
Зміст складових навчально-методичного забезпечення 
Місце і значення навчальних дисциплін, їх зміст, послідовність і організаційні 

форми вивчення в реалізації освітньо-професійної програми підготовки фахівців 

визначають навчальні плани та навчальні програми дисциплін.  В Остерському коледжі 

будівництва та дизайну розробляються: 

1. Навчальні плани 
Навчальний план – це нормативний документ, який складається вищим закладом 

освіти на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми 

підготовки фахівця і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних 

дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми 

проведення навчальних занять (лекції, лабораторні, практичні, семінарські, 

індивідуальні заняття, консультації, навчальні й виробничі практики) та їх обсяг, графік 

навчального процесу, форми і засоби проведення поточного й підсумкового контролю. У 

навчальному плані відображається також обсяг часу, передбачений на самостійну роботу. 

Навчальний план розробляється на весь період реалізації відповідної освітньо-

професійної програми підготовки і затверджується керівником вищого закладу освіти. 

До навчального плану як самостійні документи додаються освітньо-кваліфікаційні 

характеристики (ОКХ) відповідної спеціальності, освітньо-професійні програми 

підготовки (ОПП), варіативні ОКХ і ОПП зі спеціальності. 

Навчальний план складається з наступних розділів: титульна частина, графік 

навчального процесу, зведені дані за бюджетом часу, план навчального процесу, види 

практик, форма державної атестації, пояснення до навчального плану. 

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік 

складається робочий навчальний план. 

2. Навчальні програми дисциплін 
Навчальні програми, робочі навчальні програми разом з навчальними планами є 

основними документами, якими керуються відділення та циклові комісії колледжу  в 

організації навчального процесу. 

Навчальна програма – це нормативний документ, який визначає місце і значення 

навчальної дисципліни в реалізації освітньо-професійної програми підготовки, її зміст, 

послідовність і організаційні форми вивчення навчальної дисципліни, вимоги до знань і 

вмінь студентів. 

Навчальна програма включає пояснювальну записку, тематичний виклад змісту 

навчальної дисципліни і список літератури. 

Навчальні програми нормативних дисциплін входять до комплексу документів 

державного стандарту освіти, розробляються і затверджуються як його складові. 

Навчальні програми вибіркових дисциплін розробляються і затверджуються вищим 

навчальним закладом освіти. 

Робоча навчальна програма є нормативним документом вищого закладу освіти і 

розробляється для кожної навчальної дисципліни на основі навчальної програми 

дисципліни відповідно до навчального плану. 

У робочій навчальній програмі відображається конкретний зміст навчальної 

дисципліни (тематичний план), послідовність та організаційно-методичні форми її 

вивчення, обсяг часу на різні види навчальної роботи, засоби і форми поточного та 

підсумкового контролю, перелік навчально-методичної літератури. 

Робочі навчальні програми в Остерському коледжі будівництва та дизайну 

затверджуються на засіданнях циклових комісій та навчально-методичних рад відділень у 

серпні попереднього навчального року, а також завідувачем відділення до початку нового 

навчального року. 

Важливу роль в організації навчального процесу відіграє методичне забезпечення 

кожної навчальної дисципліни. Зміст методичного забезпечення визначається специфікою 

викладання дисципліни, формою проведення навчальних занять, формою організації 



навчання, формою навчання студентів, перспективами його використання. 

Розглянемо зміст методичного забезпечення навчальних дисциплін. Враховуючи 

механізми затвердження та використання методичних видань, їх можна розділити на дві 

групи: зовнішні та внутрішні. 

Зовнішні – це видання (навчальні посібники (підручники)), яким надано гриф 

Міністерства освіти і науки України; вони внесені до офіційного переліку навчальної 

літератури та навчального обладнання, що рекомендуються Міністерством для 

використання у різних ВНЗ. До них належать: 

- підручники – навчальні видання, які систематизовано відтворюють зміст 

навчального предмету, курсу, дисципліни відповідно до офіційно затвердженої або 

експериментальної навчальної програми;  

- навчальні посібники – навчальні видання, які доповнюють або частково 

замінюють підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, 

дисципліни або окремого їх розділу;  

- навчально-наочні посібники – навчальні видання та вироби, які містять 

ілюстративно-наочні матеріали, що сприяють вивченню і викладанню предмета, курсу, 

дисципліни, засвоєння їх змісту розвитку та виховання особистості (різновидом є 

картографічні посібники, таблиці, плакати, альбоми тощо);  

- навчально-методичні посібники – навчальні видання, які окрім викладу 

навчального матеріалу, містять методичні вказівки і рекомендації щодо викладання 

предмета, курсу, дисципліни або організації самостійної роботи студентів, розвитку та 

виховання особистості;  

- практикуми – навчальні видання, які містять практичні завдання і вправи, що 

сприяють засвоєнню студентами набутих знань і вмінь, їх систематизації та узагальненню, 

перевірці якості їх засвоєння;  

- словники, енциклопедії і довідники для студентів – навчальні видання довідкового 

характеру, які містять упорядкований перелік відомостей про певну галузь знань.  

Структура, зміст та обсяги підручників і навчальних посібників регламентуються 

Методичними рекомендаціями щодо структури, змісту та обсягів підручників і 

навчальних посібників для вищих навчальних закладів (див. додаток 3).  

Структурними елементами навчальної книги є: 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 

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

Порядок надання навчальній літературі грифу Міністерства освіти і науки України 

регламентується наказом Міністерства освіти і науки України від 7.06.01 р. № 440 

“Порядок надання навчальній літературі, засобам навчання і  

навчальному обладнанню грифів та свідоцтва Міністерства освіти і науки України та 

наказом Міністерства освіти України №170 від 02.06.97 р., яким затверджене Положення 

про порядок підготовки, експертизи, апробації підручників, навчальних та навчально-

методичних посібників (та наказів № 373 від 20.10.97, № 139 від 12.05.97 р. про внесення 

змін і доповнень до цього Положення). 

Внутрішні – це методичні розробки, що випущені за рахунок благодійнитцва, 

затверджені навчально-методичною радою коледжу і передбачені для використання в 

Остерському коледжі будівництва та дизайну (тобто у ВНЗ, де вони були підготовлені до 

друку та опубліковані). До них належать методичні вказівки (рекомендації) для всіх форм 

проведення навчальних занять та форм організації навчання студентів, навчальні 

посібники без грифу Міністерства освіти і науки України. 

Згідно з друкованим обсягом методичні розробки поділяються на: методичні 

вказівки (рекомендації) – до 3-ох д.а., методичні видання – до 5-ти д.а., (наприклад 

,конспект лекцій, практикум тощо), підручники, посібники – більше 5-ти д.а. 

Методичні вказівки (рекомендації) – це навчальне або виробничо-практичне видання 



пояснень із певної теми, розділу або питання навчальної дисципліни, роду практичної 

діяльності, з методикою виконання окремих завдань, певного виду робіт, а також заходів. 

Основною метою видання методичних вказівок (рекомендацій) та методичного 

видання є оперативне доповнення підручників та навчальних посібників матеріалами 

щодо методики виконання тих чи інших видів навчальної діяльності з метою створення 

необхідних умов для викладання навчальних дисциплін. 

Враховуючи форму проведення навчальних занять та форму організації навчання 

студентів, розрізняють такі види методичного забезпечення дисциплін: 

3. Курс, конспект, текст лекцій 
Ці види методичного забезпечення передбачаються для проведення лекційних 

занять. 

Лекція – основна форма проведення навчальних занять у вищому навчальному 

закладі, призначена для засвоєння теоретичного матеріалу. Тематика лекцій визначається 

робочою навчальною програмою. Лектор, якому доручено читати лекції, зобов’язаний 

перед початком відповідного семестру подати на циклову комісію складений ним 

конспект (курс) лекцій (авторський підручник, навчальний посібник). 

Курс лекцій – навчальне видання повного викладу тем навчальної дисципліни, 

визначених навчальною програмою. Курс лекцій з дисципліни видається тільки через 

видавництва. 

Конспект лекцій – навчальне видання стислого викладу лекцій навчальної 

дисципліни. 

Опорний конспект лекцій – методичне видання, що включає викладення лекцій 

навчальної дисципліни за допомогою певних символів, таблиць, схем, спеціально 

розроблених до відповідної теми. 

При створенні опорних конспектів навчальна інформація заноситься у вигляді 

ключових слів, цифр, визначень, графіків, схем, математичних символів, які дозволяють 

відтворити в пам’яті раніше розглянуті питання, дешифровка яких займає менше часу, 

дозволяє логічно переходити від одного питання до іншого. Таким чином, при викладанні 

нового матеріалу спочатку зводять його до мінімуму (блок з опорними сигналами), а 

потім, базуючись на сигналах, викладають матеріал, що вивчається, до повного розкриття 

теми. Це дозволяє більш результативно проводити під керівництвом викладача самостійну 

роботу студентів. 

Текст лекцій – навчальне видання викладу матеріалу певних розділів навчальної 

дисципліни. 

У конспекті (тексті) лекцій повинні бути викладені основні поняття дисципліни, 

вказано, у якому напрямку необхідно її вивчати. Лекція повинна в певній науковій та 

логічній послідовності охоплювати основні принципи, питання курсу, не загромаджуючи 

його надмірною деталізацією; представляти собою логічно-завершену цілісність, причому 

всі факти, методи, схеми, рисунки, приведені лектором у конспекті (тексті) лекцій, 

повинні слугувати засобом для розкриття основної ідеї лекції. Вона має ознайомити 

студента з основними напрямками розвитку науки та вирішення головних сучасних 

наукових проблем у певній галузі знань, повинна пов’язувати теоретичні положення 

науки з практикою і слугувати засобом виховання студентів.  

У конспекті (тексті ) лекцій студенти повинні знайти також матеріали і для 

самостійної роботи, прикладні і довідкові дані, яких лектор може і безпосередньо не 

згадувати під час проведення заняття, але які входять у навчальну програму дисципліни. 

Кожна висвітлена у методичному виданні лекція має містити план та перелік 

використаних бібліографічних джерел.  

Тексти та конспекти лекцій можуть бути оригінальними авторськими розробками 

або складені на базі підручника чи посібника. Якщо тексти та конспекти лекцій мають 

авторську розробку, тоді прізвище автора ставиться на титульному листі перед назвою 

(ГОСТ 7.4 – 86, п. 2.1.1.). У разі видання компільованих текстів та конспектів лекцій 



прізвище укладача ставиться після назви на зворотній стороні титульного листа (ГОСТ 

7.4. – 86, п. 2.1.2.). Рішення про авторство чи складання видань, його доцільності та якості 

методичної роботи приймається на засідання циклової комісії, про що робиться запис у 

протоколах засідань.  

Зміст та обсяг текстів і конспектів лекцій треба співвідносити з годинами, 

відведеними на вивчення дисципліни, реальним бюджетом часу студентів та 

забезпеченням їх самостійної роботи навчальною літературою, що є у бібліотеці 

університету.  

4. Методичні вказівки (рекомендації) до практичних занять 

Практичне заняття – це форма навчального заняття, при якій викладач організує 

детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та 

формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання 

студентом відповідно сформульованих завдань. 

У методичних вказівках до практичних занять необхідно висвітлити тематику і 

плани проведення практичних занять з переліком рекомендованої літератури. Перелік тем 

і зміст практичних занять визначаються робочою навчальною програмою дисципліни.  

У методичних розробках для проведення практичних занять повинні міститися: 

 задачі та приклади розв’язування типових задач (завдань);  

 тести для виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними теоретичними 

положеннями ;  

 завдання для проведення ділових ігор;  

 проведення модульного контролю тощо.  

Тести – це набір завдань (задач) різної складності для розв’язування на занятті, що 

сприяють засвоєнню, систематизації та узагальненню студентами набутих знань та вмінь.  

5. Методичні вказівки (рекомендації) до семінарських занять 

Семінарське заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організовує 

дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів на 

підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів). 

Методичні вказівки (рекомендації) повинні містити перелік тем і планів 

семінарських занять, а також тем рефератів, ситуаційних задач для оцінки знань студентів, 

активності у дискусії, вмінь формулювати і відстоювати свою позицію. 

Особливим видом семінарського заняття є спецсемінар, що практикується на 

старших курсах із фахових навчальних дисциплін та дисциплін спеціалізації. Він 

покликаний поєднувати теоретичну підготовку майбутніх фахівців з їх участю в науково-

дослідній роботі. 

6. Методичні вказівки (рекомендації) до лабораторних занять 
Лабораторне заняття – це форма навчального заняття, на якому студент під 

керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи 

досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень певної 

навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним 

устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, 

знайомиться з методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі. 

Перелік тем лабораторних занять визначається робочою навчальною програмою 

дисципліни. 

У методичних вказівках (рекомендаціях) до лабораторних занять повинен міститися: 

перелік тем лабораторних робіт, їх мета, хід кожної роботи; правила організації робочого 

місця студента; правила техніки безпеки, санітарії та гігієни; рекомендації для виконання 

завдань ( заходів), які дозволять перевірити рівень засвоєння теоретичного матеріалу та 

вміння застосовувати знання на практиці, навчитися користуватися певним обладнанням 

чи обчислювальною технікою, поставити експеримент; а також рекомендації щодо 

оформлення звіту з виконаної роботи та вимоги до захисту його перед викладачем та 

обов’язково перелік тем лабораторних робіт, які виносяться на модульний контроль. 



Зміст лабораторного заняття повинен бути тісно пов’язаний з лекційним курсом. Не 

можна допускати дублювання на старших курсах раніше виконаних лабораторних робіт. 

Необхідно повною мірою використовувати під час лабораторних занять зі спеціальних 

дисциплін навички і знання, отримані студентами під час виконання лабораторних робіт із 

загальнонаукових і загальноінженерних дисциплін на молодших курсах. 

Починаючи з першого курсу, й особливо на старших курсах , лабораторні заняття 

повинні розвивати ініціативу і самостійність студентів, робота яких повинна 

здійснюватись під наглядом викладачів. З цією метою необхідно якомога більше 

індивідуалізувати лабораторні завдання, особливо на старших курсах, з урахуванням 

здібностей і ступеня підготовленості студентів, а також розробити фундаментальне 

методичне забезпечення, включивши в нього не тільки вказівки до виконання роботи, але 

й узагальнені науково-теоретичні дані для керівництва їх діями. 

У якості заключних робіт на лабораторних заняттях із профілюючих дисциплін на 

останньому курсі рекомендовано давати студентам невелике комплексне завдання 

навчально-дослідницького характеру, для виконання якого студент повинен підібрати 

необхідну літературу, самостійно скласти план вирішення поставленого перед ним 

завдання, накреслити схему установки, виконати експериментальну частину дослідження і 

подати вичерпний детальний звіт. 

7. Методичні вказівки до виконання курсових проектів (робіт) 
Курсові проекти (роботи) виконуються з метою закріплення, поглиблення й 

узагальнення знань, отриманих студентами за час навчання та їх застосування до 

комплексного вирішення певного фахового завдання. Курсові проекти виконуються 

студентами, як правило, при вивченні загально-технічних і фахових навчальних дисциплін 

у вищих закладах освіти, які здійснюють підготовку фахівців з технічних, технологічних, 

будівельних, сільськогосподарських та інших спеціальностей. Курсові роботи, як правило, 

мають навчально-дослідницький характер і виконуються здебільшого з фундаментальних 

навчальних дисциплін. 

Курсове проектування повинно розвивати у студентів навички здійснення 

розрахунків, формування техніко-економічних записок, самостійної творчої роботи. 

В методичних вказівках до виконання курсових проектів (робіт) необхідно вказати 

тематику курсових проектів (робіт). Тематика курсового проектування повинна 

охоплювати як теоретичні, так і практичні аспекти вирішення певної проблеми даного 

предмету. Однією з основних вимог до тем курсових проектів (робіт) є комплексність, 

тобто розв’язання взаємопов’язаних між собою питань. Водночас одне із часткових 

питань теми проекту (роботи) повинно бути розроблене більш детально на основі 

загального вирішення проблем, що є предметом дослідження. 

В методичних вказівках до курсового проектування (роботи) повинні бути чітко 

окреслені завдання проекту (роботи), значення курсового проектування (роботи) для 

певної дисципліни, характер вихідних даних; етапи виконання проекту; приблизний обсяг 

і зміст окремих частин проекту (роботи), пояснювальної записки; кількість, характер і 

масштаб креслень (якщо вони передбачені). 

У кожному завданні на курсове проектування повинен бути елемент новизни. 

Шаблонність завдань, які повторюються з року в рік, знижує як навчальну, так і 

інженерно-економічну цінність курсових проектів (робіт). Завдання на курсовий проект 

(роботу) повинні бути індивідуалізовані, відповідати часу, відведеному на їх виконання, і 

погоджені з інтересами та здібностями студента без зниження загальних вимог. 

Наступним структурним елементом методичних розробок є характеристика та 

вимоги до змісту окремих частин пояснювальної записки курсового проекту (роботи). 

Курсовий проект повинен складатися з графічної частини і розрахунково-пояснювальної 

записки, курсова робота – переважно з розрахунково-пояснювальної записки. У вимогах 

до змісту курсового проекту (роботи) необхідно розкрити зміст виданого завдання, 

ключові підходи до розв’язання (вирішення) найбільш типового завдання, навести 



загальні вказівки до виконання завдання і визначитися з обсягом роботи. Тут 

висвітлюється зв’язок з окремими частинами навчальних дисциплін. 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту (роботи) повинні знайомити 

студента з методикою добору та вивчення літературних джерел (зокрема необхідно 

вказати список базової літератури). 

У методичних вказівках необхідно також вказати загальні вимоги до друку (чи 

написання) курсового проекту (роботи), до оформлення таблиць, формул, ілюстрацій, 

додатків, нумерації сторінок тощо. 

Також необхідно вказати порядок подання роботи на рецензію і вимоги до захисту.  

8. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів 

заочної форми навчання 
Основним видом роботи студента заочної форми навчання над засвоєнням 

навчального матеріалу в обсязі, встановленому навчальною програмою, є виконання ним 

контрольних робіт. Контрольна робота є однією з форм самостійної роботи студента і 

засобом контролю виконання ним навчального плану. 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи студентами повинні містити 

такі структурні елементи: загальні положення (мета та завдання, етапи виконання 

контрольної роботи ); зміст тематики контрольних робіт; пояснення до виконання 

окремих типових задач; вимоги до оформлення контрольних робіт; порядок подання 

роботи на рецензування та до захисту, список літературних джерел. 

9. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту 
Дипломний проект – це вид індивідуальних завдань науково-дослідницького, 

творчого чи проектно-конструкторського характеру, які 

виконуються студентами на завершальному етапі фахової підготовки і є однією з 

форм виявлення, закріплення та розширення теоретичних і практичних знань, вміння їх 

застосовувати при розв’язуванні конкретних наукових, технічних, економічних, 

соціальних та виробничих завдань і передбачає розвиток навичок самостійної роботи і 

оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов’язаних з темою проекту 

(роботи). 

Дипломні проекти виконують, як правило, студенти-випускники технічних, 

технологічних та інших споріднених спеціальностей, а на гуманітарних спеціальностях 

виконується здебільшого дипломна робота. 

Орієнтовний перелік структурних елементів методичних вказівок до виконання 

дипломного проекту повинен містити:  

 мету і завдання проекту;  

 етапи його виконання;  

 обов’язки керівника проекту та студента;  

 вибір теми, мети, завдань і об’єкта досліджень;  

 методику опрацювання літературних джерел та складання плану;  

 вимоги до виконання роботи в цілому та до окремих розділів, графічної частини;  

 порядок підготовки та подання проекту до захисту;  

 порядок захисту та оцінки проекту;  

 орієнтовну тематику проектів. 

10. Методичні вказівки (рекомендації) до виконання самостійної роботи 
Однією з форм навчального процесу в Остерському коледжі будівництва та дизайну 

є самостійна робота, яка повинна регламентуватися за допомогою методичного 

забезпечення. Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Зміст самостійної роботи 

студента над певною дисципліною визначається навчальною програмою цієї дисципліни, 

методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота 

студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для 

вивчення відповідної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні 



посібники, конспект лекцій викладача, практикум, методичні вказівки до виконання 

самостійної роботи тощо. 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів повинні передбачати 

можливість проведення самоконтролю з боку студента: тести, пакети контрольних 

завдань, задачі, експериментальні завдання тощо. Для самостійної роботи студенту також 

рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна і періодична література. 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студента повинні містити 

тематичне планування самостійної роботи. Питання, які виносяться на самостійне 

опрацювання, повинні органічно доповнювати лекційний курс. Для кожного питання 

необхідно вказати перелік літературних джерел (з посиланням на сторінки), де студент 

зміг би знайти вичерпну інформацію. 

Методичні вказівки повинні містити також перелік практичних завдань, які 

дозволять закріпити теоретичні матеріали: задачі, ситуаційні завдання, тестові навчальні 

завдання з ключем до них тощо. 

З метою розвитку навиків наукової роботи до методичних вказівок доцільно 

включити теми рефератів, над якими студент може творчо працювати, посилюючи власні 

знання. 

З метою самоконтролю знань студента у методичні вказівки до виконання 

самостійної роботи необхідно включити перелік питань для самоперевірки, тестові 

контролюючі завдання. 

11. Методичні вказівки (рекомендації) до проходження практики 
Однією з форм організації навчального процесу є практична підготовка студентів. 

Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є обов’язковим компонентом 

освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття 

студентом професійних навичок та вмінь. 

Практична підготовка студентів здійснюється на передових сучасних підприємствах 

і в організаціях різних галузей господарства, науки, освіти, охорони здоров’я, культури 

торгівлі і державного управління. 

Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під 

організаційно-методичним керівництвом викладача Остерського коледжу будівництва та 

дизайну та спеціаліста з даного фаху. 

Практична підготовка студентів вимагає методичного забезпечення, що включає в 

себе розробку наскрізної програми практики студентів та методичних вказівок до їх 

проходження. ( Вимоги до складання програм практики викладені у Методичних 

рекомендаціях по складанню програми практики студентів вищих навчальних закладів 

України від 14.02.96 № 31-5/97. 

Програма практики студентів повинна відповідати: 

Положенню про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

України;  

 навчальному плану вищого навчального закладу;  

 кваліфікаційній характеристиці спеціаліста;  

 освітньо-професійній програмі підготовки фахівців;  

 особливостям галузі, в якій буде працювати випускник після закінчення навчання;  

 особливостям бази практики;  

 наказам та рішенням Міністерства освіти щодо практики студентів  

Організація практичної підготовки регламентується Положенням про  

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України затвердженим 

Наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993р. № 93 . 

Залежно від конкретної спеціальності чи спеціалізації студентів, практика може 

бути: навчальна, технологічна, дизайну, макетна, переддипломна та інші види практик. 

Перелік усіх видів практики для кожної спеціальності або спеціалізації, їх форми, 

тривалість і терміни проведення вказані в навчальному плані. 



Методичні вказівки до проходження різних видів практики будуть відрізнятися між 

собою за змістом, який визначається метою їх проведення та специфікою певної 

спеціальності, проте існують загальні структурні елементи методичних вказівок: 

 мета та завдання проходження практики; 

 графік проходження практики;  

 база і робочі місця практики студентів;  

 особливості організації практики;  

 обов’язки керівників практики та студентів;  

 зміст проходження практики;  

 завдання на практику;  

 вимоги до оформлення звіту про проходження практики;  

 порядок захисту звіту;  

 список бібліографічних джерел, якими студенти можуть користуватися, 

оформляючи звіт про проходження практики.  

12. Електронний підручник – це навчальний матеріал, поданий у виді множини 

НТМL- сторінок, об’єднаних в єдину структуру за допомогою гіпертексту і засобів Java 

Script.  

13. Дистанційний курс (ДК) - інформаційний ресурс, який створений на базі 

платформи Moodle і забезпечує інтерактивність процесу навчання, при якому студент сам 

вибирає траєкторію вивчення матеріалу.  

4. Порядок підготовки та подання методичних видань 
З метою впорядкування видання навчально-методичної літератури для потреб 

колледжу встановлюється такий порядок додрукарської підготовки видань: 

1. До видання приймаються навчально-методичні роботи, які:  

- включені в план видань навчально-методичної літератури в Остерському коледжі 

будівництва та дизайну на поточний рік;  

- розглянуті на засіданні циклових комісій і рекомендовані до видання із вказанням 

накладу;  

- розглянуті на засіданні навчально-методичних рад відділень і рекомендовані до 

друку;  

- розглянуті на засіданні Педагогічної ради в Остерському коледжі будівництва та 

дизайну і рекомендовані до друку;  

- пройшли редагування в  Остерському коледжі будівництва та дизайну;  

- мають 2 позитивні рецензії провідних фахівців (одна з яких є зовнішньою).  

Авторським текстовим оригіналом називається текстова частина методичного 

видання, підготована автором чи колективом авторів для передачі редакційно-

видавничому відділу для наступної редакційної обробки. 

Перед здачею оригіналу укладач: 

 перевіряє відповідність одиниць фізичних величин, їх назв і позначень вимогам 

ДСТУ 3651.0 – 97, ДСТУ 3651.1 – 97, а термінів і визначень - термінологічним 

стандартам; 

 уточнює час до згаданих в оригіналі стандартів і інших нормативних матеріалів з 

урахуванням року випуску видання;  

 звіряє цитати і бібліографічні (посилання) безпосередньо з оригіналом 

(літературними джерелами чи документами), звертаючи увагу на те, щоб 

використовувані літературні джерела мали дату випуску в межах останніх п’яти 

років;  

 перевіряє правильність приведених у оригіналі формул, символів, спеціальних 

знаків.  

 оформляє таблиці згідно з вимогами: таблиці в оригіналі повинні бути рівномірно 

розміщені по всьому листі з врахуванням полів;  



 примітки та посилання до таблиці необхідно писати під ними; великі таблиці 

друкуються на окремих аркушах із продовженням; таблиці повинні мати заголовки.  

Порядок приймання та проходження авторських оригіналів:  

а) авторські текстові оригінали приймає член редакційної колегії, який зобов’язаний:  

 визначити якість оформлення оригіналу, комплектність, відповідність обсягу;  

 внести в журнал реєстрації авторських оригіналів запис про прийняття оригіналу;  

 провести редагування поданого матеріалу.  

Подані оригінали опрацьовуються і редагуються не менше 10 днів. Якщо авторський 

оригінал подано з порушенням вимог щодо оформлення, він повертається авторові для 

опрацювання. При повторному поданні оригінал розглядається як такий, що надійшов 

уперше. 

б) редакційною колегією приймаються до розгляду і видання наукові, навчальні, 

методичні авторські твори різних жанрів державною (українською) мовою, за фаховою 

необхідністю – іноземними мовами. 

в) до видання приймаються авторські текстові оригінали, включені в затверджений 

директором Остерського коледжу будівництва та дизайну план видання навчально-

методичної літератури; 

г) авторський текстовий оригінал повинен бути поданий у редакційну колегію для 

редагування у термін, вказаний у перспективних планах підготовки методичної літератури 

(не пізніше ніж за два тижні до засідання навчально-методичних рад відділень). Обсяг і 

назва авторського текстового оригіналу повинні відповідати запланованим; 

д) Вимоги до друку авторських оригіналів тексту: 

 - приймаються матеріали, роздруковані на папері формату А-4;  

 зверстані буклетом ( дві сторінка А-5 на аркуші паперу А-4);  

 відстань між рядками – одинарний інтервал;  

 основний текст – кегль 10;  

 гарнітура - Таймс Нью Роман;  

 поля: ліворуч, угорі, праворуч, вниз – 1,5 см.;  

 абзац – п’ять знаків;  

 матеріали набрані у форматі Windows у версії текстового редактора Word 7,0; 

 кількість сторінок у виданні повинна бути кратна 4; 

 скорочення слів і словосполучень оформляється за – ДСТУ 3582 – 97;  

  титульна сторінка і вихідні дані оформляються згідно з розробленим зразком; 

 при посиланнях в основному тексті на джерела, вказані в бібліографічному списку, 

цифри, що відповідають порядковим номерам джерел списку, необхідно взяти у 

квадратні дужки.  

    При великому обсязі приміток, що пояснюють та доповнюють основний текст, а 

також бібліографічних посилань на джерела, що цитуються, не вказані у 

бібліографічному списку, їх розміщують у посиланнях чи за текстом;  

 знаки, букви, символи, позначки, математичні і хімічні формули повинні бути 

вказані правильно, зрозуміло, з чітким виділенням індексів і степенів;  

 сторінки оригіналу, починаючи з титульного листа, повинні бути пронумеровані у 

верхньому правому куті, не допускаючи пропусків.  

 нумерація підрядкових приміток - наскрізна в межах всього видання;  

 допускається наявність в оригіналі чорно-білих контрастних фотографій приладів, 

вузлів машин чи обладнання, а також креслень, схем і діаграм.  

 позначки, терміни, позиції, розміри тощо на ілюстраціях повинні бути розшифровані 

в тексті або у підрисункових підписах.  

є) автор (укладач) на титульному листі пише, що цитати, тексти перекладів, 

цифровий та інший фактичний матеріал, а також бібліографічні дані вивірені і підписує 

оригінал із зазначенням дати.  



ж) авторський текстовий оригінал затверджується до друку Педагогічною радою.  

5. З виготовленої друкованої продукції 10 примірників передається у бібліотеку за 

підписом директора бібліотеки та матеріально-відповідальної особи, 1 примірник – до 

навчально-методичного кабінету коледжу.  

7. Вимоги до структури і змісту методичного видання. 

У відповідності з ДСТУ 3018 –95 авторський текстовий оригінал містить:  

 титульний лист видання;  

 зворотній до титульного лист;  

 основний тест видання з заголовками, таблицями, формулами, схемами, 

рисунками тощо, в тому числі вступ і заключення;  

 тексти довідкового характеру та додаткові тексти (коментарі, примітки, 

додатки);  

 бібліографічний список (не більше 5% загального обсягу) і посилання згідно 

ГОСТ 7.1 –84 (література, що рекомендована студентам, може поділятися на 

основну і допоміжну);  

 підписи під рисунками;  

 зміст.  

 


