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Положення
про навчально-методuчнuй комплекс навчальноЇ дисципліни

1. Загальні положення
1.1.  дане  Положення  розроблено  як  складова  системи  управління  якістю

освіти   і   встановлює   однакові   вимоги   до   змісту   й   оформлення   навчально-
методичних  комплексів  (НМК)  навчальних  дисциплін,  передбачених  робочими
навчальними планами, за якими проводиться підготовка фахівців у Комунальному
закладі   «Хустського   базового   медичного   фахового   коледжу»   Закарпатсько.і.
ОбласноЇ ради.

1.2.  Передбачений Положенням обсяг навчально-методичного забезпечення
навчальноЇ дисципліни є однією з умов, що дозволяють досяіти необхідно.і. якості
освітньо.і. діяльності, ефективно організувати самостійну роботу студента й зберепи
логічно послідовний виклад змісту навчального матеріалу, наступність у викладанні
навчальних дисциплін.

1.3.  Відповідальність  за  наявність  та  збереження  навчально-методичного
комплексу навчально.і. дисципліни покладається  на голову циклово.і.  (предметно.і.)
комісі.і. та педагогічних працівників,які викладають даний навчальний предмет.

1.4.  При  зміні  викладачів,  які  читають  відповідну  навчальну  дисципліну,
навчально-методичний комплекс передається його авторами у присутності голови
циклово.і. (предметно.і.) комісіЇ.

1.5.  НМК  формується  відповідно  до  вимог  щодо  організаці.і.  освітнього
процесу. Основою для розробки та оформлення навчально-методичного комплексу
є документи:

-  Закон Укра.і.ни «Про освіту»;
-  Закон Укра.і.ни «Про вищу освіту»;
-  Закон Укра.і.ни «Про фахову передвищу освіту»;
-  Накази  Міністерства  освіти  і  науки  Укра.і.ни,  Міністерства  охорони

здоров'я    Укра.і.ни,    ПОстанови    Кабінету    міністрів    Укра.і.ни,     які
стосуються   організаціЇ   освітнього   процесу,   затвердження   типових
навчальних планів та проірам;

-  Статут    Комунального    закладу    «Хустського    базового    медичного
фахового коледжу» Закарпатсьо.і. обласно.і. ради ;- Положення   про   організацію   освітнього   процесу   в  Комунальному
закладі     «Хустського     базового     медичного     фахового     коледжу»
Закарпатсьо.і. обласно.і. ради.
2. Структура навчально,методичного комплексу

2.1.  Навчально-методuчнuй     комплекс     (Н:NІ:К)     -це      сукупнісггь
нормативних  та  навчально-методичних  матеріалів  в  паперовій  та  в  електронній
формах,  необkідних  і  достатніх для  ефективного  виконання  студентами робочо.і.
проірами  навчально.і.  дисципліни,  передбачено.і.  навчальним  планом  підготовки
студентів  відповідного  освітньо-кваліфікаційного  рівня  за  напрямом  підготовки
(спеціальністю).
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Навчально-методичний комплекс повинен забезпечити всі основні етапи 8світнього
процесу  -  повідомлення   нав.чально.1.  інФормаці.1.,   .1Ї   сприйняття,   закр1пленш   й
удосконалення  знань,  умінь  і  навичок,  іх  застрсування  й  контр?ль.  ІШ  ма€.
забезпечитиреаЛізаЦіюОСновниХфункЦійПедаГОг1чногопроцесу:осв1тньо.1.,вковно1
та розвиваючо.і..

Навчально-методичні   комплекси   розробляються   для   всіх   навчальни
дисциплін відповідно до робочого навчального плану.

2.2.  Навчально-методичний комплекс дисципліни включає:-і:і:1 -.--титульну сторінку (див. додаток 1) ;

2.2.2.  зміст;
2.2.3.  витяг з ОКХ;
2.2.4. витяг з ОПП;
2.2.5. виписку з робочого навчального пл`ану;ZЇ:Ї.Jі.ВнИ::%.%SнуРu(u%йвV;;.;і;;іі;;зди,Їципл_іни+^(за_.ї:Ї„..вЇЩСrТ=О:ТЇпґuLб=

давності   останнього   видання   більше   10   років  -   авторську
навчальну  програму  навчально.і.  дисципліни,  яка  затверджена
відповідно до вимог цього Положення);

2.2.7.іЇ;іу;іограмунавчтьноЇдисципліни,якамістить:
- структурно-логічну схему,
- міждисциплінарну інтеірацію,
- тематичні  плани  лекцій,  практичних  занять,  семінарських

занять,  самостійно.і.  позааудиторно.і.  роботи  студентів  (по
семестрах);

2.2.8.календіці;п;емdйшнеплануваннянакожнийсеместр;
2.2.9. навчальну програму дисципліни ;.Zі:;іо:Ин%вШч'%:uХеГ%Ч:пі -'--розр;бш     до     ГО=~Н_:.ГлО.. „^Л::оЦЇ:^Н^::иО:т

НпИf;::%::;:;:;:;%,`.VсЧе;;;;рсьік?:оз.ан?гт_я^.^%^чfнлЧ.?ВЧи=.ЬлНО-пЖ,еh%%доИDЧнНоі.t
r`Ж:::Ї*Ч';';.--;іжізацїї  самостійнdї  поза   аудиторноЇ

роботи студентів ;
2.2. і і.Р:::;;::V-:;;#ексно.Ї   /  ,йд?УМГ?_В.?Ї:..`:ОНт:^fTОГ:^НпО:ЇптГбОп%%;ґ

Матеріали   комплексних   /   підсумкових   контрольних   робіт
повинні формувати окремий розділ НМК, а також зберігатися в
окремій теці Ц(П)К;

2.2.і2.UзКаРсЄоУ%:LL;іЦ:гнЧо\:;;;инавчальнихдОСЯГ_Н_:НЬ_::Удпе:тТлі\:ш^(:::Т=т'я
завдання    різного    ступеня    складності    для    поточного    та
підсумкового контролю),.

2.2.і3.Нп%р`:л%кКUп%%ь"L:оГV;;і&,диференп#.:Їло`в.=:т=тгт:т.ґЗшГі%:ед"ПАfЗОНж32і
фw   аер3юс!G#оєо  екзсие#);.   Екзаменаційні   білети  можут:
формувати окремий розділ ІШ або зберігатися в окремій теці
на ц(п)к.
Бланк  екзаменаційного  білета  дгія  запису  змісту  питань,  що
виносяться   на   підсумковий   контролр.   Оформлення   бланка
екзаменаційного білета здійснюється відповідно до додатку

3



(див. додаток 2).
Білети       до       екзамену       розробляються        екзаменатором,
розщядаються та ухвалюються щорічно на засіданні Ц(П)К (не
пізніше  ніж  за  один  місяць  до  початку  сесі.і.),  підписуються
екзаменатором та головою цикловоЇ (предметно.і.) комісі.і.;

2.2.14. орієнтовна тематика консультацій,  індивідуальних  завдань тЕі
методичні рекомендаці.і. до .і.х виконання;

2.2.15. перелік   навчально-методшних   посібників,   технічних   засобів
#сz6ttсr##я. до цього переліку входять:
-  навчальні й навчально-методичні посібники, в тому числі для

дистанційного навчання ;
-  методичне забезпечення тренінгових технологій навчання;
-  матеріали для мультимедійного супроводу;
- тренінгові комп'ютерні проірами;
-  комп'ютерні лабораторні практикуми (віртуальні лабораторні

роботи);
-  контрольно-тестові програми;
-  навчальні відеофільми;
-аудіозаписи,    інші    матеріали,    призначені    для    передачі

телекомунікаційними каналами зв 'язку;
-  технічні засоби навчання;
- проірамне забезпечення тощо,.

2.2.16. інформаційні     матеріали      бібліотеки     тю     заібєзпененню
• навчальними підручниками (посібниками) з дисциплін. У цьому
розділі  І"К  надається  перелік  джерел,  які  використовуються
студентами   під  час   вивчення   навчальноЇ  дисципліни,   та  .і.х
наявність у бібліотеці  коледжу;

2.2.17. інформаційні ресурси.
Типова навчальна Програма дисципліни є оснотіним д!Окументом, на, оснопі1

якого планується освітній процес. Навчальна програма нормативноЇ дисципліни є
складовою частиною стандарту вищо.і. освіти.

Структура   навчальноЇ  проірами  дисципліни   визначається   відповідними
нормативними  документами  Міністерства  освіти  і  науки  Укра.і.ни,  Міністерства
охорони  здоров'я  Укра.і.ни.  Проірама  вибірково.і.  дисципліни  розробляється   на
основі освітньо-професійно.і. програми, розглядається на засіданні Ц(П)К, підлягає
експертизі    в    експертній    групі    при    методичній    раді,    обговорюється    та
рекомендується  радою   і   затверджується  заступником  директора  з   навчально-
ВИХОВНО.1. РОбОТИ.

Робоча  прогрdма  навчальноЇ  дисципліни  є  норма;"вним  діокументом,
містить виклад конкретного змісту навчально.і. дисципліни, організаційні форми .іЇ
вивчення та .і.х обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю.
Розробляється робоча навчальна проірама на підставі типовоЇ навчально.і. програми
дисципліни та робочого  навчального  плану  підготовки  фахівців.  Вона має  бути
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оформлена відповідно до додатку (О#G. доОсZиок 3). Робоча проірама навчально.і.
шісшіпліни    схватіюється    на    засіданні    циклово.і.    (предметно.і.)    комісі.і.    та
затвернжi,гється  заступником директора з  навчально-виховно.і. роботи  щорічно  на
псtчатк}- навчального року (семестру). РОбоча навчальна проірама дисципліни, не
3атверіжена відповідним чином, не дає права викладачеві на проведення занять.

Lн різних напрямів підготовки (спеціальностей) розробляються рj3Ifj.робочz.
навча:пьні прогр"4u.

Робоча навчальна проірама як внутрішній нормативний документ визначає
навчально-методичні засади діяльності Ц(П)К; на .і-і. основі розробляється І"К.

Зміни  до  робочоЇ навчально.і. програми  дисципліни  вносяться  на  початку
нового навчального року (семестру) у вигляді додатку про зміни.

2.3. Навчально-методичний комплекс лекційного заняття включає:
І. Титульну сторінку.
JЇ.   Л4ЇеиоО#tf#);  розробк);   лєкgіZ.Z.   (лекційний   матеріал,   розглянутий   та

затверджений на засіданні циклово.і. (предметно.і.)  комісі-і.) - розгорнутий конспект
змісту теми лекці.і. (аиб. доОсZ7иок j).

ІІІ.  Навчально-методшні  матеріали  для  забезпечення  кожного  етапу
теоретичного заняття, а са]vіе :

1) структурно-логічна  схема  змісту  теми  лекці.і.,   яка  включає  перелік
компетентностей, що будуть формуватися на занятті;

2) питання,  задачі,  проблемні  ситуаці.і.,  матеріали  лекційного  контролю,
ілюстративні матеріали, наочності, мультимедійні та відеоматеріали;

3) матеріали для самопідготовки студентів з теми, що викладена в лекці.і.,
та  з  теми  наступно.і.  лекці.і.  (література,   перелік  основних  питань),
питання, тести й завдання для контролю (самоконтролю) студентів;

4) список основно.і. і додатковоЇ літератури, рекомендовано.і. студентам з
теми заняття;

5) список   інтернетнресурсів,   рекомендованих   студентам   з  дано.і.  теми
заняпя;

6)глосарій   (словник   термінів   -   упорядкований   перелік   спеціальних
термінів,  зміст  яких  вимагає  пояснення,  що  зустрічаються  в  тексті
матеріалів заняття).
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2.4.Навчально-методична     розробка     практичного     (лабораторного)
занягітя містить:

І. Титульну сторінку
ІІ. Навчально-методичну карту заняття (тгргікттш:ного, тюмбшовгшого) -

план-конспект  заняття,  методичну  розробку  практичного   заняпя
(див. додаток б).

ІІІ.  Навчально-методичні  матеріали  для  забезпечення  кожного  етапу
практичного (лабораторного, комбінованого) заняття, а саме :
1)  інструкці.і. щодо проведення заняття;
2)  конспект відповідноЇ лекці.і.;
3)  схеми, таблиці;
4) дидактичний матеріал (інструктивно-методичні картки, алгоритми

практичних навичок,  питання, тести, завдання,  ситуаційні задачі
до кожного етапу заняття, мультимедійні та відеоматеріали);

5)  матеріали   контролю   (самоконтролю)   знань   студентів   (тести,
онлайн-тести, набір завдань різного рівня складності, комп'ютерні
контролюючі проірами);

6)  список    основно.і.    і    додатково.і.    літератури,    рекомендовано.і.
студентам відповідно до теми заняття;

7)  список   інтернет-ресурсів,   рекомендованих   студентам   з   теми
заняття;

8)  глосарій (словник термінів - упорядкований перелік спеціальних
термінів, зміст яких вимагає пояснення, що зустрічаються в тексті
матеріалів заняття).

2.5. Навчально-методичний комплек семінарського заняття включає:
І. Титульну сторінку
ІІ.   Навчально-методичну  карту  заняття  -  ппа;іі-Fюітспєкт   сєміша;ру,

методичну розробку семінарського заняття (Оиє. доОсzиок 7).
ІІІ. Навчально-методичні майеріали для забезпечення кожн5го етапу

семінарського заняття, а саме :
1 )  інструктивно-методичні матеріали для семінарського заняття;
2)  конспект відповідноЇ лекці.і.;
3)  схеми, таблиці;
4) дидактичний матеріал (проблеми, інструктивно-методичні картки,

алгоритми дій, питання, тести, завдання, ірафологічні структури,
ситуаційні  задачі,   схеми   і  т.п.   відповідно  до  типу  семінару,
мультимедійні та відеоматеріали);

5) матеріали для  самоконтролю  студентів  (питання,  тести,  онлайн-
тести,  задачі,  структурно-логічні  схеми,  класифікаційні  таблиці,
набір завдань різного рівня складності,  ірафологічні  структури  і
т.п.);

6) матеріали     методичного     забезпечення     заключного     етапу
семінарського заняття:  план теми наступного семінару;  теми
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2.4.Навчально-методична     розробка     практичного     (лабораторного)
заняття містить:

І. Титульну сторінку
ІІ. Навчально-методичну карту заняття (т[раік"чного, тюмбЇновгшого) -

план-конспект  заняття,  методичну  розробку  практичного   занятгя
(див. додаток б).

ІІІ.  Навчально-методшні  матеріали  для  забезпечення  кожного  етапу
практичного (лабораторного, комбінованого) заняття, а саме:
1 )  інструкціЇ щодо проведення заняття;
2)  конспект відповідно.і. лекці.і.;
3)  схеми, таблиці;
4)  дидактичний матеріал (інструктивно-методичні картки, алгоритми

практичних навичок,  питання, тести, завдання, ситуаційні задачі
до кожного етапу заняття, мультимедійні та відеоматеріали);

5) матеріали   контролю   (самоконтролю)   знань   студентів   (тести,
онлайн-тести, набір завдань різного рівня складності, комп'ютерні
контролюючі програми);

6)  список    основно.і.    і    додатково.і.    літератури,    рекомендовано.і.
студентам відповідно до теми заняття;

7)  список   інтернет-ресурсів,   рекомендованих   студентам   з   теми
заняття;

8)  глосарій (словник термінів - упорядкований перелік спеціальних
термінів, зміст яких вимагає пояснення, що зустрічаються в тексті
матеріалів заняття).

2.5. НавчальноLметодичний комплекс семінарського заняття включає:
І. Титульну сторінку
ІІ.   Навчально-]vіетодичну   карту  заняття  -  птга;і+конспєкт   сєNіі"",

методичну розробку семінарського заняття (О#G. доасZиок 7).
ІІІ. Навчально-методшні матеріали для забезпечення кожного етаrїу

семінарського заняття, а са]Vіе:
1 )  інструктивно-методичні матеріали для семінарського заняття;
2)  конспект відповідно.і. лекці.і.;
3)  схеми, таблиці;
4) дидактичний матеріал (проблеми, інструктивно-методичні картки,

алгоритми дій, питання, тести, завдання, графологічні структури,
ситуаційні  задачі,   схеми   і  т.п.   відповідно  до  типу  семінару,
мультимедійні та відеоматеріали);

5) матеріали для  самоконтролю  студентів  (питання,  тести,  онлайн-
тести,  задачі,  структурно-логічні  схеми,  класифікаційні  таблиці,
набір  завдань різного рівня  складності,  ірафологічні  структури і
т.п.);

6) матеріали      методичного      забезпечення      заключного      етапу
семінарського заняття:  план теми наступного  семінару; теми
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рефератів та доповідей;
7)  список  основно.і. і додатково.і. навчально.і. та науково.і. літератури,

рекомендовано.і. студентам відповідно до теми заняття;
8)  список   інтернет-ресурсів,   рекомендованих   студентам   з   теми

заняття;
9) глосарій (словник термінів - упорядкований перелік спеціальнк

термінів, зміст яких вимагає пояснення, що зустрічаються в тексті
матеріалів заняття).

2.б.Навчально-методична     розробка    самостійно.і.    роботи    студентів
міс"ть (див. додаток 8)..

І. Титульну сторінку
ІІ.   Навчально-методичні  матеріали  для  забезпечення  підготовки  до

ррактичних, семінарськ:их та лабораторнш занять, а са]vіе:
1 ) конспект (тези) відповідно.і. лекці.і.;
2) картки з навчальними практичними завданнями, які необхідно

виконати на практичному занятті,
3) професійні алгоритми (інструкці.і., орієнтовні карти),
4) навчальні задачі, задачі різного рівня складності,
5) тести різного рівня складності,
6) завдання для самостійно.і. роботи,
7) довідкові матеріали, питання для самоконтролю,
8)список    основноЇ    і    додатково.і.    літератури,     рекомендовано.і.

студентам відповідно до теми самостійно.і. роботи;
9) глосарій  (словник термінів -упорядкований перелік спеціальних

термінів,   зміст  яких   вимагає   пояснення,   що   зустрічаються   в
матеріалах СРС).

ІІІ.  Навчальрр-мето9шні  матеріали  для  забезпечення  позааудиторноЇ
самостійно.Ї робот тем, що не входять до аудиторно.Ї робоr;u, а
саме:
1)  теоретичні відомості навчального матеріалу (тези) ;
2) дидактичний матеріал (інструктивно-методичні матеріали (картки)

для виконання самостійно.і. роботи; проблеми, алгоритми навичок,
питання,  тести  різного  рівня  складності,  завдання різного  рівня
складності,   графологічні   структури,   ситуаційні   задачі,   схеми,
список тем рефератів та доповідей, довідникові матеріали);

3)  список    основноЇ    і    додатково.і.    літератури,    рекомендовано.і.
студентам відповідно до теми самостійно.і. роботи;

4)  список інтернет-ресурсів, рекомендованих студентам з        `теми
СаМОСТійНО.1.РОбОТИ;

5) глосарій (словник термінів - упорядкований перелік спеціальних
термінів,   зміст  яких  вимагає  пояснення,   що  зустрічаються  в
матеріалах СРС).
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3. Методичні вказівки (рекомендаці.і.), необхідні для ефективного
проведення занять

3.1.. Методичні вказівки (рекомендаці.і) до практичного (семінарського)
3аняття _\нстять:

1,}     план  заняття,  де  зазначено  тему,  обсяг  аудиторних  годин  та  перелік
шітань, які підлягають розгляду, компетентностей, які формуватимуться;

2) глосарій (основні поняття і терміни);
3)   короткі   теоретичні   відомості   до   теми,   які   допомагають   студентові

ознайомитися із сутністю питань, обговорюваних (досліджуваних) на практичному
(семінарському)   заняпі,   з   посиланнями   на   додаткові   навчально-методичні
матеріали, які дозволяють вивчити .і.х глибше;

4)     список  інформаційних  ресурсів  та  літератури,   рекомендовано.і.  для
цілеспрямовано.і. роботи студента (список літератури оформляється відповідно до
правил бібліокрафічного опису);

5) матеріали контролю для підготовчого етапу:
-   питання і рівня;
-   питання П рівня;
-   тестиІІрівня;
-задачі ІІ рівня;

6) матеріали методичного забезпечення основного етапу:
-інструкці.і. щодо проведення заняття;
-   алгоритми     (інструкці.і.,     орієнтовні     карти)

практичних вмінь та навичок;
-   алгоритми     (інструкці.і.,     орієнтовні     карти)

професійних вмінь;

для    формування

для    формування
-схеми, таблиці, класифікаційні таблиці;
-   проблемні теоретичні питання, ситуаці.і., завдання, міждисциплінарні

питання, питання, що виносяться на обговорення;
-імітаційні ікри;
-текстові ситуаційні нетипові задачі;
-   історі.і. хвороби,  навчально-лабораторне дослідження, результати

диф еренційно.і. діагностики;
-доповіді студентів, реферати, звіти;

7) матеріали контролю для заключного етапу:
-  задачі ІП рівня;
-  тести ІП рівня;
- результати лабораторного дослідження, медична документація;
-  результати клінічно.і. роботи (результати кураціЇ  хворих +  історія

хвороби).
8)    матеріали    методичного    забезпечення    аудиторно.і.    самопідготовки

студентів  (інструкці.і. для  студентів,  орієнтовні картки для  організаці.і. самостійноЇ
роботи студентів з навчальною літературою).
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З.2. Методичні  вказівки (рекомендаці.і) щодо  виконання лабораторно.і.
роботн віслючають..

1) план виконання лабораторних робіт і3 зазначенням тем, обсягу
аудиторних годин за кожною темою;

2) тему лабораторно.і. роботи;
3) глосарій (основні поняття і терміни);
4) список інформаційних ресурсів та літератури, рекомендовано.і. для

цілеспрямованоЇ роботи студента (список літератури оформляється
відповідно до правил бібліоірафічного опису);

5) короткі теоретичні відомості до теми, які допомагають студентові
ознайомитися   із   сутністю   питань,   які   дозволяють   студентові
зрозуміти суть явищ, які досліджуються на лабораторному заняпі;

6) перелік питань вхідного контролю;
7) посилання    на   додаткові    навчально-методичні    матеріали,    що

допомагають  студентам  ґрунтовно  підготуватися  до  лабораторноЇ
роботи;

8) мету та завдання лабораторно.і. роботи, методику .і-і. виконання;
9) інструкцію щодо виконання лабораторноЇ роботи;
10)   шкалу оцінювання;
11)   вимоги щодо захисту роботи.

3.3.  Методичні вказівки (рекомендаці.і.) щодо організаці.і. самостійно.і.
позааудиторно.і. роботи студентів містять:

1) навчальну проіраму дисципліни для студентів ;
2) комплекс рекомендацій і роз'яснень, що забезпечують оптимальну

організацію вивчення окремих питань навчально.і. дисципліни;
3) поради із планування й організаці.і. часу, необхідного для вивчення

відповідно.і. теми дисципліни;
4) опис послідовності дій студента при вивченні змісту навчально.і.

дисципліни;
5) рекомендаці.і. щодо використання матеріалів навчально-методичного

комплексу;
6)рекомендаці.і.   щодо   роботи   з   літературою,   із   інформаційними

ресурсами;
7) поради із підготовки до поточного, проміжного та підсумкового

(комплексного, модульного) контролю;
8) банк тестів;
9) роз 'яснення до виконання домашніх завдань;
10)   список рекомендовано.і. літератури та інформаційних ресурсів.

Створення  даного  розділу  навчально-методичного  комплексу  навчальноЇ
дисципліни повинно відповідати Положенню про організацію самостійно.і. роботи
студентів  у  коледжі  щодо  форм  самостійноЇ  роботи  студентів  та  .і.х  навчально-
методичного забезпечення.
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3.4.  Методичні  вказівки  (рекомендаці.і)  щодо  проведення  поточного,
проіііжного, тематичного й підсумкового (модульного) контролю включають:

1) перелік   питань   до   тематичного   та   підсумкового   (модульного}
контролю (заліку, диференційованого заліку, іспиту), що охоплюють
основні положення навчального матеріалу;

2) контрольні питання до кожно.і. теми, розділу навчально.і. дисципліни;
3) завдання для самостійних, контрольних робіт, тести, що дозволjшть

визначити рівень засвоєння студентами відповідних тем навчальноЇ
дисципліни  та  провести   поточний,   проміжний,   тематичний  та
підсумковий (модульний) контроль;

4) перелік компетентностей, вмінь і навичок, якими повинні володіти
студенти;

5) перелік тем рефератів, пошукових, творчих студентських робіт;
6) пакети директорських контрольних робіт;
7) пакети комплексних контрольних робіт;
8) пакети екзаменаційних білетів.

3.5. Матеріали комплексно.і. контрольноЇ роботи.
Компл_ексна контрольна робота (д;ал:і -К:КР) - це перелік формалізованих

завда.нь професійного  спрямування,  розв'язання  яких  потребує  вJд -студента не
розрізне_р_и_± знань окремих тем і розділів, а Їх інтегрованого застосування.

ККР    розробляється    відповідною    Ц(П)К    з    урахуванням    освітньо-
кваліфікаційноЇ характеристики фахівця, робочо.і. навчально.і. програми.

Комплексна контрольна робота проводиться тільки в письмовій формі. Вона
може  проводитись  як  з  одніє.і.  навчально.і.  дисципліни,  так  і  з  цілого   циклу
дисциплін.

3 . 5 . 1 . Матеріали ККР обов' яїзково вктгючzіюґі:ь..
-титульну сторінку;
-зміст пакету;
-  завдання   для   комплексно.і.   контрольно.і.  роботи   (не   менше   трьох

варіантів), які складені на зразок білетів або за тестовими технологіями.
Кожний студент, який залучений до написання ККР, повинен мати свій
варіант завдань;

-  варіанти
роботу;

відповідей  до  завдань  ККР  для  того,  хто  буде  перевіряти

-критері.і.    оцінювання    із    короткою    загальною    характеристикою
комплексних контрольних завдань ККР;

-  варіанти ККР;
-  чисті  бланки із штампом навчального закладу для студентів,  на яких

вони будуть виконувати ККР;
-  перелік   довідково.і.   літератури   (таблиць,    обладнання   тощо),   яку

дозволяється використовувати під час написання ККР;
-  робочу навчальну проіраму з дисципліни (дисциплін);
-  рецензію  фецензі.і.)  на завдання  до комплексно.і. контрольно.і. роботи.

10



4. Оформлення навчально-методичного комплексу навчально.і.
дисципліни

Навчаль.но-методичний   комплекс   навчально.і.   дисципліни   розробляється
єшіним  за  всіма  формами  навчання  для  окремого  напряму  підготовки  або
стеціаjшості.  Винятком може бути лише випадок,  коли розробниками І"К 3а
різними формами навчання є різні автори.

5. Матеріально-технічне навчально-методичне забезпечення
навчально.і.дисципліни

5.1.  до матеріально-технічного навчально-методичного забезпечення
навчально.і. дисципліни входять:

-   навчальні й навчально-методичні засоби дистащійного навчання;
-   матеріали для мультимедійного супроводу;
-   комп'ютерні   лабораторні    практикуми    (віртуальні   лабораторні

роботи);
-    контрольно-тестові матеріали;
-    навчальні відеофільми;
-    відеопрезентаці.і.;
-    аудіозаписи;
-    використовувані технічні засоби;
-    інструментарій, муляжі, фантоми і т.д.;
-   проірамне забезпечення тощо.

5.2. Інформаційний контент навчально.і. дисципліни
для забезпечення ефективно.і. самопідготовки студентів до занять потрібно

розмістити  на сайті коледжу ключову інформацію, а саме:
5.2„1.  Календарно-тематичне планування (див. додаток 9).
5.2..2,.   Вимоги до знань та вмінь студентів.
5.2,.3.  Інформація з лекційного заняття

Тема леіщіЇ: . . .
мета: . . .
Актуальність вивчення теми: . . .
Компетентності, що формуються: ...
знати: ...
вміти: ...
розуміти: ...
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план
1)          ...;

2)        ...;

3)        ...;

4)       ...іт.д.

Короткі теоретичні відомості
..................................-........................................

Г.іосарій (основні терміни та поняття) . . .
Основна література: . . .
додаткова література: . . .
Інформаційні ресурси: ...

5 .2..4. Інформація з практичного (семінарського) заняття
Тема практичного (семінарського) заняття: ...
мета: . . .
Актуальність вивчення теми: . . .
Компетентності, що формуються: ...
знати: ...
вміти: ...
розуміти: ...

план

Короткі теоретичні відомості
•.......,,..........................................-..............,,,,о,,.

Алгоритм виконання практичних та лабораторних робіт
(інструкційні картки виконання лабораторних та практичних робіт)

•...,®,,...........................................................®,,,0,®.

Перелік питань для контролю:
1)          ...;

2)        ...;

3)        ...;

4)       ...іт.д.

Алгори" виконання вправ, ситуаційних задач
•...,®.,.......................................................®,®,o,,,®®..

Глосарій (основні терміни та поняття) . . .
Основна література: . . .
додаткова література: . . .
Інформаційні ресурси: ...

5.2..5.   Інформація   до   виконання   самостійноЇ   позааудиторно.Ї   роботи
(вивчення тем, які не входя,ть у план аудиторних занять)
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тема: ...
мета: . . .
Акт}тальність вивчення теми: . . .
П.o.`іпетентності, що формуються: ...
знатн: ...
в1Іітн: ._
РОЗ.ТТ4`ІіТИ :  . . .

план
1)          ...;

2)        ...;

3)         ...;

4)       ...іт.д.

Короткі теоретичні відомості
•..........................................................................

Перелік питань для контролю:
1)          ...;

2)        ...;

3)         ...;

4)       ...іт.д.

Алгоритм виконання вправ, ситуаційних задач
•..........................................................................

довгострокові завдання
(написаннянауково-дослідницькихробіт,рефератів,

виконання задач, підготовка презентацій)
•..........................................................................

Глосарій (основні терміни та поняття) . . .
Основна література: . . .
додаткова література: . . .
Інформаційні ресурси: ...

6. Порядок розробки навчально-методичного комплексу

#їаВtНп=оЬп=?=.==^Т..?`д=.Ч==±=...КО=_ТПеКСґРОЗРОбляєвикладач(колективв;кладачів)шшово.:.  (претметноЇ)  комісіі,  які  забезпечують  викладання  змісту  навчальноЇ
шсшіпліш   згідно   з   навчальним   планом   підготовки   студентів   відповідного
Фсвішо-кваііфікаційногорівня,напрямупідготовки,спеціальностітаспеціалізаці.і..

ГО.ІОва  Шmіово.і.  (предметНо.і.)  кОмісі.і.  та  викладач  (колектив  викладачів),
."зFіобшк навчально-методичного комплексу, є відповідальним за його якість.

Навчашно-.\іетодичні матеріали, що включаються в навчально-методичний
5:аі].шіеь:с.   повішні   відповідати   сучасному  рівню   розвитку   науки,   техніки   та
іешо.іогіҐі. переібачати логічно послідовний виклад змісту навчального матеріалу,
вщтрішю іа зовнішшо міждисциплінарну інтеірацію, використання сучасних
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методів   і   технічних   засобів   організаці.і.   освітнього   процесу,   мають   створити
студентам  умови  для  формування  ключових  та  фахових  компетентностей,  для
пибокого засвоєння навчального матеріалу та набуття практичних вмінь і навшок.

6.1. Розробка навчально-методuчного комплексу fї:іцгющаіє етапu..
-  створення та    оформлення    документаці.і.    навчально-методичного

комплексу;
-  апробація матеріалів навчально-методичного комплексу в освітньому

процесі;
-  коригування (оновлення) матеріалів навчально-методичного комплексу.

Усі  навчально-методичні  матеріали дисципліни розробляються  відповідно
до затверджено.і. робочо.і. навчально.і. програми.

Терміни  розробки  матеріалів   визначаються   адміністрацією   навчального
закладу  головою  циклово.і.  (предметно.і.)   комісі.і.,  за  якою  закріплена  навчальна
дисципліна (відповідно  до регламенту роботи  коледжу на поточний  навчальний
рік), фіксуються протоколом засідання циклово.і. (предметно.і.) комісіЇ.

.  Піщоте,вка  ±±ате_ріалів  гщчально,методичного  комплекLgj±  включається  в
±Едщ.ідуальнийщанроботщгиклада±а(дорозділунавчально-мето-щчно.і.роботи).

6.2.  Апробація  матеріалів  навчально-методичного  комплексу проводиться
П1д  ЧаС  ВИкладаНня  НавчальНО.1. дИсцИпліНИ.  Ос#о6#є зсzєОсZ##я  сzJ7
визначенні

і,ї полягає

-  рівня засвоєння навчального матеріалу студентами;
-  відповідності   плану   проведення   всіх   навчальних   занять   згідно   і3

затвердженим розкладом;
-  якості   підготовки   й   логічно.і.   послідовності   викладу   навчального

матеріалу.
При   апробаці.і.   допускається   використання   неповного   навчально-методичного
комплексу,  проте  він  має  бути  достатнім  мінімумом  для  засвоєння  навчально.і.
дисципліни студентами.

За  результатами  апробаці.і.  матеріалів  навчально-методичного   комплексу
його автори (автор) належно оцінюють якість навчально,методичних матеріалів і
готують повний комплект документаці.і. навчально-методичного комплексу.

6.3.   Голова циклово.і. (предметно.і) комісі.і.:
-  проводить моніторинг підготовки навчально-методичного комплексу та

йОГО ЯКОСТ1;
-  оцінює якість викладання дисципліни й підготовки НМК, використання

матеріалів НМК під час занять з дано.і. навчально.і. дисципліни;
-  забезпечує своєчасне затвердження на засіданні Ц(П)Кокремих

РОЗдіЛіВ НМК.
Результати внутрішнього контролю змісту та якості навчально-методичного
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ко_\іплеR-с}Jвідображаютьсяупротоколахзасіданьциклово.і.(предметно.і.)комісі.і..
За  результатами  викладання  дисципліни  у  наступні  роки  автори  вносять

3і!.іі== =О навчапьно-.`іетодшного комплексу з метою поліпшення якості освітнього
.==|1]|=:::,-. повного віJОбраження в ньому сучасного стану науки та практики.

-. 3oвнішніҐі нонтроль змісту та якості навчально-методичного

комплексу

Т.1. 3oвнішній контроль змісту і якості розробки навчально,методичного
іюііплексу покладається на голову циклово.і. комісі.і..

7.2. Об'єктами контролю є:
-  своєчасність    визначення    відповідальних    за   розробку   навчально-

методичного комплексу з відповідно.і. навчальноЇ дисципліни;
-рключення     підготовки     навчально-методичного     комплексу     до

індивідуального    плану   роботи    викладача    та   плану    навчально-
методично.і. роботи циклово.і. (предметно.і.) комісі.і.;

-  своєчасність  розгляду  й  затвердження  робочоЇ  проірами  навчально.і.
дисципліни;

-  своєчасність замовлення основно.і. й додатково.і. навчально.і. й навчально-
методично.і. літератури для бібліотеки;

-  гот9вність   навчально-методичного   комплексу   до   використання   в
освітньому процесі;

-  якість розроблених навчально-методичних комплексів, .і.х відповідність
сучасному рівню розвитку науки,  методики  й технологій,  здійснення
освітнього процесу;

-  якість  підготовки  фахівців  при  використанні  відповідного  навчально-
методичного комплексу.

7.3.  Результати контролю надаються голові циклово.і. (предметно.і.) комісі.і.,
викладачам.
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додаток 1
(тuтулка)

Міністерство освіти і науки Укра.і.ни
Міністерство охорони здоров'я Укра.і.ни

h.Оіі?-на.іьннй заклад «Хустський базовий медичний фаховий коледж»
Закарпатсьо.і.обласно.і.ради

Навчально,методичний комплекс
навчально.і.дисципліни

зАтвЕрджно
Протокол засідання

циклово.і. (предметно.і) комісі.і.

Голова циклово.і. (предметно.і.) комісі.і.
/_/

17

п1дпис

хуст - 20



додаltюк з
(Бланк екзаменаційного бі:іеіїї+` і

КО_`тна+іьншй заклад «Хустський базовий медичний фаховий коледж»
Закарпатсьо.і. обласно.і. ради

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Напр" підготовки

Спеціальність
(назва)

Навчальна дисципліна

ЕкзАмЕнАційний БілЕт №

Затверджено на засіданні
цикловоЇ (предметно.і.) комісі.і.Протокол №_від „_"
Голова циклово.і. (предметно.і) комісі.і.

20_року

(підпис)
Екзаменатор

( підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)
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дода"ок 3
(Складові робочоЇ програми навчальної дисг"нL]ііjіт.і. і

НОщ'нальний заклад «Хустський базовий медичннй фаЕОвнй
коледж» Закарпатсьо.і. обласно.і. ра]ш

Циклова (предметна) комісія

зАтвЕрдь-ью

Заступшк шрепора
з навчально-

виховноЇ роботи

роБ очА прогрАмА нАвчАльноЇ дисципліни

(названавчальноїдисципліни)

(шифр і назва )

(шифр і назва )

галузь знань

спеціальність

кваліфікація

факультет / відділення
(назва  факультету / віддіjіення)

хуст- 20
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робоча
(назв а навчально.і. дисциплі ни)

3а   ііапряіюм   підготовки
20-року--с.

спеціальністю

ля студентів

Розробніш:  (вказати авторів, .і.хні посади, наукові  ступені, вчені звання,  категоріЇ, педагогічні
звання)

Робоча прОграма Затверджена на засіданні циклово.1. (предметно.1.)  комісі.1.

Протокол від. "_"

Голова/ циклово.і. (предметно.і.)  комісі.і.

20_року №

(підпис) (прізвище та ініціали)

20Jік

20

20-оку



1. Опис навчально.і. дисципліни

Галузь  знань,  напрямпідготовки,освітньо-кваліфікаційнийрівень
Характеристика навчальноЇ

Найменування|показниківІ дисципліни

денна (вечірня, заочна) форма
навчання

Кількість кредитів  -

Галузь знань(шифріназва)

Нормативна
(за вибором)

Спеціальність(шифріназва)

модулів -

Кваліфікація (професійне

Рік підготовки:
Змістових модулів U

(розділів) -
-и -и

Консультаці.і.

Семестр
(індивідуальне науково-досліднезавдання)(назва) спрямування):

Загальна кількість годин -
-и -и

лекці.1.

Тижневих годин дляденно.і.(вечірньо.і.,заочно.і.)форминавчання :аудиторних-самостійно.і.роботистудента-
Освітньо-кваліфікаційнийрівень,

год. год.

Практичні, семінарські
год. год.

Лабораторні
год. год.

Самостійна робота
год. год.

Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю:

2.  Мета та завдання навчально.і. дисципліни
мета..............
Завдання.....................

У   результаті   вивчення   навчально.і.   дисципліни   у   студента   мають   бути
сформовані компетентності:

інтегральна:..........„......„.
загальні та ключові компетентності: .
спеціальні (фахові, предметні) компетентності ...................................
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Міжпредметні зв'язки (пререквізити):
-ретроспективні:
-перспективні:

У результаті вивчення навчально.і. дисципліни студент повинен
знати:....................

вміти:                    ..
3. Програма навчально.і. дисципліни

Змістовий модуль / Розділ 1 (кількість годин).
тема 1 .......
тема 2 .....
тема 3 .....
.,,.оо.,,.,,......................................,,,,,.,,,,,,,.,,,,о,,,.,.

Змістовий модуль / Розділ 2 (кількість годин).
тема 4 .......
тема 5 .........

4. Структура навчально.і. дисципліни

Ngз/п Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Форма навчання (денна, вечірня, заочна)

всього у тому числі

лекц.
практ./сем.

лаб. конс./інд.
сам.р.

1 2 3 4 4 6 7 8

МОдуль 1 (Семестр 1)
Змістовий модуль (Розділ) 1. Назва

Тема 1 . Назва

Тема 2. Назва

Разом за змістовим модулем 1
Змістовий модуль (Розділ) 2. Назва

Тема 5. Назва

Тема 6. Назва

Разом за змістовим модулем 2
Змістовий модуль (Розділ) 3. Назва

Разом за змістовим модулем 3
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_\ґg,зп Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Форма навчання (денна, вечірня, заоша)

всього у тому числі

лекц. практ./сем.
лаб. конс./інд.

сам.р.

1 2 3 4 4 6 7 8

КОнсультацій (Інд.)

Усього годин в семестрі
МОдуль 2 (Семестр 2)

Змістовий модуль (РОзділ) 4. Назва
Тема 10. Назва

Тема 1 1 . Назва

Разом за змістовим модулем 4

Консультацій (Інд.)

Усього годин в семестрі
Годин за рік

5. Теми леіщійних занять
Ngз/п Назва теми Кількістьгодин

1

2

ВСЬОГО

6. Теми семінарських занять
J№з/п Назва теми Кількістьгодин

1

2

Всього
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ї. і еми практичних занять
Jчgз/п Назва теми Кількістьгодин

1

1

Всього

8. Теми лабораторних занять
Ngз/п Назва теми Кількістьгодин

1

2

Всього

9  са   ос  .-у. L,амостіина рооота
J№з/п Назва теми Кількістьгодин

1

2

Всього

10. Індивідуальні завдання
..,оо,.,.,,,,,,,,,.........................................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,.,,,,,,,.,,,,,,.

11. Методи навчання
о,,о.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,....................................................,.,,..,..,,.,,,,,.,,о,,,,,,,о,о,,,,,..,о,,,.,о,,,,.,.,,

12. Методи контролю
о,,,ооо.о,,,,,,о,,.,......,.,,,,,,,,,,,о,,,.,,,.,.,,.,,,.,,,,,,.,.,.о,.,,,...,,,,,,.,,о,,,,,.,.,,,,.,,,,,,,,,..,,.о,,,.о

13. Критері.і. оцінювання (розподіл балів, які отримують студенти)

14. Методичне забезпечення

15. Рекомендована література
Базова

опоміжна
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додаток 4
(Види компетентностей, тщо зазнагієні у

законах  Укра.і.ни "Про вищу освіту",  "Про освіту", наказів Міністерства освіти
і науки УкраЇни щодо відповідних стандартів медично.і. освіти та Наказу

Міністерства освіти і науки УкраЇни № 600 від «01 » червня 2017 No 600 (у редакці.і.
Наказу Міністерства освіти і на},тки

Укра.і.ни від «21 » грудня 2017 No 1648)

jГОлфиєиеItm+fz.сиь - динамічна комбінація знань,  вмінь,  навичок, способів
мислення,  поглядів,  цінностей,  інших  особистих якостей,  яка  визначає здатність
особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну
діяльність.

JItиє2рдLrIьIи колCиєиє;tиItj.сиь - узагальнений опис кваліфікаційного рівня,
який виражає основні компетентністні характеристики рівня щодо навчання та/або
професійно.і. діяльності.

Зя2wzь;tz. кол€иеиєIfиItосmz. - універсальні компетентності,  що не залежать
від  предметно.1'  області,   але   важливі  для  успішно.1.  подальшо.1.  професійноЇ  та
соціально.і.  діяльності   здобувача   в   різних   галузях  та  для   його   особистісного
розвитку.

Спщіальні (фахові, предметні)  компетентності - тюмпє;тєн"Осіі, шіо
залежать   від   предметно.і.   області,   та  є   важливими   для   успішно.і.  професійно.і.
діяльності за певною спеціальністю.

Перелік компетентностей випускника медичного навчального закладу

Інтегральна
компетентність

За    основу    береться    опис    відповідного    кваліфікаційного    рівня
Національно.і.  рамки  кваліфікацій,  згідно  із  Законом  Укра.і.ни  «Про
освіту»,

МОлодший бакалавр:
Здатність  вирішувати  типові  спеціалізовані  задачі  в  медичній  /

фармацевтичній галузі професійно.і. діяльності або у процесі навчання,
що  передбачає  застосування  положень  і  методів  відповідних  наук  і
характеризується певною невизначеністю умов, нести відповідальність
за результати  своє.і. діяльності  та контролювати  інших  осіб  у певних
ситуаціях.

Бакалавр:
Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні

проблеми у медичній / фармацевтичній галузі професійно.і. діяльності
або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та
методів   відповідно.і.   науки   і   характеризується   комплексністю   та
невизначеністю умов.

Загальні
та ключові

компетентності

Згідно з Законом «Про освіту» (ст.12) ключові компетентності,
необхідні сучасній людині для успішно.і. життєдіяльності :

•  вільне володіння державною мовою;
•   здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державно.і.)
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та іноземними мовами;
•  математична компетентність;
•   компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
•   інноваційність;
•   екологічна компетентність;
•  інформаційно-комунікаційна компетентність;
•   навчання впродовж життя;
•   громадянські  та  соціальні  компетентності,  пов'язані  з  ідеями

демократіЇ, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та
здорового   способу   життя,   з   усвідомленням   рівних   прав   і
можливостей;

•   культурна компетентність;
•   підприємливість та фінансова грамотність;
•   інші компетентності, передбачені стандартом освіти.
Перелік   загальних   компетентностей   корелюється   з    описом

відповідного кваліфікаційного рівня НаціональноЇ рамки кваліфікацій.
Перелік     загальних     компетентностей     має     містити      5-15

компетентностей з врахуванням рівня освіти.
Стандарт має передбачати встановлення додаткових обов'язкових

компетентностей  відповідно  до  вимог  професійних  стандартів  для
освітніх  програм,  що  передбачають  надання  відповідноЇ професійноЇ
кваліфікаці.і. та/або спрямовані на підготовку фахівців для регульованих
професій.

до обов'язкових загальних компетентностей освітнього ступеня
бакалавра належать :

- оволодіння основами пDавових знань, здатність реалізувати сво.і.
права   і   обов'язки   як   члена   суспільства,   усвідомлювати   цінності
громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність
його  сталого  розвитку,  верховенства  права,  прав  і  свобод  людини  і
громадянина в УкраЇні;

- оволодіння основами галузево.і. економіки та підприємництва;
- дотримання та виконання вимог охорони праці, промисловоЇ і

пожежноЇ безпеки, виробничоЇ спнітарі.і.;
- оволодіння основами інформаційних технологій;
- оволодіння основами правил дорожнього руху;
- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові

цінності   і   досягнення   суспі]іьства   на   основі   розуміння   історіЇ  та
закономірностей  розвитку  предметноЇ  області,  .іЇ  місця  у  загальній
системі  знань  про  природу  і  суспільство  та  у  розвитку  суспільства,
техніки  і  технологій,  використовувати  різні  види  та  форми  рухово.і.
активності  для  активного  відпочинку  та  ведення  здорового  способу
жи".

Ініі]і  загальні   компетентності   для   всіх   освітніх   рівнів
об#рсz7оиься з иерелz.7{); проекту ТUNІNG.. :

1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
3.Здатність планувати та управляти часом.
4.Знання    та    розуміння    предметноЇ    області    та    розуміння

професійно.і. діяльності.
5.Здатність  спілкуватися   державною   мовою   як   усно,   так   і
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письмово.
6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
7.Навички     викЬристання    інформаційних    і     комунікаційни:

технологій.
8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформаці.і. з різних
джерел.

11. Здатність бути критичним і самокритичним.
12.Здатність до адаптаці.і. та ді.і. в новій ситуаці.і..
13 .Здатність генерувати нові іде.і. (креативність).
14.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
15 .Здатність приймати обґрунтовані рішення.
16. Здатність працювати в команді.
17. Навички міжособистісноЇ взаємоді.і..
18. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільно.і. мети.
19. Здатність  спілкуватися  з  представниками  інших  професійних

груп   різного   рівня   (з   експертами   з   інших   галузей   знань/видів
економічноЇ діяльності).

20. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
21. Здатність працювати в міжнародному контексті.
22. Здатність працювати автономно.
23 . Здатність розробляти та управляти проектами.
24. Навики здійснення безпечно.і. діяльності.
25. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
26. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
27.Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
28.Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих

обов'язків.
29. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
30. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
31. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.
Названий перелік є відкритим і може бути доповнений іншими

компетентностями.
Перелік     рекомендованих      спеціальних      (фахових,      предметних
компетентностей корелює з описом відповідного

Спеціальні
(фахові'

предметні)
компетентності

кваліфікаційного рівня Національно.і. рамки кваліфікацій.
Орієнтовна кількість спеціальних компетентностей, як правило, не

перевищує 10-20 компетентностей з урахуванням рівня освіти.
Рекомендованим   є   вибір   спеціальних   (фахових,   предметних)

компетентностей   з   переліків   проекту   TUNING   (які,   проте,   не   є
вичерпними).

Стандарт має передбачати встановлення додаткових обов'язкових
компетентностей  відповідно  до  вимог  професійних  стандартів  для
освітніх  програм,  що  передбачають  надання  відповідно.і. професійно.і.
кваліфікаціЇ та/або спрямовані на підготовку фахівців для регульованих
професій.

Зауваження.  Спщіальні  (фахові,  предмепшЇ)  компетентності  витадач
добирає .Їх стандартів професійно.Ї освіти та повноЇ загальноЇ середньоЇ освіти.
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КОмпоненти формування ключових компетентностей
I.t±±J' Ключовікомпетентності Компоненти

Спі.ть:+вання  державною Ул€!.ґf#я.. усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття.
і      рішою      у      разі думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння,

віТііішо сті) ііовами читання,   письмо,   застосування   мультимедійних   засобів),
ставити запитання і розпізнавати проблему, міркувати, робити
висновки  на  основі  інформаці.і.,  подано.і.  в  різних  формах;
розуміти,  пояснювати  і  перетворювати  тексти  предметних
завдань (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною
мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію
навчально.і.    дисципліни,    чітко,    лаконічно    та    зрозуміло
формулювати  думку,  аргументувати,  доводити  правильність
тверджень; поповнювати свій словниковий запас.
СиоблєItffя..   розуміння   важливості   чітких   та   лаконічних
формулювань, ролі ефективного спілкування.
Нд6wаль;ґі.    рєс}рси..    означення    понять,    формулювання
властивостей,      обгрунтування      положень,      розв'язування
предметних завдань, здатність реагувати мовними засобами на
повний спектр соціальних і культурних явищ у навчанні, на
роботі, вдома, у вільний час.

2 Спілкування іноземними Уjиg.ft#я.. належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно
мовами. і   письмово   висловлювати   і   тлумачити   поняття,    думки,

почупя, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання
і  письмо)  у  широкому  діапазоні  соціальних  і  культурних
контекстів,  спілкуватися  іноземною  мовою  з  використанням
предметних   понять    і    найуживаніших   термінів;    ставити
запитання,     формулювати    проблему;     зіставляти    термін
навчально.і.   дисципліни   чи    буквене    позначення   з   його
походженням  з  іноземноЇ мови,  правильно  використовувати
предметні терміни в повсякденному житті.
Сmд6лєIt;іjz.. усвідомлення важливості вивчення іноземних мов
для розуміння термінів та позначень навчально.і. дисципліни,
пошуку інформаці.і. в іншомовних джерелах.
Ндбцл7zьIf!. рєс)рси.. тексти іноземною мовою з використанням
даних     та     термінів     навчальноЇ     дисципліни,     уміння
посередницько.і. діяльності та міжкультурного спілкування.

3 Математична Улdj.H#Lя..  застосовувати  математичні  (числові  та геометричні)
компетентність. методи  для  вирішення  прикладних  завдань  у  різних  сферах

діяльності.  Здатність  до  розуміння  і  використання  простих
математичних  моделей.   Уміння  будувати  такі  моделі  для
вирішення    проблем,    оперувати    числовою    інформацією,
геометричними    об'єктами    на   площині   та   в   просторі;
встановлювати    відношення    між    реальними    об'єктами
навколишньо.і.      дійсності      (природними,      культурними,
технічними тощо);  розв'язувати задачі,  зокрема практичного
змісту;   будувати   і   досліджувати   найпростіші   математичні
моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та
оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та
практичних  задач  навчально.і.  дисципліни;  використовувати
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лґрз/„ Ключовікомпетентності Компоненти
математичні методи у життєвих ситуаціях.
Си#блє#Ifя..     усвідомлення     значення     математики     шя
повноцінного    життя    в    сучасному    суспільстві,    розвитщ-
технологічного,    економічного    і    оборонного    потенціал}-
держави, успішного вивчення інших дисциплін.         /
НО6ЦИ7zЬIt!.   РЄС)ЇРСИ..    КУЛЬТУРа    ЛОГіЧНОГО    і    аЛГОРИ"іЧНОГО
мислення,     розв'язування     предметних     задач     засобаhш
математики,  зокрема таких,  що  моделюють  реальні  жипєві
ситуації.

+І Основні  компетентності Уjиj.#Itя..     застосовувати     науковий     метод,     спостерігати,
у  природничих  науках  і аналізувати,  формулювати гіпотези,  збирати дані,  проводити
технологіях. експерименти, аналізувати результати. розпізнавати проблеми,

що  виникають  у  довкіллі  і  які  можна  розв'язати  засобами
навчально.і.  дисципліни;  будувати  та  досліджувати  природні
явища і процеси.
Сm#блєI!#я..   усвідомлення   важливості   предмету   в   науці,
техніці та технологіях.
НО6цm7zьгtj. рєсj{рси..  наукове  розуміння  природи  і  сучасних
технологій, а також здатність застосовувати його в практичній
діяльності,    складання    описів    (графіків   та   діаграм),    які
ілюструють   функціональні   залежності   результатів   впливу
людсько.і. діяльності на природу.

5 Інформаційно-цифрова Улиz.#ґfя.. структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати
компетентність алгоритми;   визначати   достатність   даних   для   розв'язання

предметних  завдань;  знаходити  інформацію  та  оцінювати  .і-і.
достовірність;     обгрунтовувати     істинність     положень     і
тверджень,   впевнено,   а   водночас   критично   застосовувати
інформаційно- комунікаційні технологі.і. (ІКТ) для створення,
пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному
просторі та приватному спілкуванні.
Си€#блєи+ія..  критичне  осмислення  інформаці.і.  та  джерел  .і-і.
отримання;  усвідомлення  важливості  ІКТ  для  ефективного
вирішення  завдань  навчальноЇ дисципліни,  розуміння  етики
роботи   з   інформацією   (авторське   право,   інтелектуальна
власність тощо).
ІҐл!біfm;zь;Ij. рєсjрси.. інформаційна й медіа-грамотність, основи
програмування,   алгоритмічне  мислення,  робота  з    базами
даних,    навички    безпеки    в    інтернеті    та     кібербезпеці,
візуалізація даних; побудова графіків та діаграм, статистична
обробка   даних,   онлайн-навчання   та   ін.   за   допомогою
програмних засобів.

6 Уміння                 вчитися Уjиj.лIія.., набуття нових вмінь і навичок, організаці.і. освітнього
впродовж житгя процесу (власного  і  колективного),  зокрема через  ефективне

керування  ресурсами  та  інформаційними  потоками,  вміння
визначати     мету     навчально.і.     діяльності,     відбирати     й
застосовувати   потрібні   знання   та   способи   діяльності   для
досягнення   ціє.і.  мети;   організовувати   та  планувати   свою
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лфз/„ Ключовікомпетентності J{-._'.\tІі\}іЕ€',,-',.',навчальнудіятіьність;ііодеповативласну- освітню траєmрію, lІаналізувати,контроїіювати,коригуватитаошmтш!результатисвоє.і.навчально.і.дія1іьності;доводишправішшетьі

власного судження або визнавати помилковість.С7иа6леішяусвідомленнявласнихосвітніхпотреб та нін.оеті

нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; ро3}`пня
важливості     вчитися     впродовж     житгя;     прагнеішя     до |і
вдосконалення результатів своє.і. діяльності.
Ндбіідльіt!. рєс)рси моделювання власно.і. освітньоі траєкіорш:статистичнаінформація,здатністьдопошукутазасвоєішяновихзнаНЬ.....u...ативитавтілюваТИ.ЬС`-

7 Ініціативність іпідприємливість У/иJ.JtJtя..  генерувати  нов1  1де1  и  1н1ц1життязметоюпідвищенняяквласного соціального статусу .тадобробуту,такірозвиткусуспільстваідержави.Вмінняраціо-нальновестисебеякспоживач,ефективновик?ри?товувати

індивідуальні  заощадження,   приймати  доцільні  рішення  усферізайнятості,фінансівтощо,вміннявирішуватижипєв:проблеми,аналізувати,прогнозувати,ухвалювати.оптимальі:ірішення;використовуватикритеріЇраціональності,практичності,ефективностітаточності,зметоювиборунайкращогорішення;аргументуватитазахищатисвоюпозицію,дискутувати;використовуватирізністратегі.і.,шукаючиоптимальнихспособіврозв'язанняжитгєвого

завдання.Сіиaблеіtі+я..  ініціативність,  відповідальність,  упевненість  усобі;переконаність,щоуспіхкоманди-цейособистийуспіх;позитивнеоцінюваннятапідтримкаконструктивнихідей

інших.Нд6"иьHI.  рєс}рси..   предметні   завдання  підприємницькогозмісту(оптиміЗаЦійНіЗадаЧі).зіншиминарезулЬТаТ>

8 Соціальна тагромадянськакомпетентності Улt!.;tlія..    уміння    працюватипопереджатиірозв'язуватиконфлікті:, досягати комп.ромісів,висловлювативласнудумку,слухатиічутиінших,.оцінювагиаргументитазмінюватидумкунаосновідоказів;аргументуватитавідстоюватисвоюп?зицію.;ухвалюватиаргументованірішеннявжиттєвихситуаціях;співпрацювативкоманді,виділятитавиконувативласнурольвкоманднійроботі;аналізувативласнуекономічну.ситуацію,родитнийбюджет;орієнтуватисявширокомуколіпослугітоварівнаосновічіткихкритері.і.в,робитиспоживчийвибір.Сиo6лє##я..ощадливістьіпоміркованість;рівнеставленнядоіншихнезалежновідстатків,соціальногопоходженіш;відповідальністьзаспільнусправу;налаштованістьналогічнеобґрунтуванняпозиці.і.безпередчасногоперех9дудовисновків;повагадоправлюдини,активнапозиціящодо

боротьби із дискримінацією.На6іIа"Шрес}рси..вирішення проблем  соціального  змістуусіформиповедінки,жіпотрібнідляефективно.і.тконструктивно.і.участіуіромадськомужипі,всім'.і.,нароботі
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;.чзJ' Ключові''ко.\tпетентно сті Компоненти                                І
повага до закону, дотримання прав людини і підтрmіка соніо-
культурного різноманіття.

Обі3Еаніеть та Уjиz.II#я..   здатність   розуміти   твори   мистецтва.    форцвап
сі`.іовнраження у сферікі.--шцрнІ

::а;Н±яМИСзТаеЦЬдК:пСоМмаоКгИо'юС":::І:йе::в:=РЖщаШкЇїе=е::=с=а|
передбачає
Сmдблє#;ія.. усвідомлення взаємозв 'язку треZmіета та кі-.щтн
на   прикладах   з   архітектури,   живопису,   музиш   іа    ін.;
розуміння    важливості    внеску    вчених    у    загальносвітов}-
культуру.
Нл!6іtа7zьIfj. рєс}рси..  глибоке  розуміння  власноЇ  націона.тьно.і-
ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до
розмаЇття культурного вираження інших.

10 Екологічна грамотність і Улюz.#;tя.. розумно  та раціонально  користуватися природнmш
здорове життя. ресурсами  в  рамках  сталого  розвитку,  усві-  домлення  ролі

навколишнього  середовища  для  жипя  і  здоров'я  jіюдини,
здатність і бажання дотримуватися здорового способу житгя,
аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні подіЇ в
державі;  враховувати  правові,  етичні,  екологічні  і  соціальні
наслідки  рішень;  розпізнавати,  як  інтерпретаці.і.  результатів
вирішення     проблем     можуть     бути     використані     для
маніпулювання.
Сmд6лє#Iґя..       усвідомлення       взаємозв'язку       навчально.і.
дисципліни та екологі.і. на основі статистичних даних; ощадне
та  бережливе  відношення  до  природних  ресурсів,  чистоти
довкілля  та  дотримання  санітарних  норм  побуту;  розгляд
порівняльно.і. характеристики щодо вибору здорового способу
життя;  власна  думка  та  позиція  до  зловживань  алкоголю,
нікотину тощо.
ІҐл!біfд7zьI!g.  рєсjрси..   навчальні   проекти,   задачі   соціально-
економічного,  екологічного  змісту;  завдання,  які  сприяють
усвідомленню цінності здорового способу життя.
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додаток 5
(Навча]іьно-методичне забезпечення лекційного (теоретшного) заняття і

Навчаіьна  лекція  -  це  логічно  завершений,  науково  обґрунтованиҐі  іпс;
:-..l1:7?..г:.{ґі??T.і,[зований  ви]<лад певного  наукового  або  науково-методшного  питання.,
•.Ld   .=.іі.:Fг]водж}:апься  презентацією,  ілюстрований  засобами  наочності  гна  зн
.М.-і:-::-.Г.і-6+.і-ТіЮдЗ.МОНСТРС;ЦіЄЮдОСjідіВ.

.1еьшія  €  одним  із  основних видів навчальних занять  і  форм навчання  }-
вішіjuі  ішо.ті.  Такий  вид занять  сприяє  формуванню  у  студентів  основи знаш  з
певно.і` на`новоЇ галузі, а також визначає напрямок, основний зміст і характер іншш
форіі нав-чальних занять та самостійно.і. роботи студентів з відповідноЇ навчально.і.
пісішпліни.

Навчально-методичний комплекс
лекційного заняття складає:

1.     Робоча навчальна проірама з дисципліни.
2.     Календарно-тематичний план.
3.     Методична   розробка   лекці.і.   (лекційний   матеріал,   розглянутий   та

затверджений на засіданні цикловоЇ (предметноЇ) комісі.і.).
4.     Начально-методичні матеріали для забезпечення кожного етапу заняття.

орі€нтовнА схЕмА склАдАння
мЕтодичноЇ розроБки лЕкціЇ

Тема лекці.і....
Кількість навчальних годин: 2.
Відділення, курс: ...
1.  Науково-методичне  обґрунтування  теми:  дається  науково-методичне

обҐрунтування актуальності теми, значення .і-і. у майбутній професійній діяльності,
наводяться  дані,   що   спрямовані   на  формування  позитивно.і.  мотиваці.і.   щодо
вивчення теми лекці.і..

2. Навчальні цілі лекці.і. формулюються з визначенням рівнів абстракці.і. у
викладанні лекційного матеріалу (Р);

І  рівень  абстращЇЇ  -  описовий:  матеріал  викладається  на  рівні  оrшсу
зовнішніх ознак, якостей, тих явищ, процесів, об 'єктів, що вивчаються;

ІІ рівень абстракці.Ї - аналітико-синтетичний:  матеріал викладається на
рівні аналізу причинно-наслідкових зв 'язків, кількісних узагальнених співвідношень у
поясненні природи явищ, об ' єктів, процесів ;

ІІІ  рівень  абстрсщЇЇ  -  системно-теоретшний:   витадення  матеріалу
здійснюється    на    основі    сучасних    теорій,     що    розкривають     системні
закономірності;

IV     рівень     абстращЇЇ     -     концептуально-прогностичний:     матерісиі
витадається проблемно в межах нових концепцій, ідей, на прогностичному рівні,
що  дозволяє  моделювати  можливий  подальший  розвиток  цих  явищ,  об'єктів,
процесів.

Формулюючи навчальні  цілі  необхідно   вказувати  запланований  рівень
32



абстракціЇ (Р), наприклад:
Визначити  ...,  охарактеризувати  ...  Р=І,  дати  порівняльний  аналіз  ...  Р=П,

Розкрити на основі системного підходу закономірності, висвітлити теорію... Р=Щ
Розкрити концептуальні положення, визначити перспективи розвитку ... Р=ІY.

3. Цілі  розвитку  особистості  майбутнього  фахівця  (виховні  цілі)  .,.  а
Актуальні аспекти: деонтологічний, екологічний, правовий, професійноЇ

відповідальності, психологічний, етичний, патріотичний, економічний та ін.
4.     Компетентності, що формуються під час заняпя:

інтегральна: ...
загальні     та     ключові     компетентності:      ...
спеціальні (фахові, предметні) компетентності ...

5.      Міждисциплінарна інтеграція (пререквізити).

дисципліни знати вміти
1. Попередні (забезпечуючі) дисципліни
2. Наступні дисципліни, ті що
забезпечуються
3. Внутрішньо-предметна інтеграція  (між
темами дано.і. дисципліни)

6.      План та організаційна структура лекці.і..
J.  J7Z.О2оиобtjз4й  єисZ77  Ґ59/о  чсzс){/.  Визначення  актуальності теми,  навчальних

цілей лекці.і., мотиваці.і. навчання та типу лекці.і. (вступна лекція, тематична лекція,
клінічна     лекція,     проблемна     лекція     (чи     з     елементами     проблемності),
міждисциплінарна лекція,  оглядова лекція,  узагальнююча  лекція-бесіда,  лекція  і3
застосуванням наочності).

ІІ. Основний етап (90% часу).
Викладення лекційного матеріалу за планом з розумінням навчальних

цілей кожного етапу:
1....

2....

3....

4....

5....

6....

7....

Зсz);бсZаюе##я. На цьому етапі обов'язкове використання засобів активізаці.і.
студентів,  матеріалів  методичного  забезпечення  (питання,  проблемні  ситуаці.і.,
задачі, засоби наочності: хворий, обладнання, ІКТ, навчальна література, завдання).

ІІІ. Заключний етст (підсумш) (5% часу) ..
1.    Резюме лекці.і., загальні висновки.
2.   Відповіді на можливі запитання.
3.    Завдання для самопідготовки студентів (навчальна література,

завдання, питання, інформаційні ресурси).
33



7. Зміст лекційного матеріалу:
а) розгорнутий конспект змісту теми;
б) структурно-логічна схема змісту теми;
в) глосарій (словник термінів - упорядкований перелік спеціальних термінів,

зміст яких вимагає пояснення, що зустрічаються в тексті матеріалів заняття);
Матеріали активізаці:Ї студ ентів :
Питання,   задачі,   проблемні   ситуаці.і.,   матеріали   лекційного   контролю,

іjіюстративні матеріали, інформаційні ресурси і т.п.
Матеріали для са]vюпідготовки студентів :
а) по темі, що викладена в лекціЇ (література, інформаційні ресурси, питання,

завдання);
б) по темі наступно.і. лекці.і. (література, перелік основних питань).
8. Література:

1.  навчальна (основна і додаткова);
2.  наукова;
3.  методична;
4.  інформаційні ресурси.

9. Інформаційні ресурси ...
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додаток 6
ҐНавча:льно-методичне забезпечення практшного (комбінованого) заняття.і

Прtшішчне заняття -це форма навчального заняття, на якому ви:к]іадсщ
_-=::-~::=tjє++є   детсцьний   розгляд   студентами   окремих   теоретшних   положень
-~, =-=--,ґ:т=--.іj=-:  ді{щЕітіни  та  формує  вміння і навички .Їх практичного  застосування.
•.L:_F_+-:і-.і:.і.  -:--.і]`Lі.віо}.а:дьного  виконання  студентами  робіт,  відповідно  до  визначенж

зІ = є ,,j іІ :-! -с} `

Основна шактична мета практичного заняття - розширення, поглиблення й
f зіапізапія   на}гкових  знань,   отриманих   студентами   на  лекціях  та  в   процесі
саііосіійно'і.  роботи  і  спрямованих  на  підвищення  рівня  засвоєння  навчаjіьного
ііатеріалу, прищеплення вмінь і навичок наукового мислення та усного мовлення
студентів.

Тематика    і    плани    проведення    практичних    занять    із     переліком
рекомендованоЇ літератури заздалегідь доводяться до відома студентів. Перелік тем
і   зміст   практичних   занять   визначається   робочою   навчальною   проірамою   3
дисіщпліни.

Навчально-методичний комплекс
практичного заняття складає:

1. Робоча навчальна проірама з дисципліни.
2. Календарно-тематичний план.
3. Методична розробка практичного заняття.
4. Інструкція до проведення практичного заняття.
5. Алгоритми практичних навичок.
6. дидактичний матеріал.
7. Матеріали контролю знань студентів (тести, набір завдань різного рівня

складності, комп'ютерні контролюючі проірами).

орі€нтовнА схЕмА склАдАння
мЕтодичноЇ розроБки прАктичного зАняття

тема.®®
Кількість навчальних годин: ...
Відділення, курс: ...
1.   Актуальність теми:...
2.   Навчальні цілі заняття  (з вказівкою рівня засвоєння, що планується):

Ознайомитись, мати уяву про...                                (а-І)
Знати, засвоЇти ....                                                              (а-П)
Оволодіти навичками ...., технікою виконання ....        (а-ІІІ)
Оволодіти  вміннями  або  вміти ....  обстежити,  діагностувати,  провесrт

диференційну   діагностику.   Визначити   план   лікування,   надати    невідкладну
допомогу, дослідити тощо ....                                                 (а-ІІІ)

Розвивати творчі  здібності  в  процесі  Фозв'я[зува"яL  ситуаLііЇйних  задан,
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.іабораторного дослідження проблемних питань...)  ... (сЛV)
З.   ЦіЛі РОЗВИТКУ ОСОбИСТОСТі (ВИХОВНі ЦіЛі) ...

Спрямовані на формування професійно-значимо.і. підструктури особистості
і,іаіUіб}тнього  фахівця.  Актуальні аспекти:  деонтологічний,  екологічний, правовий,
п_тофесійію.і. вішовідальності,  психологічний,  психотерапевтичний,  патріотичний,
3іііров -я3берігаючий, формування життєвих компетентностей та інші.

J.  Ко.`іпетентності, що формуються під час заняття:
ішеіральна: ...
3агальні     та     ключові     компетентності:      ...
спеціальні (фахові, предметні) компетентності ...

5.  Міждисциплінарна інтеграція (пререквізити).

дисципліни знати вміти
1. Попередні (забезпечуючі) дисципліни
2. Наступні дисципліни, ті що забезпечуються
3. Внутрішньо-предметна інтеграція (між
темами дано.і. дисципліни)

6.  Зміст теми заняття.
Може бvти поданий:

•  розгорнутим текстом змісту теми;
•  тезисним викладанням змісту;
•  структурно-логічною схемою змісту теми.

7.  План та організаційна структура практичного заняття:
І. Підготовчий етап (20 %о часу) .

1.  Організаційні заходи.
2. Визначення   актуальності   теми,   окреслення   навчальних   цілей   та

мотиваці.і. навчання.
3. Контроль вхідного рівня знань, умінь та навичок.

ЗсZ);єсжє##я. На цьому етапі здебільшого використовують методи контролю
та навчання: індивідуальне усне та письмове опитування, фронтальне опитування,
тестовий контроль, розв'язування типових ситуаційних задач і т. д.

ІІ. Основний етст (60 % часу).
Формування  професійних вмінь та навичок  (дається  перелік основних

практичних завдань) відповідно до поставлено.і. мети.
3сz);єсzжє#Z#. На цьому етапі використовують :

1.  Методи контролю: контрольна робота, самостійна робота, тестовий
контроль, контролюючий зріз, захист проектів.

2.  Методи   навчання:   словесні,   наочні,   прак'і`ичні,   репродуктивні,
продуктивні      (метод      проблемного      викладу,      евристичний,
дослідницький),    проблемно-пошукові,    індуктивні,    дедуктивні,
самостійна  робота,   метод   складноЇ  цілі,   метод   вибору,   метод
укрупнення  блоків,  метод  випередження,  метод  самоаналізу  та
колективно.і. творчості, метод індивідуалізованою застосування
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проірам залежно від особливостей студента та ін.
Ш 3ажючнuііі етап (підсумки) (20 % часу) ..

Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок®
ІНіведеішя підсумків заняття (теоретичного, практичного,
Організаційного).

3 . ]сL\іашнє завдання.
Ц. .Тітература (основна і додаткова по темі).
5. Інформаційні ресурси.

8.  }Іатеріалн ,`іетодичного забезпечення заняття.
1.  Мат:ріаjш  контролю  для   підготовчого   етаrїу   заняття:   пuтання:

зсгdсічZ.,  тест?ві  завдання,  набір  завдань  різного  рівня  складності,  комп'ютерні
контролюючі проірами та інше.

?з  .Матеріалu   уеrодичн?го   забезпечення   основного   етапу   заняття..професійні алгоритми (орієнтовні карти) для формування практичних навичок та
вмінь, навчальні задачі, інструкці.і. щодо проведення занятгя, конспект відповідно.і'
лекці.і.,  схеми,  таблиці,  інструктивно-методичні  картки,  шгоритми  практичшн
навичок, питання, тести, завдання, ситуаційні задачі; глосарій (словник термінів -
упорядкований  перелік  спеціальних  термінів,  зміст яких  вимагає  пояснення,  шо
зустрічаються в тексті матеріалів заняття).

3.   Матеріали  коцтролю   для  заключного    етапу..   гі2ґкє"   тюш:троті:ь;Fшх
завдань, що містять задачі, завдання, тести.

4.  . Матеріали   мето?ичного   забезпечення   са]vюпідготовки   студентів..
орієнтовні   карти  для   організаці.і.  самостійно.і.  роботи   студентів   з   навчальною
літературою,  список основноЇ і додатково.і. літератури, рекомендованоЇ студентаіі
відповідно до теми заняття.

9. Література:
а) навчальна (основна і додаткова);
б) наукова;
в) методична.

10. Інформаційні ресурси ...
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додаrІюк т
(Навчально-методшнезабезпеченнясемінарськог'о'занятті;яі

Семіна?ське  заняття  -  вид  навчального  заняття,   на  яко.`{у   віиг+..-;зt] .--.
Організовує  обговорення  студентами  питань  з  попередньо  вuзначем-tm -;гіі:u:.=-:3
навча:іьною програмою тем.

Семінарські    заняпя    проводяться   у    формі    бесіди,    реценз`вашя    =з
обговорення рефератів і доповідей, дискусій.

Навчально-методичний комплекс
семінарського заняття складає:

1.     Робоча навчальна проірама з дисципліни.
2.     Календарно-тематичний план.
3.     Методична розробка семінарського заняття.
4.      Матеріали до аудиторно.і. роботи студентів.
5.     Інструктивно-методичні матеріали для семінарського заняття.
6.     Матеріали   самоконтролю   (тести,   задачі,   структурно-логічні   схеми,

класифікаційні таблиці, ірафи, інтернет ресурси тощо).
7.     Перелік основно.і. та додатково.і. літератури,  необхідноЇ для підготовки

до семінару.
орі€нтовнА схЕмА склАдАння мЕтодичних розроБок

сЕмінАрських зАнять

тема ...
Кількість навчальних годин: . . .
Відділення, курс: . . .
1.  Актуальність теми: ...
2.  Навчальні цілі:
Знати, засво.і.ти... (сz-ІЇ)
Вміти, оволодіти... (сJ-JІТ)
Вміти досліджувати, творчо вирішувати ... (сї-JР)

3.  Цілі розвитку особливості майбутнього фахівця (виховні) ...
4.  Компетентності, що формуються під час заняття:
інтегральна: ...
загальні та ключові компетентності: ...
спеціальні (фахові, предметні) компетентності ...

5.  Міждисциплінарна інтеграція (пререквізити).
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1                          дисципліни знати вміти
1. Псtпереші {забезпечуючі) дисципліни:.Нзсгшніrнсшшліни,тіщозабезпечуються3.В=`щішіьо-прешетнаінтеірація(між

їє].±і\ш ][аноі. пісішшіни)

6. З.`ііст теіін се.`іінарського заняття
ї\Іоже подаватися у вигляді розгорнутого змісту, структурно-логічноЇ схеми

теми, в тезисному варіанті.
7. План та організаційна структура семінарського заняття.
І. Підготовчий етап (5 %о часу) .

1.  Організаційні заходи.
2. Визначення актуальності теми, окреслення навчальних цілей, мотиваці.і.

навчання та типу семінару (проблемний  семінар,  міждисциплінарншuі
семінар,   семінар-дискусія,   семінар-конференція,   семінар  по  обміш-
досвідом,  узагальнюючий  семінар,  семінар  відтворення  теоретичнш
знань).

ІІ. Основний етап (75-90 % часу).
Аналіз та узагальнення теоретичного матеріалу за планом :

1.

2.
3.

4.
5.

Зо}ієсїжє##я.   На  цьому  етапі  обов'язкове  передбачення  використанш
засобів   активізаці.і.   пізнавально.і.   діяльності   студентів,   матеріалів   методичного
забезпечення    (проблемні    теоретичні    питання,    ситуаці.і.,    завдання,    задачі:
міждисциплінарні  питання,  завдання,  навчальні  проблеми,  доповіді  студентів,
захист  проектів,  реферати,  звіти,  класифікаційні  таблиці,  інформаційні  таблиці:
результати  диференційноЇ  діагностики,  структурно-логічні  схеми,  питання  П  р.,
завдання ІП р., задачі ІП р., тести П р.).

ІІІ. Затючний етап (підсумки) (5-20 % часу) :
1. Підведення підсумків заняття.
2. домашнє завдання.
3 . Література (основна і додаткова).
4. Інформаційні ресурси.

Зсzjієсzаfсє"я.  На цьому етапі бажано ознайомити студентів з  планом теми
наступного семінару, літературою, надати матеріали самоконтролю.

8. Матеріали методичного забезпечення семінарського заняття.
1.Матеріали методичного забезпечення основного етапу семінарського

заняття..
•   план семінару;
•    література (навчальна, наукова);

39



•   проблеми, питання, завдання, задачі, тести, схеми, теми проектів і т.п.
вішовідно до типу семінару.

=,    1Іптеріа:зи методшного забезпечення затючного етапу семінарсько=їсі
3З=ЇЯІППШ..

•   г_чан теіш наступного семінару;
•    т:ш рефератів та доповідей, проектів;
•    .Lтегаі?та: навчальна, наукова;
•    інфорііапійні ресурси.
•   ііатеріаш   для   самоконтролю   студентів    (питання,   тести,   задачі.

сJтр}щ-рно-логічні схеми, класифікаційні таблиці, ірафи, інформапійні
ресурси тощо).

Сучасний  семінар,  на  відміну  від  класичного,  що  був  спрямованшuі  на
відтворення,   аналіз   та   узагальнення   теоретичного   матеріалу,   набуває   новш
властивостей,   що  відповідають  вимогам  часу.   його   особливостями  є  значне
п.ідвитення   рівня   проблемності,   міждисциплінарності,   широке   використання
відповідного задачного матеріалу,  а також методів творчого пошуку, проблеішоЇ
бесіди,   дискусі.і.,   конференці.і.,   що   сприяють   формуванню    компетентноєтей.
розвитку гнучного, критичного, прогностичного мислення майбутніх фахівців та .Ь±
вміньвирішуватиновіпроблемисучасноЇмедичноЇ/фармацевтичноЇпрактиіси.

9. Література:
1.    навчальна (основна і додаткова);
2.    наукова;
3.    методична;
4.    інформаційні ресурси.
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додаток 8(Навчсщьно-методшнезабезпеченнясамостійноЇроботи'с;уденті:)

СаL:і.осіііійна робота  студентів  (СРС)  є сктіадовою часггшою навґіальшdі
=іє_==іг.:=і і в_Tошть до складу дисципліни в цілому.

С_=.'.::Г_П:1`Г_а РОбОТа Студентів є обо? 'язк6вим компонентом .і поізиша бу"
3.=3===єЕа в навчашіш проірамах дисципліни з вказівкою теми, .і-і. форм і засобів
=азt=ашя та навантаження.

Основні  виш  СРС  потрібно  передбачити  під  час  планування  вивчеіш
навча:шноЇ дісіщпліни.

Розподіл часу позааудиторно.і. СРС роботи має бути наступним:

деякі з видів СРС Орі€нтованuй розподіл часу СРС
Підготовка до практичних, лабораторних

0,5 год  на 1 год аудиторного часузанять

Вивчення тем, які не розглядаються на 3 год на 1 год такоЇ ж за обсягом
аудиторних заняттяхВиконанняізахистіндивідуальних аудиторно.і. теми

6-12 год на 1 індивідуальне завданнязавдань
Оволодіння практичними навиками 1 год на 1 год практичних занять
Підготовка до підсумкового контролю 1 год на 30 год

Кількість  годин  СРС  для  кожно.і. дисципліни  регламентована  навчальним
планом.

Розглянемо деякі види СРС, зокрема, оволодіння практичними навиками.
Такий вид роботи можна застосовувати під час вивчення медико-біологічних

і клінічних дисциплін, проте він вимагає необхідного методичного забезпечення,
навчальних проірам, наявність тренажерів, а також участь викладача-консультанта.

до    позааудиторно.і.    самостійноЇ   роботи    належить    також    виконання
студентами індивідуальних завдань, робота над проектами. Це можуть бути як

довгострокові (робота над проектами, виконання семестрових, курсових завдань з
професійно-орієнтованих дисциплін, наприклад, написання історій хвороб, збір

гербарного    матеріалу;    з    суспільних    дисциплін    -    написання    рефератів,
загальноосвітніх дисциплін - розв'язування    логічних,  економічних задач)  так  і
п.оточні   завдання   (повідомлення,   доповіді,   аналіз   ефективності   застосування
лікарських препаратів, методів лікування).

Найбільший  час  СРС  відводиться  для  підготовки  до  практичних   занять.
Адже практика передбачає теоретичну підготовку та освоєння низки практичних
навичок, необхідних під час проведення досліджень на практичному заняпі.

до індивідуальноЇ самостійно.і. роботи студентів можна віднести .і.х участь у
наукових, пошукових дослідженнях з теми, яка входить до складу проірами.

Самостійна  робота  студентів  контролюється  і  оцінюється  по  закінченню
вивчення кожного змістового модуля / розділу та дисципліни в цілому. Підсумкові
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тестові та контрольні завдання повинні охоплювати матеріал, який виносився як на
а}-шпорні  заняття, так і на самостійну роботу.

СаL`іості.йна робота сприяє самоосвіті студентів,  сумлінному, креативному,
.т=ідот`- fo освітнього процесу, як збоку викладача, так і студента.

ОРІЄНТОВНА..СХЕМА МЕТОдИЧНОЇ РОЗРОБКИ дЛЯ
ОРГАШЗАЦП САМОСТІйНОЇ РОБОТИ СТУдЕНТІВ

тема...
Кількість навчальних годин: . . .
Відділення, курс: . . .

1.  Актуальність  теми: коротко розкривається  професійне значення теми,
наводяться дані, спрямовані на формування позитивно.1. мотиваці.1. щодо .1-1. вивчення.

2. Навчальні цілі (формулюються на рівнях засвоєння):
Знати, засво.і.ти ... сz-tЇ
Вміти, оволодіти навичками, вміннями ... сz+lЇ
3. Цілі розвитку особливості майбутнього фахівця (виховні) ...
4. Компетентності, що формуються під час заняття:

інтеіральна: ...
загальні та ключові компетентності: ...
спеціальні (фахові, предметні) компетентності ...

5. Міждисциплінарна інтеграція (пререквізити).
Базові    знання,     вміння,     навички,    необхідні

(міждисциплінарна інтеграція).
для    в ивч е ння    тепш

дисципліни знати вміти
1. ПОпередні (забезпечуючі) дисципліни
2. Наступні дисципліни, ті що забезпечуються
3 . Внутрішньо-предметна інтеірація (між
темами дано.і. дисципліни)

6.  Змісттеми.
В залежності від складності теми, .іЇ новизни, наявності чи відсутності лекцій

та підручників по ній, зміст може бути викладений у різних варіантах:
1 ) розгорнутий, деталізований текст змісту;
2) тези змісту теми;
3) структурно-логічна схема змісту;
4) перелік навчально.і. літератури по темі;
5) Інформаційні ресурси.

Право вибору тіє.і. чи іншо.і. форми відображення змісту залишається за
цикловою (предметною) комісією.
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7.  Рекомендована література:
Навчальна (основна і додаткова)

Sі  орієнтовна карта для самостійно.і. роботи з літературою по темі ...

Основні завдання Вказівки відповіді

Віікорнстання орієнтовних карт у роботі з літературою більше  виправдано
на _\іо.іоrших кррсах, тобто на тому етапі навчання, коли відбувається формування
навичок  самостійноЇ  роботи  студентів  з  літературою.  На  старших  курсах  такі
орієнтовні  карти  можуть  бути  при  вивченні  складних  тем,  наявності  проблем  з
літературними джерелами і т.д.

9.  Матеріали  для  самоконтролю  на  аудиторних  заняттях  та  під  час
позааудиторно.і. роботи :

АLПитання для самоконтрощQ±
1.

2.

Б. Тести для самоконтролю_:_
-з одиничною вибірковою відповіддю -І рівень;
-   з вибірковою групою правильних відповідей -ІІ рівень;
-   з відповіддю, що самостійно формулюється студентом - П рівень;
-   на визначення  правильноЇ послідовності дій -П рівень;
-   на знаходження логічно зв'язаних пар -ІІ рівень;
-   на вибір декількох іруп правильних відповідей - ПІ рівень.

В. Задачі для самоконтролц2і
-    типові,    стандартні,    класичні,    мають    однозначну    відповідь,

студентам відомий алгоритм .і.х вирішення - П рівень;
-    нетипові, нестандартні, що відображають ускладнені професійні

ситуаці.і. - ПІ рівень.

10. Матеріали для аудиторно.і. самостійно.і. роботи.
Навчальні практичні завдання, які необхідно виконати на практичному

занятті, наприклад :
>     оволодіти технікою виконання навички...
>     провести курацію хворого...
>     провести диференційну діагностику...
>     скласти план лікування...
>     провести лабораторне дослідження і т.д.
Професійні алгоритми (інструкці.і., орієнтовні карти) щодо оволодіння навичками та

віііннями.
'Jч9з/п

Завдання Вказівки Примітки

Навчальні задачі,  тести  Ш  рівня,  завдання,  що  доповнюють  самостійну
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робот}г на практичному заняття, а також довідкові матеріали.
11. _`Іатеріалн позааудиторно.і. самостійно.і. роботи.

Прн3начення орієнтовних карт для організаці.і. самостійно.і. роботи студентів
3    .тjтераі?рою.    Інструктивні    матеріали    такого    роду    навчають    студентів
:.=:3зF :ашнmі прнйо.`іам структурування матеріалу, його систематизаці.і. виділенню
ґі.=іоізіш: б.чоків:  питань,  елементів теоретично.і. інформаці.і.,  визначенню логічни
3з.я3ків   _\ііж   іпіїіи,   а  також   орієнтує   студентів   на  конкретні   форми   фіксаціЇ
ре3}-.шіатів. ТОіі}т орієнтовні карти такого типу будуються таким чином, щоб ліва .і.х
часшіна   чітко   орієнтувала   студентів   на   основні   цілі   вивчення   теоретичного
ііатеріалу,   а  в   правій   даються   вказівки   в   термінах   діяльності   студента,   що
орієнтують його на виділення головного, найбільш суттєвого матеріалу у певній
формі.

Наприклад:

Навчальнізавдання Вкdзівкu до завдання відповідь

Вивчити:1.Етіологію2.клініку3.діагностику4.диференціальну Назвати основні етіологічніфакториСкластикласифікацію...Перелічитиосновнідіагностичнікритері.і....Заповнититаблицю

Ця графа дається, якщо планується
диференціально.і. •і-і.  заповнення  студентами  під  час

діагностики...Назватиосновні види підготовки домашнього завдання

діагностику...5.Лікування...6.Анатомо- лікування, групи лікарськихпрепаратів.Скластипланлікування...Атакож:Охарактеризувати...

фіЗіоЛОГіЧНі Намалювати...
особливості... Заповнити німу  структурно-логічно.і.схеми...Виписатирецепти...Описати...Скластисхему,алгоритми...

Організація    самостійно.і.   роботи    студентів    з    літературою    на    основі
орієнтовних карт (алгоритмів) найбільш є доцільною на молодших курсах навчання
у медичному вузі. На цьому етапі іде активний процес оволодіння індивідуальними
прийомами переробки великих обсягів інформаці.і. і є потреба в тому, щоб викладач
керував цим процесом.

На   старших   курсах   прийоми   самостійноЇ   роботи   з   літературою   вже
сформовані,  тому  використання  орієнтовних  карт  цього  типу  виправдене  лише
вибірково:  при  вивченні  складних  тем,  при  відсутності  адекватно.і.  навчально.і.
літератури, при систематизаці.і. великих розділів дисципліни і т.п.
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Орієнтовні карти для роботи з літературою можуть містити ще одну графу, в
.Е=`±Uz  =.іоБ.?ть  б}іи  представлені  відповіді  студентів.  На  заняттях  орієнтовні  карти
г.!і:\:з:.тD  б:`тіі  3апропоновані  студентам у вигляді роздрукованих матеріалів,  або  в
:ч : =і2-= і±ho_:і.і. яь: іЕсір}щія до виконання домашнього завдання.
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