22. Індивідуальне завланий - вил навчальної роботи. мополяусамостійному виконанні злобувачем освіти завдань з окремих лиспиплін у

вигляді рефератів. розрахункови
робі. дипломних проєктів або робіт за консультуванням вілповішного

графічних. курсових робіт. кваліфікаці них

викладача, В окремих випалках лля лекількох злобуначін освіти можебути
визначеноодне інлинідуальне завлання з певної тематики



омних3.23.Метоличні рекоменланії ло виконання курсових (па лип
проєктів/робії
Тематика (курсових ока дипломних (проскіїнробії повинна (вішонікии
завланням (навчальної диспипліпи йо пісно пов'язунаї
потребами конкретного фаху

-

яз практичними

Метоличий рекоменланії (вказівки) по написанню курсових по илочних
проектів робіт розробляються з метою допомоги злобу вачу оснітив органі кції

бу ефективної самостійної роботи зо пілюотовки роботи У рекоменканімх
меобхілно знерпути увагу здобувача освіти на особливості планування та
організації часу па виконання роботи. запропонувати опис постіловності
Піяльності здобувача осві шбо заклику» виконання роботи, прибли

структуру па вимони по оформленню курсового ща шиоломного проскту роботи
3.24. Матеріали шоло контролюзнань злобувача освіти.
Контрольні захоли включають поточни! та підсумковий контро-іь
Поточний контроль зл йсшюється підочас пронслентя лабораторних.

практичних ота семінарських занять Її омає на меті перевірку (рівня
Підотовленості здобувача осніти ло виконання конкретної роботи Форма
провеления поточного контролю (під час навчальних банять | система |оцінювання (рівня знань визначаються відповідною (пикловою|комісією
Поточний контроль включає тести. практичні ситуаційні залані, індивідуальні
чавлання тощо,

Посумковий котрої ль проводиться з метою опінки резульнатів наван
ма певному освітньому рівні або на окремих його (какспі нм спам
Пілеумковий контроль шключаю о ктроний контроль

325.Семестровий контроль 0но вий піжумкового контролю, якиї
виявляє рінень засвосиня. злобувачем освіти осніттього компоненту або його
окремої логічної завершеної частини. Форми семестрового котрою: шик ма
скзамен. Загальна (кількість пикіь (завлань) ло скімену бо освітимно
компоненту повиній охоплювати матеріал освітнього кохиопеніу і бути
пропорції
та екзамен

іо розподілена між усіма екзаменаційними білетами, що виносяться

Теоретичні нитання і практичні завлання. що виносяться на скамен з

освітнього компоненту. вилаються злобувачу освіти ша початку її вивчення|повинний бути розкриті. поясисні а виконані під час аудиторних заняиь чи
камоєтійної роботи. Конкретий зміст екзаменаційних білетів пе ловолиться ло

вілома змобунана освіти
Матеріали щоло контролю знань злобу нача освіти зберігаються в електронному
вин лялі тав папероній формі



Друкований варіант матеріалів готується шикловою комісію (тести, контрольнізавлання тощо) лля проведення відповідних контрольних заходів. а також увипадку службової необхідності.
Екзаменаці

б еклалі НМК. Кожен екзаменаційний білет підписується екаменаторомїзавідувачем циклової комісії.
326.Комплекена контрольна робота (ККРУ
НМК кожного освітнього компоненту має містити пакот комплекснихконтрольних завлань. що використовуються для провелення комплекснихконтрольних робіїї (ККР).

ККРО використовується лля аналізу резульниін піліотовки (здобувачаосвіти їз відповідних оснітніх компонентів з метою коригування робочихнавчальних програм. удосконалення організації освітнього пропесу, провеленняакрелитаційної експертизи.
ККР розробляється цикловою. комісією, за якою закріплений освітнійкомпонент. з урахуванням вимог освітньої програми підготовки та робочоїпрограми освітньогокомпоненту.
Вимоги ло змісту, оформлення результатів та опінювання комплекснихконтрольних регламентуються відповідними Положеннями,347, Критерії оцінювання навчальних досягнень злобунача. освітиКритерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти являють собою)обов'язкову складову НМК.узмісті якої подаються чіткі. об'єктивиі ізрозумілі для здобувача освіти критерії оцінювання його навчальних. досягнень.Дані критерії перелбачають вимоги ло рівня леснноми запланованихрезультатів навчання (та0сформованостї|закалнни п предметнихКОМИСТЕНТНОСТЄЙ у здобувача евіти за 5-бальною, ІО-батьною, шкалою(загальноосвітиі компоненти).

45 ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ У СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСІВНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО|ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ освітнихКОМПОНЕНТІВ.
4-1.Дилактичний інструментарі

"роцесу доцільно забезпечити електронною. нерсїсю. При цьому метолимовчання при використанні електроиного НМКООК зокрема матері
но» роботи, зазнають якісних змінла саме

дисципліни для провелення навчального

міваулиторних занять ї самості



йстютної молерні ації зазнають пекційні шиятти0виклалач у проносілекції широко може використовувати мультиме ційні презентації. які якоиють
кобою тематично й логічно зв'язану носліловиість інформаційних лоз матеріалу
модуля, їсзисно відображають його ключові моменти, включають оспонці
формули та схеми. а також статичиї та линамічні браження об'єкті. які
вивчаються

34.Лемонстрація|лекнійних занять 0влійстює ться зі поночютою
муллимелійного. проектора. Стуленіи ло початку лекції можуть отримати
опорні конспекти. які являють собою (комплект слайлін  престаній
розрукованих таким чином. шоб сторінка містила кілька слай ін та поле ція
заміток. Такі конспекти дозволяють стулентоні юсерелитися па пемонстрації
презентацій, не витрачаючичасу па копіювання зображень,

ЗУМПІд чає провелення практичних та лабораторних робії стуленимають можливість працювати з матеріалом, який вивчається в інтерактивному
режимі, тобто впливати на роботу інформаційного засобу
Такий підхіл до планування та органі ації й провелення навчального процесудозволяє не лише ефективно реалізувати навчальні плани то оптимізувати
управління навчальним процесом, а й забезпечувати якісну пілготовку фахіння

ЗПОРЯДОК РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
541. Розробка ОЇ використання |навчальносметоличного|комплексу

спрямовані на розв'язання основних залач
счїтке визначення місця і ролі освітнього компоненту в освітній ліяльності гав

системі підготовки фахівцяз фахоною перелвищою осніток
"фіксація ї конкретизація націй підставі навчальних цілей і залач освітнього
компоненту:
-відображення в змісті освітнього компоненту сучасних посягнень на ки.

Івтури та інших ефер суспільної практики. які пов'ячані з певним освітиїм
компонентом:
спослідовна реалізація міжлисциплінарних зв'язків. погодження змісту па
уникання дублювання матеріалу, який вивчається. з іншими освітнічи
компонентами освітньої програми:
-раціональний розпол
вилами навчальних занять:

їх навчального часу за модулями освітимого компонату і

счіткий ррозполіл навчального (матеріалу між аулиторними (анятіячи
самостійною роботою здобувача освіти:



-плануванняі організація самостійної роботи здобувача освітиз урахуванням
раціонального використання часу. відведеного на самостійну роботу:

1 джерел. навчальної. методичної та наукової літератури.
необхідних |для|засвоєння|освітнього|компо
-визначення кі

і формування
бібліографічного списку: -

шрозробка оптимальної системи поточногота підсумкового. контролю. знань
злобувача освіти.

52. НМК розробляються для всіх освітніх компонентів навчального
плану.

Матеріали НМК розробляються лержавною мовою.
НМКО розробляється (пе

навантаженні якого запланований ;

агогічним|працівником. навчальному
зному здобувачу освітній компонен. або

колективом|пелагогічних|працівників, якщо (різні вили|навчального
навантаження в межах одногоосвітнього компоненту заплановано. лекільком
педагогічним працівникам.|Підготовка елементів НМКО включається ло
індивідуального плану роботи виклалачів.

ЗЗ.НМК  полається (голові (циклової (комісії ля ообіоворения |і

затвердження на засіданні циклової комісії, що відображається у протоколі
засідання. У випадку виявлення недоліків у формуваннй ПМК розробнику
налається

ЗМУ разі необхідності (у зв'язку зі зміною законолавства. висленням
нення.

нових Державних освітніх стандартів. тощо) ло НМК можуть бути висссиї
іланні циклової комісії.зміни шляхомї розгляду і затвердження наза

3.3.НМК набуває чинності після його затвердження на засіланиї пиклоної
коміс

б.ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗМІСТУ ТА ЯКОСТІ РОЗРОБКИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
6..Відповідальність за якіст» актуальні ть змісту а вілповілність

чинним освітньо-професійним'освітнім програмам НМКО несе пелагогічний
працівник (колектив пелагогічних працівників). за яким закріплено відповідний
освітній компонент.

6.2. Відповідальність за наявність НМК з усіх освітніх компонентів
закріплених за цикловою. комісією. таїх збереження поклалається на полону
цикловоїкомісії

6.3. Перегляд складових НМК здійснюється за потреби. але не рідше. піж
один раз на п'ять років.



64. Доповнення. (поновлення. (вилучення. заміна (складових МК
відбувається згідноз рішенням цикловоїкомісії з виссенням вілловілних змін
як в друкованому вигляді. так ї в електронному форматі ле зберігається ПМК

6.5.Відповілальність за наявність НМК ОК поклалається на толову
відповідної цикловоїкомісії. де виклалається освітній компонент

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ДОСТУПНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

- Складові НМК формуються в друкованому (вигляді паабо як
електронний освітній ресурс (далі|ЕОР) та зберігаються у паперовій та
електронній формах у пелагогічного. працівника! виклалача). в електронній
формі в голови цикловоїкомісії за яким закріплений освітній компонен та
навчально-методичному кабінеті.

7.2. Складові РМК. що зберігаються та використовуються як ГОР.
заносяться на сайт підтримки освітиьо- професійних освітніх програм Коледжу

- Із зазначенням назви освітнього компоненту (силабус). прізвища та ініціалів
пелагогічного працівника, назви циклової комісії (у форматі раї) Злобуначам
фахової передвищої освіти забезпечується вільний постійний лоступ ло робочої
програми |та|іншого|навчально-метоличного|забеміечення|освітнього
компоненту (з урахуванням вимог законодавства щоло інформації з обмеженим
доступом).

7.3. Рекомендована для вивчення література з освітнього компоненту та
інші джерела інформації є доступними здобувачам освіти на безоплатній
основі, зокрема
зу бібліотеці колелжу:
-на сайті колелжу у розділі бібліотека:

визначених в робочій цпрограмі (відкритих|лержавних|реєстрах.
інформаційних системах, базах ланих тощо:

хна зазначених у робочій програмі зовнішніх електронних ресурсах. що
налають вільний доступ до інформації.

8. АВТОРСЬКЕ ПРАВО
8Л.НМК є інтелектуальною власністювикла: зча.

Інформаційне наповнення НМК ОКтайого склалових не повинно порушувати
авторських правй інших прав сторонніх осіб.



9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1.Дане Положення набуває

директором колелжу.
9.2.Відповідно ло даного

голів циклових комісій де викладі

чинності з моменту його затнериження

Положення відповідальність поклалається та
ається освітній компонент.933міни та лоповисния ло Положення вносяться папелагогічною ралою колелжу в тому

Положення. зберігає чинність в

затверджуються
ж порядку, шо й саме Положения.

перехілний періол ло
положення, або іншого нормативно-правового акту.

верлжения нового



Доанок І

До Положення про навчально-метоличний
комплекс освітнього компоненту

Форма титульного аркуша навчально-методичного комплексу освітнього компоненту

Міністерство освіти та науки України

Вілокремлений структурний пілрозліл "Новоушицький фаховий колет:
Закладу вищоїосвіти "Полільський лержавний університет"

Циклова комісія,

У"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Заступник лиректора з навчальної
роботи та практичного навчання

Посада, ім'я прізвище
2023 року

РОБОЧА ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

(шифрі назва освітнього компоненту)

Напрям підготовки
Спеціальність

За освітньо-професійною
програмою

2023

Робоча програмаз освітнього компоненту « 0 мдлястудентів|курсів
Освітньо-професійна програма

Напрямок підготовки и риСпеціальність Ми -

Розробник: викладач оевітиїх компонентів

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії спеціальних
дисциплін та практичного навчання
Протокол від 2022 року М
Голова цикловоїкомісії,



інної. опис ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

||

Характеристика освітнього
|

лузь знань, наї " |
Найменування

10

Чалуль знань, напрям
коупоненту| підготовки, освітньо-показників нт 1 ленна заочна

| Мнаіфікаційний ріонь
| форма форма

|І 0 т навчання 00навчанни
-

10 Напрям підготовки. Т

Кількість кредитів - ?
НормативнаМодулі0 М Рік тіпотовки:Змістових молулін - |

й чі
Інзивідуальне науково: 000

лослідне завдання

Семестрчна)| 1 -

з «й
Загальна кі. лькість годин -

«Текиії
Загальна кількість голино | - ке

|

Освітньо-дулиторних- Ї

4 йний
5 4 кваліфікаційний рівень: |

хамостійної роботи стулента | 7
Самостійна робо

пол. ПЛР
о ливілудльнії завлання: пог,ІВил підсумкового контролюПримітка.

Співвідношення кількості годин аулиториих занять,інливідуальної роботи становить:ля денної форми навчання -ля заочної форми навчання-
2. МЕТАТА ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОГО. КОМПОНЕНТУ

Предметом вивчення освітивого компоненту .Міждисциплінарні зв'язки
Мета сні тиьоїо компоненту мОснови завлания освітивого компоненту:Вивчення освітнього компоненту ча сприяти 1...Як результат вивчення освітивого компоненту студент повинси чани



З.ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

"Всього
і Практичні|Самостійні

голи

Всьогопоосвітньому компоненту
4. РОЗГОРНУТИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ОСВІТНЬОГО

КОМПОНЕНТУ з 2 годинноюСЖНТема
заняттятайого коротки

ІВсього по освітньому
компоненту

МИСЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
йНазва теми Кількість

толин

Назва теми

АБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

іазва теми -
Кількість

ри | толин



Кількість
й золи

0 р ОЗАНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Тема лисципліни Вид завлання Форма контролю.

Метоли навчання

П.МЕТОДИ КОНТРОЛЮб Вилзаннття | То -
 О.МЕТОДИЧИ ЗЛЬЗИРЧІ пня
13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРИ
14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

м технічних засобів



Додаток
До Положення про навчально-метоличих

комплекс освітнього компонеї

Міністерство освіти та науки України

Відокремлений структурний пілрозліл "Новоушишький фаховий коле:
Заклалу вищої освіти "Полільський державний університет

Навчально-методична карта (план) занять Х»
Дисципліна|з« М »
Тема заняття « -
Час ЖО хв.
Вид заняття (тип уроку)

Навчальна:
Виховна:

Гзабезпечуючі:
Забезпечувані:

2411-41
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТІ,

(М. Паочні посібники: | 0Ь. Роздатковий матеріал | -
В. Технічні засоби навчання:|Г, Навчальні місця (лля Л| Д. Основна література:
Е. Додаткова літератур: о мЗмістімідзаняття

ГО» Тривалість |||Способи
000

Зміни,
| елемен Назва елемента заняття, елемента|0провелення,00лоповисн-

ча навчальні питання, методичні|||заняття, метоли ня. зауна-
заня вказівки хв навчання|00 ження

2 3

1 Організаційний момент 3

1Л.|Перевірка наявності
12.|злобувачів освіти.
13.|Перевірка|готовності (ло

заняття.
14.|Перевірка зовнішнього

І вигляду здобувачів освіти.
Оформлення|запису|в



1 20Перевірка 0000
виконання|іомашнього завланняКонтрользнань|Повіломления теми ї планузаняття| 30 Постановка мети і завланняозаняття ти 06|(Актуалізація опорних знань

злобувачів освіти | ми7 Початкова000мотивація034 010
навчальної діяльності |.здобувачів. освіти

Вивчення нового. матеріалу.

9 Закріплення вивченого |сМатеріалу на занятії | ПО Й
10|"Узагальнення і засистематизація

матеріалуназанятії 2р Ми
ГПО (Домашнє завлани; ЗИ Р: мг Заключначастина: 24 ї1.Вияєнення|незрозумілих

питань по темі заняття.
2.0Підвелення|підсумків
заняття ї

оголошення опінок
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