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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ, РОЗМІЩЕНИЙ НА ПЛАТФОРМІ ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ MOODLE 

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Дане Положення розроблено як складова системи управління якістю і 
встановлює однакові вимоги до змісту й оформлення навчально-методичних 
комплексів дисциплін (НМКД) на платформі дистанційного навчання 
Moodle, передбачених навчальними планами, за якими проводиться 
підготовка фахівців в інституті.  
1.2. Передбачений Положенням обсяг навчально-методичного забезпечення 
навчальної дисципліни є однією з умов, що дозволяють досягти необхідної 
якості освітньої діяльності, ефективно організувати самостійну роботу 
студента й зберегти спадкоємність у викладанні навчальних дисциплін.  
1.3. Вимоги Положення є обов'язковими для усіх кафедр інституту. 
1.4. НМКД є майновою власністю інституту. Відповідальність за збереження 
НМКД покладається на завідувача кафедри, за якою закріплена навчальна 
дисципліна та начальника навчально-методичного відділу. 

 
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

ДИСЦИПЛІНИ (НМКД) 
2.1. Навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД) – це 

сукупність нормативних та навчально-методичних матеріалів в електронній 
формі, що розміщений на платформі дистанційного навчання Moodle, 
необхідних і достатніх для ефективного виконання студентами робочої 
програми навчальної дисципліни, передбаченої навчальним планом 
підготовки студентів відповідного освітнього рівня за спеціальністю. НМКД 
розроблюється для всіх навчальних дисциплін відповідно до навчального 
плану.  

2.2. Структура НМКД:  
- Робоча програма навчальної дисципліни; 
- силабус навчальної дисципліни; 
- конспект лекцій; 
- практичні завдання; 
- методичні матеріали для самостійної роботи; 



- методичне забезпечення підсумкового контролю; 
- інформаційне забезпечення; 
- мультимедійні матеріали; 
- підручники, посібники; 
- інтерактивні матеріали. 
 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ПІДРОЗДІЛІВ НМКД 
3.1. Робоча навчальна програма та силабус дисципліни розробляється для 
кожної дисципліни навчального плану спеціальності як нормативний 
документ, що є стандартом ВНЗ.  
3.2. Конспекти лекцій з навчальних дисциплін – навчально-методична 
розробка, яка повинна містити повний виклад лекційного матеріалу до 
робочої навчальної програми дисципліни 
3.3. Методичні вказівки (рекомендації) для проведення практичних занять – 
навчально-методичні розробки, які містять інформацію обов'язкового чи 
рекомендаційного характеру для виконання різних видів аудиторної роботи 
студентами.  
3.4. Методичні розробки з організації самостійної роботи з навчальної 
дисципліни. Наводиться комплекс рекомендацій і роз'яснень, що 
забезпечують студентові оптимальну організацію вивчення дисципліни. 
Завдання для самостійної роботи є важливою формою організації навчання. 
Вони мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які 
студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на 
практиці. Самостійні завдання студенти виконують самостійно під 
керівництвом викладачів.  

 
4. ПОРЯДОК РОЗРОБКИ НМКД 

4.1. НМКД розробляє викладач кафедри, який забезпечує викладання змісту 
навчальної дисципліни відповідно до навчального плану підготовки 
студентів відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за спеціальністю.  
4.2. Завідувач кафедри та викладач – розробники НМКД, є відповідальними 
за його якісну підготовку.  
4.3. Відповідальність за зміст методичної розробки, крім автора, несуть 
рецензенти та завідувач кафедри, на якій працює автор розробки. 
Відповідальність за наявність орфографічних, стилістичних помилок та 
помилок в оформленні роботи несе автор методичної розробки.  
4.4. Навчально-методичні матеріали, що включаються в НМКД, повинні 
відповідати сучасному рівню розвитку науки, техніки та технології, 
передбачати логічно послідовний виклад змісту навчального матеріалу, 
використання сучасних методів і технічних засобів навчального процесу, що 
дозволяють студентам глибоко освоювати навчальний матеріал і набувати 
умінь.  
4.5. Усі начально-методичні матеріали дисципліни розробляються відповідно 
до затвердженої робочої програми.  



4.6. Терміни розробки матеріалів визначаються начальником навчально-
методичного відділу, підготовка елементів НМКД включається в 
індивідуальний план роботи викладача (до розділу методичної роботи) та 
викладається на платформі дистанційного навчання Moodle.  
4.7. Завідувач кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна:  
- проводить моніторинг підготовки НМКД та його якості; - упродовж року 
після апробації НМКД в навчальному процесі включає до плану видань 
кафедри навчальні посібники й методичні вказівки, підготовлені авторами 
НМКД; - оцінює якість викладання дисципліни й підготовки НМКД шляхом 
вивчення його матеріалів, а також відвідування занять з даної навчальної 
дисципліни. Результати внутрішнього контролю змісту та якості НМКД 
відображаються у протоколах засідання кафедри.  
4.8. При наступному викладанні дисципліни автори вносять зміни до НМКД 
з метою поліпшення якості викладання, повного відображення сучасного 
стану науки та практики. 
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