
ЗАТВЕРДЖУЮ

1. Загальні положення:
Ефективність і оптимізація навчально-виховного процесу залежить від повного науково- 

методичного і навчально-методичного забезпечення його складових, етапів та форм організації. 
Науково-методичне забезпечення навчального процесу включає:

-  Галузеві стандарти вищої освіти України;
-  навчальні плани;
-  навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;
-  програми навчальної, виробничої й інших видів практик;
-  підручники і навчальні посібники;
-  інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять;
-  контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять;
-  контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами 

навчального матеріалу;
-  методичні рекомендації самостійної позааудиторної роботи студентів.

Науково-методичне забезпечення включає дві складові: державне і навчально-методичне 
забезпечення, яке розробляється вищим закладом освіти.

До державних складових навчально-методичного забезпечення належать:
-  Галузеві стандарти вищої освіти України;
-  навчальні плани;
-  навчальні програми з усіх нормативних навчальних дисциплін;
-  програми навчальної, виробничої й інших видів практик;
-  підручники і навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України та 

Міністерства охорони здоров’я України.

До складових навчально-методичного забезпечення, які розробляються вищим закладом 
освіти належать:

-  робочі навчальні плани та програми;
-  навчальні програми з вибіркових навчальних дисциплін;
-  навчальні посібники без грифу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони 

здоров’я України;
-  інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять;
-  контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять;
-  контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами 

навчального матеріалу;
-  методичні матеріали з питань самостійної позааудиторної роботи студентів;
-  навчально-методичний комплекс дисципліни;
-  інші матеріали, які визначає викладач, циклова комісія, вищий заклад освіти.

Дане положення з позиції діяльнісного підходу регламентує компонентний склад і зміст 
навчально-методичного комплексу дисципліни (НМКД), визначає вимоги до його розробки і 
питання організації роботи по створенню такого НМКД.



2. Склад навчально-методичного комплексу дисципліни: 

Для створення досконалого навчально-методичного комплексу дисципліни знання його 

компонентного складу має важливе значення. Об’єктивно встановлений склад НМКД                            

(з урахуванням накопиченого за останній час педагогічною наукою дослідницького досвіду з 

проблеми комплексного навчально-методичного забезпечення освітнього процесу й узагальнення 

досвіду її практичного рішення у ВНЗ І-ІІ р.а.) дозволяє зрозуміти його структурну побудову, 

більш повно виявити й систематизувати його зміст та сформулювати вимоги до його створення. 

Під складом НМКД розуміють усі ті його структурні компоненти, із яких він складається як 

ціле, необхідне й достатнє для проектування і якісної реалізації освітнього процесу з дисциплін. 

НМКД як ціле складається із трьох компонентів: 

 нормативна і навчально-методична документація; 

 засоби навчання; 

 засоби контролю (діагностики). 

 

3. Зміст НМКД: 

1.  Нормативна і навчально-методична документація. 

Зміст цього компоненту НМКД складається із сукупності нормативних і навчально-

методичних документів, що регламентують освітній процес з підготовки молодшого спеціаліста з 

відповідної навчальної дисципліни. До них входять: 

 державні вимоги до змісту й рівня підготовки випускників за спеціальністю задають 

необхідний мінімальний зміст і рівень підготовки випускників з відповідної дисципліни; 

вводяться такими поняттями, як «мати уявлення», «знати», «уміти», «мати навички», 

визначаються обов’язковим набором дидактичних одиниць; 

 перелік обладнання навчального кабінету/лабораторії – документ (паспорт навчального 

кабінету/лабораторії), який включає рекомендований набір сучасного оснащення, ТЗН для 

забезпечення якісної реалізації освітнього процесу з навчальної дисципліни; 

 робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального 

закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, 

організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і 

підсумкового контролів. 

Розробляється викладачем. Робоча програма навчальної дисципліни  розглядається на 

засіданні циклової комісії і затверджується заступником директора з навчальної роботи. 

До робочої програми (форми № Н-3.04, затвердженої наказом МОНмолодьспорту від               

29 березня 2012 року № 384 (у редакції наказу МОН від 5 червня 2013 року № 683) входять такі 

складові: 

 опис навчальної дисципліни; 

 мета та завдання навчальної дисципліни; 

 програма навчальної дисципліни; 

 сформовані компетенції; 

 структура навчальної дисципліни; 

 теми семінарських занять; 

 теми практичних занять; 

 теми лабораторних занять; 

 самостійна робота; 

 індивідуальні завдання; 

 методи навчання; 

 методи контролю; 

 критерії оцінювання студентів; 

 методичне забезпечення; 

 рекомендована література: базова, допоміжна; 

 інформаційні ресурси. 

Методична розробка навчального заняття – навчально-методичний документ, розроблений 

викладачем до кожного навчального заняття для забезпечення ефективної реалізації змісту освіти, 



цілей навчання, виховання й розвитку студентів, формування у них практичних знань, умінь і 

навичок.  

Методичні розробки докладно викладають питання вивчення тем робочих програм 

навчальних дисциплін, перебіг проведення різних видів навчальних занять із застосуванням 

сучасних технологій навчання. Оформлюються методичні розробки згідно з методичним 

посібником В.Є. Мілерян «Методичні основи підготовки та проведення навчальних занять в 

медичних вузах» (2006). 

 

2.  Засоби навчання. До них входять: 

 навчально-методична література: 

а) навчальна література, у т.ч.: 

 перелік підручників, навчальних посібників, довідників, каталогів, альбомів, атласів; 

 тексти лекцій; 

 зразки виробничої документації в залежності від профілю спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка молодших спеціалістів. 

б) методична література, у т.ч.: 

 прикладні методики вивчення дисциплін. Вони визначають місце відповідної дисципліни 

в загальній системі дисциплін навчального плану, її основні навчально-виховні задачі й 

роль у підготовці фахівців конкретної спеціальності, розкривають сучасні методи, засоби 

й найбільш раціональні форми організації навчальних занять з даної дисципліни; 

 методичні рекомендації, які висвітлюють актуальні загальнометодичні питання й питання 

конкретної методики викладання навчальної дисципліни, передбачають порядок, 

послідовність і технологію роботи викладачів з підготовки до навчальних занять з теми 

або розділу; 

 методичні/інструктивно-практичні вказівки/інструкції, які найчастіше розробляють до 

виконання лабораторних/практичних робіт, проведення яких передбачає дотримання 

певних застережних заходів; 

 структурно-логічна схема теми як один із перших і найбільш універсальних прийомів 

переробки і засвоєння інформації. Структурно-логічна схема є відображенням основи 

змісту; а також є каркасним елементом в процесі запам’ятовування матеріалу, базисом 

при подальшому його відтворенні і деталізації. 

 

Структурно-логічна схема є графічним відображенням основних змістовних елементів теми і 

логічних зв’язків між ними; вона не повинна бути інформаційно перевантажена чи недовантажена, 

а бути достатньо інформативною. По конструкції – максимально простою, доступною для 

зчитування інформації і відстеження зв’язків між елементами теми, може бути побудована від 

загального до часткового і навпаки. 

 навчально-наочні посібники: 

 перелік плакатів, схем, малюнків, фотографій, графіків, таблиць, діаграм і т.п.; 

 перелік натуральних посібників: приладів, інструментарію, матеріалів, речовин, моделей, 

макетів, муляжів, розрізів і т.п.; 

 роздатковий дидактичний матеріал: картки-завдання, логічні структури, дидактичні 

матеріали для виконання самостійних, лабораторних і практичних робіт, творчих завдань      

і т.п.; 

 перелік технічних засобів навчання (аудіо-візуальні технічні засоби, технічні засоби 

програмованого навчання, тренажери, комп’ютерні засоби навчання). 

 

Навчальний процес у вищих навчальних закладах здійснюється у таких формах:  навчальні 

заняття (лекція, лабораторне, практичне, семінарське), самостійна позааудиторна робота. Для 

вдосконалення й оптимізації навчального процесу всім викладачам потрібні науково-методичні 

комплекси забезпечення заняття. 

  

Лекція − основна  форма  проведення   навчальних   занять   у   вищому навчальному закладі, 

призначена для засвоєння теоретичного матеріалу. Тематика курсу лекцій визначається робочою 



навчальною програмою. Лектор, якому доручено читати курс лекцій, повинен мати комплекс 

науково-методичного забезпечення лекції, куди входять: 

 робоча навчальна програма з даної дисципліни; 

 методичні розробки з конспектами лекцій, матеріалами науково-пошукової роботи, 

статистичними даними, списком базової (основної) та додаткової літератури; 

 наочність, навчальні фільми, комп’ютерні програми. 

 

Практичне заняття − форма навчальною заняття, при якому викладач організовує детальний 

розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння та 

навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентами відповідно 

до сформульованих завдань. Проведення практичного заняття ґрунтується на попередньо 

підготовленому науково-методичному матеріалі, який складається з: 

 робочої навчальної програми; 

 методичних розробок практичного заняття; 

 інструкцій до практичних занять; 

 алгоритмів практичних навичок; 

 роздаткового матеріалу; 

 методичних вказівок, зміст та хід практичних занять яких направлений на розширення  

загально-медичного світогляду, вдосконалення пошуково-дослідницьких навичок 

майбутнього фахівця, поглиблення його клінічного мислення, засвоєння принципів 

аргументованості висновків та рішень. Вказівки містять перелік практичних навичок, 

включають обов'язкову і додаткову літературу. 

 для поглиблення знань з того чи іншого розділу і для самоконтролю пропонуються    

контрольні  запитання  та тестові завдання, задачі, що використовуються як самооцінковий  

показник  підготовки  до  практик занять; 

 перелік запитань до підсумкового контролю з окремих тем, розділів (тестовий для 

теоретичної частини, практичний набір завдань різного рівня складності); 

 комп'ютерні контролюючі програми; 

 спеціальні наочні посібники з постановкою навчальних програм. 

 

Семінарське заняття − форма навчального заняття, при якому викладач організовує дискусію 

навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів на підставі 

індивідуально виконаних завдань (рефератів, матеріалів науково-пошукової роботи). Проведення 

семінарського заняття ґрунтується на попередньо підготовленому методичному матеріалі. До 

комплексу науково-методичного забезпечення семінарського заняття входять: 

 матеріали доаудиторної роботи студентів; 

 методичні вказівки до семінарських занять, де увага концентрується на наукових категоріях, 

закономірностях, принципах; 

 інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять; 

 методичні   рекомендації   до   вивчення   теми:    її   мета,    наочне забезпечення; 

 контрольні завдання для підготовки до семінару; 

 тести, задачі, проблемні завдання, «німі» малюнки та структурно-логічні схеми тем, що 

виносяться на семінарське заняття; 

 література  основна і додаткова, якою необхідно користуватися, готуючись до семінарського 

заняття. 

 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час 

вільний від обов'язкових навчальних занять. Зміст самостійної роботи студента над конкретною 

дисципліною визначається робочою навчальною програмою дисципліни, методичними 

матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Викладач повинен мати науково-методичний 

комплекс, розроблений для самостійної роботи студента, куди входять: 

 опорний конспект;  

 методичні рекомендації; 



 методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури; 

 інформаційно-навчальні програми, які використовуються для отримання знань та контролю 

за рівнем засвоєння тем під час навчання і при самостійній роботі; 

 матеріали для проведення самоконтролю з боку студента; 

 список наукової фахово-монографічної, періодичної і додаткової літератури. 

 

3.  Засоби контролю. Система засобів контролю має бути розрахована на забезпечення 

об’єктивного контролю за перебігом засвоєння студентами навчального матеріалу на 

чотирьох рівнях. Чітке методичне диференціювання методів контролю по рівнях засвоєння 

дозволить викладачу правильно здійснити відбір їх у відповідності з цілями заняття і 

специфікою дисципліни.  

Методи контролю І рівня діагностують наявність знань-знайомств поверхневих теоретичних 

уявлень: 

 фронтальне, усне, експрес-опитування або співбесіда: поверхневе, динамічне, без деталізації 

та заглиблення в зміст матеріалу; 

 програмований контроль на основі тестів І рівня. 

Методи контролю II рівня діагностують якість засвоєння теоретичних знань, а також 

успішність їх застосування у вирішенні типових задач: 

 індивідуальне усне опитування теоретичного матеріалу, або теоретична співбесіда; 

 рішення типових задач II рівня; 

 програмований контроль, побудований на тестах II рівня; 

 письмові теоретичні роботи. 

 

Методом контролю практичних навичок є індивідуальна оцінка точності та швидкості 

виконання навичок або оцінка їх результатів. 

Методом формування вмінь є активний професійний тренінг ситуаційних задач, який може 

бути доповнений рішенням тестових завдань III рівня. 

Діагностика рівня професійних вмінь здійснюється на цій же основі: методом вирішення 

системи нетипових ситуаційних задач і частково методом програмованого контролю III рівня 

Створюють засоби контролю і з урахуванням того, для яких форм перевірки вони 

призначаються (усної, письмової, практичної). 

Створення засобів контролю обумовлено й видами контролю, при перевірці яких ці засоби 

будуть використані. Відповідно до наказу Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. № 161 

«Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних 

закладах» виділяють поточний  та  підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних  та 

семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до  виконання  

конкретної  роботи.  Форма проведення  поточного контролю під час навчальних занять і система 

оцінювання   рівня   знань   визначаються   відповідною   цикловою комісією. 

Підсумковий контроль проводиться з метою  оцінки  результатів навчання  на  певному  

освітньому  (кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершених етапах. 

Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацію студента. 

Засоби контролю на паперовому носії – контрольні запитання, тести, задачі, контрольні 

роботи, екзаменаційні білети і т.п.  

Особливу цінність мають запитання продуктивного характеру, які включають пояснення, 

обґрунтування та вирішення ситуаційних задач. Цінним є, коли запитання розробляються не для 

одного окремо взятого заняття, а відразу на всі форми навчальних занять у межах навчальної теми, 

розділу і розраховані на різні рівні засвоєння навчального матеріалу, послідовну активізацію 

мислення студентів. 

  

Педагогічні тести поділяють на: 

 тести І рівня (вибіркові): тести впізнавання, розрізнення, співвідношення; 

 тести ІІ рівня: тести-підстановки, конструктивні тести, тести-процеси; 

 тести ІІІ рівня: тести-задачі, тести-процеси. 



Навчальні задачі не можуть бути поставлені на першому рівні професійної підготовки, 

тому що задачу не можна розв’язувати не рівні орієнтовних поверхневих знань-ознайомлень.  

Задача включає в себе умови (відоме), вимоги (цілі) і пошукове (невідоме), що 

формулюється в запитанні: 

 задачі, що відповідають ІІ рівню, називають типовими, стандартними. Їх умова задається на 

основі типової, класичної стандартної ситуації; в умові даються всі необхідні дані для 

розв’язання; розв’язання задачі передбачає використання відомих студентам типових схем, 

формул, закономірностей, алгоритмів; рішення задачі є однозначним; 

 задачі ІІІ рівня містять закладені протиріччя та невизначеності, які створюють умови для 

активного розвитку гнучких, варіативних умінь професійного мислення. В умові задачі 

наявні елементи ускладнення, нетиповості, нестандартності; можливий проблемний характер 

та міждисциплінарний контекст. Це: 

 задачі з недостатніми даними, задачі з надлишковими даними; 

 задачі з частково невірними даними;  

 задачі, в умові яких задається атипова клініка, діагностика, лікування, невідкладна 

допомога;   

 задачі, в умові яких передбачено виникнення ускладнень на етапах діагностики, 

лікування, невідкладної допомоги; 

 задачі на диференціальну діагностику; 

 задачі діагностики та лікування, що здійснюються на тлі супутніх захворювань; 

 задачі варіативні, що передбачають аналіз різних варіантів розв’язання і вимагають 

вибору найбільш оптимального для даної ситуації; 

 задачі на пошук професійних помилок;  

 задачі прогностичні, що вимагають обґрунтування прогнозу ситуації і знаходження 

найбільш вірогідного варіанту її розвитку та ін.. 

 творчий ІV рівень досягається в задачах, алгоритм вирішення яких не є відомим. Це 

самостійний пошук нових, невідомих ще даних або способів дії. Проблемні ситуації можуть 

бути створені в задачах експериментального, лабораторного дослідження, складних 

клінічних задачах, в межах рішення складних теоретичних проблем на різних рівнях 

проблемності: 

 І рівень – проблема ставиться викладачем і вирішується ним же; 

 ІІ рівень – проблема формулюється викладачем, а вирішується студентами з допомогою 

викладача; 

 ІІІ рівень – проблема ставиться викладачем, вирішується студентами самостійно; 

 ІV рівень – проблема самостійно формулюється студентами, ними ж вирішується. 

 

Якщо І та ІІ рівні проблемності є найбільш доцільні для лекційного викладу матеріалу, 

теоретичного обговорення, розв’язання задач на молодших курсах навчання, то ІІ і ІV − повинні 

стати провідними при вирішенні теоретичних питань, проведення лабораторних робіт, проведення 

семінарів, розв’язання професійних задач при навчанні у профільних циклових комісіях 

студентами старших курсів. 

 

Таким чином науково-методичне забезпечення занять вимагає творчого підходу до його 

реалізації. Науково-методичне забезпечення підготовки фахівців молодших спеціалістів з 

напряму "Медицина" повинно здійснюватись у відповідності з наступними документами: 

  



1. Закон України «Про освіту» 

2. Закон України «Про вищу освіту». 

3. Закон України «Про мови». 

4. Положення   про   організацію   навчального   процесу  у  вищих навчальних закладах,  

затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.04.93 р. №161. 

5. Про  затвердження   Положення   про  освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту).   

Постановою Кабінету Міністрів України № 65 від 20.01.98 р. 

6. Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих 

навчальних закладах та вищих професійних училищах (затверджено Постановою Кабінету 

міністрів України від 09.08.01 р. № 978). 

7. Наказ МОЗ України від 07.08.02 р. № 450 «Про затвердження норм часу для планування і 

обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної 

роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів                      

І-ІІ рівнів акредитації». 

8. Наказ МОЗ України від 07.12.05 р. № 690 «Про затвердження  Положення про організацію 

та проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів                

І–ІІ рівнів акредитації». 

9. Наказ МОЗ від 13.04.07 р. № 100 «Про затвердження Положення про опорні циклові комісії 

вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації МОЗ України 

та їх переліку». 

10. Постанова Кабінету міністрів України від 28.01.09 р. №41 «Про затвердження Державної 

цільової соціальної програми «Молодь України на 2009-2015 рр.». 

11. Наказ МОН від 06.10.10 р. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників».  

12. Наказ МОЗ України від 24.06.11 р. №649 «Про затвердження і введення в дію складових 

галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста галузей знань "Медицина" та "Фармація"». 

13. Наказ МОН № 1473 від 20.12.11 р. «Про затвердження змін до Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників». 

14. Наказ МОНмолодьспорт України № 384 від 29.03.12 р. щодо поліпшення організації 

підготовки кадрів з вищою освітою і вдосконалення документообігу у вищих навчальних 

закладах. 

15. Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року МОН України від                      

№ 1/9-584 від 20.08.12 р.  

16. Наказ МОЗ України від 28.05.12 р. № 390 «Про затвердження Порядку надання одноразової 

адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за 

напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів». 

17. Наказ МОЗ України № 843 від 24.10.12 р. «Про навчально-методичну діяльність вищих 

медичних та фармацевтичних навчальних закладів І-IV акредитації». 

18. Указ президента України № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні 

на період до 2021 року» 

19. Наказ МОН України від 5.06.13 р. № 683 «Про внесення змін до пункту 1 наказу № 384 

МОНмолодьспорту України від 29.03.12 р.». 

20. Наказ МОЗ України від 12.12.13 р. № 1079 «Про затвердження Плану заходів щодо 

удосконалення підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів і магістрів медицини». 
 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні  

методичної ради  

Протокол № __  від «__» ________ 20__ р. 

 


