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l. Загальнi положення
1.1. ПоложенIuI про комплекс навчiLIIьно-методиlIного забезпечення освiтнього
компонента ( далi - КМЗ ) в Кам'янецъ - Подiлъському медиtIному фаховому
колежi розроблено з метою органiзацii та проведеннlI освiтнього процесу,
здiйснення ко нтролю за розробленням навчалъно-методичноТ документацii.
1.2. Щане положення регламенту€] склад, структуру, вимоги до створення та
оформлення КМЗ як з точки зору змiсту, так i форми освiтньо-професiйних
програм.
l . З . Передбачений даним Положенняiи обсяг ЕавчЕlJIьно-методrтчного
забезпечен}ш освiтнъого компонента е однiсю з }мов, rцо дозволя€ досяг-ти
необхiдноi якостi освiтнъоi дiяльностi, ефективно органiз.чвати самостiйну
-лал-,- л.-^,<=-_л"-;* л л--:*.- :л ,-Ё^.-
РOООТ} ЗДОО}-_ВаЧiВ OCB1TPi Та ЗОСi]еi'Тri СiiаДКОСiчifiСТЪ -\i ВРiКЛаДаНЕi OCB1TH1X

компонентiв.
1,4. Завдання КМЗ освiтrrъого комlrонента - допомогти викладачам копеджу
створити якiсне методичне забезпеченнlI.
'! ý r-N/t? a,гD/-!!1тлa,гLс<I 2 ]r{ё.l,altl\ oгpбitTTTn-rr эябоаттАI]рIJtI<r rrгрi,гrrьпг/1 гt11.\т!ег1/tuilg vrrvyavl/r.u*r\ J -jйv!ji'- .taiaL.i vv-iiiirui U aiРUi-\!!j

вiдповiдно до врiп/iог стандартiв освiти.
1.6. fiaHe Положення розроблено на пiдставi Закощl Украiни кПро фахову
передвищу ocBiTp), постанов Кабiнету NzliHicTpiB Украiни, наказiв MiHicT,epcTBa
л.л-:_,_ : .._-,,.,, \7.-9-т.."- г-tл -л-._,".-,-- -__л.,:лл,,j,л лл-;-,,, л_лULбl-t?l t flсt}ftyr J t\pdltr?l, r iuJrurr{\ýitн' rrpu Upr блi5ацrru, UUiri rнъUt U lrljuцсt9у ij
коледжi.

2. Структура комплексу методичного забезпеченпя
2. 1. Комплекс методи.Iного забезпеченнrI освiтнього компонента - це сукупнiсть
норil{ативних, навчiL.Iьно-методичнIltх i програмних матерiалiв iз коrжретного
освiтнього компонента, якi забезпечуютъ yci форми освiтrього процесу, види
аудиторнlн занятъ, форми контролю знань здобувачiв освiти, шо перелбаченi
навчzLlIьним rтланом вiдповiдноi ocBiTнbo - професifrноi програми, представлених

у паперовiй або електроЕнiй формах.
2.2. Перелiк структурних компонентiв визначаеться змiс,гом освiтттьоI робочоi
програми з вiдповiдного освiтнього компонента.
2. 3. Комплекс методItчного забезпеченнJI включа€:
- змiст навчrL.Iьно-методичного комплексу ( fiодаток М1);
- тLIтульну cTopiHKy (Додаток J\Ъ2);

- освiтню програму освiтrrього компонента (типову або авторсъку);
- робочу освiтr*о програму освiтнього комrrонента (силабус);

- тематичний план (опис освiтнього компонента);
- методичнi рекомендацii до теоретиtIних занять освiтнього компонента;
- методичнi рекомендацii до npaкTrTrlниx занrIть, лабораторних i семiнарських
за}irtть,
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- методичнi рекомендацiТ до самостiйноi (позааулиторноi) роботи здобрачiв
освiти;
- матерiачи коЕтролю знань злобувачiв освiти ( питання, TecToBi завдання,
ситуацiйнi задачi);
- матерiали семестрового контролю з освiтнього компонента для екзаменiв,
зацiкiв (завданrrя, бiлетлr);

- комплексна контрольна робота (ДКР, ККР)
- критерiТ оцiнrованIш знань здобувачiв освiти;

До КМЗ можуть бути вILцюченi й додатковi матерiа"гrи за рiшенням педагогiчного
(науково-педагогiчного) пр ацiвника :

- мультимедiа та iнтерактивнi матерiали;
- вiдеоматерiали;
- матерiали нормативного або довiдкового характеру та iнше.
2.З.l. Навчально-методичнi матерiали (лалi НММ) дпя теоретичних занятъ (у
паперовiй i електроннiй формi):
- титульна cTopiHKa для оформленнrI теоретичних занять ( Додаток ]rГs 3 );
- методичнi рекомендацii до теоретиtIних заЕятъ ( fiодаток Nq 4 );
- зпдiст лекцiй, логiчнi схеми.
- пiдручrтlп<и, навчalJlьнi гlосiбники, розробленi викладачами;
- IIитання й завдатшя дJIя самокOi{тролю здобувача освiти;
- список основноТ Й додатковоi лiтератури iз зазначенням конкретних с,rорiнок;
- iHTepHeT ресурси.
2.З.2, НМ1\4 для оформленIя практичнlD( занятъ ( у паперовiй i електроннiй

формi ):

- Титулъна cTopiHкs для оформлення практиrlних за}Iять ( l]одаrок JrIr З );
- Методичнi рекомендацii для виконання практиrIних занятъ ( Додаток ЛЬ 5 );
- €IJIгоритми практиttних навикiв, протоколи, стр}ктYрно-логiчнi схеми;
* магерiали кOнтролю знань здобувачiв освiти ( питання, TecToBi завдання,
слттуацiйнi задачi, графiчнrй контроль,.. );
- критерiТ оцiнювання знань здобувачiв освiти.
2.3 .З . Iч{етодичнi рекомендацii щодо виконання лабораторних робiт.
- план виконанIuI лабораторнLlх робiт 1з зzlзначен}lrlм тем обсягу аудиторних
годин за кожнOю темою:
- КОРОТкиЙ теоретичнrrлi коментар за кожною темOю, що дозвопя€ здобl.вачу
ocBiTpI зрозlмiти суть явищ, якi дослiджуютъся на лабораторному заняттi;
Т]осЦПацня на цолатцоRi нпz!тV! цтп ттоп.rтrr[Rг2и-tть ? ппбvца.ltч пспiти rп\/т{тr.llнгl

-a.я*ril-.J 
+Lз ai-!:rr:9:ачя*iLii=U-i- ;li';'*.jr-g ij .-!a.-:iri jijjr:lL.*:i!lj

пiдготуватися до лабораторноi роботи;
- завданIш до кожноТ лабораторноi робоr,и, алгоритм ii виконання;
- матерiа-пи контролю знань здобувачiв освiти;
- критерii оцiнювання знань здобyвачiв освiти,
2.4. НММ для rrоточного, промiжного та пiдсумковог0 контрOлю:
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- кОнтРольнi гштання за кожною темою навчаJIьноi дисциплiни вiдповiдно до
робочоi програми;
- Завдання для контрольних робiт, що дозволяють визначити засво€нrш окрем[ж
i СГчi НсiБЧсijiЬiiiiЛ ii0ivi ПОНСНТiБ,
- Завдання для залишкового контролю навчальних досягненъ студснтits (ККР,
ДкР);
- кОнтрольнi завданrrя для пiдсумкового контролю ( модулъ, диференцiйованлй
запiк, iсггит).
2.5. Навчаrrьно-методичне та матерiатьно-технiчне забезпеченю[ освiтнього
компонента:
- навчa}JIьнi й навч€LтьнO-методич Hi засоби дистанцiЙного навчання,
- матерiали для мультимедiйного супроводу:
- тренirтговt комп'ютернl програми;
- комп' ютернi лабораторнi практикуми (вiртуалънi лабораторнi роботи) ;

- контрольно-тестовi програми;
- навчilльнi вiдеоролики, вiдеофiльми:
- iншi матерiали, призначенi для передачi телекомунiкацiйними каналамl1
зв'язку;
- в}lкористовуванi технiчнi засоби;
- програмне забезпеченнl[ тощо.
2.б. НавчilJlьно-методичнi забезпечення самостiйноi позааудиторноi роботи з
ОСВiТНьОгО компонента для здобувачiв освiти повиннi мiститлt наступнi
еЛеМеНТИ: пiдручники, навч€lJIьнi та методlтчнi посiбншси, консцекти лекцiй
ВиклаДача, €LIIгоритми, протоколи, електроннi пiдручники та гrосiбrтики,
вiдеоресурси, iнтернет-ресурси.
Складовi методиrlних рекомендацiй( fiодаток ]rГs б ):
- титудьна cTopiHKa,

- ПеРелiк тем ( вiдповiдно до робочоi навчальноi програми освiтrrього
компонента):

- KoMпeHTeHTHocTi (фаховi, загалънi);
- ЗМiСТ ТеМи (тези, таблицi, мzl;Iюнки, короткий змiст) або перелiк iнформацiйюrх
ДЖеРел (Список осrrовноТ Й додатковоi лiтератури iз зазначеннrtм коЕкретних
cTopiHoK, ýлeкTporrHi ресурси, iHTepHeT ресурси) ;

- матерiа.l{и дJuI саfuIоконтролю здобувачiв освiти до кожноi теми.
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Додаток М1
ЗМIСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

UcBlTHlи компонент.
_-.,,.lл-.,,]л-, / лгlгl .
vi tЕцtсLJtьгt lL, l Ь/ U! l l t.

}Гg Складова кOмплексу
наявнiсть

друкованtай
вигJIяд

електрошrrай
вигляд

+_ +_

1 Освiтня програма

2 Освiттж робоча fiрограма (силабус)

J Положення rrро рейтингове оцiнюванюI
э цrtбrmоrri- ппоi-,,
'цчv J ,g lll, U9ri i i a

ц Тематичrплй гшан (огплс освiтrъого компонеrrга)

5 Методиqнi рекомендацiТ до теоретиIIнID( з€шiltть

б методичнi рекомендацii д0 виконslння
црiжти.rншс (семiнарсъкшr) занять

"| ме,годичнi рекомендацii до виконаннlI
лабораторних робiт

я hlдтп..-rrr,i поI^плrдrr-arriТ пл птпrлrtоtlllflivl! l Uлll,rrrl учi\w;liwiiлLiL{rt /\t, ptii\viiЙiiiri

саl"яостiйrсо i робстi,т для здобувa.tiв осв iTra

9 Методичнi матерi&,Iи для поточного,
промiжного та гliдсумкового контролю знань
э ппlбrlца.r ip пr-оi-,",лvч ! vgulr ri

10 IIакет комIшексноI кокгроJьнOi роботи t

11 Затвердженi екз€tп{енацiйнi бiлети
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т-тлIа/\ пllл\,rтл1l\rt \Jlv\ J l\_.,

голова цикповоi koMicii

Т{а:lва Korticii

I.п,

<< >> 20_=_trэоку

I\'[iHicTepcTBo освiти i науки УкраТни
\4i нiстепстRп оyоппни ? пrrf!пвlя VкпаТни

i\Li:ll лпчцD-i i\rlllJlt)v{)I\}ltl .lllлll,tlttttt tlrli,\Llс'iiii г\tiJlL;_lrт\

Додаток Ng2

1 л .гт) г] т) тт 1-Ir\ л /-\Ji\lIf-Dгл.д\J-гtj
Засryгник директора
з нilвч€lJьноi роботи

Тетяна МоШАк
}| РО^У

коN{IIлЕкс ILtBIL{лbHo _ п,{Е т оличного зАБЕзпЕчЕння
з освiтньOго компонента

Шифр опп

Освiтrrьо-професiйна прогрmла

Викладач {розробник):

I.п.

о
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Додаток Ns 3

Зразок оформлеЕня титулъноi сторlнки

MIHICTEPсTBO ocBITи I нА},ки rrкрдiни
MIHIcTEpcTBo охорони здоров,я лтсрдiни

кАм,янЕцъ_ilодIJIъськиrl мвдишrrтй одховий колЕдж

Методи.{нi рекомендацii до теоретиIIн1D( (практичrшос) занять

з освiтiiього КоiчiпоЁеfiта

за спецiагrь нiстюl опп

Викладач ( розробншс):
I.П.ветrсцадача)

Розглянуго та схвалено

на засiдаrшri цлжловоi KoMicii

Протокол вlд ( } 202зроку JVl _
Голова

2а2З ptK

TTl
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Додаток Ns 4

Зразок оформленIuI теоретиtIного заI#Iття

NIетодичнi рекомендацii до теоретцчноrо заняття Лit 1

l. 1'ема заняття: (

2. IIерелiк кошrпетентностей:
- загальнi компетентностi, якими повинеII оволодiти здобувач

освiти;
- спецiальнi компетентностi (фаховi, предмет*ri), якими повI,Iнен

оволодiти здобувач освiти.

3. План лекцГi ( питапня якi входflть в тему лекцiТ )

4. Змiст лекцii

5. Завдання для саNIоконтролю здобувачiв освiти (шитання, TecToBi
завдаIlня, ситуацiйнi залачi).

6. Спшсок ocнoвEoi й додатковоi лiтератури iз зазшаченням конкретншх
cTopiнoK, посшлання ша iнтернет-ресурси.

1.
7
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Зразок оформленшI практиtIного занrIття

N|етодичнi рекомендацiТ до прflктичного заняття Лb

Додаток М5

Спецiа.пьнiсть/OПП:

0свiтнiй компонент:
fг,.*л.ýJFL.

Кiлькiсть аудцторних годин:

Викладач:
t,гл_-лr. tL,vl4,.rпйllи; i{

2. IIерелiк компетентностей:

2.1. ЗаГальнi компет8нтностiо якими IIовинен оволодiти здобувач освiти:
здатнiстъ навчатися- чмiння шIанувilти час та керyвати ним. здатнiстъ шyкати"
ОбРОб"тrяти та аналi:зlrвати iнфорпла:liю :з рiзrтих джеред, 5zмiнrrя проводити
дослiдження на вiдповiдному piBHi, умiння працювати самостiйно.

2.2. Спецiальнi компетентностi (фаховiо предметнi) , якими пOвинен
ОВО.rОДiти злоOувач освiти: знанFuI. розчlr{lння. застосуванtш знаi{ъ. анаllз.
синтез, оцirповання.

3. КОПтРОль вхiдпого рiвня знань з теп{и: питанЕя, TecToBi завданю{.

{. <Dорпlува]lня професiйних yiuiHb та навIlчок (практичншl*t тренiнг):
алгоритми практичних HaBIгIоK, стр}ктурно-логiчнi схеми.

5. Контроль та корекцiя рiвня професiйних BMiHb та навичок: клiнiчнi
ситу-аrцiйнi задачi, TecToBi завдаIrня, графiчнrлй конто.ць,

6. fiОМаШнС Завдання: список лiтератури iз зазначеЕнl{м конкретних cTopiHoK,
iLтгоритми, посилання на iкгернет-ресурси,
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Лодагок J\Ъ б

Зразок о формлення самостiйноТ поз ааудиторноi роботи

MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРЛiНИ
RIffiICTEPCTBO охороЕи здоров,я yKPAiHil

КАМ,ЯНЕЦЬ-ПОДШЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ОДХОВИЙ КОЛЕДЖ

Методичнi рекомендацii
до виконання самостiйноТ роботи

з оевiтнього компонента

Сгrецiальнiстъ:

Освiтнъо-професiйна програма:
Курс:
Кiлькiсть годiш:
Виклалач (розробник)

Lп.

Рпэгтqrлrrтп тя r-yаяпFLtп Ltя!,аU*л!iiU iiч

засiдаrrнi цикловоi Ko1.1i cii

ПrrnтnTrnTT р-irl tt \\ ?{l1 ?чrгrтrrr \Гоvrл .,_,r 
_;чLJрU;ъJ , i-_

Голов а циклово1 Koтnticii

I.п,

2023 piK
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Тема яка виIIоспться на самостiйну
роботу

Ki-Tb
годин

Вид
с.р.

а

1.

7

ТЕМИ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ ЕА САМОСТЙНЕ ОIIРАЦЮВАЕНЯ, ЗМIСТ
сАмостйноi роБоти

Завдання для самостiйноi роботи ЛЪ

Тема самостiйноi роботи:

Резулътатfi навчаirЁа

2.1 Спецiальнi (фаховi, предметнi) компетентностi:
а) знання;
б) розу"uiння;
в) засmосування знань;
е) аналiз;
d) оцiнка.

2.2 Загалънi кФмпетентпостi:
а);
б);
в)

3" Рекомендованi викошання i оформлення самостiйноТ роботи:
а) конспекmування;
б) рефераtпuвн а робоmа ;
а! лi),-_л ,ллл.Lл^:-,.-,лtij б iu riрйцiOба ii iiя i?i}oФ с с iuii ujt бiйiliь i ii абuчок ;

:) iiiворча (ilou,l.vKoBa) робопlа {Ооiэовidi, lipocKtt,iu),

4. Рекомендованi д}керела iнформачiТ:
а) О Сн о Вн а л im е раmур а (п i d рl,чн lлк, н авчаль н i m а,меmо duчн i по с i бн uкu,
к о н с пе к пt л е кц i й Bu кл а О а ч а, п ра к m u к\:.1,х пt о tц о),,

б) dоdаmкова лimераmура (наукова, фахова, перiоduчна);
В) Меmоdttчнi маmерiалu, якi повuннi переdбачumu л,цо.ж.цuвiсmь провеdення
сацоконmролю з боку спtуdенmа;
-t,,...._(,l l п ll tерп vl l l-yeLyyL и,

5. N[етоди коЕтроJIю:
а) пumання d.ця салrокOнmролю;
б) mесmовi завdання;
л I л",,,.,,-",;",,.,; -л,\^,,;.о/ a- иlll!L|ч. L.l.п l JLlUuЧ,,

z) ераф iчнtlй KoHttlpoлb,
2


