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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Заочна форма навчання в ВСП «НФК УДУНТ» є формою здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня "Фаховий  молодший бакалавр" без відриву від 

виробництва. Специфіка заочної форми навчання передбачає керовану 

викладачем самостійну освіту студентів.  

1.2 Особливості структури навчального процесу при заочній формі 

навчання є передумовою необхідності розробки та постійного оновлення 

методичного забезпечення різних видів навчальної діяльності студентів-

заочників. 

1.3 Методичне забезпечення студентів-заочників є одним із основних 

засобів підвищення ефективності освітнього процесу за заочною формою 

навчання і спрямоване на покращення якості підготовки спеціалістів - 

випускників ВСП «НФК УДУНТ» . 

1.4 Методичне забезпечення заочної форми навчання в ВСП «НФК 

УДУНТ»  здійснюється відповідно до «Положення про організацію освітнього  

процесу в  НФК  УДУНТ», Положення про заочну форму навчання в ВСП «НФК 

УДУНТ», Положення щодо методичного забезпечення підготовки курсових та 

дипломних проектів (робіт) для всіх спеціальностей ВСП «НФК УДУНТ» та 

регламентується даним Положенням. 

 

2.  СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ 

СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ 

 

2.1 3 метою надання систематизованої та узагальненої допомоги 

студентам-заочникам у самостійному вивченні навчальної дисципліни, 

забезпечення організованої та змістовної цілісності системи методів і засобів 

навчання, з кожної дисципліни формується пакет навчально-методичних 

матеріалів для студентів заочної форми навчання. 

2.2 В пакеті навчально-методичних матеріалів для студентів-заочників 

мають бути поради раціональних та ефективних методів самостійного вивчення 

дисципліни, наведені приклади практичного застосування знань і умінь в процесі 

виробничої діяльності фахівця, роз'яснення з виконання контрольних робіт, 

розв'язування задач тощо. 

2.3 До складу пакету навчально-методичних матеріалів для студентів 

заочної форми навчання входять: 

- навчальна програма та загальні методичні вказівки до вивчення 

дисципліни; 

- методичні вказівки до виконання контрольних робіт; 

- збірник вправ, завдань лабораторно-практичних робіт і методичні 

- вказівки до їх виконання; 

- методичні вказівки з самостійного вивчення / опрацювання розділу 

(теми); 

- методичне забезпечення контролю знань (поточного: теми рефератів, 

тести, індивідуальні завдання; підсумкового: завдання та питання для заліків та 

екзаменів); опорні конспекти лекцій; 

- методичні рекомендації до курсового/дипломного проектування. 



2.4 Методичні розробки можуть об'єднувати декілька видів методичних 

матеріалів: навчальну програму, методичні вказівки до виконання контрольних 

робіт, питання до заліку/ екзамену і т. ін. 

2.5 Процес комплектації пакету навчально-методичних матеріалів для 

студентів заочної форми навчання передбачає постійну розробку та поновлення 

методичних матеріалів з різних видів навчальної діяльності. 

2.6 Пакет навчально-методичних матеріалів для студентів заочної 

форми навчання формується ПЦК, за якою затверджено викладання даної 

дисципліни. 

2.7 Навчально-методичні матеріали для студентів заочної форми 

навчання зберігаються та надаються для використання студентам в методичному 

кабінеті заочного відділення. 

 

3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНО-

МЕТОДИЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 

3.1 Навчальні завдання та методичні вказівки для студентів-заочників 

розробляються з предметів навчального плану спеціальності на підставі діючих 

навчальних програм з урахуванням вимог основних принципів педагогіки, 

галузевих особливостей підготовки фахівців, специфіки предмета, використання 

інноваційних методів. 

3.2 Методична розробка складається самостійно викладачем чи 

колективно всією предметною комісією. Зміст повинен бути предметно-

узагальнюючим, змістовним, конкретним, зрозумілим і доступним для 

використання студентами. Теоретичні висновки повинні підтверджуватися 

прикладами та ілюстративним матеріалом. 

3.3 Методична розробка повинна бути розглянута на засіданні 

предметної комісії, проаналізована, прорецензована та затверджена нею. 

3.4 Методична розробка повинна бути конкретною і змістовною, 

науково і предметно обґрунтованою, написаною грамотно. 

3.5 У всіх видах навчально-методичних рекомендацій необхідно 

викласти: 

- мету та завдання вивчення дисципліни; 

- вимоги до знань та умінь студентів; 

- теми та зміст робіт, що виконуються; 

- організація роботи, завдання; 

- вимоги до результатів і форм звітності; 

- методи захисту виконаної роботи, критерії оцінювання; 

- питання для самоконтролю знань студентів і підготовки їх до заліків та 

- екзаменів; 

- перелік рекомендованої літератури; додатки. 

 

 

 

 

 

 



4. ООСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 

4.1 Навчально-методичний посібник 

4.1.1 Рекомендована структура: 

- зміст (перелік розділів); 

- вступ (передмову), 

- загальні методичні вказівки щодо вивчення предмета; 

- навчальна (робоча) програма 

- методичні вказівки з самостійного вивчення розділу або теми; 

- питання або тести для самоконтролю; 

- підсумки до кожного розділу (теми); 

- важливі терміни, поняття, визначені в розділі (темі); 

- завдання для контрольних робіт і рекомендації до їх виконання; 

- збірник вправ, завдань, лабораторно-практичних робіт і методичні 

вказівки до їх виконання; 

- рекомендована література; 

- додатки. 

4.1.2 Рекомендації щодо написання окремих розділів 

Зміст (перелік розділів) - короткий перелік заголовків, рубрик, приведених 

у тексті роботи без скорочення і зміни редакції порівняно із заголовками у тексті. 

Подається план методичної розробки, назва і послідовність її розділів, 

орієнтовний обсяг кожного з них. Зміст може бути розширений чи скорочений, 

це залежить від об'єму роботи, теми, кваліфікації викладача. 

Вступ (передмова) характеризує роль та значення навчальної дисципліни і 

окремих її розділів, міжпредметні зв'язки, мету та основні завдання при вивченні 

дисципліни. 

Загальні методичні рекомендації передбачають ознайомлення студентів 

з порядком вивчення даного предмета, особливостями самостійної роботи 

студентів над навчальним матеріалом; містять інформацію про кількість 

контрольних робіт, лабораторних і практичних завдань, курсових проектів 

(робіт), екзаменів і заліків, передбачених навчальним планом, порядок і вимоги 

до оформлення завдання. 

Викладення матеріалу у навчально-методичному посібнику повинно 

бути об'єктивним, науковим, чітким і логічним. Композиція посібника, терміни 

та прийоми введення до тексту нових понять, їх визначення, використання 

наочності повинні спрямовувати студентів на основну інформацію, навчити їх 

самостійно оволодівати навчальним програмним матеріалом за підручником. 

Розкриваючи закономірності явищ, описуючи результати спостережень та 

аналізу, найбільш характерні форми, методи і зміст, не слід занадто збільшувати 

обсяг методичної розробки. Цитатами необхідно користуватися уміло, їх 

включають в текст у виняткових випадках, коли це необхідно для більш повного 

аналізу педагогічних досліджень, проблеми, що розглядається, для оцінки і 

узагальнення результатів роботи. 

Ілюстрації відіграють важливу роль у процесі самостійного вивчення 

предмета. Складені викладачем моделі або логічні схеми тем, графіки, діаграми, 

технічні креслення дають змогу студентам наочно побачити зміст матеріалу. 



Крім того, моделі (схеми) виконують роль опорного конспекту і допомагають 

підвищити ефективність і якість навчання. 

Питання і тести для самоконтролю повинні охоплювати обсяг 

викладеного матеріалу, мати прикладний, проблемно-ситуаційний, виробничий 

характер, за формою і змістом сприяти розвитку професійного інтересу та 

творчого мислення. 

Підсумки до кожного розділу (теми) потрібно подавати коротким, 

стислим викладенням матеріалу, даючи на завершення визначення основних 

понять, термінів, принципів, явищ, використаних при вивченні навчального 

програмного матеріалу. 

Рекомендована література повинна бути розділена на основну і 

додаткову. 

До основної літератури належать підручники і навчальні посібники, 

передбачені діючою навчальною програмою з урахуванням останніх видань. 

До додаткової літератури, крім підручників і навчальних посібників, 

включаються літературні джерела, які відображають сучасний рівень розвитку 

відповідних галузей науки та техніки, періодичні видання, інструкції, державні 

стандарти. 

У бібліографічних даних до рекомендованої літератури потрібно 

забезпечити точність назв літературних джерел, їх авторів (прізвища, ініціали), 

місце і рік видання. 

Додатки: довідкова інформація, форми первинної документації 

підприємств, акти, графіки тощо, які доповнюють або ілюструють 

основний текст і за своїм характером і змістом стосуються всього посібника або 

окремих його частин. Друкуються на окремих сторінках, що мають власну 

нумерацію. 

4.2 Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт 

4.2.1 Рекомендована структура: 

- титульна сторінка; 

- зміст; 

- програма дисципліни; 

- мета вивчення дисципліни; 

- завдання вивчення дисципліни; 

- зміст програми; 

- мета контрольної роботи; 

- вибір теми контрольної роботи; 

- вимоги до оформлення контрольної роботи; 

- порядок рецензування контрольної роботи; 

- завдання контрольної роботи за варіантами; 

- теоретичні питання до заліку/екзамену; 

- практичні завдання до заліку/екзамену; 

- список рекомендованої літератури; 

- додатки (схеми, критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів). 

4.2.2 Зміст контрольних робіт, встановлених навчальними планами, 

повинен охоплювати основний програмний матеріал відповідних навчальних 

завдань. 

4.2.3 Для визначення змісту завдань контрольних робіт доцільно 



керуватися такими основними положеннями: 

- контрольні завдання повинні складатися із контрольних питань, задач, 

прикладів, графічних робіт і т.д. залежно від специфіки предмета; обсяг 

виконаної студентами контрольної роботи не повинен перевищувати 24 

сторінок учнівського зошита або обсягу, вказаного в індивідуальному завданні; 

- контрольні питання повинні мати прикладний характер і бути тісно 

пов'язаними з виробничою діяльністю майбутнього спеціаліста, орієнтувати 

студента на чітку, гранично стислу відповідь у результаті зіставлення та аналізу 

матеріалу, що вивчається; 

- питання повинні сприяти розвитку професійного інтересу та творчого, 

самостійного мислення і можуть бути поставлені у формі проблемних ситуацій; 

- форма контрольних питань має бути такою, щоб виключалась 

можливість механічного переписування матеріалу з підручника; 

- задачі контрольної роботи, приклади, розрахунки, вправи за ступенем 

складності повинні відповідати рівню типових задач, наведених у відповідних 

розділах методичних вказівок, бути старанно вивіреними та попередньо 

розв'язаними автором; 

- варіанти контрольної роботи з одного й того ж навчального завдання 

повинні бути рівноцінними за обсягом і складністю та розробитися, як правило, 

за багатоваріантною системою. 

43 Методичні рекомендації з самостійного вивчення дисципліни повинні 

орієнтувати студентів на послідовне та систематичне вивчення тем предмета. 

4.3.1 Рекомендована структура: 

- титульна сторінка; 

- зміст; 

- призначення методичних рекомендацій; 

- мета вивчення курсу; 

- структура тематики матеріалу, яка подається для самостійного' 

вивчення(мета оглядових занять, які передують вивченню курсу студентами; 

значення матеріалу для майбутніх фахівців); 

- алгоритм вивчення теми (розділу, питання); 

- питання для самоконтролю; ключова слова, поняття; тестові та 

практичні завдання, задачі; 

- рекомендована література. 

4.3.2 Складати рекомендації доцільно до кожної теми або розділу чітко, 

коротко і ясно висвітлюючи: 

- що зможе знати і вміти студент, вивчивши даний розділ (тему); 

- значення основних питань теми або розділу для вивчення навчального 

матеріалу дисципліни, їх внутрішньопредметний та міжпредметний зв'язок, 

освітньо-професійну орієнтацію; 

- рекомендації з вивчення найбільш складних і важко засвоюваних 

питань, посилаючись на розділи, теми підручників, чітко визначивши, що 

потрібно запам'ятати, на що звернути увагу і що повторити, які вправи, 

завдання, лабораторно-практичні роботи виконати із збірника вправ; 

- найбільш раціональні методи поетапного вивчення теоретичного 

матеріалу, приклади розв'язування типових завдань, вправ з поясненням; 

- посторінкове визначення основної і додаткової літератури до кожної 



теми програми з числа літературних джерел, передбачених в переліку 

рекомендованої літератури. 

4.4 Збірник вправ, завдань, лабораторно-практичних робіт і методичні 

вказівки до їх виконання складаються з метою закріплення здобутих 

теоретичних знань, набуття професійних умінь і навичок і оформляються як 

окремий розділ. Для виконання вправ, завдань, лабораторно-практичних робіт, 

передбачених навчальною (робочою) програмою, розробляються методичні 

рекомендації із зазначенням програми, мети і змісту, методики виконання 

кожного завдання, контрольні питання для допуску до виконання і заліку роботи. 

 

 

 

 


