НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
імені П. Л. ШУПИКА
Визначення. Навчально-методичний комплекс (НМК) - сукупність нормативних та навчальнометодичних матеріалів на паперовій та / або в електронній формах, необхідних і достатніх для
ефективного виконання слухачами навчального плану та програми циклу.
Мета НМК – забезпечити цілісний навчальний процес в єдності цілей навчання, змісту,
дидактичного процесу й організаційних форм навчання.
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Компонент НМК
Навчальний календарний план циклів спеціалізації, тематичного
удосконалення, передатестації, стажування та інтернатури лікарів
(провізорів) (на рік)
Навчальні плани та програми циклів, затверджені в установленому
порядку:
− навчальний план та програма циклу спеціалізації
− навчальний план та уніфікована програма
передатестаційного циклу
− навчальний план та програма циклу стажування
− навчальний план та програма циклу тематичного
удосконалення
Методичні розробки лекцій
Методичні розробки практичних занять
Методичні розробки семінарських занять
Методичні вказівки для слухачів/інтернів на практичне заняття
Тези лекцій науково-педагогічних працівників
Тематичний план лекцій, практичних та семінарських занять на
циклі
Еталони відповідей до практичних навичок, затверджені вченою
радою факультету/навчально-наукового інституту
Екзаменаційні білети до циклів та білети до заліків (для циклів
тривалістю 1 та 2 тижні), затверджені вченою радою
факультету/навчально-наукового інституту
Підручники і навчальні посібники
Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і
лабораторних занять
Методичні матеріали для організації самостійної роботи
Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних
занять: ситуаційні задачі, тестові питання
Дидактичні засоби (демонстраційний матеріал, технічні засоби
навчання, демонстраційне обладнання, тренажери, тренувальні
пристрої, програмне забезпечення тощо)
Методичні матеріали для самостійного опрацювання фахової
літератури, написання рефератів

Затверджена форма
з «Альбому форм»
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Примітка: перелічені структурні компоненти можуть бути доповнені іншими, наявність яких
ініціюють або безпосередньо викладач, або кафедра чи ВНЗ. Відповідальність за науковометодичне забезпечення навчальної дисципліни покладена на викладача, якому доручено її
викладання.

