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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Навчально-методичний комплекс  (далі – НМК) – це сукупність організаційно-нормативних 

документів і навчально-методичних матеріалів, що забезпечують повну реалізацію змісту 

навчальних дисциплін в освітньому процесі та сприяють ефективному засвоєнню учнями та 

студентами матеріалу навчальних дисциплін і реалізації засвоєних знань, набутих навичок й 

умінь, необхідних у професійній діяльності. 

1.2. Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни/предмету (в подальшому 

«Положення») вводиться з метою створення в Білоцерківському коледжі сервісу та дизайну 

(далі – БКСД) єдиної системи відпрацювання та оформлення навчально-методичних комплексів 

дисциплін/предметів, передбачених освітньо-професійними програмами підготовки та 

навчальними планами, за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої та 

професійної освіти.  

1.3. Передбачений Положенням зміст навчально-методичного забезпечення навчальної 

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

діяльності, ефективно організувати самостійну роботу студента та учня  й зберегти логічну 

послідовність у викладанні навчальних дисциплін (предметів).  

1.4. Вимоги Положення є обов’язковими для всіх циклових комісій та викладачів коледжу. 

Відповідальність за наявність НМК з дисциплін/предметів покладається на профільного 

викладача та голову циклової комісії.   

1.5. Розробка НМК навчальної дисципліни (предмету) має на меті: забезпечення системного 

підходу щодо організації навчально-виховного процесу в коледжі; створення якісного 

методичного забезпечення освітнього процесу за всіма напрямами, спеціальностями; 

формування бази електронних навчально-методичних матеріалів та її зберігання в навчально-

методичному кабінеті; періодичне внесення змін в НМК, вдосконалення та поновлення 

інформаційно-аналітичних матеріалів задля забезпечення якісної підготовки здобувачів освіти 

та поступального розвитку методичної бази навчального закладу.  

1.6. Дане положення  сформовано відповідно до Вимог і Рекомендацій з навчально-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін у закладах вищої та професійно-технічної(професійної) 

освіти, визначених Міністерством освіти і науки України від 09.07.2018 № 1/9-434; Положення 

Міністерства освіти і науки України «Про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» від 08 серпня 2019 р. за № 880/33851; Закону України «Про 

освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII з наступними змінами і доповненнями; Закону 

України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII з наступними змінами і 

доповненнями; Закону України Про професійну (професійно-технічну) освіту від 10 лютого 

1998 року № 103/98-ВР з наступними змінами і доповненнями; Закону України «Про фахову 

передвищу освіту» від 6 червня 2019 року № 2745-VIII з наступними змінами і доповненнями  

та Положенням про організацію освітнього процесу в Білоцерківському коледжі сервісу та 

дизайну. 

 

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ                       

ДИСЦИПЛІНИ (ПРЕДМЕТУ) 

 

 2.1. Навчально-методичний комплекс є системою нормативних та навчально-методичних 

документів і матеріалів, засобів навчання та контролю, необхідних і достатніх для якісної 

організації освітніх програм відповідно до змісту навчального плану підготовки фахівця. 

Наявність навчально-методичних комплексів дисциплін (предметів) і спеціальностей створює 

основу для якісної підготовки фахівця і є необхідною умовою ліцензування освітньої діяльності 

та акредитації освітньо-професійних програм. Відсоток дисциплін (предметів) навчального 

плану, які забезпечені навчально-методичними комплексами, є одним з основних 

акредитаційних показників, що характеризують навчально-методичну діяльність відділення, 

спеціальності, коледжу в цілому. 

2.2. НМК розробляються для всіх навчальних дисциплін/предметів відповідно до навчального 

плану.  



2.3. Структура НМК для освітньо-професійної програми підготовки освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста та для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра
*
: 

1)Титульна сторінка.                                                                                                                                   

2)Витяг з освітньо-професійної програми.                                                                                          

3)Навчальна програма нормативної/вибіркової навчальної дисципліни:                                             
- вступ (предмет, міждисциплінарні зв’язки, знати, вміти, сформовані компетенції);                                                                                                                                            

- інформаційний обсяг навчальної дисципліни;                                                                                      

- рекомендована література (основна, допоміжна, інформаційні ресурси);                                                   

- форма підсумкового контролю успішності навчання.                                                               

4)Робоча програма навчальної/вибіркової дисципліни:                                                                              

- опис навчальної дисципліни;                                                                                                                 

- мета та завдання навчальної дисципліни;                                                                                                         

- сформовані компетенції;                                                                                                                                      

- структура навчальної дисципліни;                                                                                                                      

- тематичний план;                                                                                                                                                   

- програма навчальної дисципліни (з поділом на заняття та з визначеними 

загальними/предметними/професійними компетентностями);                                                                                                                        

- методи навчання;                                                                                                                                              

- методи контролю;                                                                                                                                                

- засоби діагностики успішності навчання (питання до іспиту, заліку, підсумкового уроку);                                                                                                                                                         

- критерії оцінювання успішності навчальних досягнень;                                                                                 

- методичне забезпечення;                                                                                                                                   

- рекомендована література (основна, допоміжна, інформаційні ресурси).                                     

5)Плани семінарських занять.                                                                                                              

6)Плани практичних занять.                                                                                                          

7)Інструкційно-методичні картки до лабораторних занять.                                                      

8)Завдання для самостійної роботи.                                                                                  

9)Конспекти лекцій з навчальної дисципліни.                                                             

10)Комплекс контрольних робіт з дисципліни для поточного, проміжного та підсумкового 

контролю.                                                                                                                                    

11)Рекомендована література (основна, допоміжна, інтернет-ресурси). 

2.4. Структура НМК для освітньо-професійної програми підготовки освітньо-кваліфікаційного 

рівня кваліфікованого робітника: 
1)Титульна сторінка.                                                                                                                            

2)Витяг з освітньо-професійної програми.                                                                                           

3)Робоча програма навчального/вибіркового предмету:                                                                             
- опис навчального предмету (предмет, міждисциплінарні зв’язки, сформовані компетенції 

повинен знати, вміти);                                                                                                                                                                                                                                            

- мета та завдання навчального предмету;                                                                                               

- освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального 

закладу (загальнопрофесійні вимоги; вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в 

системі професійно-технічної освіти; сфера професійного працевлаштування випускника; 

специфічні вимоги);  

-  структура навчального предмету;                                                                                                                       

- тематичний план;                                                                                                                                    

- програма навчального предмету (з поділом на уроки та з визначеними 

загальними/предметними/професійними компетентностями);    
 

* За  освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра навчання розпочнеться  з 01. 09.2020 р. 

відповідно до  Закону України «Про фахову передвищу освіту» від 6 червня 2019 року № 2745-VIII  

  



                                                                                                                                                                                                                                  

- методи навчання;                                                                                                                                                 

- методи контролю;                                                                                                                                       

- форма підсумкового контролю успішності навчання;                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- засоби діагностики успішності навчання (питання до іспиту, заліку, підсумкового уроку);                                                                                                                                                             

- критерії оцінювання навчальних досягнень;                                                        

- методичне забезпечення;                                                                                                                                      

- рекомендована література (основна, допоміжна, інформаційні ресурси).                                    

4)Плани уроків. 

5)Інструкційно-методичні картки до лабораторних/лабораторно-практичних  уроків. 

6)Комплекс контрольних робіт з предмету для поточного, проміжного та підсумкового 

контролю.                                                                                                                                                   

7)Рекомендована література (основна, допоміжна, інтернет-ресурси). 

 
2.5. Структура НМК для освітньо-професійної програми підготовки освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра та освітньо-професійної програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника з навчальної практики та виробничого навчання: 

1)Титульна сторінка.                                                                                                                            

2)Витяг з освітньо-професійної програми.                                                                                           

3)Робоча програма навчальної практики/виробничого навчання:                                                                             

- опис навчального предмету (предмет, міждисциплінарні зв’язки, сформовані компетенції, 

повинен знати, вміти);                                                                                                                                                                                                                                            

- мета та завдання навчального предмету;                                                                                               

- освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника закладу фахової передвищої 

освіти/професійно-технічного навчального закладу (загальнопрофесійні вимоги; вимоги до 

освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі фахової передвищої освіти/професійно-

технічної освіти; сфера професійного працевлаштування випускника; специфічні вимоги);  

-  структура навчального предмету;                                                                                                                       

- тематичний план;                                                                                                                                    

- програма навчального предмету (з поділом на заняття/уроки та з визначеними 

загальними/предметними/професійними компетентностями);                                                                                                                                                                                                                                               

- методи навчання;                                                                                                                                                 

- методи контролю;                                                                                                                                       

- форма підсумкового контролю успішності навчання;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- критерії оцінювання навчальних досягнень;                                                        

- методичне забезпечення;                                                                                                                                      

- рекомендована література (основна, допоміжна, інформаційні ресурси).                                    

4)Плани уроків. 

5)Завдання до пробної кваліфікаційної роботи (за розрядами та категоріями)*. 

6)Методичні рекомендації щодо виконання письмової екзаменаційної роботи*. 

7)Комплексні  контрольні завдання.                                                                                                                                                

8)Рекомендована література (основна, допоміжна, інтернет-ресурси). 

 

2.6. Навчально-методичний комплекс предмету/дисципліни може також містити додаткові 

навчальні матеріали: довідникові видання й словники, хрестоматії, посилання на бази даних, 

вебсайти, інформаційно-довідникові системи, електронні словники та мережеві ресурси, 

практикуми або практичні посібники тощо. 

 
* Крім майстрів виробничого навчання циклової комісії напрямку «Легка промисловість» 

 

 

 



3. ЗМІСТ І ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО 

КОМПЛЕКСУ ДИСЦИПЛІНИ (ПРЕДМЕТУ) 

 
3.1. Визначення основних складових навчально-методичного комплексу дисципліни/предмету:  

- навчальний план – це нормативний документ навчального закладу, який складається на 

підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки й визначає 

перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін (предметів), послідовність їх 

вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять (лекції, семінарські, практичні, 

індивідуальні заняття, консультації, навчальні й виробничі практики) та їх обсяг, графік 

навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю. У 

навчальному плані відображається також обсяг часу, передбачений на самостійну та 

індивідуальну роботу. Навчальний план розробляється на весь період реалізації відповідної 

освітньо-професійної програми підготовки й затверджується керівником закладу освіти. Для 

конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий 

навчальний план;                                               

- робочий навчальний план – це нормативний документ, який складається навчальним 

закладом на поточний навчальний рік і конкретизує форми проведення навчальних занять, їх 

обсяг, форми й засоби проведення поточного та підсумкового контролю за семестрами. 

Робочий навчальний план, на відміну від навчального плану, містить назви навчальних 

дисциплін (предметів), розподіл навчального часу з них за семестрами та видами навчальних 

занять, загальну кількість навантаження, форми звітності за дисциплінами (предметами);                       

- навчальна програма дисципліни (предмету)     це організаційно-методичний документ, який 

визначає, розкриває і характеризує роль, місце й значення навчальної дисципліни (предмету) в 

системі підготовки фахівців, мету й головні завдання її вивчення, вимоги до знань і вмінь, 

інформаційний обсяг і загальний зміст навчальної дисципліни (предмету)  у стислому вигляді, 

перелік (список) рекомендованого інформаційного та навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни (предмету). Навчальна програма нормативної дисципліни (предмету) та 

Навчальна програма вибіркової дисципліни (предмету) розробляється викладачами коледжу на 

основі Державних та  Галузевих стандартів, яка розглядається на засіданні циклової комісії, 

проходить внутрішнє та зовнішнє рецензування, обговорюється та затверджується методичною 

радою БКСД. Структура навчальної програми дисципліни (предмету) визначається 

відповідними нормативними документами Міністерства освіти і науки України. Програма 

вибіркової дисципліни (предмету) розробляється на основі освітньо-професійної програми, 

пояснювальної записки до навчального плану, розглядається на засіданні циклової комісії, 

авторська програма підлягає внутрішньому та зовнішньому рецензуванню, обговорюється та 

затверджується методичною радою коледжу;                                                                                                                                                            

- для кожної навчальної дисципліни (предмету), яка входить до освітньо-професійної програми 

підготовки, на підставі навчальної програми дисципліни (предмету) та робочого навчального 

плану складається робоча навчальна програма дисципліни (предмету), яка є нормативним 

документом навчального закладу. Вона визначає порядок і послідовність засвоєння змісту 

навчання, розподіл його за організаційними формами вивчення дисципліни (предмету)   

(навчальні заняття, самостійні заняття, контрольні заходи), конкретизує інформаційно-

методичне й матеріально-технічне забезпечення, а також форми та засоби поточного й 

підсумкового контролю.  

Робоча навчальна програма дисципліни (предмету) містить виклад конкретного змісту 

навчальної дисципліни (предмету), послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, 

визначає форми та засоби поточного й підсумкового контролю. Робоча програма навчальної 

дисципліни (предмету) розглядається та затверджується щорічно на початку навчального року 

на засіданні циклової комісії і затверджується заступником директора з навчальної роботи. 

Робоча навчальна програма дисципліни (предмету), не затверджена відповідним чином, не дає 

права викладачеві на проведення занять. Перезатвердження робочої програми навчальної 

дисципліни (предмету)  можливе за умови змін у кількості аудиторних годин не більше, ніж 

10% від загальної кількості аудиторних годин, про що робиться відповідний запис у кінці 

робочої навчальної програми дисципліни (предмету).                                                                                                                                      



- курс лекцій навчальної дисципліни (предмету)     це навчально-теоретичне видання 

(сукупність окремих лекцій), що повністю висвітлює зміст навчальної дисципліни (предмету) і 

відображає матеріал, який викладається певним викладачем. Курс лекцій повинен містити тему 

та план лекції, виклад лекційного матеріалу за планом, питання для перевірки засвоєння 

вивченого матеріалу, завдання для самостійної та домашньої роботи. До кожної теми лекції 

бажано додавати презентацію, яка містить малюнки, схеми, таблиці, діаграми, фотографії, що 

візуалізують матеріал лекції. 

Як правило, лекція є елементом системи занять, який охоплює основний теоретичний 

матеріал окремої або кількох тем навчальної дисципліни (предмету). Тематика курсу лекцій 

визначається робочою програмою. Можливе читання окремих лекцій з проблем, які стосуються 

даної навчальної дисципліни/предмету, але не охоплені навчальною програмою. Лектор, якому 

доручено читати курс лекцій, зобов’язаний перед початком відповідного семестру подати на 

предметну або циклову комісію складений ним конспект лекцій, контрольні завдання для 

проведення підсумкового контролю, передбаченого навчальним планом і програмою для даної 

навчальної дисципліни (предмету). Лектор зобов'язаний дотримуватися навчальної програми 

щодо тем лекційних занять, але не обмежуватися в питаннях трактування навчального 

матеріалу, формах і засобах доведення його до студентів.      

 Основні типи лекційних занять: вступна лекція; проблемна лекція; тематична лекція з 

елементами евристичної бесіди; лекція з елементами проблемних ситуацій; лекція з 

використанням ЕОМ; лекція з використанням реферативних робіт студентів/учнів; оглядова 

лекція.           

 Основні вимоги до лекції: високий науковий фаховий рівень лекційних занять; високий 

організаційно-методичний рівень лекційних занять; лекція повинна читатись відповідно до 

змісту програми, із дотриманням тем лекційних занять; лекція повинна містити новини галузі;  

надається право читати лекцію найдосвідченішим викладачам; дотримання вимог 

міждисциплінарних зв'язків; до початку семестру лектор зобов'язаний затвердити і подати на 

циклову комісію конспект лекцій з даної дисципліни (предмету).      

 Якісні характеристики: ефективність наукового впливу на якість виховання 

студентів/учнів;  ефективність фахового впливу на якість знань студентів; підготовка лектора, 

вміння організувати творчу роботу студентів; глибина розглядуваних питань, уміння 

встановлювати міждисциплінарні зв'язки; сприйняття матеріалу студентами;                                  

- семінарське заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організовує дискусію 

навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти/учні готують тези виступів на підставі 

індивідуально виконаних завдань (рефератів). Семінарські заняття проводяться з однією 

академічною групою. Перелік тем семінарських занять визначається робочою навчальною 

програмою дисципліни (предмету). На кожному семінарському занятті викладач оцінює 

підготовлені студентами/учнями реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння 

формулювати й відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові оцінки за кожне семінарське 

заняття виставляються у навчальний журнал. Отримані студентом оцінки за семінарські заняття 

враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни (предмету).                   

 Типи семінарських занять: семінар з використанням евристичної бесіди; семінар-диспут; 

семінар з виступами студентів/учнів; міждисциплінарний семінар; комбіноване семінарське 

заняття; семінар-практикум.          

 Призначення семінарських занять: розвивати самостійність студентів; вдосконалювати 

та поглиблювати закріплені знання; розвивати вміння і навички роботи з додатковою та 

довідковою літературою; оволодівати методами добору матеріалу, вчитися виділяти головне;  

вчити студентів користуватися різними формами роботи.      

 Вимоги до семінарських занять: високий організаційний, науково-методичний рівень 

семінарських занять; проведення семінарського заняття після прочитання циклу лекцій на 

відповідну тему навчальної дисципліни (предмету); виділення науково обгрунтованого об'єму 

літератури самостійної роботи при підготовці до семінару; наявність графіка групових та 

індивідуальних консультацій за темою семінарського заняття.      

 Якісні характеристики семінарського заняття: ефективність навчально-виховного впливу 

на студентів; відповідність планів семінарських занять програмі курсу; підготовка викладача, 



змістовність вступного і заключного слова викладача, характеристика доповідей 

студентів/учнів; глибина розгляду основних питань, уміння встановлювати міждисциплінарні 

зв'язки;  активність студентів; взаємодія в різних формах роботи; порядок обліку й контролю; 

- лабораторне заняття – це  форма навчального заняття, при якому студент/учень під 

керівництвом викладача особисто доводить натуральні або імітаційні експерименти чи досліди 

з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної 

дисципліни (предмету), набуває практичних навичок роботи з лабораторним обладнанням, 

обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних 

досліджень у конкретній галузі. Перелік лабораторних занять визначається робочою 

навчальною програмою дисципліни (предмету). Замінювати лабораторне заняття іншими 

видами навчальних занять не дозволяється. Підсумкова оцінка виставляється в журналі обліку 

виконання лабораторних робіт. Оцінки, отримані студентом за виконання лабораторних робіт 

враховуються при виставленні семестрової (підсумкової) оцінки з даної навчальної дисципліни 

(предмету).           

 Лабораторне заняття включає: проведення інструктажу з техніки безпеки; проведення 

поточного контролю підготовки студентів/учнів до виконання конкретної лабораторної роботи;  

виконання завдань теми заняття; оформлення й індивідуальний звіт з виконаної роботи; його 

захист; оцінювання.            

 Типи лабораторних занять та методи їх проведення: традиційні лабораторні заняття; 

дослідні лабораторні заняття.         

 Призначення лабораторного заняття: формувати професійні вміння та навички; вміння 

застосовувати знання на практиці; дослідження наукових гіпотез.    

 Вимоги до лабораторної роботи: раціональне обладнання робочих місць, забезпеченість 

необхідним обладнанням, інструментами, інструктажем, матеріалом, який необхідний для 

проведення робіт; дотримання правил техніки безпеки та охорони праці; систематична 

перевірка надійності і комплектності обладнання; наявність на кожному місці розроблених 

інструкцій, необхідної літератури, бланків звітної документації.     

 Якісні характеристики лабораторного заняття (уроку): обладнання робочих місць 

повинні забезпечувати виконання роботи кожним студентом/учнем; засвоєння студентами 

(учнями) необхідної теоретичної інформації; засвоєння студентами/учнями правил охорони 

праці і техніки безпеки, прийомів роботи з інструментами й обладнанням; свідомість дій 

студентів (учнів), розуміння ними безпосереднього зв'язку між теорією і виконуваною роботою; 

оформлення лабораторної роботи проводиться у виробничій майстерні або в навчальній 

аудиторії. 

Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять (уроків) містять: план 

виконання лабораторних робіт із зазначенням тем, обсягу аудиторних годин за кожною темою; 

короткий теоретичний коментар за кожною темою, що дозволяє студентові (учневі) зрозуміти 

суть явищ, які досліджуються у лабораторній роботі; перелік питань вхідного контролю; 

посилання на додаткові літературні джерела, що допомагають студентам (учням) ґрунтовно 

підготуватися до лабораторної роботи; мету та завдання кожної лабораторної роботи, методику 

(хід) її виконання, перелік обладнання, необхідного для проведення лабораторного 

дослідження; порядок оформлення та захисту результатів роботи; критерії оцінювання. 

Методичні рекомендації можуть оформлюватись у вигляді брошури, робочого зошиту чи 

інструктивно-методичних карт на кожну лабораторну роботу;  

- засоби діагностики якості професійної (професійно-технічної) освіти визначають 

стандартизовані методики, які призначені для кількісного та якісного оцінювання досягнутого 

учнем/студентом  рівня засвоєння знань, набуття вмінь і навичок, сформованості професійних 

якостей, світоглядних та громадянських переконань. Засоби діагностики якості навчального 

процесу використовуються для встановлення відповідності рівня якості освіти вимогам 

стандартів фахової передвищої та професійно-технічної освіти. Засобами діагностики 

навчальних досягнень учнів/студентів є питання, зразки тестів для контролю знань, зразки 

завдання для поточного та підсумкового контролю, вимоги щодо виконання курсових робіт 

тощо. Перелік питань (тестів, завдань) для кожного з видів контролю оформляється як окремий 

пункт цього розділу і повинен охоплювати навчальний матеріал за відповідний період 



навчання. Для проведення екзаменів із визначених питань (тестів, завдань) для підсумкового 

контролю знань формуються екзаменаційні білети. Оформлення бланка екзаменаційного білета, 

призначеного для запису змісту питань, що виносяться на підсумковий контроль здійснюється 

відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України. Білети до 

екзамену, тестові завдання розробляються екзаменатором, розглядаються та затверджуються 

щорічно на засіданні циклової комісії (не пізніше ніж за один місяць до початку сесії), 

підписуються екзаменатором і головою циклової комісії та затверджуються заступником 

директора з навчальної роботи. Перелік питань до атестації здобувачів фахової передвищої та 

професійно-технічної освіти складається для навчальних дисциплін (предметів), які навчальним 

планом визначені як такі, що виносяться на державну атестацію або включаються до 

комплексного держаного екзамену. Питання можуть бути теоретичного, практичного, 

розрахункового або тестового типу чи у вигляді виробничих (ситуаційних) завдань. Кількість 

питань до атестації визначається структурою білету (завдання) для атестації й повинна 

забезпечувати формування передбаченої їх кількості;                                                                                                                                                            

- комплексна контрольна робота з дисципліни (предмету) – це перелік формалізованих 

завдань професійного спрямування, розв’язання яких потребує від учня/студента не 

розрізнених знань окремих тем і розділів, а їх інтегрованого застосування. Матеріали ККР 

розробляються викладачами по кожній навчальній дисципліні (предмету) з урахуванням 

освітньо-професійної програми підготовки фахівця, робочої навчальної програми. Комплексна 

контрольна робота проводиться тільки в письмовій формі. Матеріали ККР містять:  

пояснювальну записка з короткою у характеристикою комплексних контрольних завдань;  

варіанти завдань, складені на зразок білетів або за тестовими технологіями (з розрахунку 

потреби на кожного студента, який залучений до написання ККР плюс 10-15 %); критерії 

оцінювання; зразок відповіді на теоретичні питання, ключ відповідей на тестові завдання;  

перелік довідкової літератури (таблиць, обладнання тощо), яку дозволяється використовувати 

під час виконання ККР. Підготовка, оформлення ККР та їх проведення здійснюється відповідно 

до Рекомендацій щодо підготовки та проведення комплексних контрольних робіт для 

акредитації освітньо-професійних програм. Матеріали комплексної контрольної роботи 

розглядаються й обговорюються на засідання циклової комісії, погоджуються з завідувачем 

відділення та затверджуються заступником директора з навчальної роботи.  

 

 

4. ПОРЯДОК РОЗРОБКИ Й ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО 

КОМПЛЕКСУ 

 

4.1. НМК розробляє викладач (колектив викладачів) циклової комісії, який (які) забезпечують 

викладання змісту навчальної дисципліни (предмету) відповідно до навчального плану 

підготовки учнів/студентів конкретної освітньо-професійної програми. 

4.2. Голова циклової комісії та викладач (розробники НМК) є відповідальними за його якісну 

підготовку. Усі навчально-методичні матеріали дисципліни/предмету розробляються відповідно 

до затвердженої робочої навчальної програми. Підготовка елементів НМК включається до 

індивідуального плану роботи викладача (розділ щодо навчально-методичної роботи).  

4.3. Навчально-методичні матеріали, які включаються до НМК, повинні відповідати сучасному 

рівню розвитку науки та техніки, передбачати логічно послідовний виклад змісту навчального 

матеріалу, використання сучасних методів і технічних засобів навчального процесу, що 

дозволяють студентам якісно засвоювати навчальний матеріал і набувати умінь застосування 

набутих знань на практиці. 

4.4. Термін розробки обов’язкових компонентів навчально-методичного забезпечення 

дисциплін/предметів (як для освітньо-професійної програми підготовки освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та для здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, так і для освітньо-професійної програми підготовки освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника) визначається завідувачем відділення, на 

якому викладається навчальна дисципліна (предмет) й доводиться до відома профільному 



викладачеві та голові відповідної циклової комісії. Термін подачі НМК в електронному варіанті 

в навчально-методичний кабінет БКСД не пізніше 25 серпня поточного року.            

4.5. Апробація матеріалів НМК проводиться в перший рік викладання навчальної 

дисципліни/предмету. Основне завдання апробації – оцінка якості засвоєння навчального 

матеріалу студентами, відповідності плану проведення всіх навчальних занять/уроків 

затвердженому розкладу, якості підготовки й логічної послідовності викладу навчального 

матеріалу. У процесі апробації допускається використання неповного НМК, проте він має бути 

достатнім мінімумом для засвоєння навчальної дисципліни (предмету) студентами (учнями). 

4.6.Голова циклової комісії, за якою закріплена навчальна дисципліна (предмет), зобов’язана:  

проводити моніторинг підготовки НМК викладачів; забезпечувати своєчасне затвердження на 

засіданні циклової комісії окремих розділів НМК й своєчасну здачу викладачами електроних 

варіантів НМК до навчально-методичного кабінету БКСД.                                                                                         

4.7.Результати внутрішнього контролю змісту та якості НМК відображаються в протоколах 

засідання циклової комісії. За результатами викладання дисципліни (предметів) у наступні роки 

профільні викладачі вносять актуальні зміни до НМК з метою поліпшення якості викладання, 

повного відображення сучасного стану науки та практики, використання в навчальному процесі 

основних надбань і здобутків професійно-технічної освіти як в Україні, так і за її межами.  

 

5. ОФОРМЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ЯКІСТЬ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО 

КОМПЛЕКСУ ДИСЦИПЛІНИ (ПРЕДМЕТУ) 

 

5.1. НМК розробляється за єдиним зразком для кожної освітньо-професійної програми і має 

бути представлений у електронному вигляді в навчально-методичний кабінет БКСД. НМК 

оформляється у вигляді кейс-папки, в якій зібрані всі матеріали, визначені структурою НМК 

(п.2.3, п.2.4). Матеріали НМК розглядаються, схвалюються цикловою комісією та 

затверджуються заступником директора з навчальної роботи й діють протягом терміну дії 

робочої навчальної програми, відповідно до якої він розроблений. Оригінал НМК (друкований 

варіант) зберігається у викладача.  

5.2.Зовнішній контроль змісту й якості розробки НМК покладається на заступника директора з 

навчальної роботи та методиста БКСД. Об’єктами контролю є: включення підготовки НМК до 

індивідуального плану роботи викладача та плану навчально-методичної роботи циклової 

комісії; своєчасність розгляду й затвердження робочої програми навчальної 

дисципліни/предмету;  повнота та готовність НМК до використання в освітньому процесі. 

Результати контролю розглядаются на засіданнях педагогічної або методичної ради коледжу. 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

6.1. Дане Положення набуває чинності з моменту його затвердження й підписання директором 

Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну.                                                                                                       

6.2. У зв’язку зі зміною законодавства й у разі необхідності до цього Положення можуть бути 

внесені доповнення й зміни шляхом їх розгляду та затвердження на педагогічній раді 

Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну. 

 

 

 


