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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про навчально-методичні комплекси дисциплін (далі - 
Положення і розроблене як складова системи управління якістю освітнього 
процес;. : встановлює однакові вимоги до змісту й оформлення навчально- 
методичних комплексів дисциплін (далі - НМК), передбачених 
навчальними планами, за якими проводиться підготовка фахівців у 
Львівському коледжі будівництва, архітектури та дизайну (далі -  Коледж).

1.2. Навчально-методичний комплекс (далі-НМК) -  це сукупність 
нормативних та навчально-методичних матеріалів на паперовій та в 
електронній формах, необхідних і достатніх для ефективного виконання 
здобувачами освіти робочої програми навчальної дисципліни, 
передбаченої навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за напрямами 
підготовки.

1.3. Наявність НМК дисципліни контролює голова циклової комісії за якою 
закріплена навчальна дисципліна .

1.4. При зміні викладачів, які викладають відповідну навчальну дисципліну, 
НМК передається його авторами у присутності голови циклової комісії.

1.5. Положення розроблено на підставі та у відповідності до: Закону України 
«Про вищу освіту» від 01.07.2014, Постановою Кабінету Міністрів 
У країни «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності закладів освіти» від ЗО грудня 2015 р. № 1187, Положення про 
організацію навчального процесу Львівському коледжі будівництва, 
архітектури та дизайну, Положення про контрольні заходи коледжу.

2. ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ НМК
2.1. НМК розробляє викладач (колектив викладачів) циклової комісії, які 

забезпечують викладання змісту навчальної дисципліни відповідно до 
навчального плану підготовки здобувачів за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем молодшого спеціаліста за напрямами підготовки.

2.2. Розробники НМК (викладач, колектив викладачів) є відповідальними за 
його якісну підготовку та зберігання. Усі навчально-методичні матеріали 
дисципліни розробляються відповідно до затвердженої робочої програми.

2.3. Навчально-методичні матеріали, що включаються в НМК, повинні 
відповідати сучасному рівню розвитку освіти та науки.

2.4. Голова циклової комісії, за якою закріплена навчальна дисципліна:
- проводить моніторинг підготовки НМК та його якості;
- оцінює якість викладання дисципліни й підготовки НМК шляхом вивчення

матеріалів НМК та відвідування занять з даної навчальної дисципліни.
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Результати внутрішнього контролю змісту та якості НМК відображаються 
у протоколах засідання циклової комісії.

2.5 Автори можуть вносити зміни до НМК з метою поліпшення якості 
викладання, повного відображення сучасного стану науки та практики.

2.6. Підготовка НМК або його складових, оновлення змісту НМК включається 
до індивідуального плану викладача в розділі «Методична робота».

2.7. Внесені зміни в структурних елементах НМК (екзаменаційні білети, 
перелік питань до заліку, комплексна контрольна робота, тощо) 
розглядаються та перезатверджуються на засіданні циклової комісії.

2.8. Кожний підрозділ НМК повинен бути представлений в паперовому та 
електронному виді, мати титульний аркуш з відповідною назвою. 
Паперовий варіант рекомендується оформляти у форматі А4 або А5.
А4 -  шрифт Times New Roman розміром 14, інтервал 1,5;
А4 -  шрифт Times New Roman розміром 10, інтервал 1;
Накопичувати матеріал рекомендується у сегрегаторах відповідного 
формату з використанням файлів.
3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

ДИСЦИПЛІНИ
3.1. Навчально-методичний комплекс (НМК) дисципліни -  це система 

дидактичних засобів з конкретної дисципліни, яка реалізує освітні 
завдання, сформульовані робочою навчальною програмою.
НМК повинен забезпечити всі основні етапи педагогічного процесу - 
повідомлення навчальної інформації і її сприйняття, закріплення й 
удосконалення знань, умінь і навичок, їх застосування й контролю, та 
основних функцій освітнього процесу - освітньої, виховної та розвиваючої. 
НМК розроблюються для всіх навчальних дисциплін відповідно до 
навчального плану.

. НМК складається з таких обов’язкових документів:

.1. Нормативні матеріали:
- витяг з ОКХ, ОПП
- типова навчальна програма дисципліни (за наявності затвердженої 

Міносвіти України);
- робоча навчальна програма дисципліни;
- програми навчальної, технологічної та професійної практик (якщо вони 
передбачені навчальним планом).

3.2.2. Навчально-методичні матеріали:
- інструктивно-методичні картки до лекційних, семінарських, практичних і 
лабораторних занять.
- конспект лекцій;
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- методичні вказівки для проведення:
- семінарських занять;
- практичних занять;
- лабораторних занять;
- методичні вказівки для виконання графічних, розрахунково-графічних та 
розрахунково-проектних робіт;
-методичні вказівки для виконання курсових проектів (робіт) та 
дипломних проектів;
- методичні вказівки для виконання студентами самостійної роботи та 

завдання до неї.
3.2.3. Інформаційні матеріали:

- технічні та програмні засоби забезпечення навчальної дисципліни;
3.2.4. Завдання для здійснення контролю рівня знань студентів:

- Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 
дисципліни,
- завдання для директорських контрольних робіт;
- засоби діагностики з навчальних дисциплін (контрольні завдання до 
семінарських, практичних і лабораторних занять);
- завдання до семестрового контролю знань (екзаменаційні білети, питання 
до заліку).

3.3. До НМК можуть входити такі додаткові компоненти:
- мультимедіа- та інтерактивні матеріали;
- відеоматеріали;
- матеріали нормативного або довідкового характеру.
3.4. Перелік структурних компонентів НМК визначається змістом робочої 
навчальної програми з відповідної дисципліни.

4. ВИМОГИ ДО ОКРЕМИХ СКЛАДОВИХ НМК
4.1. Інструктивно-методичні картки до лекційних, семінарських, 
практичних і лабораторних занять
4.2. Структура конспекту лекцій.
Обов’язковими елементами конспекту занять є:
- тема лекції;
- план лекції;
- виклад навчального матеріалу;
- питання для самоконтролю;
- список рекомендованої навчальної, наукової, фахової і періодичної 
літератури.

4.2. Структура методичних вказівок для проведення семінарських занять.
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У методичних вказівках для проведення семінарських занять 
розкривають алгоритм підготовки усної доповіді, особливості роботи з 
джерелами інформації, вимоги щодо змісту, обсягу, оформлення реферату, 
кількості одиниць використаної у ньому літератури, пропонують перелік 
корисних з точки зору підготовки електронних ресурсів.

4.3. Структу ра методичних вказівок для проведення практичних занять.
Структурними елементами методичних вказівок для проведення 

практичного заняття є:
- тема заняття, яка має повністю відповідати робочій навчальній програмі;
- мета заняття, яка виступає як визначений еталон результату педагогічної 
діяльності на відповідному занятті;
- теоретична частина, де наведено стислий виклад теоретичного матеріалу 
за даною темою; можуть бути запропоновані зразки розв’язання 
практичних завдань;
- практична частина, яка містить завдання для практичного виконання;
- питання для самоконтролю;
- рекомендована навчальна, фахова, наукова монографічна та періодична 
література для самостійної роботи студентів.

4.4. Структура методичних вказівок для проведення лабораторних занять.
Структурними елементами методичних вказівок для проведення 

лабораторного заняття є:
- тема заняття, яка має повністю відповідати робочій навчальній програмі;
- мета заняття, яка виступає як визначений еталон результату педагогічної 
діяльності на відповідному заняття;
-перелік обладнання, необхідного для досягнення запланованого 
результату;
- стислий виклад теоретичного матеріалу, положення якого мають бути 
перевірені емпіричним шляхом;
- алгоритм виконання лабораторного дослідження;
- перелік структурних елементів звіту або його зразок;
- контрольні питання теоретичної та практичної спрямованості;
- рекомендована навчальна, фахова, наукова монографічна та періодична 
література для самостійної роботи студентів.

4.5. 5.3авдання на курсові та дипломні проекти (роботи).
У цьому розділі знаходяться всі методичні матеріали, що необхідні для 
проведення курсових, дипломних проектів (робіт) з дисципліни, а саме:
- перелік тем курсових та дипломних проектів (робіт);
- індивідуальні завдання до них;
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- рекомендована література до написання курсових, дипломних проектів 
(робіт);
- методичні рекомендації для студентів щодо виконання та оформлення 
проектів (робіт);
- нормативні положення, інструкції щодо виконання курсового, 
дипломного проекту (роботи) тощо.

Структура методичних вказівок для виконання курсових проектів (робіт) 
та дипломних проектів.

Структурними елементами методичних вказівок для виконання курсових 
проектів (робіт) та дипломних проектів:
- вступ;
- основна частина;
- приклади виконання розділів проекту;
- додатки;
- рекомендована навчальна, фахова, наукова монографічна та періодична 
література для самостійної роботи студентів.

4.6. Структура методичних вказівок для виконання розрахунково- 
графічних та розрахунково-проектних робіт.
4.6.1. Структурними елементами методичйих вказівок для виконання 
розрахунково-графічної роботи є:

- тема заняття, яка має повністю відповідати робочій навчальній програмі;
- мета заняття, яка виступає як визначений еталон результату педагогічної 
діяльності на відповідному занятті;
- теоретична частина, де наведено стислий виклад теоретичного матеріалу 
за даною темою; можуть бути запропоновані зразки розв’язання 
практичних завдань;
- практична частина, яка містить завдання для розрахунково-графічної 
роботи;
- питання для самоконтролю;
- рекомендована навчальна, фахова, наукова монографічна та періодична 
література для самостійної роботи студентів.

4.7. Структура методичних вказівок для виконання студентами самостійної 
роботи.

Цей розділ містить орієнтований тематичний план та методичні 
матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів з дисципліни. 
Вимоги до складання методичних матеріалів для забезпечення 
самостійної роботи студентів.
Для допомоги студентам в оволодінні знаннями самостійно над 
конкретною темою навчальної дисципліни викладачу рекомендується
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підготувати методичні рекомендації, основними складовими яких можуть 
бути:
1. Тема;
2. План (конкретні завдання);
3. Література;
4. Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану або 
виконання практичних завдань;
5. Перелік питань для самоперевірки.
Рекомендуємо викладачам складати робочі зошити (звіти) для самостійної 
роботи студентів у вигляді графічних зображень, таблиць 
систематизованого матеріалу з переліком вхідних даних, одержаних під 
час вивчення інших навчальних дисциплін або попередніх тем з даної 
дисципліни, перелік завдань з теми.
Залежно від особливостей дисциплін викладач може видавати студентам 
різні види завдань самостійної роботи:

переробка інформації, отриманої безпосередньо на лекційних, 
практичних і семінарських заняттях;

робота з відповідними підручниками, довідковою літературою для 
самостійного вивчення окремих тем, питань із розробкою конспекту; 

написання рефератів, повідомлень; 
творчі завдання (проекти, есе, огляди, звіти тощо); 
виконання підготовчої роботи до лабораторних і практичних занять; 
виконання індивідуальних практичних, розрахункових, графічних 

завдань;
підготовка письмових відповідей на проблемні питання; 
виготовлення наочності.

Викладач не обмежується у виборі інших завдань самостійної роботи за 
умови відповідності змісту завдання робочій навчальній програмі 
дисципліни.

4.8. Контроль рівня знань студентів.
4.8.1. Контроль рівня навчальних досягнень студентів виступає як 
перевірка, оцінювання і облік результатів їх навчально-пізнавальної 
діяльності.
Цей розділ складається з таких елементів:

ККР з дисципліни;
обов’язкові модульнконтрольні роботи
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Всі зазначені контрольні роботи затверджуються головою циклової комісії 
та заступником директора з навчальної роботи.
- Перелік питань з дисципліни;
- Екзаменаційні білети


