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1. Загальнi положення
1.1. Щане Положення розроблено як скJIадова системи управлiння якiстю

освiти i встановлюс однаковi вимоги до змiсry Й оформлення навчЕLльно-
методичниХ комплексiВ (НП/trt) навч€шьниХ дисциплiн, передбачених робочими
навчалъними планами, за якими проводиться пiдготовка фахiвцiв у Комун€Lльному
закладi <<хустського базового медичного фахового *оо"дu.уr, Закарпатськоi
обласноi ради.

1.2. Передбачений Положенням обсяг навчЕUIьно-методиIIного забезпечення
навчЕUIьноI дисциплiни е однiею з умов, що дозволяють досягти необхiдноi якостi
ocBiTHboi дiялъностi, ефективно органiзувати самостiйну робоry студента й зберегти
логiчно послiдовний виклад змiсту навч€tльного матерiф, 

"u.iу.r"iстъ у виклЙаннi
навчЕuIьних дисциплiн.

1.з. Вiдповiдальнiсть за наявнiстъ та збереження навч€шьно-методичного
комплексу навчальноi дисциплiни покJIадаеться на голову цикловоi (предметноi)
KoMicii та педагогiчних працiвникiв,якi викJIадають даний навчЕUIъний прдмет.

1.4. При змiнi викJIадачiв, якi читають вiдповiдну навч€lJIъну дисциплiну,
навчzшьно-методичний комплекс передаеться його авторами у присутностi голови
цикловоI (предметноТ) KoMicii.

1.5. нмк формуетъся вiдповiдно до вимог щодо органiзацii освiтнього
процесу. основою для розробки та оформлення навч€UIьно-методичного комплексу
е документи:

- Закон УкраiЪи <Про ocBiry>>;

- Закон УкраiЪи <Про виIцу ocBiTy>;
- Закон Уrсpаiни <Про фахову передвищу ocBiry>>;
- Накази MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи, MiHicTepcTBa охорони

здоров'Я Украiни, Постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни, якi
стосуються органiзацii освiтнього процесу, затвердження типових
навчЕlпьних планiв та програм;

- Статут Комунального закладу <<хустського базового медичного
фахового коледжу>> Закарпатсьоi обласноi ради ;

- Положення про органiзацiю освiтнього процесу в Комунальному
закладi <<хустського базового медичного фахового коледжу>
Закарпатсьоi обласноi ради
z. Структура навчально-методичного комплексу

2.1. Навчшльно-меmоdачнай комплекс (нмк) це сукупнiсть
норматиВних та навчЕlJIъно-методичних матерiалiв в паперовiй та в електроннiй
формах, необхiдНих i достатнiх для ефективного виконання студентами рЪбочоТ
програми навчальноi дисциплiни, передбаченоi навч€UIьним rrланом пiдготовки
студентiв вiдповiдного освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня за напрямом пiдготовки
(спецiальнiстю)-
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Навчально-методичний комплекс повинен забезпечити Bci ocHoBHi етапи освiтнього

шроцесу повiдомлення ";;-;;_ l;q:пу:lч_:л.:::"#Н'IТТЯ, 
ЗаКРiПЛеННЯ i'

Удоскон€tJIення знань, умiнъ i навичок, iх застосування il контроль, нмк мае

забезпечити ре€tJliзацiю основних функцiй педагогiчного [роцесу:освiтнъоi, виховноi

та розвиваючоi.
Навчалъно-методичн1 комплекси розробляються для Bcix навчаJIъних

дисциппiн вiдповiдно до робочого навч€Ilrъного плану,

2.2.НавЧаЛьно.меТоДиЧнийкомплексДисциплiниВключас:
2.2.1. mumульну сmорiнку (duB, fоdаmок 1);

2.2.2. змiсm;
2.2.3. вumяz з оКХ;
2.2.4. вumяz з ОПП;
2.2.5_ вuпuсt<у з робочоZо навчальноZо плану;

2.2.6. навчсlльНу (muпову) проzралtу , duiцuппiнu (за Ti вiдсуgностi або

давностi останнъого видання бiлъше 10 poKiB авторсъку

наВч€tлънУПрограМУнавчалъноiдисциплiни,якаЗаТВерДЖена
вlдповlдно до вимог цього Положення);

2.2.7.робочупроzраfo|унавчаЛьноtduсцuплiнu,якалиiсmumь:
- структурно-логlчну схему,

- ri*д".циплiнарну iнтеграцiю,

-ТеМаТичнiпланилекцiй'пракТичнихЗаняТъ,семlнарсъкI.D(
.u"й, самостiйноi позачул"rор"оi роботи сryдентiв (по

семестрах);
2.2.В.каленdарно-mемаmuчнеllЛануваннЯнакоаснuйсемесmр;
2.2.g. навчсulьну проZрал|у duсцuплiнu ;

2.2.10.навчаЛьно-'u*оdчu"iрозробкudоКожно2оЛеКцluноZо'
пракmuчно?о'сепtiнарськоZоЗаняmmяmансlвчсtЛьно.Jчtеmоduчнi
маmерiалu u4оdо орzанiзацit самtосmiйноt поза ауdumорноi

робоmu сmуdенmtв; / -л;.лл.,л,,паоп'i '. юбоmu.
2.2.1 1.-пtаmерiалu- комплексноI / пidсумковоt конmрольноl r

Матерiали комплексних / пiдсумкових контролъних робiт

повиннi формувати окремий роздiл нмк, а також зберiгатися в

окремiй те_чi Ц(ПХ;
2.2.12. засобu diаzносmuкu навчсtльнl,Iх dосяzнень сmуdенmiв (тести,

завдання рiзного ступеня складностi для поточного та

пiдсумко"о.о контролю),,

2.2.13. перелiк пumань di залiку, duференцiйованоzо залit<у, ДПД(Зно),

iспumу, dержавноzо "*roriry. 
Екзаменацiйнi бiлети можутъ

формувати окремиt ро.дiо ы,ff( або зберiгатися в окремiй тешi

на Щ(П)К
Бланк екзаменацiйного бiлета для запису змiсту питанъ, що

ВиносяТЬсянапiдсУмковийконтролЬ.оформпенНябпанка
.екЗаменацiйногобiлетаздiйснюетьсявiдповiДнодоЩодаткУ
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(duB. flоdаmок 2).
Бiлети до екзамену розробляютъся екзаменатором,

ry".}rДаЮТЬся 
Та ухв.люються щорiчно на заеiданнi Щ(П)К (не

''1знrше 
нlж за один мiсяць до початку cecii), пiдписуються

екзаменатороМ та головОю цикJIовоi (предметноi) KoMicii;
2,2,]4, орiенmовна mел|аmuка консульmацiй, iнduвidуальнl,tх завdань та

методичнi рекомендацii до Тх виконання;
2,2,15, перелiк навчальНо-лrеmоduчнllх посiбнuкiв, mехнiчнuх засобiв

навчання. .Що цього перелiку входять:
- навч€tльнi й навч€lльно-методичнi посiбники, в тому числi для

дистанцiйного навчанIuI;
методиЕIНе забезпеченнrI тренiнгових технологiй навчаншI;

- матерi€Lли для мультимедiйного супроводу;
тренiнговi комп'ютернi процрами ;- комп'ютернi лабораторнi практикуми (вiртуа-гrьнi лабораторнi
роботи);

- контролъно-тестовi програми;
- навч.lJIънi вiдеофiлъми; t- аудiозаписи, iншi матерiали, призначенi для передачi

телекомунiкацiйними кан.uIами зв'яiку;
- технiчнi засоби навчаннrI;
- програмне забезпечення тощо,.

2.2.1б. iнформацiйнi маmерiалu бiблiоmекu по забезпеченню,навч€UIьними Пiдрl^rниками (посiбниками) з дисциплiн. У цьому
роздiлi нмк надаеться перелiк джерел, якi використовуються
студентами пiд час вивчення навчалъноi дисциълiни, та ik
наявнiстъ у бiблiотецi коледжу;

2. 2. 1 7. iнфорл,tацiйнi ресурсu.
тшпова навчаJ.ьна проzрамш dасцuruлiна е основним документом, на ocHoBi

якого плануеться освiтнiй процес. Навчальна про|рама нормативноТ дисциплiЕи е
скJIадовою частиною стандарту вищоi освiти.

Структура навчалъноi програми дисциплiни визначаеться вiдповiдними
нормативними документами MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, MiHicTepcTBa
охорони здоров'я Украiни. Програма вибiрковоi дисциплiни розробля.r"." на
ocHoBi освiтньо-професiйноi проърur", ро..rrядаеться на засiда""i r|lЩК, гriдлягае
експертизi в експертнiй групi при методичнiй радi, обговор.ьr"." та
рекомендуетъся радою i затверджуеться заступником директора з навч€tльно-
виховноi роботи.

робоца проzрама навчальноi dасцаплiнч е нормативним док)aментом,
мiстить виклад конкретного змiсту навч€tльноi дисциплiнЙ, органiзацiйнi форми iT
вивчення та ik обсяг, визначае форми та засоби поточного i пiдъумкового контролю.
розробляетъся робоча навч€lJIьна програма на пiдставi типовоi' навчальноi програми
дисциплiни та робочого навч€Lлъного плану пiдготовки фахiвцiв. Вона ,Ъ. Ьуr"
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оформлена вiдповiдно до ,Щодатку (duв. ,Щоdаmок 3). Робоча програма навчальноТ

дисциплiни схв€uIюеться на засiданнi цикловоi (предметноi) KoMiciT та
затверджуеться заступЕиком директора з навч€шьно-виховноi роботи щорiчно на
початку навчЕtгIьного року (семестру). Робоча навчаlrьна програма дисциплiни, не
затверджена вiдповiдним чином, не дае права викладачевi на проведеннrI занrIть.

,.Щля рiзних напрямiв пiдготовки (спецiальностей) розробляютьсярiзнi робочi
навчшпьнi проzрама.

Робоча навч€tльна програма як внутрiшнiй нормативний документ визначае
навчаjlьно-методичнi засади дiяльностi Щ(П)К; на if ocHoBi розробляеться НМК.

Змiни до робочоi навчальноi програми дисциплiни вносяться на початку
нового навч€шьного року (семестру) у виглядi додатку про змiни.

2.3. Навчально_методичний комrrлекс лекцiйного заняття включас:
I. Тumульну cmopiHKy.
П. Меmоduчну розробl<у лекцit (лекцiйний MaTepiaтr, розглянутиЙ та

затверджений на засiданнi цикловоi (предметноi) KoMicii) - розгорнутий конспект
змiсту теми лекцiТ (duB. lоdаmок 5).

Ш. Навчально-меmоduчнi маmерiалu dля забезпечення коJtсноlо еmапу
mеореmuчноZо заняmmя, а саJие:

1) структурно-логiчна схема змiсту теми лекцiТ, яка включае перелiк
компетентностей, що будуть формувжися на заняттi;

2) питання, задачi, проблемнi ситуацii, матерiали лекцiйного контролю,
iлюстративнi матерiали, наочностi, мультимедiйнi та вiдеоматерiали;

З) матерizrли для самопiдготовки студентiв з теми, що викJIадена в лекцii,
та з теми наступноi лекцii (лiтература, перелiк основних питань),
питаннrI, тести й завдання для контролю (самоконтролю) сryдентiв;

4)список основноi i додатковоi лiтератури, рекомендованоi студентам з
теми занrIття;

5)список iHTepHeT-pecypciB, рекомендованих студентам з даноТ теми
заняття;

6) глосарiй (словник TepMiHiB упорядкований перелiк спецiальнlас'
TepMiHiB, змiст яких вимагае пояснення, що зустрiчаються в TeKcTi

матерiалiв заняття).

l
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2.4.НавЧально-Методична розробка практичного (лабораторного)
заняття мiстить:

I. Тumульну cmopiHly
II. Навчально-^4еmоduчну карmу заняmmя (практичного, комбiнованого) -план-консIIект заняття, методичну розробку практичного заняття

(duв. !оdаmок ф.
III. Навчально-л,tеmоduчнi ллаmерiалu dля забезпечення коэtсноzо еmапу

пр акmuчн о Zo (лаб ораmорно Zо, комб iHo в ан о z о) з аняmmя, а с clJ|4 е :
1) iнструкцiТ щодо проведення зашIття;
2) конспект вiдповiдноi лекцii;
3) схеми, таблицi;
4) дидактичний матерiал (iнструктивно-методичнi картки, €tлгоритми

практичних навичок, питаннrI, тести, завдання, ситуацiйнi задачi
до кожного eTaIý/ занrIття, мультимедiйнi та вiдеоматерiали);

5) матерiали контролю (самоконтролю) знань сryдJнтiв (тести,
онлайн-тести, набiр завдань рiзного рiвня скjlадностi, комп'ютернi
контролюючi програми);

6) список основноi i додатковот лiтератури, рекомендованоi
студентам вiдповiдно до теми занrIття;

7) список iHTepHeT-pecypciB, рекомендованих студентам з теми
заняття;

8) глосарiй (словник TepMiHiB - уlrорядкований перелiк спецiальних
TepMiHiB, змiст яких вимагае поясненшI, Що зустрiчаються в TeKcTi
матерiалiв заняття).

2.5. Навчально-методичний комцлекс семiнарського заняття включас:
I. Тumульну cmopiHly
п. Навчально-меmоduчну карmу заняmmя план-конспект ceMiHapy,

методичНу розробку семiнарського занrIття (duв. !оdаmок 7).
III. Навчсtльно-меmоduчнi маmерiалu dля забезпечення коэtсноzо еmапу

с ewtiHapcbчozo з аняmmя, а с сtJ/хе :

1) iнстрУктивно-методичнi матерiали длясемiнарського заняття;
2) конспект вiдпо"вiдноi лекцiТ;
3) схеми, таблицi;
4) дидактичний матерiа-гl (проблеми, iнструктивно-методичнi картки,

utJIгоритм и дiй, питанIUI, тести, завдання, графологiчнi структури,
сиryацiйнi задачi, схеми i т.п. вiдповiдно до типу ceMiHapy,
мультимедiйнi та вiдеоматерiали);

5) матерiали для самоконтролю студентiв (питання, тести, онлайн-
тести, задачi, структурно-логiчнi схеми, класифiкацiйнi таблицi,
НабiР ЗаВДань рiзного рiвня скJIадностi, графологiчнi струкryри i

',п,);/\-б) матерiали методичного забезпеченнrt заключного етапу
семlнарського занrIття: rrлан теми наступного ceMiHapy; теми

6

a



2.4.Навчально-методична розробка
заняття мiстить:

I. Тumульну сmорiнку

практичцого (лабораторного)

II. НавчалЬНо-Меlпоduчну карmу заняmmя (практичного, комбiнованого) -план-конспект заняття, методичну розробку практичного заняття
(duв. !оdаmок ф.

III. НавчальНо-лlеmоduчнi маmерiалu dля забезпечення коэtсноzо еmапу
пракmuчноzо (лаб ораmорно zo, комбiно ваноео) з аняmmя, а caJyre :' 1) iнструкцiТ щодо проведеннrI занrIття;
2) конспект вiдповiдноi лекцii;
3) схеми, таблицi;
4) ДИДаКТИЧНИй МаТеРiал (iнструктивно-методичнi картки, €Lлгоритми

практичних навичок, питаннrI, тести, завдання, ситуацiйнi задачi
до кожного етапу заняття, мулътимедiйнi та вiдеоматерiали);

5) матерiали контролю (самоконтролю) знань студентiв (тести,
онлайн-Тести, набiР завданЬ рiзного рiвня скJIадностi, комп'.r"р"i
контролюючi програми) ;

б) список ocHoBHoi i додатковоi лiтератури, рекомендованоi
студентам вiдповiдно до теми занrIття;

7) список iHTepHeT-pecypciB, рекомендованих студентам з теми
заняття;

8) глосарiй (словник TepMiHiB - упорядкований перелiк спецiальних
TepMiHiB, змiст яких вимагае поясненнrI, що aу"rрiчаються в TeKcTi
матерiалiв заняття).

2.5. Навчально-методичний комплекс семiнарського заняття включае:
I. Тumульну cmopiHlgt
п, Навчалtьно-лtеmоduчну карmу заняmmя план-конспект ceMiHapy,

методичну розробку семiнарського занrIття (duв. !оdаmок 7).
III. НавчсUtьно-Iиеmоduчнi Mamepialtu dля забезпечення коэtсноZо еmапу

сепtiнарськоZо заняmmя, а саме:
1 ) iнстрУктивно-Методичнi матерiа-п и для семiнарського занrIття ;
2) консгrект вiдповiдноi лекцii;
З) схеми, таблицi;
4) дидактичний мiтерiа-ш (проблеми, iнструктивно-методичнi картки,

€rЛГориТМи дiЙ, ПиТання, ТесТи, ЗаВДання, |рафологiчнi сТрУкТУри,
ситуацiйнi задачi, схеми i т.п. вiдповiдно до типу ..riЙу,
мультимедiйнi та вiдеоматерiали);

5) матерiали для самоконтролю студентiв (питання, тести, онлайн-
тести, задачi, структурно-логiчнi схеми, класифiкацiйнi таблицi,
набiр завдань рiзного рiвтlя скJIадностi, графологiчнi струкryри i
Т,п,);

б) матерiали методичного забезпеченшI заключного етапу
еемiнарсъкого заняття: rrлан теми наступного ceMiHapy; теми

6
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рефератiв та доповiдей;
7) список основноi i додатковоi навчzlJlьноi та науковоi лiтераryри,

рекомендованоТ студентам вiдповiдно до теми заtulття;
8) список iHTepHeT-pecypciB, рекомендованих студентам з теми

заняття;
9) глосарiй (словник TepMiHiB - упорядкований перелiк сгrецiальних

TepMiHiB, змiст яких вимагае поясненнrI, що зустрiчаються в TeKcTi
MaTepi a-гliB з аняття).

2.6.Навчально-методична розробка самостiйноi роботи сryдентiв
мiстить (duв. !оdаmок В):

I. Тumульну сmорiнку
П. Навчально-меmоduчнi ллаmерiалu dля забезпечення пidzоmовкu dо

пракmuчнuх, селliнарськuх mа лабораmорнl,tх заняmь, а cclJvte:

1) конспект (тези) вiдповiдноТ лекцii;
2) картки з навч€tльними практичними завданнями, якi необхiдно

виконати на практи[Iному заняттi,
3) професiйнi €lлгоритми (iнструкцii, opieHToBHi карти),
4) навчальнi задачi, задачi рiзного рiвня складностi,
5) тести рiзного рiвня складностi,
6) завданЕя дJuI самостiйноi роботи,
7) довiдковi матерiали, питаннlI для самоконтролю,
8)список основноi i додатковоТ лiтератури, рекомендованоi

студентам вiдповiдно до теми самостiйноi роботи;
9) глосарiй (словник TepMiHiB - упорядкований перелiк спецiальних

TepMiHiB, змiст яких вимагае поясненIuI, що зустрiчаються в

матерiалах СРС).
Ш. Навчально-меmоduчнi лtаmерiалu dля забезпечення позаауdumорноt

самосmiйноt робоmu mеJи, 1цо не вхоdяmь dо ауdumорноi робоmu, а
, саJvIе:

1) теоретичнi вiдомостi навчальЕого MaTepialry (тези) ;

2) дидактичний матерiал (iнструктивно-методичнi матерiали (картки)

для виконання самостiйноi роботи; проблеми, €tлгоритми навиЧок,
питанIuI, тес-ти рiзного рiвня складностi, завдання рiзного рiвня
складностi, 

-графологiчнi 
структури, сиryацiйнi задачi, схеми,

список тем рефератiв та доповiдей, довiдниковi матерiали);
3) список основноТ i додатковоТ лiтератури, рекомендованоi

студентам вiдцовiдно до теми самостiйноi роботи;
4) список iHTepHeT-pecypciB, рекомендованих студентам з 'теми

самостiйноi роботи;
5) глосарiй (словник TepMiHiB - упорядкований перелiк спецiальних

TepMiHiB, змiст яких вимагае пояснення, що зустрiчаються В

матерiалах СРС).
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3, Методичнi вказiвки (рекомендацii)о необхiднi для ефективного
проведення занять

3,1, Методичнi вказiвки (рекомендацii) до практичцоfо (семiнарського)зацяття мiстять:
1) план заняття, де зазначено тему, обсяг аудиторних годин та перелiкпитанъ, якi пiдлягаютъ розгляду, компетентностей, якi форму"ur"rу"".r;2) глосарiй (ocHoBHi поняття i термiни);
з) KopoTKi теоретичнi вiдомостi до теми, якi допомагають студентовiознайомитися iз сутнiстю питанъ, обговорюваних (дослiдфваних) на практичному(семiнарсъкому) заняттi, з посиланIUIми на додатковi навчально-методичнi

матерiали, якi дозволяютъ вивчити ik глибше;
4) список iнформацiйних pecypciB та лiтератури, рекомендованоi цшцiлеспрямованоТ роботи студента ("""й лiтератури оформJUIеться вiдповiдно доправил бiблiографiчного опису);
5) матерi€Lли контролю для пiдготовчого етапу:

питанIuI I рiвня;
питаншI II рiвня;
тести II рiвня;

"^,"1",i#jia:?#T;:":ffi"*;*тного 
етагý/ :

€rлгоритми (iнструкцii, opieHToBHi карти) дл, формуванняпрактичних вмiнъ та навичок;
€tлгоритми (iнструкцii, opieHToBHi карти) дл, формуванняпрофесiйних BMiHb;
схеми, таблицi, класифiкацiйнi таблицi;
проблемнi теоретичнi питання, ситуацii', завдання, мiждисциплiнарнi
питаннrI, питання, що виносятъся на обговореннrr;
iмiтацiйнi iгри;

-L'iЁ?Т"fiН]т;"ъ'*ъ:ъ;нънорнедослiдженн,I'реЗУлъТаТи
диференцiйноi дiагностики;
доповiдi студентiв, реферати, звiти;

7) матерirLJIи контролю для заключного етапу:
- задачi III рiвня; '
- тести III рiвня;
- резулътати лабораторного дослiдженшI, медична документацiя;- результати клiнiчноi роботи (результати курацii 

""oi^ + iсторiя
хвороби).

8) матерiали методичного забезпеченIuI аудиторноi самопiдготовки
студентiв (iнструкцii для студентiв, opieHToBHi картки для органiзацii самостiйноi
роботи студентiв з навч€шьною лiтературою).

"}
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3,2, Методичнi вказiвки (рекомендацii) щодо виконання лабораторноiооботп вклч3rвиконання 
лабораторних робiт iз зазначеншlм тем, обсяryаудиторних годин за кожною темою;

2) тему лабораторноi роботи;
3) глосарiй (ocHoBHi поняття i термiни);
4) список iнформацiйlих pe"ypbi" та-лiтератУри, рекомендованоi дляцiлеспрямованоi роботи .ryi."ru (списЬк оi".рч"ури оформляеться. вiдповiдно до правип бiблiографiчнЬго o"""yl
5) KopoTKi теоретичнi вiдомостi до теми, якi доrrомагаютъ студентовiознайомитися iз сутнiстю питань, якi дозволяють студентовiзрозумiти суть явищ, якi дослiджуютъся на лабораторному ЙJ"-i;
6) перелiк питань вхiдного контролю;
7) посилання на додатковi навчально-методичнi матерiали, щодопомагають студентам фунтовно пiдгоryватися до rruъораторнот

роботи;
8) мету та завдання лабораторноiроботи, методику iT виконання;
9) iнструкцiю щодо виконання оuборurорноi роОоr";10) шк€tпу оцiнювання;
11) вимоги щодо захисту роботи.

3,3, МеТОДИЧНi ВКаЗiВКИ (рекомендацii) щодо органiзацii самостiйноiпозааудиторноi роботи сryдентiв мiстять :

1) навчальну програму дисциплiни дjUI студентiв ;

')::У:j:::,,t l"МеНДацiй 
i роз'яснень, що забезпечуютъ оптим€шьну

оргашзацlю вивчення окремих питанъ навч€uIьноТ дисциплiни;
3) поради iз планування й органiзацii часу, необхiдного для вивчення

вiдповiдноi теми дисциплiни;
4) опис послiдовностi дiй студента при вивченнi змiсту навчальноi

дисциплlни;
5) рекомендацii щодо використання матерiалiв навчально-методичного

комплексу;
6)рекомендацii щодо роботи з лiтературою, iз iнформацiйними

ресурсами;
7) поради iз пiдготоъки до поточного, промiжного та пiдсумкового

(комплексного, модульного) контролю;
8) банк TecTiB;
9)роз'яснення до виконання домашнiх завдань;
10) список рекомендованоi лiтератури та iнформацiйних pecypciB.

Створення даного роздiлу навч€LJIьнЬ-r.rод"чного комплексу навча-гlъноi
ДИСЦИПЛiНИ ПОВИННО ВiДПОВiДаТИ Положенню про органiзацiю самостiйноi роботистудентiв у коледжi щодо фор, самостiйноi робоr" .rуд"нтiв та ik навчально-методичного забезпеченнlI.

9
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3.4. МеТОДИЧНi ВКаЗiВКИ (рекомендацli) щодо проведеЕня поточного,
промiжного, тематичцого й пiдсумкового (модульного) контролю включаютъ :

1) перелiк питань до тематичного та пiдсумковрго (модульного)
контролю (залiку, диференцiйованого залiку, iспиту), що охоплюють
ocHoBHi положеннrI навч€uIьного матерiалу;

2) контрольнi питання до кожноТ теми, роздiлу навч€UIьноТ дисциплiни;
3) завдання для самостiйних, контрольних робiт, тести, що дозволяють

визначити piBeHb засвоення студентами вiдповiдних тем навчальноil щисциплiни та провести поточний, промiжний, тематичний та
пiдсумковий (модульний) контроль

4) перелiк компетентностей, BMiHb i навичок, якими повиннi володiти
студенти;

5) перелiк теМ рефератiв, пошуКових, творчиХ студентських робiт;
б) пакети директорських контрольних робiт;
7) пакети комплексних контрольних робiт;
8) пакети екзаменацiйних бiлетiв.

3.5. Матерiали комплексноТ контрольноi роботи.
комплексна конmрольна робоmа (далi - ккр) - це перелiк форл,tалiзованuх

завdань професiйноZо спрrlJvrувсlння, розв'жання як1,1х по*рфе Bib Ьmуdенmа не
розрiзненuх знань окрел4Llх mем i розdiлiв, а tx iнmеерованоео засmосування.

ккР розроблясться вiдповiдною ц(п)к з ypaxyBaHHrIM ocBiTHbo-
квалi ф iкацiйноi характеристики ф ахiвця, р об очоi навч€tльноi пр ограми.

комплексна контрольна робота проводиться тiльки в письмовiй формi. Вона
може проводитись як з однiеi навча_rrьноi дисциплiни, так i з цiлого цикJry
дисциплiн.

3.5.1. Маmерiалu ККР обов'язково вкJIючають:
- титулъну cTopiHKy;
- змiст пакету;
- завданнЯ дJUI комплексноi контрольноТ роботи ("е менше тръох

BapiaHTiB), якi складенi на зр€tзок бiлетiв абоЪа тестовими технологiями.
Кожний студент, якиil з€Lл}п{ений до написання ккр, rтовинен мати свiй
BapiaHT завдань;

- варiанти вiдповiдей до завдань ккР для того, хто бУд. перевiряти
робоry; i

- критерii оцiнювання iз короткою загальною характеристикою
комплексних контролъних завданъ ККР;

- варiанти ККР;
* чистi бланки iз штампом навчЕUIъного закладу для студентiв, на яких

вони будуть виконувати ККР;
- перелiк довiдковоi лiтератури (таблиць, обладнання тощо), яку

дозволясться використовувати пiд час написаннrI ККР;
- робочу навчЕIльну програму з дисциплiни (дисциплiн);
- рецqцзiю (рецензii) на завдання до комплексноi контролънот роботи.

a
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4, Оформлення навчально-методичного комплексу навчальноi

Навчалъно-методичний -"r#oт:"х*х"""' o".u".ro*" розробляетьсяединим за BciMa формами навчаннrI для окремого напиму пiдготовки абоспецiальностi, Винятком може бути лише випадок, коли розробниками Нмк зарiзними формами навчаЕня е рiзнiавтори.

5, Матерiально-технiчне навчально-методичне забезпечення
навчально[ дисциплiни

5,1, rщо матерiально-технiчного цавчально-методичного забезпеченнянавчальноТ дисциплiни входять :

навч€tлънi й навчально-методичнi засоби дистанцiйного навчання;
матерiал и для мулътимедiйного супроводу;
комп'ютернi лабораторнi практйкуrии--(вiртуальнi лабораторнi
роботи);
контролъно-тестовi матерiали;
навч€Lлънi вiдеофiлъми;
вiдеопрезентацii;
аудiозаписи;
використовуванi технiчнi засоби;
iнструментарiй, муляжi, фантоми i т.д.;
програмне забезпечеЕня тощо.

5.2. Iнформацiйний контент навчальноi дисциплirrи
[ля забезпечення ефективноТ самопiдготовки сryдентiв до занrIть потрiбно

розмiстити на сайтi коледжу кJIючову iнформацiю, а 
"uй.,5.2.1. Каленdарно-mеJчlаmuчне планування (duв. !оdаmок 9).

5.2.2. Вuл,tоеu dо знань mа влtiнь cmydeHmiBt.
5.2.З. Iнформацiя з лекцiйноzо заняmmя

Тема лекцiI:...
Мета: ...
Акryальнiсть вивчення теми: ...
Компетентностi, що формуються: ...
Знати:...
Вмiти: ...
Розумiти:...

11

a



l

План
1)

2)
з)
4)

KopoTKi теоретичнi вiдомостi

Глосарiй (ocHoBHi термiни та поняття) ...
Основна лiтераryр а: .. .

,.Щодаткова лiтераryр а: . . .

Iнформацiйнi ресурси: ...

5 .2.4. IH ф орлtацiя з пр акmuчно Z о (с elwiH ар с ькоz о) з аняmmя

Тема практичного (семiнарського) заняття: ...
Мета: ...
Акryальнiсть вивчепня теми: ...
Компетентностi, що формуються: ...
Знати:...
Вмiти: ...
Розумiти:...

План
1)
2)
3)
4)

1) ...;
2) ...;
3) ...;

... r т.д

. 1т.д.

KopoTKi теоретичнi вiдомостi

АлгориТм виконання праКтичЕиХ та лабораторних робiт
(iнструкЦiйнi карТки викоНаннЯ лаборатОрниХ та практичних робiт)

Перелiк питань для контролю:

t4) ... i т.д.
Алгоритм виконання вправ, сиryацiйних задач

Глосарiй (ocHoBHi термiни та поняття) ...
Основна лiтератур а: . ..

,.Щодаткова лiтература: ...
Iнформацiйнi ресурси: ...

5.2.5. Iнфорллацiя do вuконання салиосmiйноt
(вuвчення mеJw, я.кi не вхоdяmь у план ауdumорнuх заняmь)

позаауdumорноl' робоmu

a
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Тема:...
Мета: ...
Акryальнiсть вивчецня теми: ...
Компетентностiо що формуються:
Знати:...
Вмiти: ...
Розумiти: ...

План
1)

2)
3)
4)

KopoTKi теоретичнi вiдомостi

1)

2)
3)
4)

Перелiк питань для контролю:

.rт.д
Алгоритм виконання вправ, ситуацiйних задач

Глосарiй (ocHoBHi термiни та поняття ).
Основна лiтература: ...
.Щодаткова лiтература: ...
Iнформацiйнi ресурси: ...

Довгостроковi завдапня
(написання науково-дослiдницьких робiт, рефератiв,

виконаннrI задач, пiдготовка презентацiй)

)

,

9

i т.д.
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б. Порядок розробки навчально-методичного комплексу
Навчалъно-методичний комплекс розробляе вuклаdач (колекmuв вuклаdачiв)цикловоi (предметноi) koMiciT, якi забезпечують викладання змiсту навчалънот

ДИСЦИПЛiНИ ЗГiДНО З НаВч€lJIъrIим планом пiдготово"' 
'Йентiв 

вiдповiдногоосвiтнъо-квалiфiкацiйногО рiвня, напряму пiдготовки, спецiалiностi таспецiалiзацii.Голова цикловоI (предмеТ"оi1 оЪriсii та. викJIадач (колектив викладачiв),
розробник навчЕшьно-методичного комплексу, е вiдповiдалъним за його якiсть.Навчально-методичнi матер iаsти, що Ъ*aчаютъся в навчztJIьIIо-мето дичнийкомплекс, повиннi вiдповiдати с}часному рiвню розвитку науки, технiки татехнологiй, передбачати логiчно послiдовrr"t 

""*rrад 
змiсту 

"Ъ""-""ого MaTepi*y,внутрiшню та зовнiшню мiждисциплiнарну iнтеграцiю, використання сrIасних



МеТОДiВ i ТеХНiЧНИХ ЗаСОбiВ ОРганiзацii освiтнъого процесу, мають створитистудентам умови для формування кJIючових та фахових компетентностей, дляглибокого засвоенн,I навчЕtльного матерiалу та набуття практичнr,п< вмiнъ i навичок.

6.|. Р озр о б кш н а в ч aJ. ь н о -м еmо d ачн о zо ком пл е ксу- створення та оформлення до*уr.""uц-ii
комплексу;

включае еmапu",
навч€lJIьно-методичного

- апробацiя матерiалiв навч€tлъно-методичного комплексу в ocBiTHboMyпроцесi;
кориryвання (оновлення) матерiалiв навчально- методичного комплексуYci навч€ulьно-методичнi матерiали дисциплlни розробляютъся вiдповiднодо затвердженоi робочоТ навчалъноТ програми

Термiни розробки матерiалiв визначаються адмiнiстрацiсю навчЕuIьногозакладу головою цикловоi (предметноi) KoMiciT, за якою закрlплена навч€tльнадисциплiна (вiдповiдно до регламенту роботи коледжу на поточний навчалънийpiK), фiксуються протоколом засlдання цикловоi (предметноi) KoMicii.
включастъся в

о роздlлу навч€IгIьно-методичноi роботи).
б.2. Апробацiя матерiалiв навчально-методичного комплексу проводитьсяпlд час викладання

вuзначеннi (оцiнцi):
навч€Lльноi дисциплiни.

- plBHrI засвоення навчЕtльного матерiа_гrу сryдентами;- ВiДПОВiДНОСТi ПЛаНУ ПРОВедення 
".i* "u".r-"""" занятъ згiдно iззатвердженим розюIадом;

- якостi пiдготовки Й логiчноi послiдовностi викJIаду навч€UIьногоматерiалу.
Пр" апробацii допускастъся використанFIя неповного навч€шьно-методичногокомплексу, проте BiH мае бути достатнiм MiHiMyMoM для засвоення навчалъноТдисциплiни студентами.

за результатами апробацiI матерiалiв навч€uIъно-методичного комплексуйого автори (автор) нсLлежно оцiнюютъ якiсть навч€tльно-методичних матерiалiв iготують повний комплект докумеЕтацii навч€tлъно-методичного комплексу.

б.3. Голова цикловоi (предметноi) KoMicii:
- проводить монiторинг пiдготовки навчально-методичного комплексу тайого якостi;
* оцiнюе якiстъ викладання дисциплiни й пiдготовки НМК, використанIUIматерiалiв НМК пiд час заIUIтъ з даноi навч€lJIъноТ Йциплiни;- забезпечуе своечасне затвердження на засiданнi Щ(П)Кокремих

роздiлiв НМК.
Результати внутрiшнього контролю змiсту та якостi ЕавчЕUIъно-методичного

Ё

l
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комплексу вiдображаютъся у протоколах засiдань цикловоi (предметноi) KoMicii.
л,_:---_ 

За результатами викладання дисциплiни у наступнi роки автори вносятьзмlни до навч€Lлъно-методичного комплексу з метою полiпшенrfя якостi освiтнъогопроцесу, повного вiдображення в нъому с)п{асного стаЕу науки та практики.

7, Зовнiшнiй контроль змiсту та якостi навчально-методичного
комплексу

' 7,1,зовцiшнiй контроль змiсry i якостi розробки навчально-методичногокомплексу покладаеться на голову цикловоi KoMicii.

7.2. Обrектами контролю е:
- своечаснiстъ визначення вiдповiдальних за розробку навчztльно-методичНого комПлексУ з вiдповiдноi навч€tльноi дисци.rrri"";- вкJIюЧеншI пiдготовкИ навчЕtльНо-методИчногО комплексУ доiНДИВiДУ€UIЬНОГО ПЛаНУ РОботи викJIадача та плану навч€lJIьно_методичноТ роботи цикловоi (предметноi) KoMioii;- своечаснiстъ розгjIяду й затверджешш робочоi' програми навчалъноiдисциплiни;
- своечаснiсть замовленшI ocнoBHoi й додатковоi навча-rrъноТ й навч€lлъно-методичноi лiтератур и для бiблiотеки;
- готовнiстъ навч€lлъно-методичного комплексу до використання восвiтнъому процесi;
- якiсть розроблених навч€tльно-методичних комплексiв, ik вiдповiднiстъсrIасному рiвню розвитку науки, методики й технологiй, здiйсненняосвiтнъого процесу;
- ЯКiСТЪ ПiДГОТОВКИ фаХiВЦiВ При використаннi вiдповiдного навч€lльно_методичного комплексу.

I

р

,
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lоdаmок 1

(Тumулка)

MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни з

MiHicTepcTBo охорони здоров'я УкраiЪи
Комунальний заклад <<Хустський базовий медичний фаховий коледж>)

Закарпатсьоi обласноi ради

Навчалъно-методичний комплекс

навчальноi дисциплiни

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засiдання

цикловоi (предмстноi) KoMicii

вiд J\Ъ

Голова цикловоi (предметноi) KoMicii

пlдпис!

XvcT - 20J_

|7

a



,,Щоdаmок 2
(Б л анк е кз aJl,fu н ацiйн о z о бiл еmу)

Комунальний заклад <<Хустський базовий медичний фаховий коледж)>
Закарпатсьоi обласноi ради

Освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb

(назва)

Навчальна дисциплiна

ЕКЗАМЕНАЦIЙНИЙ ВrЛШТ ЛЪ

Протокол JФ_вiд ,,_". , року

Голова цикловоi (предметноl) KoMicii
(пiдпис) (прiзвищс та iнiцiали)

, Екзаменатор
( пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)

l
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lоdаmок 3
(Склаd oBi р о б очоI пр о2р сtлlu навч{utьноi duсцuплiнu)

комунальний заклад <<хустський базовий медичний фаховий
коледж>

Щиклова (предметна) комiсiя
Закарпатсьоi обласцоi ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора
з навчально-

виховноi роботи

(( )) I DoKv

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОi ДИСЦИПЛIНИ

(назва навчально1 дисциплiни)
галузь зЕань

(шифр i назва )
спецiальнiсть

(шифр i назва )
квалiфiкацiя

(назва)

факультет /
(назва факультету / вiлдiлення)

l

Хуст- 20_

a
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за напрямом
,,

пiдготовки спецiаrrьнiстю
20_року-_с.)r-

РозробниКи: (вказаТи aBTopiB, ikHi посаДи, HayKoBi ступенi, вченi званнrt, категорii, педагогi.rттi
звання|

Робоча програп4а затверджена Еа засi.qрннi цикловоi (предметноi) KoMicii _

Протокол вiд. a( ))

Голова/ цикловоТ (предметноi) KoMicii

(( ,,

20_року }lЪ _

(пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)

20 piK

a

20

( )
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1. Опис навчальноТдисциплiни

2. Мета та завдання навчальноi дисциплiни
Мета
Завдання

У результатi вивчення навчальноI дисциплiни у студента мають бути
сформованi компетентностi :

iнтегральна:

спецiальнi (фаховiо предметнi) компетентностi

найменлъання
показникiв

Галузь знань, напрям
пiдготовки, ocBiTHbo-
квалiфiкацiйний piBeнb

Характеристика навчальноi
дисциплiни

Щенна (вечiрня, заочна) форма
навчання

Кiлькiсть кредитiв -

Галузь знань

(шифр i назва)
Нормативна
(за вибором)

спецiальнiсть

(шифр i назва)

Модулiв

Квалiфiкацiя (професiйне
спр.шчrування):

PiK пiдготовки:

Змiстових модулiв
(роздiлiв) - -и -и

Консультацii
(iндивiдуальне науково-
дослiдне завдання)

(назва)

Семестр

Загальна кiлькiсть годин -
-и -и

ЛекцiТ

Тижневих годин для
денноi (вечiрньоТ,
заочноt) форми н€tвчztння:

аудиторних -
самостlиноI роооти
студента -

Освiтньо-квалiф iкацiйний
piBeHb:

I

год. год.

Практичнi, ceMiHapcbKi

год. год.

Лабораторнi

год год.

Самостiйна робота
год. год.

Iндивiдуальнi завдання: год.

Вид контролю:

a

2|
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Мiжпредметнi зв'язки (пререквiзити) :

-ретроспективнi

У резулътатi вивчення навч€tпьноi дисциплiни студент повинен
знати:
вмlти

з* i.,o 
"" 

й * ооу,, 
"3i 

ЁfiНТ&;rffi #i:^ 
" 

Ф 
Ц И ПЛiН И

Тема 1. ......
Тема 2 . ....
Тема 3 . ....

Змiстовий модуль / Роздiл 2 (кiлькiсть годип).
Тема 4. ......
Тема 5. ........

4. Структура навчальноi дисциплiни

}{b

зlп Назви змiстових модулiв i тем

Кiлькiсть годин

Форма навчання (денна, вечiрня, заочна)

всього У ТОМу,штслi

лекц.
практ.
/ сем.

лаб.
конс./
iнд,

сам.р.

1 2 J 4 4 6 1 8

Модуль 1 (Семестр 1)

Змiстовий модуль (Роздiл) 1. Назва

Тема 1. Назва

Тема 2. Назва

Разом за змiстовим модулем 1

Змiстовий модуль (Роздiл) 2. Назва

Тема 5. Назва

Тема 6. Назва

Разом за змiстовим модулем 2

Змiстовий модуль (Роздiл) 3. Назва

Разом за змiстовим модулем 3

,
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м
з/п

Назви змiстових модулiв i тем

Кiлькiсть годиЕ

Форма навчання (денна, вечiрня, заочна)

всього у тому числ1

лекц.
практ
/ сем.

лаб,
конс./
iнд.

сам.р.

1 2 a
J 4 4 6 7 8

Консультацiй (Iнд.)

Усього годин в ceMecTpi

Модуль 2 (Семестр 2)

Змiстовий модуль (Роздiл) 4. Назва

Тема 10. Назва

Тема 11. Назва

Разом за змiстовим модулем 4

Консультацiй (Iнд.)

Усього годин в ceMecTpi

Годин за piK

}lb
з/п назва теми кiлькiсть

годин

1

2

Всього

5. Теми лекцiйних зацять

б. Теми ських занять
J\t
з/п

назва теми кiлькiсть
годин

1

2

Всього

ý

a

zэ



л}
з/п назва теми кiлькiсть

годин
1

2

Всього

7. Теми занять

8. Теми занять

9. Самостiйна обота

1 0. Iндивiдуальнi завдання

Лi,
з/п назва теми кiлькiсть

годин
1

2

Всього

J\ъ

з/п назва теми кiлькiсть
годин

1

2

,),

Всього

11. Методи навчання

12. Методи контролю

13. Критерii оцiнюванця (розподiл балiво якi отримують сryденти)

1

1

14. Методичне забезпечення

15. Рекомендована лiтература
Базова

1

Щопомiжна

,
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,,Щоdаmок 4

(Вudu коJипеmенmносmей, що зазначеЕi у
законах УкраТни "Про вищу ocBiTy", "Про ocBiTy", наказiв MiHicTepcTBa освiти

i науки УкраiЪи щодо вiдповiдних стандартiв медичноТ освiти та Наказу

MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи J\b б00 вiд <<01>> червня 20|7 No 600 (у редакцiТ
Наказу MiHicTepcTBa освiти i науки

УкраТни вiд <<21>> грудня 2017 No 1648)

Компеmенmнiсmь - динамiчна комбiнацiя знань, BMiHb, навиIIок, способiв

мислення, поглядiв, цiнностей, iнших особистих якостей, яка визначае здатнiсть

особи успiшно соцiалiзуватися, гIровадити професiйну таlабо подаJIъшу навчЕlльну

дiяльнiсть.
IHmezp альн а ком п еmенmнiсmь - узагаJIънений опис квалiфiкацiйного рiвня,

який виражае ocHoBHi KoMпeTeHTHicTHi характеристики рiвня щодо навчаннrI таlабо

професiйноТ дiяльностi.
Заzалльнi коллпеmенmносmi - унiверсальнi компетентностi, що не з€LlrежатЬ

вiд предметноi областi, €ше важливi для успiшноi подальшоi професiйнот та

соцiалъноi дiялъностi здобувача в рiзних г€tлузях та дJUI його особистiсного

розвитку
спецiалtьнi (фаховi, преdмеmнi) компеmенmносmi - компетентност1, що

заJIежатЬ вiД предЙетноi областi, та е важливими дJUI успiшноi професiйноi

дiяльностi за певною спецiальнiстю.

IIерелiк компетентностей випускника медичного навчального закладу

За основУ беретьсЯ опиС вiдповiдногО квалiфiкацiйного рiвня
нацiона_пьноi раirлки ква-тriфiкаuiй, згiдно iз Законом Украiъи <про

ocBiTy>:
Молодший бакалавр:
Здатнiсть вирiшувати типовi спецiалiзоваrri задачi в медичнiй /

фармацевтичнiй галузi професiйноi дiяльностi або у процесi нЕtвчulння,

йо ,r.р"лбачае застосування 11оложень i методiв вiдповiдних наук i
характеризуеться певною невизначенiстю ).мов, нести вiдповiда-тlьнiсть

за результати своет дiяльностi та контролювати iнших осiб у певних

ситуацшх.
Бакалавр:
Здатнiстi розв'язрати складнi спецiалiзованi задачi та практичнi

проблеми у медичнiй / фармачевтичнiй гшrузi професiйноi дiяльностi
uбо у процесi навчання, що передбачае застосуваншI певних теорiй та

цa.rодi" вiдповiдноТ науки i характеризуеться комплекснiстю та

невизначенiстю умов.

Iнтегральна
компетентнlсть

Згiдно з Законом <Про ocBiTy> (ст.12) ключовi компетентностi,
необхiднi суrаснiй людинi для успiшноi життедiяльностi:

. вiльне володiння державною мовою;

рiдною (у разi вiдмiнностi вiд державноi). здатнiсть спiлкуватися

Загальнi
та ключовi

компетентностi

a
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та шоземними моваI\dи;
. математичнакомпетентнiсть;
. компетентностi угалузi природнитмх на}к, техтiки i технологiй;
о iнновацiйнiсть;
. екологiчЕакомпетентнiсть;
. iнформацiйно-комунiкацiйна компетентнiсть;
. навчання впродовж життя;
. громадянськi та соцiальнi компетентностi, пов'язанi з iдеmли

демократiТ, справедливостi, piBHocTi, прав людини, добробуту та
здорового споообу життя, з усвiдомленшIм рiвних прав i
можпивостей;

о культурнакомпетентнiсть;
о пiдприемливiсть та фiнансова грамотнiсть;
. iншi компетентностi, передбаченi стilIдартом освiти.
Перелiк загаJIьних компетентностей кореJIюеться з описом

вiдповiдного ква-тliфiкацiйного рiвня Нацiональноi рамки квалiфiкацiй.
Перелiк зtгtlльних компетентностей мае мiстити 5-15

компетентIIостей з врахуванням рiвня освiти.
Стандарт мае передбачати встаЕовленнlI додаткових обов' язкових

компетентностей вiдповiдно до вимог професiйних стандартiв дrrя
ocBiTHix прогрtlм, що передбачають наданIuI вiдповiдноi професiйноi
квалiфiкацiТ та/або спрямованi на пiдготовку фахiвцiв для регульованих
професiй.

,Що обов'язкових загальних компетентностей освiтнього cTyпeHlI
бакалавра наJIежать:

- оволодiння основа:rли правових знань, здатнiсть реаrriзрати своi
права i обов'язки як члена суспiльства, усвiдомлповати цiнностi
громадянського (вiльного демократичного) суспiльства та необхiднiсть
його сталого розвитку, верховенства права, прав i свобод .rподини i
громадянина в YKpaiHi;

- оволодiння основttп{и галуз9воi економiки та пiдприемництва;
- дотриманшI та виконання вимог охорони працi, промисловоi i

пожежноi безпеки, виробничоi спнiтарii;
- оволодiння основами iнформацiйних технологiй;
- оволодiння основаN4и правил дорожнього руху;
- здатнiоть зберiгати та примножувати моральнi, культурнi, HayKoBi

цiнностi i досягнення суспiльства на ocнoBi розумiння icTopii та
закономiрностей розвитку предметЕоi областi, п мiсця у загальнiй
системi знань про природу i суспiльство та у розвитку суспiльства,
технiки i те}нологiй, використовувати рiзнi види та форми руховоi
активностi для активного вiдпочинку та веденшI здорового способу
життя.

Iншi заzальнi компеmенmносmi dля Bcix ocBimHix piBHiB
обuраюmься з перелiку проекту TUNING: :

1.Здатнiсть до абстрактного мислення, аналiзу та синтезу.
2.Здатнiсть з астосовувати знання у практичних ситуацiях.
3.Здатнiсть планрати та управJuIти часом.
4.Знання та розlмiння предметIIоi областi та розlмiння

професiйноi дiяльностi.
5.Здатнiсть спiлкуватися державною мовою як усно, так i

Ё
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та lноземними мовами;
. математичнакомпетентнiсть;
. компетентностi угалузi природштIих н&ук, технiки i технологiй;
о iнновацiйнiсть;
о екологitlнакомпетентнiсть;
. iнформацiйно-комунiкацiйна компетентнiсть;
. навчаннjI вIIродовж жит,гя;
. громадцнськi та соцiа-rrьнi компетентностi, повоязанi з iдеями

демократii, спразедливостi, piBнocTi, прав людини, добробуту та
здорового способу життя, з усвiдомлеЕням рiвних прав i
можливостей;

. культ)raрна компетентнiсть;

. пiдприемливiсть та фiнансова грамотнiсть;
о iншi компетентностi, передбаченi стандартом освiти.
Перелiк загальних компетентностей корелюеться з описом

вiдповiдного квалiфiкацiйного рiвня Нацiональноi рамки квалiфiкацiй.
Перелiк загЕIльних кOмпетентностей мае мiстити 5-15

компетентностей з врахуванняшr рiвня освiти.
Стандарт мае перод бачжи встаЕовлеIIня додаткових обов'язкових

комIIетентностей вЦповiдно до вимог професiйних стt}ндартiв для
ocBiTHix програм, що передбачають надання вiдповiдноi професiйноi
ква_тliфiкацii таlабо спрямованi на пiдготовку фахiвцiв для реryльованих
професiй.

,Що обовПязкових загальних компетентностей освiтнього ступеня
бакалавра Еалежать:

- оволодiння основаtuи правових знань, здатнiсть решiзувати cBoi
права i обов'язки як Iшена суспiльства, усвiдомшовати цiнностi
громадянського (вiльного демократичного) суспiльства та необхiднiсть
його ста.rrого розвитку, верховенства права, прав i свобод людини i
громадянина в YKpaiHi;

- оволодiнIuI основами галузевоi економiки та пiдприемництва;
- дотримаЕII;I та викоЕання вимог охорони працi, промисловоi i

пожежноi безпеки, виробничоТ спнiтарii;
- оволодiнIuI основами iнформацiйних технологiй;
- оволодiннll основаI\[и прчtвил дорожнього руху;
- здатнiсть зберiгати та примножувати моральнi, культурнi, HayKoBi

цiнностi i досягнення суспiльства на ocнoBi розумiння icTopiТ та
закономiрностей розвитку предметноi областi, Гi мiсця у загальнiй
системi знань про природу i суспiльство та у розвитку суспiльства,
технiки i те нологiй, використоврати рiзнi види та форми руховоi
.жтивностi для активного вiдпочинку та веденшI здорового способу
життя.

Iншi заzальнi колrпеmенmносmi dлtя Bcix ocBimHix piBHiB
обuраюmься з перелiкl проекту TUNING::

1.Здатнiсть до абстрактного мисленнjI, ана_пiзу та синтезу.
2.Здатнiсть застосовувати знаннrI у практиtших ситуацiях.
3.Здатнiсть планувати та управJIяти часом.
4.Знання та розумiння пред{етIIоi областi та розумiння

професiйноi дiяльностi.
5.Здатнiсть спiлкуватися державною мовою як усно, тiж i

ý
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письмово.
6. Здатнiсть спiлкуватися iноземною мовою.
7.Навички використання iнформацiйних i комунiкацiйних

технологiй.
8. Здатнiсть проведення дослiджень на вiдповiдному piBHi.
9. Здатнiсть вчитися i оволодiвати суIIасними знЕlннJIми.

10.Здатнiсть до пошуку, оброблення та аналiзу iнформацii з рiзних
джерел.

1 1. Здатнiсть бути критиtlним i самокритичЕим.
12.Здатнiсть до адЕштацii та дii в новiй ситуацiТ.
1 З.Здатнiсть генерувати HoBi iдеi (креативнiсть).
1 4.Вмiння виlIвJuIти, ставити та вирiшувати проблеми.
1 5.Здатнiсть приймати обlрунтованi рiшення.
16. Здатнiсть прztlцовати в командi.
1 7. Нави.пси мiжособистiсноi взаемодii.
1 8. Здатцiсть мотивувати шодей та рухатися до спiльноi мети.
19.Здатнiсть спiлкуватися з представникЕlми iнших професiйних

груп рiзного рiвня Ф експертами з iшших гаlryзей знань/видiв
економiчноi дiяльностi).

20. Щiнуваннj{ та повага рiзноманiтностi та мультикультурностi.
21. Здатнiсть працювати в мiжнародному KoHTeKcTi.
22. Здатнiсть працювати автономно.
2З. Здатнiсть розробляти та уlrравJшти проектzlп,lи.

24. Навики здiйснення безпечпоi дiяльностi.
25. Здатнiсть виявJuIти iнiцiативу та пiдприемливiсть.
26.Здатнiсть дiяти на ocнoBi етиtIних MipKyBaHb (мотивiв).
27.Здатнiсть оцiнювати та забезпочувати якiсть виконувt}них робiт.
28.Визначенiсть i наполегливiсть щодо поставлених завдЕIнь i взятих

обов'язкiв.
29. ПрагненшI до збереження нчlвколицIнього середовища.
З0. Здатнiсть дiяти соцiально вiдповiдально та свiдомо.
31. Здатнiсть усвiдомлювати piBHi можливостi та гендернi проблеми.
Названий перелiк е вiдкритим i може буги доповнений iншими

l

| КОМПеТеНТНОСТЯМИ.

Спецiальнi
(фаховiо

предметнi)
компетентностl

Перелiк рекомендованих спецiальних (фахових, предметних
компетентностей корелюе з описом вiдповiдного
квалiфiкацiйного рiвня Нацiональноi рамки квалiфiкацiй.

OpieHToBHa кiлькiсть спецiалrrьних компетентностей, як прчtвило, Ее
перевищуе 10-20 компетентностей з урахуванням рiвня освiти.

РекомdндоваЕим е вибiр спецiальних (фахових, предметних)
компетентЕостей з перелiкiв проекту TUNING (якi, проте, не е

вичерпними).
Стандарт мае передбачати встановлення додаткових обов'язкових

комIrетентностей вiдповiдно до вимог професiйних стандартiв дrrя

ocBiTHix програNI, що передбачають надання вiдповiдноi професiйноi
квалiфiкацii таlабо сlrрямованi на пiдготовку фахiвцiв для реryльованих
професiй.

Зqуваuсення. Спещiальнi (фаховi, преdмеmнi) компеmенmносmi вuwlаdач

dобuрае lx сmайdарmiв професiйноi ocBimu mа повноi заzальноt сереdньоi освimu.
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Компоненти формування ключових компетентностей

JYs

з/п
Ключовi

колипеmенmносmi компоненmu

1 Спiлкування державною
(i рiдною у разi
вiдмiнностi) мовами

Улtiння: усно i письмово висловJIювати il тлумачити поняття,
думки, почуття, факти та погJuIди (через слуханнrI, говорiння,
читаншI, письмо, застосування мультимедiйних засобiв),
ставити запитаннrI i розпiзнавати проблему, мiркувати, робити
висIIовки на ocHoBi iнформацii, поданоi в рiзних формах;
розумiти, пояснювати i перетворювати тексти предметних
завдЕlнь (усно i письмово), грамотно висловдюватися рiдною
мовою; доречно та коректно вживати в MoBлeHHi термiнологiю
навчальноi дисциплiни, чiтко, лаконi.шrо та зрозумiло
формулювати думку, аргументувати, доводити правильнiсть
тверджень; поповнювати свiй словниковий запас.
Сmавлення., розумiння вЕlжливостi чiтких та лаконiчних
формулювань, ролi ефективного спiлкрання.
Навчальнi ресурсu: означення понrIть, формуlповання
властивостей, обгрунтрання положень, розв'язування
предметних завдань, здатнiсть реагувати мовними засобапrи на
повний сtIектр соцiальних i культурних явищ у навчаннi, на
роботi, вдома, у вiльний час.

2 Спiлкування iноземними
мовами.

Улtiння: належно розумiти висловлене iноземною мовою, усЕоi письмово висловлювати i т.ггупrачити поняття, думки,
почуття, факти та погJuIди (через сJýD(ання, говорiння, читаннrI
i письмо) у широкому дiапазонi соцiальних i культурЕих
KoHTeKcTiB, спiлкуватися iноземною мовою з використчlнням
предметних понять i найуживанiших TepMiHiB; ставити
запитання, формуrшовати проблему; зiстаыrяти TepMiH
навчЕ}льноТ дисциплiни чи буквене позЕаченнrI з його
походженням з iноземноТ мови, rrрiшильно використовувати
предметнi термiни в повсякденному життi.
Сmавлення., усвiдомленIuI важJIивостi вивчення iноземних мов
для розумiння TepMiHiB та позначень навчальЕоi дисциплiни,
пошуку iнформацii в iншомовних джерелilх.
Навчальнi ресурсu: тексти iноземною мовою з використанням
даних та TepMiHiB навчальноi дисциплiни, умiння
посередницькоi дiяльностi та мiжкультурного спiлкування.

aJ математична
компетентнiсть.

Умiння: застосовувати математичнi (числовi та геометричнi)
методи для вирiшення прикладних завдань у рiзних сферах

a.
дlяльност1. 5датнrсть до розумlння 1 використання простих
математичних моделей. Умiння будувати TaKi моделi для
вирiшення проблем, оперувати числовою' iнформацiею,
геометричними об'сктами на площинi та в просторi;
встановлювати вiдношення мiж реальними об'ектами
навколишньоi дiйсностi (природними, культурними,
технiчними тощо); розв'язувати задачi, зокрема прЕlктичного
змiсту; будувати i дослiджувати найпростiшi математичнi
моделi реальних об'ектiв, процесiв i явищ, iнтерпретувати та
оцiнювати результати; прогнозрати в KoHTeKcTi навчzlльних та
прчtктичних задач навч€lльноi дисциплiни; використовувати

i
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JYs

з/п
Ключовi

коI}4пеmенmносmi колlпоненmu

математичн1 методи у життевих ситуацшх.
Сmавлення., усвiдомлення значення математики дJIя
повноцiнного }киття в сгIасному суспiльствi, розвитку
технологiчного, економiчного i оборонного потенцiалу
держави, успiшного вивчення iнших дисциплiн.
Навча.ltьнi ресурса., культура логiчного i алгоритмiчного
мисленЕя, розв'язування предметних задач засобами
математики, зокрема таких, що моделюютьflеа-пьнi житгевi
ситуацii.

4 OcHoBHi компетентностi
у природничих науках i
технологiях.

Умiння: застосовувати науковий метод, спостерiгати,
аналiзувати, формулювати гiпотези, збирати данi, проводити
експерименти, аналiзувати результати. розпiзнавати проблеми,
що виникають у довкiллi i якi можна розв'язати засобаlrли
навчаJIьноТ дисциплiни; будувати та дослiджувати природнi
явища i процеси.
Сmавлення., усвiдомлеЕня важJIивостi гrредмету в науцi,
технiцi та технологiях.
Навчальнi ресурса: наукове розумiння природи i суrасних
технологiй, а також здатнiсть застосовувати його в практичнй
дiяльностi, скJIадання описiв (графiкiв та дiагршл), якi
iлюструють функцiональнi зitлежностi результатiв впливу
rподськоi дiяльностi на природу.

5 Iнформацiйно-цифрова
компетентнiсть

Умiнttя: структурувати данi; дiяти за чrлгоритмом та скJIадати
t}лгоритми; визначати достатнiсть даних дJuI розв'язаяtrя
предметних завдань; знаходити iнформацiю та оцiнювати iT

достовiрнiсть; обгрунтовувати iстиннiсть положень i
тверджень, впевнено, а водночас критично застосовувати
iнформацiйно- комlттiкацiйнi технологiТ (IKT) дJuI створення,
пошуку, обробки, обмiну iнформацiею на роботi, в публiчному
просторi та приватному спiлкуваннi.
Сmавлення; критичне осмислення iнформацii та джерел ii
отримання; усвiдомленшI важJIивостi IKT для ефективного
вирiшення завдань навчаJIьIIоТ дисциплiни, розуплiння етики
роботи з iнформацiею (авторське право, iнтелекryальна
власнiсть тощо).
навчальнi р есур с u : iнформацiйна й медiа-граллотнiсть, основи
прогр€lN{ування, алгоритмiчне мисленшI, робота з базшли
даних, навиIIки безпеки в IHTepHeTi та. кiбербезпецi,
вiзуалiзацiя дtlних; побудова графiкiв та дiагралл, статиститша
обробка даних, онлайн-навчання та iH. за допомогою
програмних засобiв.

6 Умiння втIитися
впродовж життя

Умiння:, набуття нових BMiHb i навичок, органiзацiТ освiтнього
процесу (власного i колективного), зокрема через ефективне
KepyBaHHrI ресурсаI\,Iи та iнформацiйними потокЕlп4и, вмiння
визначати мету навч€Iльноi дiяльностi, вiдбирати iT

застосовувати rrотрiбнi знаЕIlя та способи дiяльностi дJIя
досягнення цiеi мети; органiзовувати та плчlнувати свою
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з/п

Ключовi
компеmенmносmi компоненmа

навчалъну дiялънiстъ; модепювати впаспу освiтню траекторiю,
ана-rriзувати, контролювати, коригувати та оцiнювати
результати своеi навча-тrьноi дiяльностi; доводити правильнiсть
власного судження або визнавати помилковiсть.
Сmавлення., усвiдомлен}ul власних ocBiTHix потреб та цiнностi
нових знilнь i BMiHb; зацiкавленiсть у пiзнаннi cBiTy; розумiння
важливостi вчитися впродовж життя; _прагненнrI до
вдосконt}леншI результатiв своеТ дiяльностii
Навчальнi р есур с u : моделювання власноi ocBiTHboT TpaeKTopii;
статиститIна iнформацiя, здатнiсть до пошуку та засвоення
нових знtlнь.

7 Iнiцiативнiсть i
пiдприемливiсть

Уtпiння: генерувати HoBi iдеi й iнiцiативи та втiлювати ix у
життя з метою пiдвищення як власного соцiального статусу та
добробуту, так i розвитку суспiльства i держави. Вмiння рацiо-
нttльно вести себе як споживач, ефективно використоврати
iндивiдуальнi заощадження, приймати доцiльнi рiшення у
сферi зайнятостi, фiнансiв тощо, вмiння вирiшувати житгевi
проблеми, ана_тliзувати, прогнозувати, )DGtlлювати оптимальнi
рiшення; використовувати критерii рацiональностi,
практичностi, ефективностi та точностi, з метою вибору
найкращого рiшення; аргументувати та захищати свою
позицiю, дискуtувати; використовувати рiзнi стратегii,
шукilючи оптимчlльних способiв розв'язання життевого
завдаЕня.
Сmавлення., iнiцiативнiсть, вiдповiдаьнiсть, упевненiсть у
собi; переконанiсть, що успiх команди - це й особистий успiх;
позитивне оцiнювання та пiдтримка конструктивних iдей
iнших.
Навчаltьнi ресурса., предметнi заздання пiдприемницького
змiсry (оптимiзацiйнi задачi).

8 Соцiальна та
громадянська
компетентностi

Улуtiння: умiння працювати з iншими на результат,
попереджати i розв'язувати конфлiкти, досягати компромiсiв,
висловлювати власну думку, слухати i чути iнших, оцiнювати
аргументи та змiнювати думку на ocHoBi доказiв;
аргументувати та вiдстоювати свою позицiю; )DGаJIювати
аргументоваrri рiшення в життевих ситуацiях; спiвпрацювати в
командi, видiляти та виконувати вJIасну роль в команднiй

rроботi; аналiзувати власну економiчну ситуацiю, родинний
бюджет; орiснтуватися в широкому колi послуг i ToBapiB на
ocHoBi чiтких критерiiв, робити споживчий вцбiр.
Сmавлення., ощадливiсть i помiркованiсть; piBHe ставлення до
iнших незалежно вiд cTaTKiB, соцiа-rrьного походження;
вiдповiдальнiсть за спiльну справу; н€lлаштоваЕiсть на логiчне
обгрунтування позицii без передчасного шереходу до
висновкiв; повага до прав людини, активна шозицiя щодо
боротьби iз дискримiнацiсю.
Навчаlльнi ресурса: вирiшення проблем соцiа-rrьного змiсту,
yci форми поведiнки, якi потрiбнi дJuI ефективноi та
конструктивноi )"racTi у громадському життi, в ciM'i, на роботi,

a
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з/п

Ключовi
кол|пеmенmносmi колtпоненmа

9 обiзнанiсть та
самовираженЕя у сферi
культури

Улwiння: здатнiсть розумiти твори мистецтвq формувати
власнi мистецькi смаки, саrrлостiйно виражати iдеi, досвiд та
почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентнiсть
передбачае \
Сmавлення., усвiдомлення взаемозв'язку тредмеiа та культури
на прикладах з архiтектури, живопису, музики та iH.;

розумiння важJIивостi внеску вчених у загальносвiтову
культуру.
Навчальнi ресурсu: глибоке розумiння власноi нацiона-тrьноi
iдентичностi як пiдqрунтя вiдкритого ставлення та поваги до
розмаiття культурного вираження iнших.

10 Екологiчна гр€lп{отнiсть i
здорове життя.

Улtiння: розумно та рацiонально користуватися природними
pecypctllvIи в ptlN.{Kax стаJIого розвитку, ycBi- домлення ролi
навколишнього середовища для життя i здоров'я людини,
здатнiсть i бажання дотримуватися здорового способу життя,
аналiзувати i критично оцiнювати соцiа-llьно-економiчнi подii в
державi; врtlховувати правовi, етичнi, екологiчнi i соцiальнi
наслiдки рiшень; розпiзнавати, як iнтерпретацii результатiв
вирiшення проблем можугь буr" використанi для
манiпулювання.
Сmшвлення., усвiдомлення взасмозв'язку навчальноТ
дисциплiни та екологii на ocHoBi статистичних даних; ощадне
та бережливе вiдношення до природних pec}pciB, чистоти
довкiлля та дотримання санiтарних норм побуту; розгляд
порiвняльноi характеристики щодо вибору здорового способу
життя; вJIасна думка та позицiя до зловживчlIIь алкоголю,
нiкотинутощо.
Навчальнi ресурса., навчальнi проекти, задачi соцiа;rьно-
економi.плого, екологiчного змiсту; завдання, якi сприлоть
усвiдомленню цiнностi здорового способу життя.

t
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lоdаmок 5
(Н а вч ал ь н о - л4 еm о d uчн е з а б езп еч ення л е кцiйн о е о (m е ор еmuчн о zо) з аняmmя)

Навчальна лекцiя - це лоеiчно заверurенuй, науково обтрунmованuй mа
сuсmеJйаmuзованuй вuклаd певноzо Hayчolozo або науково-меmоduчноzо пumання,
1цо супровоduсу€mься презенmацiею, iлюсmрованuй засобамu наочносmi mа за
лложлuвiсmю d еlwонсmрацiею d о слidiв.

Лекцiя е одним iз основних видiв навч€tIIьних занять i фо}м навчання у
вищiй" школi. Такий вид занrIтъ сприяе формуванню у студентiв основи знаЕь з
певноi науковоi галузi, а також визначае напрямок, основний змiст i характер iнших
фор, навч€Llrьних занять та самостiйноi роботи студентiв з вiдповiдноi навчальноi
дисциплiни.

Навчально-методичний комплекс
лекцiйного заняття складае:

1. Робоча навч€lJIьна програма з дисциплiни.
2. Календарно-тематичний план.
3. Методична розробка лекцii (лекцiйний матерiал, розгJuIнутий та

затвердж ений на засiданнi цикловоi (пр едметноi) KoMicii).
4. Началъно-методичнi матерiали длязабезпечення кожного етапу заняття.

oPI €н тов нл схЕмл сюrлдлння
мЕтодичноi розроБки лЕкцIi

Тема лекцii.. .

Кiлькiсть навчальних годин: 2.
Вiддiлення, курс: ...
1. Науково-методичне обгрунryвання теми: даеться науково-методичне

обцрунтування aKTy€LлbHocTi теми, значеннrI Ti у майбутнiй професiйнiй дiяльностi,
наводяться данi, що спрямованi на формування позитивноТ мотивацii щодо
вивчеЕня теми лекцii.

2. Навчальнi цiлi лекцii формулюються з визначеншIм piBHiB абстракцiI у
викладаннi лекцiйного матерiалry (В);

I piBeHb абсmракцii * опuсовuй: ллаmерiал вuклаdаеmься на piBHi опuсу
зовнiu.,tнiх ознак, якосmей, muх явlл1,14, процесiв, об'екmiв, lцо вuвчаюmься;

II piBeHb абсmракцil - аналimuко-сuнmеmuчнuЙ: лtаmерiал вuклаdаеmься на
piBHi аналiзу прuчuнно-наслidкавuх зв'язкiв, кiлькiснuх узаzсtльненttх спiввidноurень у
пояс н енн i прuр о d u явul.t4, о б' екmi в, пр оце с i в ;

III piBeHb абсmракцii сuсmеJчlно-mеореmuчнuЙ: вuклаdення маmерiалу
зdiйснюеmься на ocHoBi сучаснuх mеорiЙ, tцо розкрuваюmь сuсmемнi
законопtiрносmi;

Ir piBeHb абсmракцii концепmусulьно-проzносmuчнuЙ: ллаmерiал
вuклаdаеmься проблеJино в л4еэtссlх HoBulx концепцiй, idей, на проzносmuчнол/rу piBHi,
1цо dозволяе л,tоdелюваmu fulоэtслuвuй поdальu,tuй розвumок ц1,1х явulц, об'екmiв,
процесiв.

Формулюючи навчальнi цiлi необхiдно вк€вувати запланований piBeHb
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абстракцiТ (Р), наприклад :

Визначити ..., охарактеризувати ... B:I, ,.Щати порiвняльний аналiз ... Р:II,
Розкрити на ocнoBi системного пiдходу закономiрностi, висвiтлити теорiю... B:III,
Розкрити концептуальнi положення, визначити перспективи розвитку ... P:IV.

3. Щiлi розвитку особистостi майбутнього фахiвця (виховнi цiлi) а
Актуальнi аспекти: деонтологiчний, екологiчний, правовий, професiйноi

вiдповiдалъностi, психологiчний, етичний, патрiотичний, економiчний та iH.
4. Компетентностiо що формуються пiд час зацяття: --\, iнтегрЕtльна:...

загальнi та ключовi компетентностi:
спецiальнi (фаховi, предметнi) компетентностi ...

5. Мiяqдисциплiнарнаiнтеграцiя(пререквiзити).

fасцuплiнu Знаmu Вмimu
1 . Попереднi (забезпечуючi) дисциплiни
2. Наступнi дисциплiни, Ti що
забезпечуються
3. Внутрiшньо-предметна iнтеграцiя (мiж
темами даноi дисциплiни)

6. План та органiзацiйна структура лекцii'.
I. Пidzоmовчuй еmап (5% часу). ВизначеннrI актуальностi теми, навч€шьних

цiлей лекцiТ, мотивацiТ навчання та типу лекцii (вступна лекцiя, тематична лекцiя,
клiнiчна лекцiя, проблемна лекцiя ("" з елементами проблемностi),
мiждисциплiнарна лекцiя, оглядова лекцiя, узагапьнююча лекцiя-бесiда, лекцiя iз
застосуванням наочностi).

II. Основнuй еmап (90% чаф.
Викладення лекцiйного матерiалу за планом з розумiнням навчzшьних

цiлей кожного етаtý/:
1.

2.
tJ.

4.

5.

6. I

7. ...

Заувасюення. На цьому етапi обов'язкове використання засобiв активiзацii
сryдентiв, матерiалiв методичного забезпечеЕнrI (питання, проблемнi сиryацii,
задачi, засоби наочностi: хворий, обладнання, IKT, навч€uIьна лiтераryра, завдання).

IIL Заключнuй еmап (пidсумкu) (5% часу):
1. Резюме лекцii, загальнi висновки.
2. Вiдповiдi на можливi запитання.
З. Завдання дJuI самопiдготовки студентiв (навчutпъна лiтература,
. завданнrI, питання, iнформацiйнi ресурси).

a
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7. Змiст лекцiйного матерiалу:
а) розгорнутий конспект змiсry теми; ?

б) структурно-логiчна схема змiсту теми;
в) глосарiй (словник TepMiHiB - упорядкований перелiк спецiальних TepMiHiB,

змiст яких вимагае пояснення, Що зустрiчаються в TeKcTi матерiалiв занятгя);
Mamepialtu акmuвiзацit сmуdенmiв: _\
питання, задачi, проблемнi ситуацii, матерiа-гlи лекцiйного конц)олю,.a

lлюстративнi матерiали, iнформацiйнi ресурси i т.п.
Маmерiалu dля с аtwопid еоmо вкu сmуd eHmiB :
а) по TeMi, що викJIадена в лекцii (лiтература, iнформацiйнi ресурси, питаннrI,

завдання);
б) по TeMi насryпноIлекцii (лiтераryра, перелiк основних питанъ).
8. Лiтература:

1. навчальна (основна i додаткова);
2. наукова;
3. методична;
4. iнформацiйнi ресурси.

9. Iнформацiйнi ресурси ...

I
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,Щоdаmок 6
(Навчально-л4еmоduчне забезпечення пракmuчноzо (коллбiнованоео) заняmmя)

Пракmачне lаняmmя - це форл,tа навчсLпьноzо заняmmя, на якоfuIу вuклаdач
орzанiзовуе DеmальнuЙ розеляD сmуdенmал,tu окрел4Ltх mеореmuчнuх полоэrcень
навчсtльноt duсцuплiнu mа форл,tуе вмiння i навuчкu tx пракmuчно?о засmосування
l,l,lJlяхоJи iнduвidуальноzо въtконання сmуdенmамu робim, вidповidнр do вuзначенuх
завdань. 

-t'\

'основна дидактична мета практичЕого заняття - розширеннrI, поглиблення й
деталiзацiя наукових знанъ, отриманих студентами на лекцiях та в процесi
самостiЙноi роботи i спрямованих на пiдвищення рiвня засвоенЕя навч€lпьного
MaTepialry, прищепленнrI BMiHb i навичок наукового мислення та усного мовлення
студентiв.

Тематика i плани проведення практичних занятъ iз перелiком
рекомендованоТ лiтератури з€вдч}легiдь доводяться до вiдома студентiв. Перелiк тем
i змiст практичних занять визначаеться робочою навч€uIъЕою rтрограмою з
дисциплiни.

Навчально-методичний комплекс
практичного заняття склада€:

1. Робоча навч€tJIъна процрама з дисциплiни.
2. Календарно-тематичний пJIан.
3. Методична розробка практичного заняття.
4. Iнструкцiя до проведення практичного заняття.
5. Алгоритми практичних навичок.
6.,Щидактичний матерiал.
7. Матерiали контроJIю знань студентiв (тести, набiр завдань рiзного рiвня

скJIадностi, комп'ютернi контролюючi програми).

oPI €IIтов нл схЕмл сюrАдлI{ня
мЕтодичноi розроБки прлктичного злняття

Тема...
Кiлькiсть навчальних fодин: ...
Вiддiлення, курс: ... t

1. Акryальнiсть теми: ...
2. Навчальнi цiлi заняття (з вказiвкою рiвня засвоення, що плануеться):

Ознайо*tumuсц маmu уяву про... ("J)
Знаmu, засвоtmu.... (oJD
Оволоdimu навllчксIJиll...., mехнiкою вuконання.... @aID
Оволоdimu вмiнняtпu або вмimu.... обсmеuсumu, diаzносmуваmu, провесmu

duференцiйну diаzносmuку. Вuзначumu план лiкування, наdаmu невidклаdну
dопоtwоzу, dослidumu mоlцо.... (аJП)

Розвuваrпu mворчi зdiбносmi в процесi (розв'язування ситуацiйних задач,
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лабораторного дослiдженшI проблемних питань...) ... (o-IV)
3. I\iлi розвитку особиетостi (вшховпi цiлi) ...

спрямованi на формування професiйно-значимоi пiдструктури особистостi
майбутнЬого фахiвця. АкТуальнi аспекти: деоЕтологiчний, екологiчний, правовий,
професiЙноi вiдпОвiдальнОстi, псиХологiчнИй, психОтерапевтичний, патрiотичний,
ЗДОРОВ'ЯЗберiгаючиЙ, формування життевих компетентностей та iншi.

4. Компетентностi, що формуються пiд час заняття:
iнтегралъна: ...

"загалънi та кrпочовi компетентностi:
спецiальнi (фаховi, предметнi) компетентностi ...

fасцаплiна Знаmа Вмimu
1 . Попереднi (забезпечуючi) дисциплiни
2. Наступнi дисциплiни, Ti що забезпечуються

3. Внутрiшнъо-предметна iнтеграцiя (мiж
темами даноi дисциплiни)
6. Змiст теми заняття.

Може бути поданий:
о розгорнутим текстом змiсту теми;
о тезисним викJIаданням змiсту;
. структурно-логiчною схемою змiсту теми.

7. План та органiзацiйна структура практичного заняття:
I. Пidzоmовчuй еmап (20 % часу).

1. Органiзацiйнi зЕlходи.
2. ВизначенIuI актуальностi теми, окреслеЕня навч€шъних цiлей та

мотивацii навчання.
3. Контроль вхiдного рiвня знань, yMiHb та навичок.

Зауваэюення. На цьому етапi здебiльшого використовують методи контролю
Та НаВчання: iндивiдуальне усне та письмове опитування, фронтальне опитуваннrI,
тестовий контроль, розв'язування типових сиryацiйних задач i т.д.

II. Основнuй еmап (б0 % часу).
Формування професiйних BMiHb та навичок (даеться перелiк основних

практичних завдань) вiдповiднч до поставленоi мети.
З ау в аэtс ення. На цьому етапi використовуютъ :

1. Методи контролю: контрольна робота, самостiйна робота, тестовий
контроль, контролюючий зрiз, захист проектiв.

2. навчання: слoBecHi, наочнi, практичнi, репродуктивнi,
продуктивнi (метод проблемного викладу, евристичний,
дослiдницький), проблемно-пошуковi, iндуктивнi, дедуктивнi,
самостiйна робота, метод складноi цiлi, метод вибору, метод
укрупненЕя блокiв, метод випередження, метод самоаналiзу та
колективноi творчостi, метод iндивiдуалiзованого застосуванIuI

,

зб
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програм з€lJIежно вiд особливостей студента та iH.
III. Заключнuй еmап (пidсумкu) (20 % час):

1. Контроль та корекцiя рiвня професiйних BMiHb та ЕавиIIок.
2. ПiДВеДеННЯ ПiДСУмкiв заняття (теоретичного, практичного,

органiзацiйного).
3. Щомашне завдання.
4. Лiтераryра (основна i додаткова по TeMi).
5. Iнформацiйнi ресурси.

8. Матерiали методичцого забезпечення заняття.
1. Маmерiалu конmролю dля пidzоmовчоzо еmапу заняmmя: пumання,

заdачi, TecToBi завдання, набiр завдань рiзного рiвня складностi, комп'ютернi
контролюючi програми та iнше.

2. Маmерiалu меmоduчноlо забезпечення основно?о еmапу заняmmяz
професiйнi а_trгоритми (opieHToBHi карти) для формування практичних навичок та
вмiнъ, навч€Iпьнi задачi, iнструкцiТ щодо проведення заIUIття, конспект вiдповiдноТ
лекцii, схеми, таблицi, iнструктивно-методичнi картки, алгоритми практичних
НаВИIIОК, ПИТаННrI, ТеСТИ, ЗаВДаННrI, СИryаЦiЙНi задачi; глосарiй (словник TepMiHiB _
упорядкований перелiк спецiальних TepMiHiB, змiст яких вимагае поясненнrI, що
зустрiчаються в TeKcTi матерiалiв заняття).

3. Маmерiалu конmролю dля закпючноzо еmапу: пакети конц)ольних
завдань, що мiстять задачi, завдання, тести.

4. Mamepialtu меmоduчноZо забезпечення саlwопidzоmовкu сmуdенmiв:
opieHToBHi карти для органiзацiт самостiйноi роботи студентiв з навчutльною
лiтературою, список основноi i додатковоi лiтератури, рекомендованоi сryдентам
вiдповiдно до теми заняття.

9. Лiтература:
а) навчальна (основна i додаткова);
б) наукова;
в) методична.

10. Iнформацiйнi ресурси ...

t
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lоdаmок 7
(Н а в чал ь н о -м е m о Оuч н е з а б езп еч ен ня с ем i н ар с ько z о з аняmmя)

CeMiHapcbKe lаняmmя вud навчаJIьно?о заняmmя, На якоJиу вuклаdач
орzанiзовуе обzоворення сmуdенmаJvlu пumань з попереdньо вuзначенllх робочою$овчсrльн ою пр о"р ONL ою m е Jй.

_ Семiнарсъкi занrIття проводяться у формi бесiди, рецензування та
обговорення рефератiв i доповiдей, дискусiй.

Навчально-методичний комплекс
семiнарського заняття склада€:

1. Робоча навч€lJIьна програNIа з дисциплiни.2. Календарно-тематичнийплан.
з. Методичнарозробка семiнарського занrIття.4. Матерiали до аудиторноiроботи сryдентiв.5. IнструкТивно-меТодичнi матерiали длясемiнарського заняття.6, Матерiали самоконтролю (тести, задачi, структурно-логiчнi схеми,

класифiкацiйнi таблицi, графи, iHTepHeT ресурси тощо).
7. ПерелiК основноТ та додаТковоi лiтератури, необхiдноi для пiдготовки

до ceMiHapy.

oPI €н тов нл схЕ мл сюIлдлння мЕ тодиtIних р оз р оБ ок
СЕМIНЛРСЪКИХ ЗЛНЯТЪ

Тема ...
Кiлькiсть навчальних годин: ...
Вiддiлення, курс: ...
1. Акryальнiсть теми: ...

2. Навчальнi цiлi:
Знати, засвоТти. .. ("-ID
Вмiти, оволодiти... (а-IП)
Ву!ти дослiджувати, творчо вирiшувати ... (a-Il)

З. Щiлi розвитку особливостi майбутнього фахiвця (виховнi) .

4. Компетентностi, що формуються пiд час заняття:
штегр€tльна:...
загальнi та ключовi компетентностi: ..

спецiальнi (фаховi, предметнi) компетентностi ...
5. Мiяqдисциплiнарна iнтеграцiя (пререквiзити).

s
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fuсцаплiна 3наmu Вмimu
1 . Попереднi (забезпечуючi) дисциплiни
2. Наступнi дисциплiни, Ti що забезпечуються

3. Внутрiшнъо-предметна iнтеграцiя (мiж
темами даноТ дисциплiни)

б. Змiст теми семiнарського заняття
" Може подаватися у виглядi розгорнутого змiсту, структурно-логiчноi схеми

теми, в тезисному BapiaHTi.
7. План та органiзацiйна структура семiнарського заняття.
I. Пidzоmовчuй еmап (5 % часу).

1. Органiзацiйнi заходи.
2. Визначення aKTyEtлbHocTi теми, окреслення навч€lльних цiлей, мотивацiТ

навчаннrI та тиtý/ ceMiHapy (проблемний ceMiHap, мiждисциплiнарний
ceMiHap, семiнар-Дискусiя, семiнар-конференцiя, ceMiHap по обмiну
досвiдом, узагальнюючий ceMiHap, ceMiHap вiдтворення теоретичних
знань).

II. Основнuй еmап (75-90 % часу).
Аналiз та узагаJIьЕенЕя теоретичного матерiалу за планом:

1.

2.
-lJ.

4.
5.

зауваэюення. На цьому етапi обов'язкове передбачення використаннrI
засобiв активiзацii пiзнава-гrъноi дiяльностi студентiв, матерiалiв 1a.rод"r"о.о
забезпечення (проблемнi теоретичнi питання, ситуацii, завдання, задачi,
мiждисциплiнарнi IIитання, завдання, навчальнi проблеми, доповiдi студентiв,
захист проектiв, реферати, звiти, класифiкацiйнi таблицi, iнформацiйнi iаблицi,
РеЗУЛЬТаТИ ДйфеРеНЦiЙНОi Дiагностики, структурно-логiчнi схеми, питаннrI II р.,
завдання III р., задачi III р., тести II р.).

III. ЗаключнuЙ еmап (пidсуллкu) (5-20 %о часу):
1. Пiдведення пiдсумкiв занrIття.
2. Щомашне завданця.
3. Лiтература (основна i додаткова).
4. Iнформацiйнi ресурси.

заувасlсення. На цьому етапi бажано ознайомити студентiв з планом теми
наступного ceMiHapy, лiтераryрою, надати MaTepi али самоконтролю.

8. Матерiали методичного забезпечення семiнарського заняття.
l.маmерiалu Jvrеmоduчноео забезпечення ocшoлHozo еmапу ceлtiHapcbkozo

заняmmя:
. план ceMiHapy;
. лiт€ратура (навчалъна, наукова);

зg
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2.
a
J.

4.

' проблеми, питаннrI, завдання, задачi, тести, схеми, теми проектiв i т.п.
вiдповiдно до типу ceMiHapy.

. Маmерiалu меmоduчноео забезпечення заключно2о еrцапу селtiнарськоZо
заняmmя:

. план теми Еаступного ceMiHapy;

. теми рефератiв та доповiдей, проектiв;

. лiтерат)Фа: навч€lJIъна,наукова;

. iнформацiйнiресурси.

. матерi€tпи для самоконтролю студентiв (питання, тести, задачi,
структурно-логiчнi схеми, класифiкацiйнi таблицi, графи, iнформацiйнi
ресурси тощо).

Сl"тасний ceMiHap, на вiдмiну вiд кJIасичного, що бу" спрямований на
вiдтворення, аналiз та узагальнення теоретичноJо матерiалу, набувае нових
властивостей, що вiдповiдають вимогам часу. його оaоъrr""остями е значне
пiдвищення рiвня проблемностi, мiждисциплiнарностi, широке використаннrI
вiдповiдного задачного матерiалу, а також методi" ,"ор"ого пошу*у, .rрЪблемноi
бесiди, дискусii, конференцii, що сприrIють формуванню компетентностей,
РОЗВИТКУ ГНУЧНОГО, КРИТИЧНОГО, ПРОГНОСТИЧНОГО МИСЛеННЯ Майбутнiх фахiвцiв та ix
вмlнъ вирiшувати HoBi гrроблеми сrlасноi медичноi / фармацевтичноi практики.

9. Лiтература:
1. навч€tльна (основна i додаткова);

наукова;
методична;
iнформацiйнi ресурси.

t
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,Щоdаmок В
(Н а в ч альн о -л4 еm о d uчн е з а б ез пе ч ення с ал,t о с miйн ot р о б о mu сmу d eHmi в)

саlwосmiйна робоmа сmуdенmiв (срс) е скJIадовою частиною навчальноi
дiяльностi i входитъ до складу дисциплiни в цiлому.

Салцосmiйна робоmа сmуdенmiв е обов'жков,uJи коtwпоненmопt iповинна бути
з€вначена в навчапьних програмах дисциплiни з вкЕlзiвкою теми, iT форм i засобiв
навчанIUI та наваЕтаження.

" OcHoBHi види срС потрiбно передбачити пiд час плаЕуваЕня вивчення
навчЕlльноi дисциплiни.

Розподiл часу позааудиторноi СРС роботи мае бути наступним:

fеякi з BudiB СРС Орiенmованuй розпоdiл часу СРС
Пiдготовка до практичних, лабораторних
занять 0,5 год на 1 год аудиторного часу

Вивчення тем, якi не розгjulдаються на
аудиторних заняттях

3 год на 1 год такоТ ж за обсягом
аудиторноi теми

Виконання i захист iндивiду€lJlьних
завдань 6-12 год на 1 iндивiдуальне завдання

Оволодiння практичними навиками 1 год на 1 год практичних заIuIть
Пiдготовка до пiдсумкового контролю 1 год на 30 год

Кiлькiстъ годин срС для кожноi дисциплiни регламентована навч€UIьним
планом.

Розглянемо деякi види срс, зокрема, оволодiншI практичними навиками.
такий вид роботи можна застосовувати пiд час вивченшl медико-бiологiчних

i клiнiчних дисциплiн, проте BiH вимагае необхiдного методичного забезпеченнrI,
навч€rльних програм, наявнiсть тренажерiв, а також }пIасть викладача-консультанта.

,що позааудиторноi самостiйноi роботи нЕlJIежить також виконаннrI
студентами iндивiдуr}льних завдань, робота над проектами. Ще можуть бути як

ДОВГОСТРОКОВi фОбОТа НаД ПРОеКТаМи, виконаЕнlI семестрових, курсових завданъ з
професiйно-орiентованих дисциплiн, наприкJIад, написання iсiЬрiй хвороб, збiр

гербарногО матерiалу; з суспiльних дисциплiн Huп".u"o рефератiв,
загаJIьноосвiтнiх дисциплiн -'розв'язування логiчних, економiчних ,чдu") Ъак i
поточнi завдання (повiдомленнrt, доповiдi, аналiз ефективностi ..uй.у"u"",
лiкарських препаратiв, методiв лiкуванlш).

Найбiльший час срС вiдводиться дJUI пiдготовки до практичЕих заюIть.
Адже IIрактика передбаЧае теореТичнУ пiдготовКу та освоеннЯ низкИ ПРаКТИЧН'D(
навичок, необхiдних пiд час проведеннrI дослiджень на практичному заняттi.

Що iндивiдуальноi самостiйноi роботи студентiв можна вiднести iх yracTb у
наукових, пошукових дослiдженнях з теми, яка входить до складу програми.

самостiйна робота студентiв контролюеться i оцiнюеться по закiнченню
вивчення кожнФго змiстового модуJuI / роздiлry та дисциплiни в цiлому. Пiдсумковi

4|
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TecToBi та контролънi завдаЕнrI повиннi охоплювати матерiал, який виносився як на
аудиторнi заняття, так i на самостiйну роботу.

самостiйна робота сприяе caMoocBiTi студентiв, сулилiнному' креативному,
пiдходу до освiтнъого процесу, як збоку викладача, так i студента.

OPI€HTOBHA СХЕМА МЕТОДИtlНОi РОЗРОБКИ ДЛЯОРГАНIЗАЦIi САМОСТIЙНОi РОБОТИ СТУДЕНТIВ

Тема...
Кiлькiсть навчальних годин: ..
Вiддiлення, курс: ...

1. Актуальнiсть теми: коротко розкриваетъся професiйне значення теми,
наводятъся данi, спрямованi на формування позитивноi ЙотЪвацiТ щодо iT вивчення.

2. Навчальнi цiлi (формулюються на рiвнях засвоення):
Знати, засвоiти ... а-II
Вмiти, оволодiти навичками, вмiннями ... a-III

3. Щiлi розвитКу особливостi майбутнього фахiвця (виховнi) ...
4. Комцетентностi, Що формуються пiд час зацяття:

1нтегрЕlлъна: ...

загальнi та кJIючовi компетентностi: ...
спецiалънi (фаховi, предметнi) компетентностi ...

5. МiяqдИсциплiнарна iнтеграцiя (пререквiзити).
Базовi знаннrI, вмiння, навички, необхiднi

(мiждисциплiнарна iнтеграцiя).

6. Змiст теми.
В залежностi вiд скJIадностi теми, п новизни, H€UIBHocTi чи вiдсутностi лекцiй

та пiдручникiв по нiй, змiст мо}ке бути викJIадений у рiзних BapiaHTax:
1 ) розгорнутий, деталiзов аний текст змiсry;
2) тези змiсту теми;
3) струкryрно-логiчна схема змiсту;
4) перелiк навч€ulъноi лiтератури по TeMi;
5) Iнформацiйнi ресурси.

право вибору Tici чи iншот форми вiдображенIuI змiсту з.lлишаеться за
цикJIовою (предметною) комiсiею.

для вивчення теми

4ý

f,uсцаплiнu 3ншmu Вмimu
1. Попереднi (забезпечуючi) дисциплiни
2. Насryпнi дисциплiни, Ti що забезпечуютъся

З . Внутрiшньо-предметна iнтеграцiя (мiж
темами даноi дисциплiни)

,
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7. Рекомендована лiтераryра:
Навчальна (основна i додаткова)

8. OpieHToBHa карта для самостiйноТ роботи з лiтераryрЬю по TeMi ...

OcHoBHi завdання Вказiвкu BidnoBidi

Використання орiентовних карт у роботi з лiтературою бiльше виправдано
на молодших курсах, тобто на тому етапi навчання, коли вiдбуваеться формування
навиIIок самостiйноi роботи студентiв з лiтературою. На старших курсах TaKi
ор1eHToBHi карти можуть бути при вивченнi складних тем, наявностi проблем з
лiтературними джерелами i т.д.

9. Матерiали для самоконтролю на аудиторних заняттях та пiд час
позааудиторноi роботи :

д. Питання для самоконтролю:
1.

2.
Б. Тести для самоконтролю:

оволодiти технiкою виконаннrI навиЕIки...
провести курацiю хворсго...
провести диференdiйну дiагностику...
скJIасти план лiкування...
провести лабораторне дослiдження i т.д.

Професiйнi алгоритми (iнструкцiТ, opieHToBHi карти) щодо оволодiння навичкаI\.{и та
вмlннями

Nь
з/п

Завдання Вказiвки Примiтки

НаВчалънi задачi, тести III рiвня, завдання, що доповнюють самостiйну

a
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роботу на практичному заняття, а також довiдковi матерiали.

1 1. Матерiали позааудиторноi самостiйноi роботи.
ПризначеннrI орiентовних карт дJuI органiзацii самостiйно роботи сryдентiв

з лiтераryрою. Iнструктивнi матерiали такого роду навчають студентiв
унiверса-гrьним прийомам структурування матерiагry, його систематизацii видiленню
головних блокiв, IIитанъ, елементiв теоретичноi iнформацiТ, визначенню логiчних
зв'язкiв мiж ними, а також opieHTye студентiв на KoнKpeTrri форми фiксацii
результатiв. Тому opieHToBHi карти такого тиtry будуються таким чином, щоб лiва Тх
Частина чiтко орiенryвала студентiв на ooHoBHi цiлi вивчення теоретичного
матерiапу, а в правiЙ даються вказiвки в TepMiHax дiяльностi студента, що
орiентуrоть його на видiленнrl головного, найбiльш суттевого матерiалу у певнiй
формi.

Наприклад:

навчаllьнi
завdоння

вказiвкu do зuвdання BidnoBiOb

Вив.штти:

I. -Етrологrю

2. Клiнiку

3.,Щiагностику

4.,Щиференцiа-пьну

дiагностику...

5.Лiкування.

6.Анатомо-
фiзiологiчнi
особливостi.,.

Назвати ocHoBHi етiологiчнi
фактори
Скласти класифiкацiю...
Перелi.плти ocHoBHi
дiагности.пri критерii. .,

Заповнити таблицю
диференцiальноi
дiагностики...
Назвати ocHoBHi види
лiкувшrня, групи лiкарських
препаратiв.
Скласти план лiкрttння...
А також:
Охарактеризувати...
Наrrлалювати...
Заповнити HiMy струкryрно-
логirцrоi схеми...
Виписати рецепти...
описати...
Скласти ýхему, алгоритми...

Щя графа даеться, якщо плануеться
rr заповнення студентами пiд час
пiдготовки домашнього завдання

Органiзацiя самостiйноi роботи студентiв з лiтературою на ocнoBi
орiентовних карт (алгоритмiв) найбiльш е доцiльною на молодших куРсах навчаннrI

у медичному вузi. На цъому етапi iде активниЙ процес оволодiння iндивiдуальними
прийомами переробки великих обсягiв iнформацii i е потреба в тому, щоб викJIадач
керував цим процесом.

На старших курсах прийоми самостiйноТ роботи з лiтературою вже
сформованi, тому використаннrI орiентовних карт цього тигIу виправдене лише
вибiрково: при вивченнi скJIадних тем, при вiдсутностi адекватноi навч€lльноТ
лiтератури, trрщ.систематизацii великих роздiлiв дисциплiни i т.п.

,
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OpieHToBHi карти для роботи з лiтературою можуть мiстити ще одну графу, в
якiй можуть бути представленi вiдповiдi студентiв. На заняттях орiентоЪнi nup""
можуть бути запропонованi студентам у виглядi роздрукованих матерiалiв, або в
уснiй формi, як iнструкцiя до виконання домашнього завданнrI.

l
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