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НАВЧАННЯ



1. Відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», заклади 

вищої освіти мають право самостійно вирішувати питання складу та 

змісту навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.

2. Основним документом навчально-методичного забезпечення дисципліни є 

робоча програма навчальної дисципліни, вимоги до змісту якої 

встановлені п. 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

3. Інші документи і форми навчально-методичного забезпечення дисципліни 

можуть визначати викладач та кафедра (група забезпечення освітньої 

програми).

4. Зокрема, вони можуть зберігатися на кафедрі, що забезпечує викладання 

дисципліни, у групі забезпечення освітньої програми або на електронних 

ресурсах.

5. Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни має бути доступна 

здобувачам освіти на момент здійснення вибору дисциплін на наступний 

семестр (триместр, навчальний рік).

Рекомендації з навчально-
методичного забезпечення навчальних 

дисциплін МОН



Моніторинг навчально-методичного 
забезпечення на основі висновків ЕГ

1. “ Робочі програми дисциплін і методичні рекомендації до 
виконання курсових робіт не містять індивідуальних завдань і 
критеріїв їх оцінювання ”.

2. “Робочі програми деяких дисциплін містять посилання на джерела, 
яких немає у вільному доступі ”.

3. “Не всі робочі програми визначають способи контролю та критерії 
оцінювання самостійної роботи здобувачів ”.

4. “ Рекомендовані джерела інформації  (1967, 1976, 1977 р.р 
малоймовірно надають інноваційні, сучасні підходи щодо 
організації практичної підготовки студентів-магістрів.) ”

5. “Потребують вдосконалення та уніфікація форми навчально-
методичного забезпечення за ОК на рівні університету (факультету). 
Зокрема, силабуси (РПНД), методичні вказівки для самостійної 
роботи здобувачів за ОК мають бути більш орієнтованими на 

потреби здобувача.. ”



Моніторинг навчально-методичного 
забезпечення на основі висновків ЕГ

6. “Силабуси вибіркових ОК розміщені не в повному обсязі ”.

7. “Зважаючи на те, що у репозитарії не розміщено усі складові методичного 
забезпечення освітнього процесу, встановити рівень їх модернізації не 
можливо”.

8. “Методична документація, що забезпечує освітній процес не узгоджена в 
частині видів навчальних занять: навчальний план передбачає проведення
лише лекційних та семінарських занять, РП– лекційних, практичних та 
семінарських. ”.

9. “Робочі програми обов’язкових ОК не розміщені в репозитарії, їх зміст
доводиться до відома здобувачів вищої освіти викладачами на початку 
семестру”.

10. “З огляду на те, що більшість ОК є авторськими та не можуть бути забезпечені
актуальними навчальними посібниками та підручниками у зв’язку із
швидкістю змін законодавства, важливим та необхідним є розміщення у 
репозитарії ЛНТУ навчальних матеріалів (конспектів лекцій, методичних
рекомендацій до видів навчальних занять, робочих програм) у повному обсязі
з метою забезпечення студентам вільного до них доступу.”



Авторські права на 
НМЗ

• Робочі програми навчальних дисциплін (у
пропонованому форматі) не є об’єктами авторського
права та інтелектуальної власності, що випливає із ст.
8 Закону України про авторське право та суміжні
права.

• Інші складники навчально-методичного забезпечення
навчальної дисципліни можуть бути об’єктами
авторського права, якщо вони є творами у галузі
науки, літератури та/або мистецтва, зазначеними у ст.
8 Закону України про авторське право та суміжні
права або у Конвенції про заснування Всесвітньої
організації інтелектуальної власності.



Досвід інших ЗВО



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

Відділ забезпечення якості освіти та 

неперервного навчання
E-mail: ncpo@lntu.edu.ua

Tел.: +38 (0332) 74-61-34

Адреса: м. Луцьк, вул. Львівська 75, каб. 405 
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