
MIHICTE pcTBo ocBITw r HAyKI4 yKpeinH
BigorcpeMreH ra fr crpyKryp uuir nieposair

<<Kanycsrcnfi Qaxonnfi rcoreAln eKoHoMircu, rpaBa ra iuQopMarrifrsux
TexHoronifr leaHo-@paHrciscurcoro HauioualbHoro rexHiqHoFo

yninepcr4Tery rraQrr,r i rasy>>

-f. Tral,rxin
202t p.

IIOJIO)KE,HHfl

rpo opranisaqirc Mero avrrHoi po6oTH

B BCII ( KarycbKr,rfr QaxoBlafl KoreAlK

eKoHovrircu, rp aBa ra i"$opMarlifr Hr{x

TexHororifr leaHo-@p aHrciecbKoro

HauloHarbHofo rexHrrrHofo yHtBepcureTy

Ha$Tla i ra3y)>

BeeAeFro e Airc HaKa3oM

Anper(ropa J\e 12 eir, 02.04.2021p.

Ka"nvur -202L

3ATBEP



1 

 

 

Укладач: Відливаний Петро Михайлович, заступник директора з навчальної 

роботи.



2 

 

 

 

ЗМІСТ 

 

1. Загальні положення  4 

2. Завдання методичної роботи  5 

3. Основні напрями та зміст методичної роботи  6 

4. Організаційна структура управління методичною роботою коледжу  7 

5. Організаційно-методичне забезпечення навчального процесу 8 

6. Права та обов'язки учасників навчально-методичної роботи  8 

Додаток 1. Положення про методичну раду ВСП «Калуський фаховий 

коледж ЕПІТ ІФНТУНГ» 

9 

Додаток 2. Положення про методичне забезпечення в ВСП «Калуський 

фаховий коледж ЕПІТ ІФНТУНГ»  

12 

Додаток 3. Положення про циклові комісії  15 

Додаток 4. Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни 18 

Додаток 5. Положення про організацію самостійної та індивідуальної 

роботи студентів  

25 

Додаток 6. Положення про організацію творчо-пошукової та науково-

дослідницької роботи студентів 

30 

Додаток 7. Положення про організацію і проведення педагогічного 

контролю за викладанням навчальних дисциплін  

34 

Додаток 8. Положення про підготовку та проведення відкритого заняття  39 

Додаток 9. Методичні рекомендації стосовно розробки програм 

навчальних нормативних (вибіркових) дисциплін  

45 

Додаток 10. Методичні рекомендації стосовно розробки робочих 

програм нормативних (вибіркових) дисциплін  

51 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. Загальні положення: 

1.1. Методична робота є важливою складовою навчально-виховного процесу 

й спрямована на вирішення завдань із підвищення якості підготовки фахівців на 

основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів 

навчання.  

1.2. Розрізняють дві форми методичної роботи: науково-методичну та 

навчально-методичну. Науково-методична робота орієнтована на створення 

нових принципів і методів ефективного управління процесом навчання 

студентів. Навчально-методична робота спрямована на методичне забезпечення 

й удосконалення існуючих форм і видів занять зі студентами.  

1.3. Основними напрямами методичної роботи є:  

−  перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;  

− створення навчально-методичних комплексів з дисциплін, напрямів 

підготовки  і спеціальностей згідно із сучасними вимогами до рівня підготовки 

фахівців;  

− удосконалення навчальних планів і програм підготовки фахівців;  

− вивчення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, вироблення 

методичних рекомендацій із планування, організації й контролю самостійної 

роботи студентів;  

− організація підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів; 

− організація підвищення кваліфікації та стажування педагогічних 

працівників;  

− аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною 

літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і 

методичних посібників і вказівок; вивчення, узагальнення й поширення 

позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових прийомів і 

методів проведення навчальних занять і організаційних форм навчання;  

− аналіз загальних і специфічних питань методики викладання;  

− організація й проведення науково-методичних конференцій і конкурсів з 

науково-методичної діяльності;  

− проведення науково-методичних досліджень з актуальних для коледжу  

проблем.  

Науково-методичне забезпечення навчального процесу включає: державні 

стандарти освіти; навчальні та робочі навчальні плани; програми (робочі 

програми) навчальних нормативних (вибіркових) навчальних дисциплін; 

програми навчальної, виробничої й інших видів практик; електронні підручники, 

підручники і навчальні посібники; інструктивно-методичні матеріали до 

лекційних семінарських, практичних і лабораторних занять; індивідуальні 

семестрові завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін; 

контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять; 

контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння 

студентами навчального матеріалу; методичні матеріали для студентів із питань 

самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових і дипломних 

проектів (робіт). 
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1.4. До державних складових навчально-методичного забезпечення належать: 

державні стандарти освіти; навчальні плани; програми нормативних навчальних 

дисциплін; програми навчальної, виробничої й інших видів практик; підручники 

і навчальні посібники та інші видання з грифом Міністерства освіти і науки 

України. 

1.5. Єдину систему організації методичної роботи в коледжі складають: 

методична рада; навчально-методичний кабінет; циклові комісії.  

1.6. Координацію й керівництво всіма напрямками методичної роботи в 

коледжі здійснює заступник директора з навчальної роботи, методична рада. 

При цьому діяльність науково-методичної ради в основному спрямована на 

теоретичну розробку питань змісту й технології навчання, а також на аналіз і 

запровадження рекомендацій, направлених на покращення науково-методичного 

забезпечення навчального процесу.  

1.7. Навчально-методична рада у своїй практичній роботі керуються 

Законами України “Про вищу освіту”,  “Про фахову передвищу освіту”, 

наказами та інструктивними листами Міністерства освіти і науки України, 

Статутом університету, Положенням про коледж, наказами та розпорядженнями 

ректора, директора, а також цим положенням.  

 

2. Завдання методичної роботи: 

1. Організація методичної роботи в коледжі здійснюється відповідно до 

Закону України  «Про фахову передвищу освіту». 

2. Оптимізація змісту та організації навчального процесу відповідно до 

освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм. 

3. Удосконалення методики викладання навчальних дисциплін та 

використання інноваційних технологій навчання. 

4. Забезпечення раціонального розподілу методичної роботи шляхом його 

поділу на частини, що залежать від інших видів роботи, які виконуються 

педагогічним працівником. 

5. Розвиток педагогічної майстерності педагогічного складу, його загальної 

культури, створення мотивації й умов для професійного вдосконалення, 

підвищення кваліфікації та стажування. 

6. Інформаційне забезпечення педагогічного складу з проблем вищої освіти, 

педагогіки, психології, досягнень науки і техніки, передового педагогічного та 

практичного досвіду. 

7. Організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості,  

впровадженні передового досвіду тощо. 

8. Створення умов для уніфікації навчально-методичного забезпечення 

дисциплін, розробка  навчальних, методичних посібників, рекомендацій, 

наочних засобів навчання тощо. 

9. Формування фонду навчально-методичних матеріалів. 
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3. Основні напрямки та зміст методичної роботи 

3.1. Основні напрямки методичної роботи: 

- підвищення теоретичного та наукового рівня викладання з метою 

поглиблення теоретичної й поліпшення практичної підготовки фахівців; 

- підвищення педагогічної майстерності викладацького складу з метою 

досягнення професійної компетентності, широкого світогляду, вдосконалення 

психолого-педагогічної підготовки, формування творчого стилю мислення й 

здатності до постановки нових проблем; 

- створення високоякісної навчально-методичної документації; 

- оновлення змісту навчальних дисциплін у відповідності до досягнень 

науково-технічного прогресу, його пріоритетних напрямків; 

- проведення досліджень з метою психолого-педагогічного обґрунтування та 

застосування в навчальному процесі нових активних форм і методів навчання, його 

комп'ютеризації, використання технічних засобів навчання; 

- розробка та впровадження в навчальний процес методів індивідуалізації 

підготовки студентів, інтенсифікації їх самостійної роботи, розвитку 

аналітичного та творчого мислення; 

- розробка та впровадження нових дисциплін у навчальний процес; 

- безперервне вдосконалення системи виробничого практичного навчання з 

метою поглиблення професійної підготовки фахівців, інтеграції освіти, 

виробництва та науки, єдності теорії та практики, удосконалення системи 

контролю й управління навчальним процесом. 

 

3.2. Методична робота включає: 

- розробку освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних 

програм за спеціальностями; 

- підготовку  навчальних посібників, навчально-методичних статей; 

- розробку конспектів лекцій, збірників вправ та задач, лабораторних 

практикумів та інших навчально-методичних матеріалів; 

- підготовку необхідних документів і методичного забезпечення дипломних, 

курсових проектів (робіт), контрольних та індивідуальних завдань, завдань 

практик та інших видів робіт; 

- методичне забезпечення застосування технічних, інформаційних та 

мультимедійних засобів навчання у навчальному процесі;   

- розробку методичної літератури та документації для забезпечення 

самостійної роботи студентів, її інтенсифікації, індивідуалізації навчання, 

методів поглибленої підготовки студентів; 

- методичне забезпечення проведення олімпіад, конкурсів, диспутів і 

дискусій із студентами (абітурієнтами), а також заходів щодо профорієнтаційної 

роботи; 

- розробку планів безперервної підготовки студентів із найважливіших 

навчальних дисциплін; 

- підготовку до лекційних, практичних, семінарських, лабораторних та 

інших навчальних занять; 
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- складання екзаменаційних білетів, тестів та інших методичних матеріалів 

для проведення підсумкової атестації, заліків та екзаменів;  

- взаємне відвідування занять викладачами; 

- контрольні відвідування занять головами циклових комісій;  

- роботу у внутрішньо коледжівській системі підвищення кваліфікації 

викладачів; 

- планування, методичне забезпечення роботи з усіх видів внутрішньо 

коледжівського контролю; 

- роботу з вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду; 

- підготовку матеріалів та участь в роботі методичних об’єднань; 

- підготовку та участь у роботі науково-методичних конференцій і 

методичних семінарів.  

3.3. Основні форми методичної роботи: 

- засідання методичної ради коледжу;   

- методичні  наради; 

- засідання циклових комісій; 

- наукові дослідження з проблем вищої школи;  

- проведення показових занять кращими викладачами коледжу; 

- проведення відкритих та поточних занять;  

- взаємне відвідування занять;  

- контрольні відвідування занять; 

- функціонування школи педагогічної майстерності; 

- аналітичні дослідження з питань методики навчання студентів; 

- робота педагогічного складу щодо забезпечення навчальних занять 

методичними розробками та удосконалення системи дидактичного забезпечення 

навчальних дисциплін. 

4. Організаційна структура управління методичною роботою коледжу 

4.1. Методична робота в коледжі здійснюється: 

-  на рівні навчального закладу; 

-  на рівні циклових комісій; 

4.2. Завданнями управління методичною роботою на кожному із цих рівнів є: 

- прогнозування; 

- планування; 

- організація; 

- реалізація заходів; 

- облік; 

- контроль; 

- корекція. 

4.3. Методична робота в коледжі регламентується:  

- нормативними документами Міністерства освіти і науки України; 

- наказами та розпорядженнями ректора університету, директора коледжу; 

- рішеннями та рекомендаціями вченої ради університету, ректорату, 

педагогічної ради коледжу, методичної ради; 

- цим положенням. 
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5. Організаційно-методичне забезпечення навчального процесу: 

5.1. Якість і рівень організаційно-методичного забезпечення фахової 

передвищої освіти навчального процесу є визначальним фактором якості освіти 

загалом. 

5.2. Організаційно-методичне забезпечення фахової передвищої освіти 

включає підготовку нормативних документів Міністерства освіти і науки 

України щодо організації навчального процесу, його методичного забезпечення, 

навчальної літератури, навчально-методичних видань, експертизи та 

моніторингу для забезпечення навчального процесу у вищому навчальному 

закладі відповідно змісту навчання, визначеному стандартами вищої освіти, 

навчальними і робочими навчальними планами підготовки фахівців. 

5.3. Перелік методичних документів у коледжі:  

а) положення: про методичне забезпечення в коледжі, про циклові комісії, 

про методичну раду, про навчально-методичний кабінет, про навчально-

методичний комплекс дисципліни, про електронний навчально-методичний 

комплекс дисципліни, про організацію самостійної та індивідуальної роботи 

студентів, про відкриті заняття; 

б) методичні рекомендації стосовно розробки: стандартів фахової 

передвищої освіти, навчальних програм і робочих програм нормативних 

(вибіркових) дисциплін.  

 

6. Права та обов'язки учасників навчально-методичної роботи:  

6.1. Навчально-методична робота проводиться методичною радою коледжу,  

навчально-методичним кабінетом, цикловими комісіями, окремими 

педагогічними працівниками. 

6.2. Учасники навчально-методичної роботи здійснюють роботу в межах 

своєї компетенції (можуть вносити пропозиції щодо недоліків в роботі, щодо 

покращення методичної роботи коледжу тощо). 

 

 

 

Обговорено та схвалено 

на засіданні Педагогічної ради 

Відокремленого структурного підрозділу 

«Калуський фаховий коледж ЕПІТ  

ІФНТУНГ» 

(протокол № 4 від 26.03.2021 р.) 
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Додаток 1  

до Положення про організацію  

методичної роботи 

в ВСП «Калуський фаховий коледж 

економіки, права 

та інформаційних технологій  

Івано-Франківського національного  

технічного  

університету нафти і газу»     

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ КОЛЕДЖУ 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про методичну раду (далі – МР) Відокремленого 

структурного підрозділу «Калуський фаховий коледж економіки, права та 

інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу» (далі –  коледж) розроблене на основі Законів України 

«Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», нормативних актів МОН 

України. 

1.2. МР коледжу створена з метою розв’язання важливих питань 

організації навчального процесу в коледжі, упровадження інноваційної методики 

викладання навчальних дисциплін, обміну досвідом педагогічної роботи, 

розробки рекомендацій щодо застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій в коледжі, оновлення змісту національної освіти, організації 

ефективного зв’язку з іншими органами освіти.  

1.3. У своїй діяльності МР керується чинним законодавством України, 

Законами України "Про вищу освіту", "Про фахову передвищу освіту",  

постановами Кабінету Міністрів України, нормативними документами 

Міністерства освіти і науки України, статутом ІФНТУНГ, положенням про 

коледж. 

1.4. МР подає пропозиції Педагогічній раді коледжу щодо ухвалення 

питань з навчально-методичної роботи, які попередньо були розглянуті та 

ухвалені на засіданнях циклових комісій коледжу. 

1.5. Рішення МР після затвердження Педагогічною радою коледжу 

вводяться в дію наказом директора або розпорядженнями заступника директора 

з навчальної роботи. 

 

2. Мета та напрямки діяльності МР  

2.1. Основними напрямками діяльності МР є:  

- надання консультації і роз’яснення нормативних документів МОН 

України з навчально-методичної роботи та розробка відповідних рекомендацій; 
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- розгляд освітньо-професійних програм, освітньо-кваліфікаційних 

характеристик (в тому числі варіативних частин) підготовки фахівців з вищою 

освітою та розробка рекомендацій стосовно їх удосконалення; 

- вироблення рекомендацій щодо принципів організації навчально-

методичної роботи в коледжі; 

- вивчення й узагальнення досвіду науково-методичної роботи викладачів 

коледжу, інших вузів і впровадження його у навчально-виховний процес; 

- аналіз навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, 

робочих навчальних програм; 

- контроль рівня і якості науково-методичного забезпечення з окремих 

дисциплін, внесення пропозицій щодо його покращення; 

- планування заходів із підвищення якості підготовки фахівців та 

проведення моніторингу знань; 

- затвердження критеріїв оцінювання окремих форм навчальної і 

методичної роботи та порядку її перевірки; 

- вивчення та обговорення обсягу й характеру завдань для самостійної та 

індивідуальної роботи студентів; 

- проведення в коледжі методичних семінарів, розробка їх тематики. 

2.2. МР здійснює експертизу навчальних планів, робочих програм, 

науково-методичних матеріалів, аналізує тематику курсових та дипломних робіт 

із метою вироблення оптимальних рекомендацій. 

 

3. Права МР 

3. 1. Методична рада має право: 

- робити запити до циклових комісій про необхідні відомості та навчально-

методичні матеріали; 

- рекомендувати доповіді з питань навчально-методичної роботи на 

методичні семінари коледжу; 

- залучати за узгодженням із головами циклових комісій консультантів та 

рецензентів навчально-методичних матеріалів. 

3.2. Члени МР мають право: 

- перевіряти навчально-методичну роботу в циклових комісіях; 

- контролювати ефективність роботи циклових комісій та навчально-

методичного кабінету; 

- рецензувати навчально-методичні матеріали, подані до МР; 

-  вносити на обговорення МР питання, спрямовані на поліпшення якості 

навчальної діяльності коледжу. 

 

4. Структура та діяльність МР 

4.1. Склад МР затверджується наказом директора. До її складу входять 

заступник директора з навчальної роботи, завідувач навчально-методичного 

кабінету, методист, голови циклових комісій, секретар. 

4.2. Головою МР призначається заступник директора з навчальної роботи. 
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4.3. План роботи МР складається відповідно до плану навчально-

методичної роботи коледжу, розглядається радою та затверджується її головою.  

4.4. Діяльність роботи МР здійснюється у формі засідань (не рідше, ніж 

один раз на два місяці або за потребою), на яких розглядаються питання, що 

належать до її компетенції, а також шляхом організації роботи груп (поточні 

методичні комісії) для аналізу та вироблення рекомендацій щодо вирішення 

конкретних питань, які розглядає МР. 

4.5. Засідання МР є правочинним, якщо присутніх не менше 2/3 від 

загальної кількості її членів. У засіданнях МР може брати участь кожен 

співробітник коледжу, запрошені головою ради працівники інших організацій. 

4.6. Про дату засідання МР та порядок денний секретар повідомляє членів 

ради не пізніше, ніж за три дні до засідання. 

4.7.   Рішення МР виносяться як проекти рішень на засідання Педагогічної 

ради коледжу, оформляються у вигляді рекомендацій для структурних 

підрозділів коледжу. 

4.8.  Рішення МР вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не 

менше половини із числа присутніх членів ради. 

4.9. Рішення МР оформляються протоколами та розпорядженнями 

заступника директора з навчальної роботи. 

4.10. Контроль за виконанням рішень МР здійснюється заступником 

директора з навчальної роботи. 
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Додаток 2  

до Положення про організацію  

методичної роботи 

в ВСП «Калуський фаховий коледж   

економіки, права 

та інформаційних технологій  

Івано-Франківського    національного  

технічного  університету  нафти і 

газу»   

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ВСП « КАЛУСЬКИЙ ФАХОВИЙ 

КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ, ПРАВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ІФНТУНГ» 

 

1. Загальні положення 

1.1. Дане положення розроблене на підставі Законів України «Про фахову 

передвищу освіту», «Про вищу освіту»,  «Про видавничу справу», «Про 

інформацію», «Про авторське право та суміжні права»,  Переліків основних 

видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-

педагогічних працівників вищих навчальних закладів, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 р. №459, Положення про  

навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни, Статуту Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу,  Положення 

про ВСП «Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних 

технологій ІФНТУНГ» з метою вдосконалення методичного забезпечення 

навчального процесу. 

Виконання вимог цього Положення створить необхідні умови для 

різнобічного та оперативного забезпечення методичними рекомендаціями і 

вказівками, навчально-методичною документацією всіх видів занять та 

навчального процесу в цілому. 

Підготовка та забезпечення коледжу навчально-методичною 

документацією повинні відповідати змісту навчання, визначеному стандартами 

вищої освіти. 

1.2. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу включає: 

державні стандарти освіти; навчальні та робочі навчальні плани; програми 

(робочі програми) нормативних (вибіркових) навчальних дисциплін; програми 

навчальної, виробничої й інших видів практик; електронні підручники, 

підручники і навчальні посібники; інструктивно-методичні матеріали до 

лекційних семінарських, практичних і лабораторних занять; індивідуальні 

семестрові завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін; 

контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять; 

контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння 
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студентами навчального матеріалу; методичні матеріали для студентів із питань 

самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових і дипломних 

проектів (робіт). 

1.3. До державних складових навчально-методичного забезпечення 

належать: державні стандарти освіти; навчальні плани; навчальні програми з усіх 

нормативних навчальних дисциплін; програми навчальної, виробничої й інших 

видів практик; навчальні посібники. 

1.4. До складових навчально-методичного забезпечення, які розробляються  

в коледжі, відносяться: навчальні плани; робочі навчальні плани та робочі 

програми; програми нормативних (вибіркових) навчальних дисциплін; 

електронні підручники, навчальні посібники; інструктивно-методичні матеріали 

до лекційних семінарських, практичних і лабораторних занять; індивідуальні 

семестрові завдання для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни; 

контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять; 

контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння 

студентами навчального матеріалу; методичні матеріали для студентів з питань 

самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових і дипломних 

проектів (робіт); інші матеріали. 

1.5. З метою підвищення ефективності методичного забезпечення 

дисциплін необхідно сформувати стандартизований пакет методичного 

забезпечення – навчально-методичний комплекс дисциплін (НМКД) та його 

електронний варіант (ЕНМКД).  

1.6. До основних видів методичної роботи педагогічних працівників 

належать: підготовка конспектів лекцій, методичних матеріалів до семінарських, 

практичних, лабораторних занять, курсового та дипломного проектування, 

практик і самостійної роботи студентів, виконання комплексних практичних 

індивідуальних завдань; підготовка навчальних посібників, словників, 

довідників; розробка навчальних планів, навчальних програм, робочих 

навчальних планів, робочих навчальних програм; розробка і підготовка нових 

лабораторних робіт; підготовка комп’ютерного програмного забезпечення 

навчальних дисциплін, складання екзаменаційних білетів, завдань для 

проведення підсумкового контролю, завдань для проведення  рубіжної атестації, 

директорської контрольної роботи, тестового контролю; розробка і 

впровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, стендів, слайдів 

тощо); розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання; 

вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу. 

1.7. Координація і керівництво організацією методичного забезпечення 

навчального процесу в коледжі покладається на заступника директора з 

навчальної роботи та завідувача навчально-методичного кабінету. 

 

2. Планування забезпечення навчального процесу методичною літературою 

2.1.  Навчальний процес у коледжі забезпечується методичною 

літературою, що видається відповідно до планів забезпечення навчально-

методичної літератури, які формуються в циклових комісіях. Зведений план 
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затверджується директором коледжу. Обсяг науково-методичного видання 

визначається відповідно до кількості годин, виділених на вивчення дисципліни 

та наявності відповідної навчально-методичної літератури. 

2.2. Планування підготовки методичного забезпечення з окремих 

дисциплін здійснюється на основі навчальних планів підготовки фахівців. 

2.3. Методичне забезпечення, підготовка якого здійснюється, включається 

у відповідний розділ індивідуального плану викладача на поточний навчальний 

рік. 

2.4. На основі індивідуальних планів викладачів на кожний рік 

розробляється план забезпечення навчального процесу навчально-методичною 

літературою, який розглядається на засіданні циклової комісії і затверджується 

головою циклової комісії. Вказані плани розглядаються методичною радою 

коледжу і затверджуються директором коледжу. 

2.5. За своєчасність (до початку семестру) забезпечення навчального 

процесу і якість розробки методичної літератури (науковий зміст, методичний 

рівень, обґрунтованість видання) відповідають укладач та голова циклової 

комісії.  
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Додаток 3  

до Положення про організацію  

методичної роботи 

в ВСП «Калуський фаховий  коледж 

економіки, права 

та інформаційних технологій  

Івано-Франківського національного  

технічного  університету нафти і 

газу»     

  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ КОЛЕДЖУ 

 

1. Загальні положення 

1.1. Циклова комісія створюється для організації методичної роботи, 

підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів, вивчення і 

впровадження новітніх педагогічних технологій, удосконалення навчально-

виховного процесу. 

1.2. Циклова комісія створюється згідно з Положенням про державний 

вищий заклад освіти та Положенням про ВСП «Калуський фаховий коледж 

економіки права та інформаційних технологій ІФНТУНГ». 

1.3. Циклова комісія створюється у разі, коли обсяги навчальної роботи 

дозволяють сформувати викладацький склад у кількості не менше трьох осіб.  

1.4. Перелік циклових комісій, кандидатури їх голів і персональний склад 

затверджуються наказом директора коледжу терміном на один навчальний рік. 

1.5. Планування й організація роботи, а також безпосереднє керівництво 

цикловою комісією здійснює її голова за додаткову оплату в установленому 

порядку. 

1.6. Загальне керівництво роботою циклової комісії навчального закладу 

здійснює директор коледжу. 

1.7. Робота циклової комісії проводиться за планом. План роботи 

циклової комісії складається щорічно та затверджується директором коледжу. 

1.8. Засідання циклової комісії проводиться не рідше одного разу на 

місяць. 

 

2. Зміст роботи циклової комісії 

Зміст роботи циклової комісії визначається з урахуванням загальної 

методичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед коледжем і 

здійснюється за такими напрямами: 

2.1. Забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм 

дисциплін. 
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2.2. Розгляд та обговорення планів роботи циклової комісії, 

індивідуальних робочих планів викладачів, планів роботи навчальних кабінетів 

(лабораторій), предметних гуртків. 

2.3. Розробка й обговорення комплексів навчально-методичного 

забезпечення дисциплін. 

2.4. Своєчасне внесення змін і доповнень до робочих навчальних програм 

дисциплін. 

2.5. Розробка та впровадження в навчальний процес заходів, спрямованих 

на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального 

процесу. 

2.6. Розробка методик викладання навчальних дисциплін, проведення 

лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та 

виробничої практики, курсових і дипломних робіт (проектів). 

2.7. Розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення 

практичної підготовки студентів, вивчення, узагальнення та поширення досвіду 

роботи викладачів, надання допомоги викладачам-початківцям в оволодінні 

педагогічною майстерністю. 

2.8. Розробка методик, застосування комп'ютерних та інших сучасних 

технологій у навчальному процесі. 

2.9. Розгляд й обговорення підготовлених підручників, навчальних 

посібників, навчально-методичної літератури, навчальних програм дисциплін, 

методичних розробок, складання на них відгуків та рецензій. 

2.10. Підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних матеріалів для 

проведення вступних, семестрових екзаменів і державної атестації студентів, 

тематики та змісту курсових і дипломних робіт (проектів) та іншої 

методичної документації для контролю знань студентів. 

2.11. Проведення педагогічних експериментів з питань педагогіки та 

методики викладання. 

2.12. Контроль та аналіз знань студентів, визначення єдиних критеріїв їх 

оцінки. 

2.13. Керівництво дослідною та науковою роботою; технічною творчістю 

студентів. 

2.14. Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів. 

2.15. Організація   та   проведення   науково-практичних конференцій, 

олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів тощо.  

2.16. Організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами. 

2.17. Проведення профорієнтаційної роботи. 

2.18. Сприяння працевлаштуванню випускників та зв'язок з ними. 

2.19. Проведення науково-практичних конференцій. 

2.20. Організація підвищення кваліфікації викладачів. 

2.21. Участь викладачів у професійних конкурсах "Кращий викладач 

року", "Кращий куратор року", "Кращий завідувач навчального кабінету 

(лабораторії)" тощо. 

2.22. Участь у виховній роботі студентів. 
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2.23. Перелік напрямків діяльності циклової комісії не є вичерпним, може 

змінюватися та доповнюватися відповідно до напрямків діяльності та завдань 

коледжу. 

3. Обов'язки голови циклової комісії: 

3.1. Організація роботи циклової комісії згідно з даним Положенням. 

3.2. Складання планів роботи циклової комісії. 

3.3. Організація взаємовідвідування занять викладачами. 

3.4. Керівництво підготовкою та обговорення відкритих навчальних 

занять. 

3.5. Розгляд навчально-методичної документації. 

3.6. Організація контролю за якістю знань студентів. 

3.7. Організація систематичної перевірки виконання прийнятих раніше 

рішень циклової комісії та інформування про підсумки перевірки на засіданнях 

комісії. 

3.8. Контроль за виконанням планів циклової комісії викладачами. 

3.9. Ведення обліку та складання звіту про роботу циклової комісії. 

 

4. Права голови циклової комісії 

Голова циклової комісії має право: 

4.1. Вносити пропозиції щодо складу комісії, розподілу педагогічного 

навантаження, кандидатур завідувачів навчальних кабінетів (лабораторій), 

керівників предметних гуртків. 

4.2. Брати участь у складі робочих навчальних програм дисциплін; 

4.3. Впроваджувати новітні технології в навчальний процес; 

4.4. Порушувати клопотання перед адміністрацією коледжу про 

заохочення викладачів комісії та студентів чи накладання стягнення на них. 

 

5. Документація циклової комісії 

5.1. Нормативна документація, що регламентує організацію навчального 

процесу коледжу. 

5.2. Плани роботи. 

5.3. Протоколи засідань. 

5.4. Матеріали взаємовідвідувань викладачів. 

5.5. Матеріали науково-практичних конференцій, олімпіад, конкурсів, 

виставок творчих робіт. 

5.6. Звіти про роботу тощо. 
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Додаток 4 

до Положення про організацію  

методичної роботи 

у ВСП «Калуський фаховий  коледж 

економіки, права 

та інформаційних технологій  

Івано-Франківського   національного  

технічного  університету нафти і 

газу» 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Загальні положення 

1.1. Дане Положення розроблено як складова системи управління якістю 

підготовки фахівців із вищою освітою і встановлює однакові вимоги до змісту й 

оформлення навчально-методичних комплексів дисциплін (далі – НМКД), 

передбачених навчальними планами, за якими проводиться підготовка фахівців у 

коледжі. 

1.2. Передбачений Положенням обсяг навчально-методичного 

забезпечення 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. НМКД є інтелектуальною власністю викладача (колективу викладачів) 

та майновою власністю коледжу. Відповідальність за збереження НМКД 

покладається на голову циклової комісії, за якою закріплена навчальна 

дисципліна. 

1.4. При зміні викладачів, які викладають відповідну навчальну 

дисципліну, НМКД передається його авторами у присутності голови циклової 

комісії (заступника директора з навчальної роботи). 

1.5. Метою створення бази НМКД є забезпечення студентам можливості 

доступу до наукової, методичної, довідкової літератури з певної дисципліни.  

1.6. Використання НМКД дозволяє: 

– викладачеві – систематизувати методичні матеріали з дисципліни, 

найкращим чином розпорядитися наявними технічними засобами при 

проведенні всіх видів навчальних занять, забезпечити організацію самостійної 

роботи та тестування студентів; 

– студентові – мати усі необхідні матеріали для навчання, самостійно 

вибирати час, місце та темп вивчення дисципліни, підготуватися до контрольних 

заходів; 

– голові циклової комісії – своєчасно планувати і контролювати стан 

методичного забезпечення навчальної дисципліни; 
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–  дирекції – аналізувати роботу циклових комісій з удосконалювання 

навчального процесу, оцінювати рівень методичної роботи циклових комісій. 

 

2. Структура НМКД 

2.1.  НМКД – це сукупність нормативних та навчально-методичних 

матеріалів на паперовій та в електронній формах, необхідних і достатніх для 

ефективного виконання студентами робочої програми навчальної нормативної 

(вибіркової) дисципліни, передбаченої навчальним планом підготовки студентів 

відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за відповідною спеціальністю. 

НМКД 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 розвивальної. НМКД 

розробляються для всіх навчальних дисциплін відповідно до навчального плану. 

2.2. Загальні вимоги до НМКД: 

2.2.1. Технологічність – можливість оперативно змінювати та доповнювати 

дистанційний курс новими сучасними матеріалами, використання текстових та 

графічних редакторів, програм, що широко застосовуються. 

2.2.2. Модульність – кожний окремий курс або його частина (модуль) 

повинні створювати цілісне уявлення про окрему предметну сферу, що дозволяє 

з набору незалежних курсів-модулів сформувати навчальну програму, що 

відповідає індивідуальним чи груповим потребам набуття навичок та вмінь за 

певною дисципліною, напрямом чи спеціальністю.  

2.2.3. Повнота насичення – кожний модуль повинен мати наступні 

компоненти: теоретичне ядро, приклади, вправи та завдання для самостійного 

вирішення, контрольні питання (тести) для самоперевірки та атестації. 

2.2.4. Наочність – максимальне використання мультимедійних матеріалів 

(малюнків, фотографій, аудіо- та відеоматеріалів, анімацій тощо). 

2.3. Вимоги до представлення складових НКМД: 

2.3.1. Відомості про авторів-укладачів НКМД. 

Подаються прізвище, ім’я та по батькові автора або авторів розробки, 

циклова комісія, яка веде дану дисципліну. 

Бажано привести стислі рекомендації щодо користування розробленим 

комплексом, побажання від авторів тощо. 

2.3.2. Навчальний план дисципліни представляється у формі, що відповідає 

формі робочого навчального плану дисципліни, затвердженого у встановленому 

порядку. Теоретичний матеріал курсу повинен бути логічно структурований та 

розподілений на теми-модулі з практичними (семінарськими, лабораторними) 

заняттями. Після кожної теми-модуля (групи тем-модулів) повинні бути 

посилання на матеріал для самостійного вивчення та поточного контролю знань. 

Особливу увагу треба приділити посиланням на рекомендовану літературу з 

кожної теми. 

2.3.3.  Навчально-методичний комплекс включає: 

2.3.3.1. Титульну сторінку (див. додаток 4.1); 
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2.3.3.2. Зміст; 

2.3.3.3. Структурно-логічну схему (міжпредметні зв'язки); 

2.3.3.4. Програму і робочу програму навчальної нормативної (вибіркової) 

дисципліни, складену і оформлену встановлених вимог. 

2.4.3.5. Навчально-методичні матеріали (НММ) для лекцій:  

– підручники, навчально-методичні посібники, розроблені викладачами 

циклової комісії, конспекти (тексти, схеми) лекцій у паперовій та електронній 

формах (електронний підручник/навчальний посібник/інтерактивний комплекс, 

файл зі змістом матеріалу, що викладається на лекціях, файл із роздатковими 

матеріалами); 

- питання, тести й завдання за окремими темами лекцій (змістовими 

модулями навчальної дисципліни) для самоконтролю студентів; студентам як 

основну і додаткову за темами лекцій; 

- список основної та додаткової літератури, рекомендованої студентам, 

за темами лекцій. 

- глосарій (тлумачний словник термінів – упорядкований перелік 

спеціальних термінів, зміст яких вимагає пояснення, що зустрічаються в  тексті 

лекцій навчальної дисципліни, за темами лекцій або за абеткою. 

- методичні вказівки (рекомендації) для студентів щодо самостійного 

вивчення  навчальної дисципліни - комплекс рекомендацій  і роз'яснень, що 

забезпечують студентові оптимальну організацію вивчення дисципліни.  

2.3.3.6. Методичні вказівки (рекомендації) для виконання практичних, 

семінарських занять, які  містять: 

-  план занять, де зазначено тему, обсяг аудиторних годин за кожною 

темою та перелік питань, які підлягають розгляду; 

-  короткий теоретичний коментар до кожної теми, що допомагає 

студентові ознайомитися із сутністю питань, обговорюваних/досліджуваних на 

семінарському/практичному занятті, з посиланнями на додаткові НММ, які 

дозволяють вивчити їх глибше; 

-  питання, що виносяться на обговорення та список літератури із 

зазначенням конкретних сторінок, необхідної для цілеспрямованої роботи 

студента при підготовці до семінару (список літератури оформлений відповідно 

до правил бібліографічного опису); 

-  тексти ситуацій для аналізу, умови завдань тощо, які розглядаються на 

семінарських, практичних заняттях; 

-  список рекомендованої літератури.  

2.3.3.7. Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів, які проводять 

семінарські/практичні заняття, що визначають методику проведення занять, 

порядок розв'язування задач, запропонованих студентам, варіанти тем рефератів, 

есе та організацію їх обговорення, методику аналізу обговорення ділових 

ситуацій тощо. 

 

 



20 

 

 

2.3.3.8. Методичні вказівки (рекомендації) щодо виконання лабораторних 

робіт: 

-  план виконання лабораторних робіт із зазначенням тем, обсягу 

аудиторних годин за кожною темою; 

-  короткий теоретичний коментар за кожною темою, що дозволяє 

студентові зрозуміти суть явищ, які досліджуються на лабораторному занятті; 

-  перелік питань вхідного контролю; 

-  посилання на додаткові НММ, що допомагають студентам ґрунтовно 

підготуватися до лабораторної роботи; 

-  мета та завдання кожної лабораторної роботи, методика її виконання; 

-  шкала оцінювання; 

-  порядок захисту.  

2.3.3.9. Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів, які керують 

виконанням лабораторних робіт, що визначають методику проведення занять, 

організацію їх виконання та контролю отриманих знань і умінь. 

2.3.3.10. Методичні вказівки (рекомендації) для виконання курсової роботи 

(проекту) включають: 

-  тематику курсових робіт; 

-  короткі загальні й НММ за темою роботи із зазначенням додаткової 

літератури, використання якої дозволяє глибше вивчити окремі питання, які 

розглянуті в курсовій роботі; 

-  вихідні дані; 

-  методику виконання курсової роботи (порядок виконання розрахункової 

частини роботи, графічної частини, методику аналізу отриманих результатів); 

-  порядок оформлення пояснювальної записки, графічної частини; 

-  порядок захисту і перелік контрольних питань; 

-  шкалу оцінювання курсової роботи (проекту), яка повинна включати 

бали за повноту та правильність виконання кожного розділу роботи, оформлення 

пояснювальної записки та графічного матеріалу, захист. 

2.3.3.11. Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів, які керують 

курсовою роботою (проектом)  - визначають методику керівництва курсовою 

роботою, проведення консультацій, контролю виконання та захисту курсової 

роботи (проекту). 

2.3.3.12. НММ для поточного, проміжного й підсумкового контролю: 

-  контрольні питання за кожною темою навчальної дисципліни відповідно 

до робочої програми; 

-  перелік тем та зразки рефератів, есе; 

-  завдання для контрольних робіт, що дозволяють визначити засвоєння 

окремих тем навчальної дисципліни; 

-  завдання для модульного контролю; 

-  контрольні завдання для підсумкового контролю; 

-  завдання для залишкового контролю навчальних досягнень студентів 

(ректорські контрольні роботи). 
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2.3.3.13. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення 

навчальної дисципліни:  

-  навчальні й навчально-методичні засоби дистанційного навчання; 

-  матеріали для мультимедійного супроводу; 

-  тренінгові комп'ютерні програми; 

-  комп'ютерні лабораторні практикуми (віртуальні лабораторні роботи); 

-  контрольно-тестові програми; 

-  навчальні відеофільми; 

-  аудіо записи, інші матеріали, призначені для передачі 

телекомунікаційними каналами зв'язку; 

-  використовувані технічні засоби; 

-  програмне забезпечення тощо. 

 

3. Порядок розробки НМКД 

3.1. НМКД розробляє викладач (колектив викладачів) циклової комісії, які 

забезпечують викладання змісту навчальної дисципліни відповідно до 

навчального плану підготовки студентів за спеціальністю. 

3.2. Голова циклової комісії та викладач (колектив викладачів) – 

розробники НМКД – є відповідальними за його якісну підготовку. 

3.3. НММ, 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. 

3.4. Розробка НМКД здійснюється у такій послідовності: 

– розробка і затвердження програми навчальної нормативної (вибіркової) 

дисципліни; 

-  розробка і затвердження робочої програми навчальної нормативної 

(вибіркової) дисципліни; 

-  розробка конспекту лекцій та укладання глосарію; 

- розробка вказівок (рекомендацій)  проведення практичних / семінарських 

/ лабораторних занять; 

-  підготовка вказівок (рекомендацій) до самостійної та індивідуальної 

роботи; 

-  підготовка вказівок (рекомендацій)  до виконання курсових робіт 

(проектів); 

-  розробка засобів діагностики за усіма видами навчальних робіт із 

дисципліни; 

-  розробка вказівок (рекомендацій) викладачам; 

-  оформлення документації НМКД; 

-  апробація матеріалів НМКД у навчальному процесі; 

-  коригування (оновлення) матеріалів НМКД. 

3.4. Усі начально-методичні матеріали дисципліни розробляються 

відповідно до затвердженої робочої програми. 
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3.4. Терміни розробки матеріалів визначаються головою циклової комісії, 

за якою закріплена навчальна дисципліна, фіксуються протоколом засідання 

циклової комісії, підготовка елементів НММ включається в індивідуальний план 

роботи викладача (до розділу навчально-методичної роботи).    

 4. Зовнішній контроль змісту та якості НМКД 

4.1. Зовнішній контроль змісту і якості розробки НМКД покладається на 

методичну раду та навчально-методичний кабінет коледжу. 

4.2. Об'єктами контролю є: 

-  своєчасність визначення відповідальних за розробку НМК з відповідної 

навчальної  дисципліни; 

-  включення підготовки НМКД до індивідуального плану роботи 

викладача та плану роботи циклової комісії; 

-  своєчасність розгляду, рецензування й затвердження робочої програми 

навчальної дисципліни; 

-  своєчасність замовлення основної й додаткової навчальної й навчально-

методичної літератури для бібліотеки (навчально-методичного кабінету); 

-  готовність НМКД до використання в навчальному процесі; 

-  якість розроблених НМКД, їх відповідність сучасному рівню розвитку 

науки, методики й технології здійснення навчального процесу; 

-  якість підготовки фахівців з використанням відповідного НМКД. 

4.3. Результати контролю надаються голові циклової комісії, директору, 

заступнику директора з начальної роботи. 
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Додаток 4.1 

 

Форма титульного аркуша НМКД 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

 «КАЛУСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ, ПРАВА ТА 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАФТИ І ГАЗУ» 

 

 

 

Циклова комісія_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методичний комплекс дисципліни 

«_________________________________________________________» 
(назва дисципліни) 

 

 

 

Галузь знань _____________________________________________ 

 

Спеціальність____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Автори: 

_________________________ 

Посада, прізвище та ініціали 

 

 

 

Затверджено на засіданні циклової комісії  

від «_____» ___________ 20__р. 

 

 

Калуш –________ 
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Додаток 5  

до Положення про організацію  

методичної роботи 

у ВСП  «Калуський фаховий  

коледж економіки, права 

та інформаційних технологій  

Івано-Франківського 

національного технічного  

університету нафти і газу» 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ 
 

1. Загальні положення  

1.1. Самостійна робота студента (СРС) – невід’ємна складова підготовки 

фахівців у коледжі. Вона є однією з форм оволодіння навчальним матеріалом 

поза межами обов’язкових навчальних занять. Її спрямовано на закріплення 

теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, їх поглиблення, 

набуття і удосконалення практичних навичок та умінь щодо відповідних 

спеціальності та напряму. 

1.2. Це Положення визначає вимоги та умови та спрямоване на вирішення 

таких завдань: створення умов для реалізації єдиного підходу викладачів до 

організації СРС; сприяння формуванню у студентів навичок самостійної 

навчальної, науково-дослідної та практичної роботи, а також розвитку й 

поглибленню професійних наукових і практичних інтересів студентів; 

формування професійних якостей, знань, умінь і навичок майбутніх фахівців, а 

також створення умов для гармонійного розвитку особистості студента. 

2. Організаційно-методичне забезпечення СРС 

2.1. Навчальний час, відведений на СРС, регламентується робочим 

навчальним планом. 

2.2. Головною метою СРС є формування його пізнавальної активності, 

засвоєння ним основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, 

поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня 

організованості студентів тощо. 

2.3. Основними завданнями СРС є засвоєння в повному обсязі основної 

освітньої програми та послідовне вироблення навичок ефективної самостійної 

роботи, професійної (практичної й науково-теоретичної) діяльності на рівні 

світових стандартів. 

2.4. Зміст СРС визначається навчальною програмою вивчення конкретної 

дисципліни, завданнями та рекомендаціями викладача. 

2.5. СРС охоплює: підготовку до аудиторних занять (лекцій, практичних, 

семінарських, лабораторних тощо); виконання комплексних практичних 

індивідуальних завдань з навчальної дисципліни (далі – КПІЗ) протягом 

семестру; роботу над окремими темами навчальних дисциплін відповідно до 
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навчально-тематичних планів; підготовку до практики та виконання завдань, 

передбачених практикою; підготовку до всіх видів контрольних випробувань, до 

директорських контрольних робіт, курсових робіт (проектів); підготовку до 

підсумкової державної атестації; роботу в студентських наукових гуртках, 

семінарах тощо; участь у наукових і науково-практичних конференціях, 

семінарах, конкурсах тощо. 

3. Організація СРС 

3.1. Організацію СРС здійснюють циклові комісії, які розробляють 

необхідну документацію, що регламентує самостійну діяльність студентів.  

3.2. Збільшення частки СРС і зниження аудиторного навантаження 

викладачів передбачає відповідне збільшення кількості академічних годин, що 

відводяться на контроль знань студентів (контроль самостійної роботи), поточні 

групові й індивідуальні консультації, індивідуальну роботу, розроблення 

науково-методичних і навчальних матеріалів. 

3.3. Організація й контроль СРС та її результатів здійснюються відповідно 

до графіків контролю СРС, що розробляються і затверджуються цикловими 

комісіями. 

3.4. Організація СРС спрямовується на оволодіння вміннями та навичками: 

- організації самостійної навчальної діяльності; 

- самостійної роботи в бібліотеці з каталогами; 

- роботи з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково-

популярною літературою; 

- конспектування літературних джерел; 

- роботи з довідковою літературою; 

- опрацьовування статистичної інформації; 

- роботи на ПЕОМ, користування Інтернетом; 

- написання КПІЗ, рефератів, підготовка виступів; 

- виконання курсових робіт (проектів); 

- проведення експериментальних досліджень, передбачених певними 

темами і розділами курів дисциплін; 

- застосування набутих знань для розв’язання практичних завдань. 

4. Зміст і види СРС 

4.1.Самостійна навчальна й науково-дослідна робота, як складник 

навчально-виховного процесу, виконується студентами під керівництвом 

викладача, що здійснює аудиторну роботу в цій навчальній групі. Викладачі 

циклових комісій для виконання студентами завдань із самостійної роботи 

розробляють методичні рекомендації з чітко складеними планами, списком 

літератури, коротким (тезисним) викладом теоретичного матеріалу. 

4.2. У коледжі передбачено виконання таких видів самостійної роботи: 

- робота з підручниками, навчальними посібниками, дидактичними 

матеріалами; 

- розв’язування задач; 

- виконання вправ; 

- написання рефератів; 
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- самостійні спостереження; 

- лабораторні роботи; 

- дослідницько-експериментальна діяльність (КПІЗ); 

- конструювання; 

- моделювання; 

- виконання описових робіт, домашніх завдань, практичних, контрольних 

робіт, творчих проектів тощо. 

4.3. КПІЗ сприяють поглибленому вивченню студентом теоретичного 

матеріалу, закріпленню і узагальненню отриманих знань, формуванню вмінь 

використання знань для комплексного вирішення відповідних професійних 

завдань. Види, термін виконання і захисту КПІЗ з певних навчальних дисциплін 

визначаються їх робочими програмами та розкладом занять. КПІЗ виконуються 

студентами самостійно із забезпеченням необхідних консультацій з боку 

викладача. Наявність позитивних оцінок, отриманих студентом за виконання 

КПІЗ, є необхідною умовою допущення до семестрового контролю з даної 

дисципліни. 

4.4. Реферати - це види індивідуальних завдань, які передбачають 

вирішення конкретних практичних навчальних задач з використанням відомого, 

а також самостійно вивченого теоретичного матеріалу. Складником такої роботи 

можуть бути програмні продукти та графічний матеріал, який виконується 

відповідно до чинних нормативних вимог та із застосуванням комп’ютерної 

графіки. Ці види індивідуальних завдань повинні сприяти поглибленню і 

розширенню теоретичних знань студентів з окремих тем дисципліни, розвивати 

навички самостійної роботи з навчальною та науковою літературою. Реферати як 

форма індивідуального завдання рекомендуються для навчальних дисциплін 

гуманітарного та соціально–економічного циклів. 

4.5. Курсова робота з навчальної дисципліни передбачає розроблення 

сукупності документів: розрахунково–пояснювальної або пояснювальної 

записки, графічного, ілюстративного матеріалу. Вона вирішує конкретні 

завдання щодо об’єктів діяльності фахівця. 

4.6. Кваліфікаційна робота – це самостійна творча робота студента, яка 

призначена для оцінки рівня науково-теоретичної та практичної підготовки 

фахівця. 

4.7. Час, що відводиться на СРС з кожної спеціальності, визначається 

робочим навчальним планом. 

4.8. Види і зміст СРС визначаються робочою програмою з дисципліни. 

4.9. Циклові комісії можуть розробляти, окрім робочих програм з 

дисципліни, інші методичні документи, які сприятимуть досягненню високої 

якості виконання СРС. 

5. Методичне забезпечення СРС 

5.1. СРС забезпечується системою навчально-методичних матеріалів, 

передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручниками, 

навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій та практикумів 

(у т. ч. на електронних носіях) тощо. 
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5.2. З метою методичного забезпечення СРС викладачі циклових комісій 

розробляють навчально-методичні посібники і видають їх у друкованому вигляді 

та в електронному варіанті до самостійного вивчення студентами всіх розділів 

курсів та окремих складних тем.  

5.3. Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення навчального 

матеріалу повинні містити в собі вказівки щодо терміну, обсягу засвоєння 

матеріалу з зазначенням навчальних і наукових видань, питання для 

самоконтролю, тести, контрольні завдання, приклади оформлення самостійної 

письмової роботи. 

5.4. Методичні вказівки до виконання курсових та випускних робіт 

визначають тему, мету, хід дослідження, містять список рекомендованої 

наукової та методичної літератури. 

5.5. Тематика курсових, випускних робіт повинна відповідати завданням 

навчальної дисципліни, бути актуальною і тісно пов’язаною з вирішенням 

практичних фахових завдань. 

5.6. Вимоги до оформлення результатів дослідження, порядок дотримання 

термінів виконання і захисту цих видів самостійної роботи регламентовані 

відповідними положеннями. 

5.7. Методичні рекомендації до проведення навчальних і виробничих 

практик розробляються згідно робочих програм з кожного виду практики. 

Організація та проведення навчальних і виробничих практик здійснюється під 

керівництвом і контролем керівника практики. 

6. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення умов для СРС 

6.1. Для повноцінної і творчої самостійної роботи у вивченні навчальних 

дисциплін та здійснення науково-дослідної роботи різних рівнів складності 

необхідна матеріальна база з науково-лабораторним устаткуванням, з 

використанням сучасних інформаційних технологій. 

6.1. Умови для виконання СРС створюються із використанням їх 

матеріальної та інформаційно-технічної бази та обладнання: 

- аудиторії для самопідготовки; 

- навчальні лабораторії; 

- комп’ютерні класи з можливістю роботи в Інтернеті; 

- бібліотека з читальними залами; 

- навчально-методичні кабінети. 

6.2. Самостійна робота студентів проводиться також на базах практики в 

період проведення всіх видів навчальних та виробничих практик на 

підприємствах різного профілю й у закладах освіти міста та регіону. 

6.3. При проведенні лабораторних, самостійних дослідницьких робіт на 

технічному чи лабораторному устаткуванні з метою безпечного проведення 

робіт всі студенти ознайомлюються з правилами техніки безпеки, 

протипожежними заходами, правилами особистої гігієни, способами надання 

першої медичної допомоги при нещасних випадках і т.п. 
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6.4. При організації СРС із використанням складних систем доступу до 

інформації (наприклад, комп’ютерних баз даних) передбачається можливість 

отримання консультації з боку фахівця. 

7. Контроль СРС 

7.1. Результати СРС оцінюються викладачем відповідного курсу. 

7.2. Форми контролю самостійної роботи обираються викладачем з таких 

варіантів: КПІЗ, індивідуальний або колективний проект, передбачений 

навчальною програмою з дисципліни або окремих тем, що потребують 

формування практичних навичок і умінь студентів; поточний контроль на основі 

виконання практичних або лабораторних робіт; поточний контроль засвоєння 

знань на основі оцінки усної відповіді на питання, повідомлення, доповіді тощо 

(на практичних або семінарських заняттях); вирішення ситуаційних завдань; 

конспект, виконаний з теми, що вивчалася самостійно; тестування, виконання 

письмової контрольної роботи; рейтингова система оцінки знань студентів; звіт 

про проходження практики та виконання завдань, передбачених практикою; 

стаття, тези виступу та інші публікації тощо за підсумками самостійної 

навчальної й науково-дослідної роботи.  

8. Рекомендації до критеріїв оцінювання СРС 

8.1. При розробленні критеріїв системи оцінювання якості навчання 

необхідно враховувати три основні компоненти: 

Рівень знань: 

- глибина і міцність знань; 

- рівень мислення; 

- уміння систематизувати знання по окремих темах; 

- уміння складати розгорнутий план відповіді; 

- давати точні формулювання; 

- правильно користуватися поняттєвим апаратом; 

- культура відповіді (грамотність, логічність і послідовність викладу); 

- навички і прийоми виконання практичних завдань. 

Навички самостійної роботи: 

- уміння пошуку необхідної літератури; 

- орієнтація в потоці інформації щодо обраної спеціальності; 

- навички ведення записів (складання простого і розгорнутого плану, 

конспекту, реферату, виступу, а також навики науково-пошукової роботи). 

Уміння застосувати знання на практиці: 

- реалізація на практичних, семінарських заняттях; 

- виконання індивідуальних завдань під час проходження практики. 

Ці рекомендації можна використовувати при розробленні критеріїв 

оцінювання самостійної роботи студентів із урахуванням специфіки кожної 

навчальної дисципліни. Відповідні критерії затверджуються рішенням циклової 

комісії. 
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Додаток 6  

 

до Положення про організацію  

методичної роботи 

у ВСП «Калуський фаховий коледж 

економіки, права 

та інформаційних технологій  

Івано-Франківського національного  

технічного університету нафти і газу» 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТВОРЧО-ПОШУКОВОЇ ТА НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

1. Загальні положення 

1.1.  Творчо-пошукова та науково-дослідницька робота студентів є одним із 

важливих засобів підвищення якості підготовки і професійного виховання 

фахівців з вищою освітою, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності 

сучасні досягнення науково-технічного прогресу. 

1.2.  Основними завданнями творчо-пошукової та науково-дослідницької 

роботи студентів є: 

- оволодіння студентами науковими методами пізнання, поглиблене і 

творче засвоєння програмного матеріалу; 

- навчання методиці й засобам самостійного вирішення наукових і 

технічних задач, стилю й  навичкам праці в наукових колективах, ознайомлення 

з методами організації їх роботи, сприяння успішному вирішенню актуальних 

наукових і технічних задач. 

 2. Організація творчо-пошукової та науково-дослідницької роботи  

студентів 

 2.1. Творчо-пошукова та науково-дослідницька робота студентів є 

продовженням і поглибленням навчального процесу, що організовується 

безпосередньо в циклових комісіях коледжу. Керівництво творчо-пошуковою та 

науково-дослідницькою роботою студентів здійснюють педагогічні працівники 

коледжу. 

2.2.  Науково-дослідна робота студентів коледжу проводиться як під час 

навчальних занять, так і виконується в позаурочний час паралельно від 

навчального процесу. 

2.3.  Науково-дослідна робота студентів, яка включається в навчальний 

процес, передбачає: 

- виконання завдань, лабораторних робіт, курсових і дипломних робіт 

(проектів), які містять в собі елементи наукових досліджень; 

- виконання конкретних нетипових завдань науково-дослідного характеру 

під час навчальної або виробничої практики; 
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- вивчення теоретичних основ, методики, постановки, організації і 

виконання наукових досліджень, планування і організації наукового 

експерименту, обробки наукових даних. 

2.4. Науково-дослідна  робота студентів, що  виконується в позаурочний 

час, паралельно навчальному процесу, організовується у таких формах: 

- робота в студентських наукових гуртках; 

-  індивідуальна робота  або робота у складі творчих колективів при 

виконанні наукових досліджень; 

- із загальноосвітніх дисциплін - творчо-пошукова робота; 

- зі спеціальних дисциплін - науково-дослідницька робота. 

2.5. Творчо-пошукова та науково-дослідницька робота студентів 

включається в загальні плани навчально-виховної роботи коледжу, циклових 

комісій. Із числа викладачів призначаються керівники науково-творчої поза 

аудиторної роботи студентів. 

2.6. Такими, що беруть участь в творчо-пошуковій та науково-

дослідницькій роботі, вважаються  студенти, які виконують елементи 

самостійної наукової роботи в галузі суспільних, гуманітарних, природничих і 

технічних наук.  Студенти, які ведуть творчо-пошукову та науково-дослідницьку 

роботу, можуть об’єднуватись у студентське наукове товариство (СНТ) на чолі з 

обраною цим товариством  Радою СНТ. З метою активізації творчо-пошукової та 

науково-дослідницької роботи студентів Радою СНТ проводяться  олімпіади, 

конкурси наукових робіт, конференції, виставки тощо, порядок проведення яких 

визначається відповідними положеннями. 

2.7. Творчо-пошукова та науково-дослідницька робота студентів 

завершується обов’язковим поданням звіту, повідомленням на засіданні гуртка 

чи на студентському науковому семінарі (конференції) циклової комісії. 

2.8. Результати творчо-пошукової та науково-дослідницької роботи 

студентів висвітлюються в річному звіті циклової комісії в розділі “Науково-

дослідна робота студентів,” а також на сайті коледжу. 

2.9. Загальне керівництво творчо-пошуковою та науково-дослідницькою 

роботою студентів здійснює заступник директора з навчальної роботи. 

Відповідальність за організацію творчо-пошукової та науково-дослідницької 

роботи студентів в циклових комісіях покладається на голову циклової комісії. 

3. Етапи організації творчо-пошукової та науково-дослідницької роботи 

студентів в позаурочний час 

3.1. Творчо-пошукова та науково-дослідницька робота зі студентами   

організовується в такій послідовності:  

- вибір та затвердження теми дослідження; 

- складання календарного плану  виконання роботи;  

- опрацювання літературних джерел, складання плану;  

- апробація  первинних матеріалів дослідження;  

- написання першого варіанту тексту, подання його  науковому керівнику;  

- усунення недоліків, написання остаточного варіанту тексту;  

- попередній захист роботи;  
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- захист науково-творчої роботи на студентському науковому семінарі 

циклової комісії. 

3.2. Тематика творчо-пошукової та науково-дослідницької роботи 

визначається керівником  та затверджується на засіданні циклової комісії 

коледжу до 1 листопада поточного року. 

4. Оформлення результатів творчо-пошукової та науково-

дослідницької роботи 

4.1. Результати творчо-пошукової та науково-дослідницької роботи 

оформлюються у вигляді звіту. 

Завершена робота має задовольняти таким вимогам: 

- її зміст має відповідати обраній темі, розробленому плану, сучасному 

науковому рівню вивчення даної проблеми, поставленим завданням; 

- у ній мають бути чітко виражена практична спрямованість; 

- логічна послідовність викладу матеріалу; 

- переконливість аргументації; 

- стислість і точність формулювань, що усуває можливість неоднозначного 

тлумачення; 

- конкретність викладу результатів роботи; 

- наукова обґрунтованість висновків, рекомендацій і пропозицій, їх 

відповідність поставленим завданням. 

4.2. Структура звіту з творчо-пошукової  та науково-дослідницької роботи 

студента: 

- зміст;  

- вступ;  

- теоретична (наукова) частина;  

- експериментальна (розрахункова) творча частина із аналізом результатів 

дослідження;  

- висновки;  

- список використаних джерел. 

4.3. Основні вимоги до змісту та оформлення основних структурних 

елементів звіту з творчо-пошукової  та науково-дослідницької роботи студента.  

4.3.1. Титульна сторінка звіту  оформлюється відповідно до встановленого 

зразка і повинна містити наступну інформацію:  

- назва  міністерства; 

- назва навчального закладу; 

- назва виду роботи;  

- тема науково-творчої роботи; 

- прізвище, ім’я та по батькові студента, група; 

- прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника; 

- розгляд і затвердження на цикловій комісії; 

- місто, рік.   

4.3.2.  Зміст - сторінка роботи, яка містить назву усіх розділів, підрозділів та 

пунктів; заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті і 
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розміщуються один під одним (перелік умовних позначень при необхідності). 

Має бути чітко структурованим із зазначенням номерів початкових сторінок. 

4.3.3. У вступі обґрунтовується актуальність теми,  її практична значимість; 

визначається об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження; розглядаються 

методи, за допомогою яких воно проводилось; розкривається структура роботи, 

її основний зміст. Обсяг вступу – не менше 2 стор. 

4.3.4. В розділах/підрозділах основної частини проаналізований і 

систематизований матеріал викладається відповідно до змісту у вигляді окремих 

розділів і підрозділів (глав і параграфів). Кожний розділ висвітлює самостійне 

питання, а підрозділ окрему частину цього питання. Відмічається головна ідея, а 

також тези кожного підрозділу. Розкривається теорія питання та досвід 

практичної роботи. Як правило, розділи містять  теоретичну (наукову)  частину 

та експериментальну (розрахункову) творчу частину з аналізом результатів 

дослідження. Для зручності сприйняття на одній сторінці  має бути 3-4 абзаци. 

Необхідно робити посилання на авторів та джерело, з якого взято матеріали. 

4.3.5. Висновки подаються у вигляді окремих лаконічних положень, 

методичних рекомендацій, які відповідають поставленим завданням; 

відмічається не тільки позитивне та недоліки, а також і конкретні рекомендації 

щодо їх усунення. Оформлюються на окремій сторінці. Рекомендований обсяг – 

1-3 стор. 

4.3.6. Список використаних джерел відображає обсяг використаних джерел 

та ступінь вивчення досліджуваної теми; містить бібліографічний опис джерел, 

використаних студентом під час роботи над темою. Оформлюється на окремій 

сторінці. 

4.3.7. Додатки не є обов'язковим елементом і не входять до основного ліміту 

обсягу роботи, однак підвищують рівень довіри до результатів роботи, свідчать 

про їхню достовірність; містять допоміжний матеріал у вигляді зразків анкет, 

тестів, таблиць допоміжних цифрових даних, схем, графіків, карт, ілюстрованого 

матеріалу. Оформлюються  з нової сторінки у порядку появи посилань в тексті 

роботи. 

4.3.8. Обсяг звіту з творчо-пошукової роботи студента має бути не менше 10 

сторінок, з науково-дослідницької роботи студента  – не менше 15 сторінок. 

4.3.9. Звіт з творчо-пошукової та науково-дослідницької роботи 

оформлюється в друкованому вигляді, шрифт Times New Roman, розмір – 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5 , нумерація сторінок – довільна (титульна сторінка 

не нумерується). 

5. Матеріальне забезпечення творчо-пошукової та науково-

дослідницької роботи студентів 

5.1. Студенти, що беруть участь у творчо-пошуковій та науково-

дослідницькій роботі використовують обладнання, прилади та інструменти 

лабораторій і кабінетів, бібліотеки коледжу та міста, за окремою домовленістю – 

матеріали базових підприємств міста та району.   
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5.2. Час, витрачений на керівництво науково-творчою роботою студентів, 

враховується в річне педагогічне навантаження викладачів з розрахунку: 

- зі спеціальних дисциплін – 15 год. на 1 студента; 

- із загальноосвітніх дисциплін – 10 год. на 1 студента. 
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Додаток 7  

 

до Положення про організацію  

методичної роботи 

у ВСП «Калуський фаховий коледж 

економіки, права 

та інформаційних технологій  

Івано-Франківського національного  

технічного  університету нафти і газу» 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ  

ЗА ВИКЛАДАННЯМ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

1. Загальні положення 

Підготовка висококваліфікованих кадрів залежить від ефективності 

навчально-виховного процесу, вдосконалення організації якого є основною 

метою вищого навчального закладу та є базисом для якісної підготовки фахівців.  

Значна роль у досягненні поставленої мети належить ефективній 

організації педагогічного контролю за викладанням навчальних дисциплін, який 

складається з контрольних і взаємних відвідувань занять та інших заходів 

контрольно-методичного характеру. Контрольні і взаємні відвідування занять 

здійснюються з метою вдосконалення методик викладання, підвищення 

професійної майстерності педагогічного складу. 

Відпрацьований контроль якості занять стимулює подальше 

вдосконалення рівня науково-теоретичної й методичної підготовки викладачів, 

допомагає своєчасно вивчати, узагальнювати та поширювати передовий 

педагогічний досвід. 

2. Цілі, завдання й організація контрольних і взаємних відвідувань 

занять 

2.1. Контрольні відвідування. 

Головна мета контрольних відвідувань - вивчення рівня професійної 

майстерності педагогічного складу, якості проведення всіх видів занять. Ця мета 

досягається шляхом вирішення у ході контрольних відвідувань таких 

принципових завдань: 

- визначення ефективних методів педагогічної діяльності викладачів, 

узагальнення і поширення передового досвіду; 

- своєчасного виявлення слабких і негативних аспектів проведених занять;  

- надання викладачам практичної допомоги в усуненні наявних недоліків; 

- прийняття необхідних заходів, спрямованих на поліпшення роботи 

циклових комісій для вдосконалення рівня викладання. 

Планомірному контролю підлягають усі види занять, проведені 

педагогічним персоналом коледжу. Особливе значення має контроль занять, 

проведених викладачами з малим педагогічним досвідом і викладачами, які 
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освоюють нові навчальні курси. Оперативно здійснюються контрольні перевірки 

за наявності даних про неналежне проведення занять. 

Відповідно до цілей і завдань, визначених Положенням про організації 

навчального процесу у вищих навчальних закладах, контрольні відвідування 

занять здійснюють: 

- директор та його заступники; 

-  голови циклових комісій; 

- інші особи за дорученням керівництва коледжу, компетентні у сфері 

відповідних напрямків підготовки фахівців, які мають значний досвід 

викладацької роботи. 

Директор та його заступники, завідувач навчально-методичного кабінету 

відповідно до посадових обов'язків контролюють заняття, які проводяться всіма 

педагогічними працівниками коледжу. 

Голови циклових комісій зобов'язані контролювати заняття, які 

проводяться педагогічним складом підпорядкованої циклової комісії. 

Планування контрольних відвідувань повинно здійснюватися з 

урахуванням професійної майстерності і педагогічного стажу викладачів, 

науково-теоретичного і методичного рівня проведених ними занять. Про 

проведення контрольних відвідувань викладачі повинні інформуватися 

заздалегідь. 

Контрольні відвідування можуть носити позаплановий характер. Про 

проведення позапланових контрольних відвідувань викладачі заздалегідь не 

інформуються. 

2.2. Взаємні відвідування. 

Головна мета взаємних відвідувань занять полягає у постійному обміні 

позитивним досвідом викладання. Ця мета досягається вирішенням під час 

взаємних відвідувань наступних основних цілей: 

- безпосереднього ознайомлення зі змістом заняття та методикою його 

проведення;  

-  аналізу позитивних і негативних аспектів проведеного заняття;  

- формулювання і доведення до викладача, який проводив заняття, 

рекомендацій та побажань, спрямованих на поліпшення змістовного і 

методичного рівнів викладання; 

- спільного обговорення особою, що відвідувала, та викладачем, який  

проводив заняття, позитивних і негативних аспектів проведеного заняття; 

- формування у викладача критичної оцінки до висловлених рекомендацій і 

побажань; 

- визначення особою, що відвідувала заняття, найефективніших методів 

його проведення для подальшого застосування у педагогічній практиці.  

3. Підготовка й проведення контрольних і взаємних відвідувань 

занять 

3.1. Для досягнення максимальної ефективності контрольних і взаємних 

відвідувань занять необхідна попередня ретельна підготовка до них. Вона може 
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бути різною залежно від профілю, рівня освіти, досвіду науково-педагогічної і 

практичної діяльності особи, яка запланована для відвідування заняття. 

Підготовка до відвідування заняття повинна складатися з вивчення: 

- навчально-методичних матеріалів, які визначають зміст та методику 

проведення заняття; 

- навчальної та робочої навчальної програм, тематичного плану 

дисципліни, плану семінарського (практичного) заняття, методичної розробки з 

теми заняття, інших методичних матеріалів; 

- навчальних матеріалів з відповідної теми (підручниками, навчальними 

посібниками, текстами чи тезами лекцій тощо). 

3.2. Під час відвідування заняття до аудиторії особа, яка перевіряє 

проведення заняття, та викладач, який проводить заняття, входять разом. Особа, 

що перевіряє, повинна бути присутньою з початку заняття до його кінця. Під час 

проведення заняття особі, що його перевіряє, категорично забороняється 

втручатися у хід проведення заняття, робити зауваження викладачеві у 

присутності студентів і вчиняти будь-які дії, що потенційно можуть відвернути 

увагу викладача і студентів. 

3.3. Під час контрольних і взаємних відвідувань занять підлягають 

аналізові досягнень і оцінці наступні питання: 

3.3.1. Загальна організація та методичне забезпечення заняття, а саме: 

- відповідність теми і виду заняття розкладу; 

- підготовленість аудиторії та технічних засобів до проведення заняття; 

- забезпеченість студентів навчально-методичними матеріалами; 

- наявність плану чи методичної розробки для проведення заняття; 

- раціональність розподілу часу для розгляду навчальних питань теми; 

- наявність вступної, основної і заключної частин заняття; 

- дисципліна студентів на занятті; 

- вміння викладача „володіти аудиторією”; 

- підготовленість студентів до занять відповідно до завдання; 

- проведення занять державною мовою. 

3.3.2. Мета і зміст заняття: 

- чітке визначення навчально-виховних цілей заняття; 

- науково-пізнавальний рівень заняття; 

- конкретність матеріалу, наявність у ньому фактів, результатів 

досліджень, позитивного досвіду та прикладів з практики;  

- відповідність змісту теми заняття навчальній (типовій) та робочій 

навчальній програмам; 

- відображення у змісті теми, що розкривалася під час проведення заняття, 

зв'язків між темами відповідної дисципліни та зв'язків між цією дисципліною й 

іншими дисциплінами навчального курсу; 

- наявність системності і логічної послідовності у змісті та викладанні 

матеріалу.  

3.3.3. Методика проведення заняття складається з: 
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- мотивації цілей і завдань заняття та ефективності управління навчально-

пізнавальної діяльністю студентів; 

- підтримання під час розгляду теми проблемних питань, які 

розглядаються, на високому рівні;  

- встановлення і підтримання контакту викладача з аудиторією; 

- правильність вибору ефективних методів, раціональних прийомів і 

засобів навчання для досягнення навчально-виховних цілей заняття; 

- переконливість, доступність викладання програмного матеріалу; 

- дидактично правильне використання на занятті технічних та інших 

засобів наочності. 

3.3.4. Педагогічна культура викладача складається з: 

- прояву педагогічного такту на занятті у різних ситуаціях, зокрема і у 

реакції на репліки; 

- загальної ерудиції, багатства мови, культури спілкування і поведінки 

викладача, його діалогу із аудиторією; 

- професійного володіння термінологією, коректністю прикладів; 

- правильності і чіткості вимови слів, побудови фраз, чистоти промови; 

- вмілого поєднання раціонального і емоційного у стилі викладання 

навчального матеріалу. 

4. Обговорення результатів контрольних і взаємних відвідувань 

занять, їх оформлення 

4.1. Обговорення заняття, що було відвідане. 

Особа, яка здійснювала контрольне або взаємне відвідування заняття, 

зобов'язана не пізніше наступної за відвідуванням доби провести обговорення 

заняття з викладачем, який його проводив. У разі потреби таке обговорення 

здійснюється за участю дирекції коледжу. 

У ході обговорення заняття аналізуються його позитивні сторони й 

недоліки, беруться до уваги думка і пояснення викладача, який проводив 

заняття, робляться загальні висновки за проведеним заняттям, даються 

рекомендації для поліпшення якості занять. 

Виявлені під час контрольного чи взаємного відвідування позитивні й 

негативні моменти повинні доводитися до відома інших викладачів шляхом 

обговорення заняття на засіданні циклових комісій. 

4.2. Ведення записів у журналі контрольних (взаємних) відвідувань. 

Особа, яка здійснює контрольне (взаємне) відвідування, зобов'язана не 

пізніше наступного за відвідуванням дня зробити відповідний запис у журналі 

контрольних (взаємних) відвідувань занять. 

Журнал контрольних (взаємних) відвідувань занять доцільно оформляти 

таким чином, щоб результати відвідувань кожного викладача були послідовно 

відображені на спеціально відведених сторінках. Це дозволить проаналізувати 

зміну рівня професіональної підготовки викладача у часі (її прогрес), дозволить 

контролювати усунення виявлених недоліків, виконання даних йому 

рекомендацій. 
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За підсумками контрольного відвідування необхідно відобразити у журналі 

загальну оцінку заняття, що було відвідане, сформулювати пропозиції 

(рекомендації) з ліквідації виявлених недоліків і вдосконалення викладання. 

Пропозиції (рекомендації) повинні бути конкретними та такими, виконання яких 

можна проконтролювати. Особа, яка здійснює взаємне відвідування, повинна 

відобразити у журналі пропозиції (рекомендації) чи побажання, спрямовані на 

вдосконалення організації, змістовного рівня та методики проведення заняття. 

Викладач, заняття якого відвідувалося, повинен ознайомитися із записом у 

журналі і засвідчити це підписом. У випадку, якщо викладач, який проводив 

заняття, не згоден із зауваженнями та висновками, він може зробити відповідний 

запис. 

При заповненні журналів взаємних та контрольних відвідувань необхідно 

уникати формалізму у веденні записів за результатами цих відвідувань, оскільки 

недостатньо принципова оцінка відвідуваного заняття чинить негативний вплив 

на якість викладання. 

5. Заключні положення 

Зазначене Положення визначає загальні напрямки та форми педагогічного 

контролю за викладанням навчальних дисциплін, які можуть бути розвинуті та 

доповнені цикловими комісіями,  навчально-методичним відділом з урахуванням 

положень і методик, визначених цим Положенням. 

Результати проведення педагогічного контролю за викладанням 

навчальних дисциплін можуть бути використані при оцінюванні якості 

діяльності викладача, при атестації педагогічних працівників, створенні системи 

рейтингу педагогічного складу коледжу тощо. 
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Додаток 8  

 

до Положення про організацію  

методичної роботи 

у ВСП «Калуський фаховий  коледж 

економіки, права 

та інформаційних технологій                                                                                            

Івано-Франківського національного 

технічного  

університету нафти і газу» 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ ТА ПРОВЕДЕННЯ       

ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ 

1. Загальні положення 

1.1. Відкрите заняття - це одна з форм педагогічного контролю, метою якого 

є виявлення рівня професійної компетенції та педагогічної майстерності 

викладача з метою подальшого удосконалення викладацької діяльності. 

       1.2. Заняття у навчальному закладі проводяться відповідно до нормативних 

документів Міністерства освіти і науки України, постанов Кабінету Міністрів 

України. 

       1.3. Відкриті заняття проводять у спеціально обладнаних навчальних 

кабінетах-лабораторіях. 

        1.4. Вихідними документами для планування та проведення занять є: 

освітньо-професійна програма, витяг з навчального плану, типова програма 

навчальної дисципліни, робоча навчальна програма дисципліни. 

         1.5. Кожне заняття являє собою логічну одиницю деякої теми або розділу, 

тому повинно мати свою внутрішню логічну будову, яка визначається 

дидактичною метою, змістом, засобами, методами навчання. 

 

2. Підготовка до заняття 

2.1. Під час підготовки до заняття викладач зобов'язаний старанно 

проаналізувати необхідну частину матеріалу програми з дисципліни та провести 

систематизацію наявних знань з цієї самої теми, далі, знаючи ОПП 

спеціальності, кваліфікаційну характеристику - важливо знайти місце новому 

матеріалу для формування фахівця. 

2.2. Матеріал заняття має бути логічно пов'язаним з темами, що 

вивчалися раніше або вивчатимуться у майбутньому. Підбираючи матеріал до 

заняття, слід ураховувати міждисциплінарні зв'язки. Ступінь складності 

визначатиметься не тільки методами, структурою і прийомами вивчення, а 

залежатиме ще і від підготовленості студентів до сприйняття матеріалу та 

фахової і педагогічної підготовленості самого викладача. 
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2.3. Основні вимоги до складання плану заняття: 

• Чіткість визначення навчальної та виховної мети заняття, виділення із неї 

головних і супутніх цілей. 

• Єдність навчальних і виховних завдань заняття. 

• Чіткість планування структури заняття, оптимальних методів і прийомів 

навчання, які забезпечують активність. 

• Розчленування матеріалу, що вивчається, на частини, логічно пов'язані 

між собою, дотримуючись диференційованого підходу. 

• Зв'язок навчального матеріалу зі сучасними досягненнями науки, раніше 

вивченим матеріалом з різних предметів. 

• Підготовка і перевірка навчальних посібників, обладнання, приладів ТНЗ, 

забезпечення робочих місць згідно з паспортизацією. 

• Організаційно-логічна чіткість проведення заняття. Можливе дозування 

часу для кожного етапу заняття. 

         2.4. Організаційні заходи щодо підготовки відкритого заняття: 

- вибір і визначення мети відкритого заняття; 

- план відкритого заняття, розглянутого і затвердженого на засіданні 

циклової (предметної) комісії; 

- визначення складу викладачів, яким пропонується відвідати відкрите 

заняття; 

- вибір і підготовка місця для проведення відкритого заняття; 

- оголошення про відкрите заняття за один тиждень до його проведення. 

2.5. Визначення складу викладачів, які мають відвідати відкрите заняття. 

Головним критерієм визначення такого складу викладачів є рівень їх 

кваліфікації з тих проблем педагогічної діяльності, які реалізовуватимуть на 

відкритому занятті. Склад викладачів визначає навчально-методичний кабінет та 

циклова комісія, враховуючи при цьому внутрішній контроль, 

взаємовідвідування та пропозиції керівників навчального закладу, що 

здійснюють контроль. 

3. Визначення мети відкритого заняття 

3.1. Вибір і визначення мети відкритого заняття здійснює навчально-

методичний кабінет і циклова комісія з урахуванням вимог. При цьому 

навчально-методичний кабінет відіграє керівну і координаційну роль. 

3.2. Проведення відкритого заняття спрямоване на підвищення ділової 

кваліфікації викладачів, тому його мета має: 

- відповідати вимогам реальності, практичної необхідності і значимості з 

точки зору тих завдань і методичних настанов, які визначають зміст освіти у 

навчальному закладі. 

- відображати той бік педагогічної діяльності, який найбільш кваліфіковано 

виконується цим викладачем, а тому заслуговує на увагу, вивчення і передання 

іншим у вигляді досвіду. 

4. Відвідування відкритого заняття 

4.1. Відвідування відкритого заняття має забезпечувати параметри: 

- науковість навчання і широкий зв'язок з практикою сучасного суспільства; 
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- поєднання навчання і виховання та розумового розвитку; 

- систематичність навчання, взаємодоповнюваність, логічний зв'язок між 

темами, що вивчаються; 

- реалізація дидактичних принципів навчання; 

- активізація розумової діяльності студентів, залучення їх до участі в 

освітньому процесі; 

- формування пізнавальних інтересів і потреби в знаннях, звичок 

самостійної навчальної праці; 

- реалізація міждисциплінарних зв'язків; 

- здійснення диференціації процесу навчання, поєднання колективного та 

індивідуального навчання; 

- реалізація міжпредметних зв'язків, логічний зв'язок між предметами, що 

вивчаються; 

- мобілізація життєвого досвіду студентів; 

- наочність, використання ТЗН; 

- застосування НОП викладача і студентів. 

5. Проведення відкритого заняття 

5.1. Відкрите заняття проводиться в заздалегідь визначений термін, 

відповідно до розкладу занять. 

5.2. Викладач має вести заняття, не вступаючи в контакт з викладачами, що 

присутні. Викладачі, які присутні на занятті, не мають втручатися в освітній 

процес, не спілкуватися ні з викладачами, ні зі студентами, оскільки це є 

порушенням педагогічної етики. 

5.3. Під час заняття присутні ведуть спостереження за його ходом, роблять 

записи, в яких фіксують основні моменти заняття, попередні оцінювальні думки 

щодо кращого варіанта виконання. 

5.4. Після закінчення заняття проводиться підбиття підсумків. Організацію 

обговорення заняття очолює заступник директора з навчальної роботи або 

голова циклової  комісії. 

                  6. Аналіз відкритого заняття 

6.1. Щоб правильно організувати і оцінити заняття, слід виявити його місце 

в системі всіх занять з теми, на який раніше вивчений матеріал воно спирається, 

як розвивається його зміст, що нового додає і цим самим готує ґрунт для 

засвоєння матеріалу наступних тем. 

6.2. Потрібно встановити, як розуміє викладач мету заняття. 

        6.3. Аналіз має бути присвячений розгляду навчально - виховних ситуацій, 

створених на всіх етапах заняття, і оцінювання цих ситуацій з точки зору їх 

ефективності для досягнення окресленої мети і конкретних завдань заняття: 

доцільність відбору навчального матеріалу, оптимальнішого  вибору методів 

навчання і їх ефективність у вирішенні дидактичних завдань; створення 

передумов для забезпечення навчального характеру самостійної роботи 

студентів і т. інше. Заняття оцінюють  за критеріями, наведеними у бланку 

відгуку про відкрите заняття (додатки 8.1, 8.2). 
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6.4. Потрібно виявити і оцінити навчальні ситуації, створені викладачем для 

вирішення головного методичного завдання. 

 

 

Додаток 8.1 
Відгук про відкриту лекцію 

Прізвище, ім’я, по батькові викладача___________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання, посада__________________________________________ 

Навчальна дисципліна_________________________________________________________ 

Тема ________________________________________________________________________ 

Дата________________Група________________Курс_______________________________ 

Відділення______________________ Циклова комісія_______________________________ 

Тип відкритого заняття (показове /пробне) 

 

 

 Так Ні Примітка 

Організаційна складова лекції (так/ні)    

Наявність плану     
Наявність конспекту лекцій/навчального посібника тощо    

Відповідність робочій програмі    
Використання унаочнення (перерахувати)    
Використання сучасних технічних засобів навчання 

(вказати) 
   

Використання комп’ютерних технологій (вказати)    
Рівень підготовки студентів до заняття    

Методична складова    
Внутрішньопредметні й міжпредметні зв'язки    

Зв’язок матеріалу з майбутньою професійною 
діяльністю 

   

Застосування активних методів навчання (вказати, яких 

саме) 
   

Завдання щодо самостійного опрацювання    
Результати вибіркового ознайомлення з конспектами 

лекцій студентів 
   

Якість викладення матеріалу (ораторське мистецтво)    
Доступність    
Цілісність і логічна послідовність (вступ, основна та 

заключна частини) 
   

Культура мови, дикція    
Взаємозв’язок викладача з аудиторією    

 

Загальна оцінка 

Досягнення мети і завдань заняття 

Позитивні сторони, рекомендації щодо поширення досвіду_________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Зауваження, недоліки________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Висновки (відповідно до мети відкритого заняття):       

1) рекомендувати для поширення наступні методи, прийоми, форми проведення 

заняття: 

_______________________________________________________________________________ 

2) допустити викладача ___________________ до проведення занять з ______________ 

3) інше ____________________________________________________________________ 

Пропозиції _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Посада, вчений ступінь, звання ______________________________       (ініціали, прізвище) 
                                                                 (підпис відвідувача відкритого заняття) 
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Додаток 8.2 
Відгук про відкрите 

лабораторне/ практичне/ семінарське заняття 
(потрібне підкреслити) 

Прізвище, ім’я, по батькові викладача__________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання, посада_________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Навчальна дисципліна________________________________________________________ 

Тема_______________________________________________________________________ 

Дата________________Група________________Курс______________________________ 

 Відділення____________________ Циклова комісія_______________________________ 

Тип відкритого заняття (показове /пробне) 

 

 Так Ні Примітка 

Організаційна складова лекції (так/ні)    
Наявність плану     

Відповідність робочій програмі    
Забезпечення заняття методичними вказівками     
Облік відвідування студентів    
Використання унаочнення, обладнання (перерахувати)    
Використання сучасних технічних засобів навчання 

(вказати) 
   

Використання комп’ютерних технологій (вказати)    
Перевірка знань, умінь та навичок студентів (опитування, 

тести, вирішення задач, інше) 
   

Інструктаж та видача завдань студентам    
Дотримання студентами правил техніки безпеки    

Методична складова    
Науковість (використання останніх досягнень в галузі 

науки, технології виробництва тощо) 
   

Внутрішньопредметні й міжпредметні зв'язки    
Зв’язок матеріалу з майбутньою професійною діяльністю    
Форми роботи зі студентами (фронтальна/групова/ 
індивідуальна робота) 

   

Застосування активних методів навчання (вказати, яких 

саме) 
   

Активність та правильність дій студентів    
Допомога викладача студентам при виконанні завдань, 

надання консультацій тощо 
   

Завдання щодо самостійного опрацювання    

Методика організації самостійної роботи студентів та її 
ефективність 

   

Рівень набуття практичних навичок роботи    

Результати вибіркового ознайомлення з конспектами 
студентів (зошитами/бланками для лабораторних робіт) 

   

 

 

Загальна оцінка 

Досягнення мети і завдань заняття _____________________________________________ 

Позитивні сторони, рекомендації щодо поширення досвіду_________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



45 

 

 

Зауваження, недоліки________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Висновки (відповідно до мети відкритого заняття):       

1) рекомендувати для поширення наступні методи, прийоми, форми проведення 

заняття: 

___________________________________________________________________________ 

2) допустити викладача ___________________ до проведення занять з ______________ 

3) інше ____________________________________________________________________ 

Пропозиції _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Посада, вчений ступінь, звання ______________________________(ініціали, прізвище) 
                                                                (підпис відвідувача відкритого заняття) 
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Додаток 9  

 

до Положення про організацію  

методичної роботи у ВСП 

«Калуський фаховий коледж 

економіки, права 

та інформаційних технологій  

Івано-Франківського національного  

технічного університету нафти і газу» 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТОСОВНО РОЗРОБКИ ПРОГРАМ 

НАВЧАЛЬНИХ НОРМАТИВНИХ (ВИБІРКОВИХ) ДИСЦИПЛІН 

 

1. Вступ 

1.1. Згідно із Законом України "Про фахову передвищу освіту" програма 

нормативної (вибіркової) навчальної дисципліни є складовою стандарту фахової 

передвищої освіти і розробляється відповідно до освітньо-професійної програми 

(ОПП) спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня фаховий молодший 

бакалавр. Освітньо-професійні програми фахової передвищої освіти повинні 

передбачати перелік обов'язкових загальних та спеціальних компетентностей і 

результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти;  освітні компоненти 

для вільного вибору здобувачів фахової передвищої освіти. Програма 

нормативної (вибіркової) навчальної дисципліни визначає предмет і мету 

навчальної дисципліни, її місце в навчальному процесі, рівень сформованості 

певної сукупності знань, умінь і навичок, які повинні набути студенти, 

структуру, зміст та обсяг дисципліни, послідовність вивчення окремих 

структурних елементів, форми проведення занять, форми поточного і 

підсумкового оцінювання успішності навчання студентів. 

1.2. Програма нормативної (вибіркової) навчальної дисципліни може 

розроблятися для навчальної дисципліни певної спеціальності (групи 

спеціальностей) галузей знань.  

1.3. Програма нормативної (вибіркової) навчальної дисципліни 

розробляється, як правило, викладачем (викладачами), який проводить лекційні 

заняття з даної навчальної дисципліни, розглядається на засіданнях циклової 

комісії, методичної ради і затверджується Педагогічною радою коледжу.  

2. Структура програми нормативної (вибіркової) дисципліни та 

вимоги до її складових 

Навчальна програма повинна містити такі складові: 

- титульна і друга сторінка; 

- вступ; 

- мета та завдання навчальної дисципліни; 

- інформаційний обсяг навчальної дисципліни; 

- рекомендована література; 

- форма підсумкового контролю успішності навчання; 
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- засоби діагностики успішності навчання. 

Титульна і друга сторінки програми оформлюється за формою, зразок яких 

наведено в додатку 9.1. 

Вступ розкриває призначення дисципліни, її місце у системі підготовки 

фахівця.  

У вступі вказується: предмет дисципліни; зв'язок з іншими дисциплінами 

(на яких дисциплінах вона базується і які забезпечує); роль у підготовці 

майбутніх фахівців; 

Предмет навчальної дисципліни охоплює основні об'єкти, на які повинна 

бути спрямована пізнавальна діяльність студентів у процесі вивчення цієї 

дисципліни. Предметом навчальної дисципліни можуть бути: закони, теорії, 

процеси, машини, апарати, технології, технічна, фінансова та інші документації 

тощо. 

Мета та завдання навчальної дисципліни. Цілі навчальної дисципліни - 

освітянські, виховні; обґрунтування структури навчальної дисципліни (логічна 

послідовність вивчення навчального матеріалу); рекомендації щодо застосування 

різних форм організації навчання (лекцій, семінарів, екскурсій, лабораторних і 

практичних занять, курсового проектування, обов'язкових контрольних робіт, 

контрольних розрахункових робіт, написання рефератів, різних форм 

самостійної роботи студентів, застосування нових інформаційних технологій 

тощо); рекомендації щодо використання методів навчання з урахуванням 

специфіки змісту навчального матеріалу (евристичні бесіди, навчальні дискусії, 

рішення виробничих ситуаційних завдань, аналіз виробничих ситуацій, ділові 

ігри тощо); вказівки, що розкривають специфіку викладання дисципліни для 

різних спеціальностей (якщо вона є у навчальних планах різних спеціальностей, 

за якими здійснюється підготовка у даному навчальному закладі). 

Мета навчальної дисципліни в загальному виді відображає те, до чого 

прагнуть, що потрібно здійснити для досягнення кінцевих результатів навчання 

студентів. 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни подається у вигляді частково 

упорядкованого набору знань, які зазначені в освітньо-професійній програмі, 

систематизованого за характерними для даної дисципліни об'єктами та 

процесами, з якими необхідно вміти діяти, а також знати про методи та засоби 

формування обов'язкових загальних та спеціальних компетентностей і 

результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти. 

Далі з врахуванням основних дидактичних принципів необхідно здійснити 

структурування набору знань із дисципліни, сформувати формально-логічну 

систему змістовних блоків та модулів (розділи, теми, питання тощо), кількість 

годин та послідовність. 

Кінцевими результатом структурування змісту навчальної дисципліни має 

бути навчальна програма дисципліни, яка побудована за модульним принципом. 

Кожний модуль програми має бути співвіднесеним з освітньо-

професійною програмою (галузевою та вищого навчального закладу). 
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Навчальна програма подається традиційно у вигляді розділів, блоків 

(логічно завершених, достатньо великих розділів курсу), модулів (невеликих 

груп споріднених тем чи окремих тем), питань. 

Список основної і допоміжної літератури. 

3. Етапи розробки програми нормативної (вибіркової) навчальної 

дисципліни. 

Перший етап розробки - визначення призначення навчальної дисципліни у 

підготовці фахівця, цілей її вивчення. Для цього проводиться аналіз  очікуваних 

програмних результатів навчання (компетентностей), якими повинен оволодіти 

здобувач вищої освіти  і встановлюються вимоги, які їх можуть забезпечити за 

рахунок вивчення даної дисципліни. 

Об'єктом вивчення дисципліни може бути предмет праці (матеріали, 

сировина, об'єкти, на які спрямована праця, тощо) засоби праці (машини, 

механізми), зміст і засоби діяльності (технологія, конструювання, нормування, 

виховання, організація праці, планування виробництва тощо), кінцевий 

результат праці. 

Другий етап формування програми навчальної дисципліни - визначення її 

структури. Головним системоутворюючим елементом при визначенні структури 

дисципліни є об'єкт вивчення і його відношення до професійної діяльності 

фахівця.  

Міждисциплінарні зв'язки – характеристика місця дисципліни у 

навчальному плані, вказується, що передує вивченню даної дисципліни і які 

навчальні курси опановуються з урахуванням знань даної дисципліни. 

Третій етап роботи - визначення вимог до знань і умінь з кожної теми, які у 

подальшому конкретизують освітянські цілі навчальної дисципліни. Вони 

повинні бути сформульовані таким чином, щоб після вивчення теми можна було 

перевірити засвоєння студентами відповідних знань та оволодіння ними 

необхідними вміннями. 

Вимоги до знань і умінь до вибіркових дисциплін визначаються у ОПП - 

складових стандарту вищого навчального закладу. 

Четвертий етап - планування лабораторних і практичних робіт. Розробники 

програм навчальних дисциплін повинні знати особливості цих форм організації 

навчання, їх дидактичні цілі і зміст, місце у підготовці фахівця. При розробці 

змісту лабораторних і практичних занять слід мати на увазі, що в сукупності 

вони повинні забезпечити формування вмінь з навчальної дисципліни.  

На заключному етапі розробники програм на основі досвіду і досягнень 

педагогічної науки, нових технологій навчання розробляються засоби 

діагностики  успішності навчання. 
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Додаток 9.1 

Міністерство освіти і науки України 

Відокремлений структурний підрозділ 

« Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних 

технологій Івано-Франківського національного технічного університету 

нафти і газу» 

 

 

  “Затверджую” 

Директор  

      ______________________ 

“_____” _______________ р. 

 

 

                                  

 

 

 

Програма 

нормативної (вибіркової) навчальної дисципліни 

«______________________________________________» 
(назва дисципліни) 

підготовки фахового молодшого бакалавра                 

Галузі знань ________________________________ 
                                               (шифр і назва) 

Спеціальності  ______________________________ 
                                                 (шифр і назва) 

 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні Педагогічної ради  

Протокол № ___ від __________ 20_____ р. 

 

 

 

 

 

 

Калуш - 20____ рік 
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Програма нормативної (вибіркової) навчальної дисципліни 

«______________________________» складена для підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший фаховий бакалавр» галузі знань 

_________________ спеціальності ______________________________. 

 

Автор:  

 

 

 

 

 

 

Обговорено і затверджено на засіданні циклової комісії 

_________________ (протокол № ___ від _____________________). 

 

 

 

Голова циклової комісії   _________________           ___________________  

 

 

 

Розглянуто та рекомендовано до затвердження методичною радою 

(протокол №____ від ______________________). 

 

 

 

Голова методичної ради      _____________ 

 

 

Директор         _____________ 
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Вступ 

 

Програма вивчення нормативної (вибіркової) навчальної дисципліни 

“________________________________________” складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки фахового молодшого бакалавра                                                                            

(спеціальності) “_______________________________________________”. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є _______________________ 

Міждисциплінарні зв’язки: _______________________________________ 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 

1. 

2. 

 

          1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни              

“_____________________________” є _____________________________________ 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни 

“__________________________________” є ________________________________ 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

________________________________________________________________ 

 

вміти : 

________________________________________________________________ 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться _______ години/________ 

кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Розділ 1. 

________________________________________________________________ 

 

Розділ 2. 

________________________________________________________________ 

 

3. Рекомендована література 

________________________________________________________________ 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання _____________ 

5.  Засоби діагностики успішності навчання   ______________________ 

       __________________________________________________________________ 
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Додаток 10 

 

до Положення про організацію  

методичної роботи 

у ВСП  «Калуський фаховий коледж 

економіки, права 

та інформаційних технологій  

Івано-Франківського національного  

технічного університету нафти і газу» 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТОСОВНО РОЗРОБКИ  

РОБОЧИХ ПРОГРАМ НОРМАТИВНИХ (ВИБІРКОВИХ) ДИСЦИПЛІН 

 

  1. Загальні положення  

1.1. Робоча програма навчальної дисципліни – є нормативним документом 

навчального закладу і розробляється цикловою комісією для кожної навчальної 

дисципліни на основі освітньо-професійної програми державного стандарту 

підготовки фахівців та програм нормативних навчальних дисциплін.  

1.2. Робочі програми вибіркових навчальних дисциплін складаються на 

основі варіативних частин ОПП підготовки фахівців відповідних спеціальностей  

та програм вибіркових навчальних дисциплін.  

1.3. Робоча програма за своїм змістом є документом, що визначає обсяги 

знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-

кваліфікаційної характеристики майбутнього фахівця, алгоритм вивчення 

навчального матеріалу дисципліни з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, 

що виключає дублювання навчального матеріалу при вивченні спільних для 

різних дисциплін проблем, необхідне методичне забезпечення, складові та 

технологію оцінювання знань студентів.  

1.4. Робоча програма дисципліни як внутрішній нормативний документ, 

закладає “ідеологію” змісту освіти та організації навчального процесу, визначає 

навчально-методичні засади діяльності циклової комісії; на її основі 

розробляються посібники (методичні рекомендації) для самостійного вивчення 

дисципліни, інші матеріали методичного характеру, що забезпечують успішне 

опанування програмного матеріалу.  

1.5. Робоча програма розробляється на навчальний рік. 

2. Структура та зміст робочої програми  

2.1. Структура робочої програми.  

Робоча програма складається з таких розділів:  

− титульна сторінка;  

− опис дисципліни;  

– мета і завдання вивчення дисципліни; 

− зміст дисципліни;  

– структура дисципліни; 
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− перелік практичних (лабораторних, семінарських) занять;  

− самостійна робота студентів;  

− комплексне практичне індивідуальне завдання;  

– методи навчання; 

– методи оцінювання; 

– перелік наочних матеріалів і методичних вказівок; 

− рекомендована література.  

2.2. Зміст розділів робочої програми.  

2.2.1. Титульна сторінка. Зразок титульної сторінки робочої програми 

представлений у додатку 10.1.  

2.2.2. Опис дисципліни, мета і завдання її вивчення. У цьому розділі 

необхідно зазначити вихідні дані та загальний розподіл годин дисципліни, 

сформулювати мету, завдання та предмет дисципліни відповідно до її змісту; 

чітко визначити – що повинен знати і уміти студент після опанування 

дисципліни; представити анотацію дисципліни і вказати місце у структурно-

логічній схемі підготовки фахівців. 

2.2.3. Зміст лекційного матеріалу. Лекція – основна форма проведення 

навчальних занять у ВНЗ, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. 

Лекції проводяться у відповідно обладнаних приміщеннях – аудиторіях для 

однієї або більше академічних груп студентів (потоків).  

Лектор, якому доручено читати курс лекцій, зобов’язаний перед початком 

відповідного семестру подати до циклової комісії робочу програму, складений 

ним конспект лекцій (авторський підручник, навчальний посібник) та контрольні 

завдання для проведення підсумкового контролю, передбаченого навчальним 

планом.  

2.2.4. Особливістю розроблення робочої програми при використанні 

кредитно-модульних технологій навчання є структурування дисципліни за 

модульним принципом, який передбачає поділ навчального матеріалу на логічно 

завершені частини теоретичного і практичного матеріалу. При структуруванні 

навчального матеріалу слід уникати його дублювання в різних темах та 

порушень логічної цілісності подачі матеріалу дисципліни.  

За результатами структурування навчального матеріалу розробляється 

структура залікових кредитів дисципліни. Якщо дисципліна вивчається більше 

одного семестру, то структурування виконується для кожного семестру окремо із 

зазначенням підсумкового навчального навантаження з усіх запланованих видів 

робіт по семестрах і з дисципліни в цілому.  

2.2.5. Теми лабораторних (практичних, семінарських) занять. Лабораторне 

заняття – форма навчального заняття, під час якого студент під керівництвом 

викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з 

метою підтвердження окремих теоретичних положень навчальної дисципліни, 

набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, 

обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, 

методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.  
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Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних навчальних 

лабораторіях з використанням устаткування, пристосованого до умов 

навчального процесу (лабораторні установки і макети, прилади, персональні 

комп’ютери тощо). В окремих випадках лабораторні заняття можуть 

проводитися в умовах реального професійного середовища (наприклад, на 

виробництві, в наукових лабораторіях тощо).  

Практичне заняття – форма навчального заняття, під час якого викладач 

організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень 

навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування 

шляхом індивідуального виконання студентом сформульованих завдань.  

Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних 

лабораторіях, оснащених необхідними технічними засобами навчання, 

обчислювальною технікою.  

Семінарське заняття – форма навчального заняття, під час яких викладач 

організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти 

готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).  

Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних кабінетах.  

Тематика усіх видів практичної роботи подається у вигляді плану, де 

зазначається тема лабораторного (практичного, семінарського) заняття, кількість 

аудиторних годин на опрацювання кожної теми, посилання на літературні 

джерела, в тому числі методичні розробки з певного виду практичної роботи.  

2.2.6. Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і є 

невід’ємною складовою процесу вивчення конкретної дисципліни. Її зміст 

визначається робочою програмою, методичними матеріалами, завданнями та 

вказівками викладача. Самостійна робота студента має забезпечуватися 

системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної 

навчальної дисципліни, а саме: підручниками, навчальними та методичними 

посібниками, конспектами лекцій, практикумами, методичними вказівками 

тощо. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів мають передбачати 

можливість проведення самоконтролю з боку студентів. Навчальний матеріал 

дисципліни, передбачений робочим планом для засвоєння студентом у процесі 

самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним 

матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних занять.  

При складанні плану самостійної роботи студента необхідно виходити із 

загального обсягу годин, що відводиться на самостійну роботу з дисципліни, 

видів самостійної роботи, що плануються для виконання студентом, загального 

тижневого бюджету часу студента, фізіологічно обґрунтованих норм 

навчального навантаження.  

2.2.7. Індивідуальна робота студента під керівництвом викладача полягає у 

виконанні комплексних практичних індивідуальних завдань (КПІЗ), що є однією 

з форм організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. КПІЗ 

видаються студентам в терміни, передбачені робочою навчальною програмою. 

Виконання КПІЗ створює умови для якнайповнішої реалізації творчих 
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можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення 

знань, які студенти одержують у процесі навчання, а також застосування знань 

на практиці. КПІЗ виконуються самостійно і не входять до тижневого 

аудиторного навантаження студента.  

2.2.8. Методи навчання. У навчальному процесі використовуються: лекції, 

практичні (семінарські, лабораторні) та індивідуальні заняття, групова робота, 

реферування, а також методи опитування, тестування, ділові ігри тощо. 

2.2.9. Методи оцінювання. Поточний контроль здійснюється під час 

проведення практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті 

перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи чи 

рівень засвоєння пройденого матеріалу. Тестовий контроль можна проводити як 

на практичних, так і на лекційних заняттях.  

При організації навчання за кредитно-модульною технологією 

використовується система оцінювання знань, яка передбачає встановлення 

вагових коефіцієнтів за виконання усіх запланованих видів робіт. Встановлення 

вагових коефіцієнтів видам робіт здійснює викладач, який веде дисципліну і 

розробляє робочу програму.  

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів 

навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його 

завершальних етапах. Підсумковий контроль включає як семестровий контроль, 

так і державну атестацію студента.  

Семестровий контроль проводиться за однією із таких форм: семестровий 

екзамен, диференційований залік або залік з конкретної навчальної дисципліни в 

обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, 

встановлені навчальним планом.  

Особливості проведення семестрового підсумкового контролю 

відображаються в робочій програмі та описі дисципліни і доводяться до відома 

студентів групи на першому занятті з дисципліни. Процес організації контролю 

та оцінювання навчальних досягнень студентів регламентується окремим 

Положенням.  

2.2.10. Рекомендована література. Запропоновані для вивчення дисципліни 

літературні джерела складаються з основних та додаткових. До основної 

літератури, як правило, включають нормативні документи, базові вітчизняні, 

найкращі зарубіжні підручники та навчальні посібники з урахуванням їх 

наявності у бібліотеці коледжу.  

У список додаткової літератури включаються різні довідкові, періодичні 

видання, наукові монографії, методичні рекомендації, посилання на Інтернет-

джерела тощо.  

 

4. Порядок оформлення та затвердження робочої програми  

4.1. Робоча навчальна програма дисципліни розглядається та схвалюється 

на засіданні циклової комісії та методичної ради і затверджується директором 

(заступником директора з навчальної роботи). 
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4.2. Робоча навчальна програма дисципліни, не затверджена у 

відповідному порядку, не дає права викладачеві на проведення занять. 
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Додаток 10.1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

«Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій 

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу» 

 

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ”                                              “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Декан факультету                                           Директор __________ 

         ____________ Г. Я. Тимків 

________________________       

 «_____»___________201_ р.     «_____»___________202_ р.  

 

 

 

 

 

 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА 
 

 

з дисципліни “__________________________________” 

освітньо-кваліфікаційного рівня – фаховий молодший бакалавр 

галузь знань (шифр) -  “________________________” 

спеціальність  (шифр) – “___________________” 

 

 

 

 

Циклова комісія ______________________________ 

 

Загальний 

обсяг 

годин 

Курс Семестр 
Лекції 

(год.) 

Практ. 

заняття 

(год.) 

ІРС 

(год.) 

Самост. 

робота 

студен-

тів (год.) 

Форма 

контролю 

        

 

 

  

 

Калуш - 20____ 
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Робоча програма складена на основі програми нормативної (вибіркової) 

навчальної дисципліни «_____________________________» підготовки фахового 

молодшого бакалавра (спеціальність, шифр) «_______________________», 

затвердженої Педагогічною радою (протокол №___ від ________________). Для 

спеціальностей, з яких відсутні складові галузевого стандарту вищої освіти.  

 

Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми 

підготовки фахового молодшого бакалавра (спеціальність, шифр) 

«_______________________», затвердженої МОН України (наказ №__ від 

________________). Для спеціальностей, з яких затверджені складові галузевого 

стандарту вищої освіти. 

 

Робочу програму розроблена викладачем циклової комісії з 

__________________________              ____________________________________. 
   (назва циклової комісії)                                                             (посада, прізвище, ім’я по батькові) 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії 

__________________, протокол № _______ від ___________ 202___ р. 
      (назва циклової комісії) 

 

Голова циклової комісії  __________________              _________________ 
               (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

Робоча програма розглянута та схвалена на засіданні  методичної ради, 

протокол №___ від ________  202___р.   

 

 

Голова методичної ради  __________________    _________________ 

 

 

Завідувач навчально- 

методичного кабінету ____________________       _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“___________________________________________________________________” 

1. Опис дисципліни “______________________________________” 

 

Дисципліна 

“______________________” 

 

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо- 

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – ___ 

галузь знань (шифр) – 

“____________________” 

 

Дисципліна циклу 

__________________ 

спеціальність (шифр) – 

“____________________” 

Рік підготовки ________ 

Семестр________ 

 

Загальна кількість годин 

– _____ . 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень –  

фаховий молодший 

бакалавр 

Лекції: 

________ год. 

Практичні заняття: 

________ год. 

 

 Самостійна робота: 

________ год. 

Індивідуальна робота : 

________ год. 

Тижневих годин – ___, з 

них аудиторних – ____ 

 Вид підсумкового 

контролю – ________ 

 

 

 

 

2. Мета і завдання дисципліни «_____________________» 

2.1. Мета вивчення дисципліни. 

Метою дисципліни «___________________» є  

2.2. Завдання вивчення дисципліни: 

2.3. Завдання лекційних занять. 

2.4. Завдання практичних занять. 

3. Зміст дисципліни «___________________________» 

Розділ 1. __________________________________________ 

Тема 1. _____________________________________________. 

….. 

Література: [2, с. 28–45]. 
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4. Структура дисципліни «_____________________________ 

 

Назва розділу, теми 

Кількість годин 

Лекції 

Прак- 

тичні 

заняття 

Самостій-

на робота 

Індиві- 

дуальна 

робота 

Розділ 1.  

Тема 1.      

Тема 2.      

Розділ …  

Тема . ..     

Розділ ….  

Тема ….      

Разом:     

 

 

5. Тематика практичних завдань 

Практичне заняття №1   

Тема:. 

Мета:. 

Питання для обговорення: 

1. 

2. 

3. 

Література: [2, с. 28–45],  

 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 

Варіанти КПІЗ з дисципліни 

«____________________________» 

1.  

 

7. Самостійна робота 

                                                      

№ 

з/п 
Тематика 

К-сть 

годин 

.   

Разом:  

 
8. Методи навчання 

У навчальному процесі використовуються: лекції, практичні та 

індивідуальні заняття, групова робота, розв’язування задач і виконання 

розрахунково-графічних завдань під керівництвом викладача та самостійно, 

робота в Інтернеті, реферування, а також методи опитування, тестування, ділові 

ігри тощо.  
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9. Методи оцінювання 

У процесі вивчення дисципліни “___________________” 

використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студентів: 

 - поточне тестування та опитування; 

 - оцінювання виконання КПІЗ; 

 - директорська контрольна робота; 

 - підсумковий письмовий екзамен 

 - інше. 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «_____________» 

визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної 

складової рубіжних атестацій: 
 

Рубіжна 

атестація 1 

Рубіжна  

атестація 2 

(директорська 

контрольна) 

Середній бал 

 за семестр 

Підсумок 

(залік/екзамен) 

25 % 50 % 25 % 100 % 
 

Шкала оцінювання: 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

85-89 В 
добре  

75-84 С 

65-74 D 
задовільно  

60-64 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-34 F 

незадовільно  

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Перелік наочних матеріалів та методичних вказівок 

№ 

з/п 

Найменування Номер 

теми 

1.   

2.   

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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