Набуває чинності з 01.06.2015 р.
Розпорядження № 26 від 06.05.2015 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні методичної ради ОДЕКУ
« 30 »
квітня
2015 року
Проректор з НМР
_______________ Хохлов В.М.

Навчально-методичний комплекс спеціальності (спеціалізації) в
Одеському державному екологічному університеті
1. Загальні положення
Навчально-методичний комплекс спеціальності (спеціалізації) складається з методичного забезпечення навчальних дисциплін, що викладаються в університеті за усіма освітніми програмами і формами навчання, та методичного
забезпечення для проведення атестації здобувачів вищої освіти. Крім того, цей
комплекс передбачає наявність засобів для перевірки якості навчання (вхідний
контроль на першому та третьому роках навчання, тести ректорського контролю) та наскрізної програми практичної підготовки. Матеріали комплексу мають
бути як у паперовому, так і в електронному вигляді.
2. Перелік навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни:
– навчальна програма дисципліни;
– робоча програма дисципліни;
– робоча програма навчальної практики з дисципліни;
– підручники та навчальні посібники;
– конспект лекцій, якщо зміст базового підручника відрізняється від змісту лекційних модулів робочої програми дисципліни);
– методичні вказівки по організації самостійної роботи студента при вивченні навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання;
– методичні вказівки по організації самостійної роботи студента при вивченні навчальної дисципліни та виконанню контрольних робіт для
студентів заочної форми навчання;
– методичні вказівки (збірник) по виконанню лабораторних робіт (чергувань), практичних (семінарських) занять за наявності цих видів навчальних занять у робочих навчальних планах;
– методичні вказівки по виконанню завдань навчальної практики;
– методичні вказівки по виконанню курсової роботи (проекту);
– засоби поточного модульного контролю, які передбачені робочою програмою дисципліни;
– засоби підсумкового семестрового контролю: екзаменаційні білети або
тести залікової контрольної роботи;
– тести підсумкового контролю комісією.

3. Перелік методичного забезпечення засобів перевірки якості навчання:
– тести вхідного контролю для перевірки знань студентів 1 року навчання
для дисциплін, які визначені наказом по університету;
– тести вхідного контролю для перевірки знань студентів 3 року навчання
(тільки для випускних кафедр);
– тести ректорського контролю знань студентів.
4. Перелік методичного забезпечення для проведення атестації
здобувачів вищої освіти
– програма атестаційного іспиту;
– методичні вказівки по виконанню кваліфікаційної роботи.

