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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої 

освіти і науки, що провадиться в університеті через систему науково-методичних 

і педагогічних заходів, та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і 

використання знань, умінь та інших компетентностей в осіб, які навчаються, а 

також на формування гармонійно розвиненої особистості. 

Освітній процес організовується на принципах науковості, гуманізму, 

демократизму, наступності та безперервності, незалежності від впливу будь-

яких політичних партій, громадських та релігійних організацій. 

Університет забезпечує науково-педагогічних працівників і студентів 

засобами навчання (навчальною, методичною, науковою літературою, 

технічними та іншими засобами) відповідно до своїх матеріальних та фінансових 

можливостей. 

Завдання кафедри - проведення освітньо-виховного процесу з 

використанням сучасних форм і методів навчання, досягнень медичної науки і 

практики охорони здоров'я. 

 

2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Науково-методичне та організаційне забезпечення освітнього процесу є 

необхідною умовою якісного засвоєння програм підготовки фахівців і включає: 

- стандарти вищої освіти; 

- навчально-організаційні документи навчально-методичного відділу, 

деканату і кафедр; 

- інформаційне забезпечення освітнього процесу (підручники і навчальні 

посібники, методичні матеріали, наочні посібники, комп’ютерні 

програми з навчальних дисципліни тощо); 

- дидактичне забезпечення освітнього процесу (таблиці, презентації, 

фільми, муляжі, фантоми, тренажери, макропрепарати, мікропрепарати 

тощо); 



- систему контролю якості освітнього процесу. 

 Кафедра повинна проводити комплексне методичне забезпечення 

навчальних дисциплін на підставі Рекомендацій з навчально-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін у закладах вищої освіти (Додаток 1 до листа 

Міністерства освіти і науки України від 09.07.2018 № 1/9-434), яке включає 

підготовку підручників і навчальних посібників, розробку навчально-методичної 

літератури щодо проведення всіх видів навчальних занять, а також інших 

посібників, які передбачають використання сучасних технологій навчання, 

раціональне використання методичних прийомів, найкращих форм і методів 

викладання та ефективне застосування сучасної навчальної техніки, 

лабораторного обладнання і комп'ютерних технологій.  

 

3. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ 

ВИДАНЬ 

 Завдання кафедри - підготовка й систематичне оновлення методичного 

забезпечення освітнього процесу  з навчальних дисциплін, що викладаються. До 

складу авторів навчально-методичних видань входять науково-педагогічні 

(педагогічні) співробітники кафедри, які забезпечують викладання певної 

(конкретної) дисципліни. 

3.1. Основним документом навчально-методичного забезпечення 

дисципліни, передбаченим освітнім законодавством, є робоча програма 

навчальної дисципліни, вимоги до змісту якої встановлені п. 38 Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності (програма навчальної дисципліни, 

заплановані результати навчання, порядок оцінювання результатів навчання, 

рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в 

Інтернеті). Вимоги до її підготовки встановлені в Рекомендаціях до структури та 

змісту робочої програми навчальної дисципліни (Додаток 2 до листа 

Міністерства освіти і науки України від 09.07.2018 № 1/9-434), Методичних 

рекомендаціях з розроблення робочих програм навчальних дисциплін у ДНМУ 

(затверджено рішенням Вченої ради від 29.08.2019 р., протокол № 1). 



 Програма навчальної дисципліни, передбачена п. 12 ч. З ст. 34 та ч. 7 ст. 

35 Закону України «Про вищу освіту», є одним із складників освітньої програми. 

 

3.2. Навчальна книга (підручник та навчальний посібник) повинна 

відповідати сучасним педагогічним технологіям і вимогам, мати високий 

науково-методичний рівень й оригінальність, містити необхідний довідковий 

апарат. Підручник – навчальне видання, що містить систематизоване 

викладення навчальної дисципліни, відповідає програмі дисципліни та офіційно 

затверджене як такий вид видання. Навчальний посібник – навчальне видання, 

що частково або повністю замінює або доповнює підручник та офіційно 

затверджене як такий вид видання. Навчальна книга має бути написана в 

доступній формі, представлений навчальний матеріал пов`язаний з практичними 

завданнями, повинні просліджуватися тісні міжпредметні зв`язки.  

Вимоги до їх структури і підготовки викладені у Методичних 

рекомендаціях щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних 

посібників для вищих навчальних закладів (наказ МОН України №588 від 

27.06.2008 р., зміни згідно з наказом №11 від 10.01.2009 р.). Структура 

навчальної книги: зміст (перелік розділів); вступ (або передмова); основний 

текст; питання, тести для самоконтролю; обов`язкові та додаткові задачі, 

приклади; довідково-інформаційні дані для розв`язання задач (таблиці, схеми); 

апарат для орієнтації в матеріалах книги (предметний, іменний покажчики).  

3.3. Методичні матеріали (методичні вказівки для тих, що 

навчаються; методичні рекомендації для викладачів). Методичні матеріали 

складаються до кожної теми навчальних занять, представляють собою 

особливим чином структуровану інформацію, що визначає порядок, логіку й 

акценти вивчення будь-якої теми, проведення заняття, заходу. 

Методичні вказівки для тих, що навчаються, призначені, головним 

чином, для управління самостійною позааудиторною підготовкою. Вони 

покликані забезпечити сувору послідовну діяльність тих, що навчаються, на 

позааудиторному етапі в умовах, максимально наближених до реальних, за 

допомогою завдань-моделей, а на практичних заняттях – переважно в реальних 



професійних умовах: при роботі з хворими, в лабораторії, з медичною 

документацією і т.п. 

Вимоги до їх структури і підготовки викладені у навчальному посібнику 

«Методика складання методичних вказівок для тих, що навчаються у медичних 

вузах» (Гаріна М.Г., Кривущев Б.І., Оборнєв Л.Є., Муромцев О.І., Донецьк – 

2000. – 23 с.). Структура  методичних вказівок для тих, що навчаються, наступна: 

актуальність теми, цілі навчання (загальна та конкретні), завдання для 

визначення початкового рівня знань-умінь, зміст навчання  (граф логічної 

структури змісту, перелік теоретичних питань, що підлягають засвоєнню, 

джерела навчальної інформації), система цільових навчальних завдань, 

орієнтовна основа діяльності (діагностичні алгоритми, схеми, інструкції, 

таблиці), короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті. 

Методичні рекомендації для викладачів мають структуру: актуальність 

теми, цілі навчання (загальна та конкретні), відповіді на завдання для визначення 

початкового рівня знань-умінь, перелік теоретичних питань, що підлягають 

освоєнню, джерела навчальної інформації), відповіді на цільові навчальні 

завдання, організаційну структуру практичного заняття (технологічну карту). 

 

4.  ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ 

ВИДАНЬ 

4.1. Робоча програма навчальної дисципліни 

Затвердження робочої програми навчальної дисципліни відбувається 

відповідно до Методичних рекомендацій з розроблення робочих програм 

навчальних дисциплін у ДНМУ (затверджено рішенням Вченої ради від 

29.08.2019 р., протокол № 1): 

- розглядається і затверджується на засіданні кафедри. У випадках, коли 

до розробки програми залучаються викладачі кількох кафедр або вона 

висувається від кількох кафедр, необхідним є розгляд на спільному 

засіданні всіх кафедр, які беруть участь у її формуванні; 

- розглядається і затверджується на засіданні методичної комісії з 

відповідної дисципліни (згідно Положення про методичні комісії з 



дисциплін Донецького національного медичного університету 

(затверджено рішенням  Вченої ради від 08.10.2020 р., протокол №3)); 

- зміст програми узгоджується з гарантом освітньої 

(професійної/наукової) програми (призначаються гаранти освітніх 

програм за спеціальностями наказом ректору університету); 

- перевіряється деканом факультету, де викладається навчальна 

дисципліна), та затверджується  першим проректором (для докторів 

філософії — проректором з науково-педагогічної роботи). 

4.2. Навчальна книга (підручник та навчальний посібник). Методичні 

матеріали (методичні вказівки для тих, що навчаються; методичні 
рекомендації для викладачів). 

 Затвердження навчальної книги (підручника, навчального посібника), 

практичного керівництва, методичних матеріалів (методичних вказівок, 

методичних рекомендацій) відбувається Вченої радою університету. Для цього 

необхідно: 

- отримати довідку про самоперевірку на плагіат за формою, що 

додається у Положенні про академічну доброчесність та порядок 

перевірки у Донецькому національному медичному університеті 

текстових документів – кандидатських і докторських дисертаційних 

робіт, дисертацій щодо присудження ступеню доктора філософії, звітів 

за науково-дослідними роботами, наукових публікацій, навчально -

методичних видань та засобів навчання на наявність плагіату 

(затверджено рішенням Вченої ради від 17.09.2020 р., протокол №2). 

Відповідальні за перевірку науково-дослідних та навчально-

методичних робіт на факультетах та кафедрах надають методичну 

допомогу виконавцям при перевірці на плагіат; 

- отримати не менш ніж 2 позитивні рецензії від фахівців за напрямком 

навчально-методичного видання (одна з яких обов`язкова повинна бути 

від фахівця, що не є штатним співробітником університету);  

- розглянути і затвердити навчально-методичне видання на засіданні 

кафедри. У випадках, коли до розробки навчально-методичної 



літератури залучаються викладачі кількох кафедр або вона висувається 

від кількох кафедр, необхідним є розгляд на спільному засіданні всіх 

кафедр, які беруть участь у їх створенні; 

- розглянути і затвердити навчально-методичне видання на засіданні 

методичної комісії з відповідної дисципліни (згідно Положення про 

методичні комісії з дисциплін Донецького національного медичного 

університету (затверджено рішенням Вченої ради ДНМУ від 08.10.2020 

р., протокол №3)). Отримати витяг з протоколу засідання методичної 

комісії з дисципліни і клопотання Голови методичної комісії з 

дисципліни перед Вченою радою університету про їх затвердження; 

- розглянути і затвердити на засіданні Центральної методичної ради 

(Голова і склад призначаються наказом ректору університету) . 

Отримати клопотання Голови Центральної методичної ради перед 

Вченою радою університету про їх затвердження; 

- надати всі отримані документи та електронну версію навчально-

методичного видання до навчально-методичного відділу університету. 

У разі дотримання всіх вимог, які наведені в даному Порядку, і 

Положенні про наукові, навчально-методичні видання у Донецькому 

національному медичному університеті, начальник навчально-

методичного відділу клопоче про затвердження навчально-

методичного видання перед Вченою радою університету. 

 

 

 

 

            


