
Рогатинський аграрний фаховий коледж 

 

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни (предмету) 

при дистанційному  навчанні: 

1. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни.  

2. Електронний підручник – електронне видання з систематизованим 

викладом дисципліни (її розділу, частини), що відповідає навчальній програмі. 

3. Електронний навчальний посібник – електронне видання, використання 

якого доповнює або частково замінює підручник.  

4. Електронні версії підручників та посібників доступні в електронній 

бібліотеці коледжу. 

5. Електронний конспект лекцій – електронний ресурс, зміст якого 

структурований відповідно до логічної схеми вивчення дисципліни та 

відтворює змістовну частину тексту лекційного матеріалу, передбаченого 

робочою навчальною програмою дисципліни. 

6. Електронні методичні вказівки до семінарських, практичних і 

лабораторних занять з навчальної дисципліни або її частини. 

7. Електронні методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань 

(курсових робіт або проектів, розрахункових, розрахунково-графічних, 

графічних або контрольних робіт) з навчальної дисципліни. 

8. Завдання до курсових робіт або проектів, розрахункових, розрахунково-

графічних, графічних, лабораторних, практичних або контрольних робіт з 

навчальної дисципліни. 

9. Електронні методичні вказівки до проведення практик. 

Методичні електронні освітні ресурси мають обов’язково містити: 

 – мету і завдання відповідного виду робіт (лабораторних, практичних, 

контрольно-розрахункових, розрахунково-графічних, курсових, практикуму, 

практики, проекту тощо); необхідний обсяг теоретичного матеріалу; 

 – перелік тем для відповідних видів робіт (лабораторних, практичних, 

контрольних, розрахункових, розрахунково-графічних, курсових тощо);  

– порядок виконання роботи (методики виконання видів робіт за розділами); 

типову структуру змісту текстових розділів звітних матеріалів;  

– вимоги до оформлення роботи, термінів їх виконання та опис процедури її 

захисту;  

– рекомендовану літературу. 

10. Основні  контролюючі  завдання:  

• комп’ютерні тести – стандартизовані завдання, представлені в електронній 

формі, призначені для вхідного, поточного, модульного та підсумкового 

контролю рівня знань та практичних навичок студента, обробка результатів 

яких здійснюється за допомогою відповідних програм;  

• перелік контрольних питань і завдань – представлені в електронній формі 

та систематизовані відповідно до логічно-структурних схем  вивчення 

навчальних дисциплін сукупності контрольних питань та завдань, призначені 

для самоконтролю рівня набутих знань та практичних навичок студентами 

Комп’ютерні тести мають містити: завдання відкритої (з можливістю 



текстового набору відповіді на тестове завдання) або закритої форми (з 

можливістю обрання варіанту відповіді на тестове завдання), зокрема, таких 

типів: • «вірно» – «невірно» (закрита форма);  

• вибір з множини відповідей (закрита форма); 

• вибір відповідності (закрита форма);  

• встановлення послідовності (закрита форма); 

• коротка текстова відповідь (відкрита форма);  

• коротка числова відповідь (відкрита форма);  

• розрахунок за формулою (відкрита форма).  

Рекомендована технічна реалізація: комп’ютерні тести, що створені на базі 

електронної тестової системи електронного навчання Moodle з використанням 

гіпертекстової технології, об’єднані єдиним програмним середовищем і 

системою навігації, які забезпечують їх окреме використання або у комплексі з 

іншими електронними освітніми ресурсами та надають студентам можливість 

пройти, у тому числі й дистанційно, електронне тестування в режимі 

самоконтролю та контролю знань. 

11. Допоміжні дидактичні матеріали:  

• електронний словник (глосарій) з дисципліни – упорядкований перелік 

мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), 

доповнених відповідними довідковими даними, що реалізується відповідними 

програмними засобами;  

• електронний довідник – електронне видання прикладного характеру, в якому 

назви статей систематизовані у відповідному порядку (за абеткою, тематиками 

тощо);  

• електронні демонстраційні матеріали – електронні матеріали (презентації, 

схеми, відеозаписи чи аудіозаписи тощо), призначені для супроводу 

навчального процесу; 

 перелік основної і додаткової літератури;  

  Інтернет-ресурси. 


