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Навчально-методичний комплекс дисципліни
(НМКД)

це система 
дидактичних засобів 

навчання з конкретної 
дисципліни, метою 

якої є повна 
реалізація освітніх і 
виховних завдань, 
сформульованих 

навчальною 
програмою 
дисципліни

комплекс документів,  
що визначає  обсяг  

знань,  якими  
повинен  оволодіти  
студент  відповідно  
до вимог  освітньо-

кваліфікаційної  
характеристики  

фахового молодшого 
бакалавру

відображає  загальну  
методику викладання  

дисципліни,

характеризує методичне  
забезпечення,

складові  та  механізм  
оцінювання  знань 

студентів
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Розробляється на 3-5 років, або оновлюється в

результаті змін освітньо-професійної програми

підготовки фахового молодшого бакалавру та інших

стандартів освіти і має свої структурні елементи.

Навчально-методичний комплекс дисципліни
(НМКД)

НМКД має забезпечити всі основні етапи педагогічного

процесу − надання навчальної інформації та її сприйняття,

набуття, закріплення й удосконалення знань, умінь і навичок,

їх застосування й контролю та основних функцій освітнього

процесу − навчальної, виховної та розвиваючої.
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Розробка навчально-методичних 
комплексів дисциплін (НМКД)

1

забезпечення 
системного підходу 

щодо організації 
навчально-

виховного процесу 
в коледжі

2

створення 
якісного методичного 

забезпечення 
освітнього процесу за 

всіма напрямами, 
спеціальностями та 
формами навчання

3

формування 
бази 

електронних 
навчальних 

курсів і 
матеріалів

4

своєчасне 
коригування та 
вдосконалення 

навчально-
методичних
матеріалів

мета мета метамета
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Навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД)

• Організуюча функція 
полягає в тому, що цей вид 
навчально-методичного 
видання формує чітку 
структуру процесу надання 
конкретних знань які 
формують освітньо-
кваліфікаційний рівень 
«фаховий молодший 
бакалавр». 

• Систематизуюча функція 
забезпечує цілісність навчання, 
системи знань, уявлень і навичок, 
які має здобути студент у процесі 
навчання.

ФУНКЦІЇ
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ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ 
провадження освітньої діяльності закладів освіти
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Кожний елемент НМКД має містити в собі

• Дидактичні цілі, які повинні бути магістральною програмою 
дій для студентів (це мають бути чітко означені орієнтири: 
що повинен засвоїти студент та якими практичними 
вміннями оволодіти в процесі вивчення змісту модуля; 
якими інструментами він має послуговуватися, щоб цього 
досягати);

• Інформацію щодо способів засвоєння навчального матеріалу, 
методів контролю і самоконтролю, пояснення щодо шкали 
оцінювання результатів засвоєння матеріалу з певної 
дисципліни.

• Структурований навчальний матеріал 
відповідно до його засвоєння;
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Структура навчально-методичного комплексу 

зумовлена його функціями і цільовим призначенням.
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Діджиталізація стала диктувати нові принципи у всіх галузях 

нашого життя, починаючи від роботи банківської системи до 

охорони здоров'я. Не стало винятком і освіта.
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11

Навчання викладачів коледжу роботі в середовищі Moodle 
проводилося на трьох майстер-класах, організованих методистами 

коледжу та викладачами інформаційних технологій

навчити 
викладачів 
створювати 

електронний 
навчальний курс 

дисципліни 
(предмету) на 

платформі 
LMS Moodle

Основна мета майстер-класів 

оформлення 
загальних 

відомостей про 
курс

розміщення 
лекційного та 
практичного 

матеріалу

оформлення 
підсумкових 

заходів 
контролю по 

курсу



1. Встановлено модульне об’єктно-

орієнтоване динамічне середовище 

Moodle на сервер та надані права 

доступу до електронного ресурсу. 

3. Створена структура електронного 

навчально-методичного комплексу 

дисципліни (предмету) для  

дистанційного навчання.

2. Створена структура і дизайн 

середовища Moodle, відповідно до 

спеціальностей навчального 

закладу.

4. Організовано та проведено навчання і

консультування  викладачів коледжу з 

питань оволодіння технологіями 

дистанційного навчання в середовищі 

Moodle. 12



Електронний навчальний курс (ЕНК) 

Кожний електронний 

навчальний курс 

розміщений на 

освітньому порталі 

повинен мати 

ресурси трьох типів: 

1) інформаційні; 

2) діяльнісні; 

3) комунікаційні.
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