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1. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення е основним нормативним документом, що визначае
загальн1 вимоги до оргашзаци самостшно! роботи студент1в 1зма!льського
державного гумаштарного ун1верситету (дал1 - Ун1верситет).
1.2. Положення розроблено на тдстав1 Закошв Укра!ни «Про осв^у» та
«Про вишу освгту», Статуту Ун1верситету, наказу МОН Укра!ни №943 в1д
16.10.2009 р. «Про запровадження у вищих навчальних закладах Укра!ни
Свропейсько! кредитно-трансферно! системи» та Методичних рекомендац1й
щодо запровадження Свропейсько! кредитно-трансферно! системи та !!
ключових документ1в у вищих навчальних закладах вщ 26.02.2010 р.,
Положення про орган1зац1ю осв1тнього процесу в 1ДГУ, Положення про
порядок оц1нювання та р1вня навчальних досягнень студенлв 1ДГУ в умовах
СКТС, штттих нормативних акт1в Укра!ни з питань освгти.
1.3. Положення ор1ентоване на вир1шення таких завдань:
- створення умов для реал1заци единого тдходу викладач1в до оргашзаци
самостшно! роботи студенлв;
- сприяння формуванню у студент1в практичних навичок самостшно! роботи з
опрацювання
та
засвоення
навчального
матер1алу,
виконання
1ндив1дуальних завдань з навчальних дисциплш;
- сприяння розвитку у студенев мотивац1! до навчання й поглибленню
профес1йних наукових i практичних 1нтерес1в студент1в;
- сприяння розвитку знань, умшь та навичок, формуванню професшних
компетентностей майбуттх фахiвцiв;
- сприяння формуванню у студенлв культури розумово! працi, самостшносл
та iнiцiативи у пошуку та набутл знань, створеннi умов для гармоншного
розвитку особистостi студента.
1.4. Самостшна робота студента (далi - СРС) як невщ’емна складова
освгтнього процесу у вищому навчальному закладi е однiею з форм оволодшня
навчальним матерiалом поза межами аудиторно! роботи, в час, вiльний вщ
обов’язкових навчальних занять. Метою СРС е системне i послiдовне засвоення
в повному обсязi навчально! програми та формування у студенлв самостшносл
у здобуттi i поглибленнi знань як риси характеру, що сприятиме шдвищенню
конкурентоспроможносл майбутнiх фахiвцiв.
1.5. Навчальний час, вiдведений на самостшну роботу студента,
регламентуеться нормативними документами МОН, навчальним планом та
робочим навчальним планом i знаходиться в межах вщ 1/3 до 2/3 загального
обсягу навчального часу, вщведеного на вивчення окремо! навчально!
дисциплши. Спiввiдношення обсягiв СРС та навчальних занять визначаеться з
урахуванням специфши та змюту конкретно! навчально! дисциплши, !! мiсця,
значення i дидактично! мети в реалiзацi! освiтньо-професiйно! програми, а
також питомо! ваги у освгтньому процесi семiнарських, практичних i
лабораторних занять. Враховуючи, що тижневе навчальне навантаження
студента складае 45 годин, щотижнева самостшна робота повинна складати, як
правило, вщ 15 до 30 годин.

2. ЗМ1СТ I ФОРМИ САМОСТ1ЙНО1 РОБОТИ СТУДЕНТА

2.1. Змют та обсяг часу СРС i3 конкретно! навчально! дисциплiни
визначаеться робочою навчальною програмою дисциплiни, деталiзуеться
методичними матерiалами, завданнями та вказiвками науково-педагопчного
працiвника.
2.2. Змют СРС полягае в науково обгрунтованш системi дидактично i
методично оформленого навчального матерiалу i визначаеться з урахуванням
структурно-лопчно! схеми шдготовки фахiвцiв, вiдображено! в освiтнiй
програмi та робочому навчальному планi. Загальна для всiх студентiв
самостiйна робота з дисциплши спрямована на розвиток творчих здiбностей та
активiзацiю розумово! дiяльностi, здобуття глибоко! системи знань,
формування у них потреби безперервного самостшного поповнення знань,
стимулюванш професшного зростання студентiв.
2.3. Самостiйна робота студенпв унiверситету може здiйснюватися у таких
формах:
- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекцшного матерiалу з
використанням конспекту лекцш, пiдручника, довщково! лiтератури;
- пiдготовка до аудиторних занять (практичних, семшарських, лабораторних);
- самостшне опрацювання додаткового матерiалу за темою аудиторних
занять;
- вивчення окремих тем або питань, що передбачеш для самостшного
опрацювання;
- виконання шдивщуальних навчальних завдань;
- переклад шоземних текстiв встановлених обсягiв;
- виконання контрольних робiт студентами заочно! форми навчання;
- самостшна робота студенлв пiд керiвництвом викладача згiдно iз графiком
консультацiй, або дистанцшно за допомогою комунiкацiйних сервiсiв
Moodle або Google Apps for Education;
- шдготовка студентiв до проведення промiжного (модульного) та
пiдсумкового контролю;
- виконання курсових робгг, передбачених навчальним планом;
- науково-дослiдна робота студенлв (участь у роботi факультативiв, наукових
гуртюв, наукових i науково-практичних конференцш, семiнарiв, олiмпiад,
виконання науково! роботи, написання статей, тез доповщей, патенлв на
винаходи тощо);
- шдготовка до атестацп здобувачiв вищо! освгги, у тому числi пiдготовка до
атестацшного екзамену або виконання квалiфiкацiйно! роботи;
- lArni види дiяльностi, що iнiцiюеться унiверситетом, факультетом, кафедрою
й органами студентського самоврядування.
2.4. 1снують рiзнi органiзацiйнi форми СРС:
- робота студента, яка виконуеться самостшно у вшьний вiд занять, зручний
для нього час, як правило, поза аудиторiею, однак школи, з урахуванням
специфши дисциплiни - в лабораторп або майстернi;

- шдивщуальна робота студента - це аудиторна самостшна робота за
шдивщуальними завданнями шд кер1вництвом викладача, шд час виконання
яко! студент може отримати методичну допомогу у вигляд1 консультацш
щодо виконання ц1е! роботи, при цьому консультаци носять шдивщуальний
характер.
2.5. Навчальний матер1ал дисциплши, передбачений робочою програмою
для засвоення студенпв у процес самостшно! роботи, виноситься на
обов’язковий контроль поряд i3 навчальним матер1алом, який опрацьовувався
при проведенш аудиторних занять.
2.6. Одшею з форм самостшно! роботи студенлв е виконання
шдивудуальних навчальних завдань. Вони сприяють поглибленому вивченню
студентом теоретичного матерiалу, закрiпленню й узагальненню отриманих
знань, формуванню вмшь використовувати набутi знання для комплексного
виршення вiдповiдних професiйних завдань. 1ндив^альш завдання видаються
студентам у термши, передбаченi робочим планом дисциплiни, i виконуються
кожним студентом самостiйно при консультуванш викладачем. У випадках,
коли завдання мають комплексний характер, до !х виконання залучаються
декiлька студентiв, в тому числi штттих спещальностей чи факультетiв.
2.7. Найпотттирештттими видами iндивiдуальних навчальних завдань е таю:
Зразки типових завдань навчально-пошукового характеру:
пошук додаткового навчального матерiалу до заданих тем;
конспектування теми за заданим планом;
складання тез теоретичного матерiалу зпдно з поданим планом;
огляд фахово! перiодики, бiблiографiчний опис;
складання систематизованого перелжу науково-методичних публжацш;
складання анотацiй на фаховi науковi публiкацil;
опрацювання методичних статей та !х аналiз;
порiвняльний аналiз нормативно-програмних докум ент;
пошукова робота з електронними джерелами;
аналiтична обробка теоретичного матерiалу через його кодування (схеми,
таблищ, графiки, дiаграми).
Зразки типових завдань навчально-творчого характеру:
складання i розв’язання задач, тестових завдань;
написання есе, з в т в , шформацшних повiдомлень;
виготовлення ескiзiв обладнання з розробкою рекомендацiй до !х
використання;
розробка дидактичних матерiалiв (засоби наочностi, iгри, вправи тощо),
поурочних плашв-конспек^в урокiв, сценарilв виховних заходiв;
аналiз шкiльних пiдручникiв;
робота з художшми навчальними текстами;
шдготовка лiтературних перекладiв;
проектування навчальних та виробничих ситуацш;
створення навчальних проеклв, комп’ютерних програм, презентацiй;
розробка проектних моделей явищ i процесiв тощо.
Зразки типових завдань навчально-до^дного характеру:

-

виконання розрахункових, граф1чних i розрахунково-граф1чних робщ
пiдготовка рефератiв i3 теми з елементами наукового дослщження;
завдання на виконання емшричних
дослiджень
(анкетування,
iнтерв,ювання, експериментальна бесща);
виконання дослiдницьких завдань (спостереження, анашз, дiагностика,
пiдбiр формуючих методик);
дослщження педагогiчних явищ i ситуацiй;
завдання на проведення педагопчного дослiдження (вибiр проблеми, !!
теоретичне вивчення, знаходження бази для постановки експерименту,
розробка його програми, виконання, узагальнення результатiв,
оформлення i представлення роботи).
2.8. Курсова робота з навчально! дисциплши - це iндивiдуальне завдання,
яка виконуеться з метою закршлення, поглиблення i узагальнення знань,
одержаних студентами за час навчання та 1х застосування для комплексного
виршення конкретного фахового завдання. Порядок виконання курсових
робгт, змiст та обсяг !х окремих частин регламентуються Положенням про
курсовi роботи.
2.9. Реферати, аналггичш огляди, переклади та ш. - це iндивiдуальнi
завдання, я к сприяють поглибленню i розширенню теоретичних знань
студенлв з окремих тем навчально! дисциплiни, розвивають досвiд самостшно!
роботи з навчальною та науковою лiтературою. Цей вид iндивiдуальних
завдань рекомендуеться для навчальних дисциплiн гумаштарного та сощальноекономiчного спрямування.
2.10. Розрахунковi та графiчнi роботи - шдивщуальш завдання, якi
передбачають виршення конкретно! практично! навчально! задачi з
використанням вщомого, а також самостшно вивченого теоретичного
матерiалу. Основну частину розрахункових робгт складають розрахунки, я к
можуть супроводжуватися iлюстративним матерiалом: графжами, векторними
дiаграмами, гiстограмами тощо. Основну частину графiчних робiт складае
графiчний матерiал, виконаний вiдповiдно до чинних нормативних вимог.
2.11. Квалiфiкацiйна робота певного ступеня вищо! освiти - це вид
науково-дослщно! роботи, який мае виключно iндивiдуальний характер, що дае
можливють виявити ступiнь та рiвень науково! пiдготовки студента з чгтко
означеного фаху i на пiдставi публiчного захисту якого ршенням атестацшно!
комiсi! студенту надаеться диплом державного зразка про закшчення вищого
навчального закладу, присудження певного ступеня вищо! освгти та здобуття
квалiфiкацi!. Порядок виконання квалiфiкацiйних робiт, змют та обсяг !х
окремих частин регламентуються Положенням про квалiфiкацiйнi роботи.
2.12. Самостшна робота, яка не передбачена осв^ньою програмою, але
сприяе повшшому розкриттю i конкретизацi! !! змiсту, може здiйснюватися з
шщативи студента з метою реалiзацi! його власних навчальних i наукових
штереЫв.

3. ОРГАН1ЗАЦ1Я САМОСТ1ЙНО1 РОБОТИ СТУДЕНТА

3.1. Оргашзацш СРС здiйснюють кафедри, я к розробляють необхiдну
документацiю, що регламентуе самостiйну дiяльнiсть студентiв. Перелiк
завдань для СРС (обов’язкових для виконання та за вибором студента), форми
И оргашзаци та звiтностi, термши виконання кожного виду роботи
визначаються робочою програмою навчально! дисциплiни (роздш «Оргашзащя
самостiйноi роботи студенлв»).
3.2. Оргашзащя та керiвництво самостiйною роботою студентiв включае
розробку i проведення комплексу заходiв:
- планування змшту та обсягу самостiйноi роботи;
- оргашзащя, контроль та анашз результат самостiйноi роботи;
- необхiдне та достатне навчально-методичне та матерiально-технiчне
забезпечення;
- впровадження ефективних форм, методiв навчання та контролю,
зорiентованих на розвиток самоконтролю й тдвищення мотивацii до
самостшно! роботи;
- врахування трудомшткосл студентiв i викладачiв у рамках СРС.
3.3. З метою ефективно! оргашзаци виконання самостшно! роботи важливо
враховувати реальний бюджет часу студеилв. Для забезпечення належних умов
роботи студенлв, у разi необхiдностi, ця робота здшснюеться за попередньо
складеним на факультетi графiком, що гарантуе необхщну ритмiчнiсть СРС, а
також можлившть индивидуального доступу студента до необхщних
дидактичних i технiчних засобiв загального користування. Графiк доводиться
до вщома студентiв на початку навчального семестру.
3.4. Рекомендований розподiл годин на виконання окремих роздшв
самостшно! роботи студентом поданi у таблиц 1.
Таблиця 1
РЕКОМЕНДОВАН! НОРМИ ВИТРАТ ЧАСУ НА СРС__________
№
з/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.

В ид сам остш но! роботи
О прац ю ванн я декц1йного матер1алу
П щ го то вка до:
- сем ш арськи х занять;
- практи чн их та л аб ораторни х занять.

7.

П щ го то вка до м одульн ого (пром1жного) контролю
П щ го то вка до т д с у м к о в о г о (екзам ен ац ш н ого) контролю
В икон анн я курсови х р о б л
О прац ю ванн я тем, ви несених на сам остш н у т д г о т о в к у , в
т.ч. конспектуван ня за зад ан и м планом:
- для тех ш ч н и х наук;
- для гум аш тарн и х наук.
В и вчен н я перш одж ерел з дисц ип лш и.

8.

Ч и танн я ш ш ом овн о! л и е р а т у р и (для п ерш окурснию в - 50

К ш ью сть годин
0,3 год.
на 1 год. а у д .за н я т ь
1 год.
0,5 год.
на 1 год. а у д .за н я т ь
до 4 год.
30 год.
30 год.
1 год. на:
6 стор. тексту
12 стор. тексту:
1 год. на
12 стор. тексту
до 2 год. на 1

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

год.; для с т у д е н п в старш их курс1в - 100 год. на тиж день).
О гляд науково! л л е р а т у р и з конкретно! проблем и, складання
б1бл1ограф1чного опису.
Р о б о та з 1нтернет-ресурсам и.

iн д ивiд уальне зан яття
до 10 год.

С кладання анотац1й на фахов1 науков1 публж ац н.
В икон анн я розрахун кових, граф1чних, розрахун ковограф1чних роб1т.
П 1дготовка i написани я р е ф е р а ч в (об сяг ви зн ачае викладач,
але опти м альн о - 8-10 стор.).
Н апи санн я есе, звiтiв, iи ф орм ацiйии х повiдом леиь,
д оп овщ ей на зад ан у тем у; ред агуван н я та переклад те к с п в .
Р озроб ка д и д акти ч н и х м атерiалiв, ви готовлення ескiзiв
обладнання, наочностi; ви конан ня завд ан ь у к о м п ’ю терном у
класi
Г раф iч н е подан ня вивченого м атерiалу, створення
електронно! презентацн доповiдi.
С кладання за ви вченим м атерiалом тестiв, рiзн ого роду
творч и х завд ан ь
Р о зв ’язуван н я задач, ви конан ня вправ.
У часть у н ауково-д осл щ н ш роботi (теоретичне д ослщ ж ення,
експ ерим ентування, написанн я тез, статей, ви ступ з
доповщ дю на студ ен тськш конф еренц н та iн.).

1-2 год.
до 15 год.

2-3 год.

до 10 год.
0,5 год. на
1 сторш ку
до 2 год. на
1 завдан ня
до 1 год. на схему,
сторш ку
0,5 год. на 1 завдан ня
0,3 год. на 1 завдан ня
до 20 год.

П римака: Загальна к1льк1сть годин не повинна перевищувати к1льк1сть годин на самостшну роботу,
визначену в робочш навчальнш програм1 дисциплши.

3.5.
Розподш навчального часу (Тз), вщведеного на вивчення кожного
кредитного модуля, м1ж аудиторними заняттями й СРС мае вщповщати таким
умовам:
Т З = Т А + Т СРС ,
де: ТА- аудиторш години;
ТСРС- сумарний час, вщведений на СРС.
Т А = ТЛ + ТСЗ + ТПР +ТЛ/З ,
де: ТЛ, ТПР, ТСЗ, ТЛ/З - вщповщно кшьюсть годин лекцш, практичних,
семшарських занять та лабораторних робгг.
При плануванш розподшу часу на самостшну роботу мае бути забезпечено
виконання р1вняння:
Тс рс = Тс + 30е к з ,
де: ТС- час СРС з дисциплши протягом семестру;
ЕКЗ - час на шдготовку до екзамену (0 за наявносл залжу).
т с = 0,3* Тл + 0,5* Тп р +1*Тс з + 0,5*Тл/ з + 4п к + 30к р + т ш д ,
де: ПК - час на шдготовку до пром1жного (модульного) контролю;
КР - час на виконання курсових робгг (за наявносл в навчальному
плат);
Т1Нд - сумарний час на виконання р1зних вид1в 1ндив1дуальних завдань.
3.6.
СРС з кожно! дисциплши може мштити кр1м обов’язково! складово!
ще й виб1ркову. Обов’язкова складова СРС передбачае опанування
програмного матер1алу дисциплши. Виб1ркова складова передбачае виконання
завдань, я к студент вибирае з метою шдвищення свого професшного р1вня,

особистого рейтингу. Як правило, до таких завдань вщноситься робота
науково-дослщницького i творчого характеру.
3.7.
Студенти, я к розпочинають вивчення дисциплiни, на перших заняттях
мають бути поiнформованi викладачем щодо оргашзаци самостшно! роботи з
дисциплши, а саме про перелш i обсяг обов’язкових i вибiркових завдань,
термiни !х виконання i особливостi оцiнювання, графiк проведення
консультацш, а також отримати опис дисциплши, методичш вказiвки та
шдивудуальш завдання для СРС тощо.
4. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТШНО1 РОБОТИ
4.1. Самостшна робота студента забезпечуеться системою навчальнометодичних матерiалiв, передбачених для вивчення конкретно! навчально!
дисциплiни. Це:
- державш, галузевi стандарти освiти вищого навчального закладу;
- навчальнi плани та робочi навчальнi плани;
- навчальш програми та робочi навчальш програми з усiх нормативних i
вибiркових навчальних дисциплiн;
- програми навчально!, виробничо! та штттих вид1~в практик;
- комплекси навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплiн;
- пiдручники, навчальнi та навчально-методичнi посiбники, наукова, фахова
монографiчна i перiодична лiтература (в паперовому та електронному
вигляд1~).
4.2. Яюсний рiвень самостiйного опрацювання навчального матерiалу
студентами значною мiрою залежить вiд комплексу навчально-методичного
забезпечення навчально! дисциплши, який включае:
- навчальний контент (конспект або розширений план лекцш);
- плани практичних (семшарських) занять;
- завдання для лабораторних робгг;
- завдання для самостшно! роботи;
- питання, задачi, завдання або кейси для поточного та шдсумкового
контролю знань i вмшь студентiв;
- завдання комплексно! контрольно! роботи, шсляатестацшного монiторингу
набутих знань i вмiнь з навчально! дисциплши.
4.3. Основш матерiали з оргашзацп i виконання СРС для конкретно!
навчально! дисциплiни викладаються в методичних рекомендащях, якi повиннi
мiстити:
- конкретш завдання з кожного винесеного на самостшне опрацювання
питання з методичними порадами щодо !х виконання;
- вказiвки щодо термiну, обсягу, якостi засвоення матерiалу iз зазначенням
навчальних i наукових видань, що використовуються з щею метою;
- питання для самоконтролю, тести, контрольш завдання, вимоги i приклади
оформлення самостiйно! письмово! роботи.

4.4. З метою методичного забезпечення самостшно! роботи студенпв
науково-педагопчш пращвники кафедр розробляють навчально-методичш
видання, я к повинш мштити у соб1 методичш вказ1вки й рекомендаци з
самостшно! роботи. Для формування й удосконалювання навичок СРС з
навчальною i науковою л^ературою з теоретичних дисциплш кафедрами
можуть бути розроблеш i запропоноваш студентам хрестомати, доповненi
питаннями, що дозволяють з’ясувати рiвень розумiння студентом змшту
прочитаного тексту.
4.5. Методичш вказiвки до практичних занять повинш мштити приклади
розв’язання задач, варiанти завдань для самостшно! роботи; до лабораторних
робгг - стислi теоретичш вiдомостi з теми лабораторно! роботи, методику
виконання i обробки отриманих результатiв, вимоги до оформлення тощо; до
семiнарських занять - тематику i методику опрацювання теоретичних питань з
акцентуванням уваги студента на основних проблемних питаннях, що
розглядаються; до курсових та квашфшацшних робiт - змiст i структуру
роботи, короткий змiст кожного шдроздшу, вимоги до оформлення тексту,
графiчноl частини, лiтератури, приклади оформлення текстово! i графiчно!'
частини.
4.6. З метою виконання встановлених вимог до якост навчально!
лiтератури рукописи мають пройти процедуру попереднього розгляду щодо
рекомендацi! до !х видання: обговореш i затвердженi на засiданнi кафедри та
факультету,
схвалеш
науково-методичною радою ушверситету та
рекомендованi вченою радою ушверситету до видання.
5. МАТЕР1АЛЬНО-ТЕХН1ЧНЕ ТА 1НФОРМАЦ1ЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УМОВ ДЛЯ САМОСТШНО1 РОБОТИ
5.1. Умови для виконання самостшно! роботи студента створюються вЫма
пiдроздiлами унiверситету (факультетами, кафедрами, бiблiотекою) з
використанням !х матерiально! та iнформацiйно-технiчно! бази й обладнання.
Матерiально-технiчне й iнформацiйно-технiчне забезпечення СРС включае:
- аудиторi! для самотдготовки;
- навчальнi лабораторi!;
- комп’ютерш класи з можливiстю роботи в мережi 1нтернет;
- бiблiотека ушверситету з читальними залами;
- навчально-методичш кабiнети факультетiв, кафедр;
- науково-творчi лабораторi!, дослiдницькi центри.
5.2. Самостшна робота студентiв проводиться також на базах практики в
перюд проведення вЫх видiв навчальних та виробничих практик на
шдприемствах рiзного профшю та в закладах освiти мшта i регiону.
5.3. При проведенш лабораторних, самостiйних досл1~дницьких робiт на
технiчному чи лабораторному устаткуваннi з метою безпечного проведення
роб^ вЫ студенти мають бути ознайомленi з правилами техшки безпеки,
протипожежними заходами, правилами особисто! гiгiени, способами надання
першо! медично! допомоги при нещасних випадках i т.п.

5.4. При оргашзаци самостшно! роботи студенлв з використанням
складних систем доступу до шформаци (наприклад, комп’ютерних баз даних)
передбачаеться можлившть отримання консультаци фах1вця.
5.5. Базов1 шдроздши ушверситету (кафедри, лаборатори, дослщницью
центри) створюють необхщш умови для участ студенев у науково-дослщнш
роботи Вщповщальшсть за створення умов для проведення СРС покладаеться
на завщувач1в кафедрами ушверситету.
6. КЕР1ВНИЦТВО ТА КОНТРОЛЬ САМОСТШНО1 РОБОТИ
6.1. Самост1йна робота виконуеться студентами шд кер1вництвом
викладача, який, як правило, здшснюе аудиторну роботу в академ1чнш груп1.
6.2. Кер1вництво СРС (1ндив1дуально-консультативна робота) - це форма
оргашзаци навчально! роботи викладача з1 студентами, яка зд1йснюеться
шляхом створення необхщних умов для виявлення i розвитку 1ндив1дуальних
зд1бностей студента на основi особистiсно-дiяльнiсного пiдходу. Вона
проводиться з метою посилення мотиваци студенев до пiзнавальноi дiяльностi
i спрямування !! в необхiдному напрямку.
6.3. Навчальний час, вiдведений для шдивщуально-консультативно!
роботи викладача зi студентами, визначаеться нормами часу й облжу
навчально! роботи (наказ МОНУ № 450 вщ 07.08.2002 р.) на основi робочого
навчального плану.
6.4. Iндивiдуально-консультативна робота, як правило, проводиться у
виглядi консультацiй, iнколи - шдивщуальних занять у формi: дiалогу з рiзних
навчальних проблем; перевiрки виконання завдань iз СРС; виконання
шдивщуальних завдань; евристично! бесiди; науково! роботи та iн.
6.5. Консультащя - одна з форм оргашзаци освггнього процесу, що
проводиться з метою отримання студентом вщповад на окремi теоретичнi чи
практичнi питання, пояснення певних теоретичних положень та !х практичного
застосування. При цьому видшяють таю види консультацш:
- тематичш - проводяться за певними темами дисциплши або найбiльш
складними питаннями програмного матерiалу;
- цiльовi - використовуються перед проведенням промiжного (модульного)
контролю або iншого виду поточного чи шдсумкового контролю;
- активш - консультаци з використанням активних методiв навчання
(наприклад, у формi прес-конференци);
- з самостшно! роботи - проводяться при шдведенш пiдсумкiв СРС, у процесi
роботи студенлв над курсовими роботами тощо.
6.6. Самостiйна робота студента повинна:
- бути виконаною особисто студентом або групою студентiв, де кожен !! член
самостiйно виконуе свою частку колективно! роботи;
- являти собою заюнчену розробку (чи !! етап), де розкриваються й
аналiзуються актуальнi проблеми з певно! теми або !! окремих аспектiв;

- демонструвати достатню компетентшсть автора (aBTopiB) у розкриттi
питань, що дослщжуються;
- мати навчальну, наукову й (або) практичну спрямовашсть i значимшть,
мiстити певнi елементи новизни (при виконанш науково-дослщно! роботи).
6.7. Вщповщальшсть за якiсть самостшно! роботи безпосередньо несе
студент.
6.8. Результати самостшно! роботи студенев оцiнюються викладачем
вщповщно! дисциплiни, а в окремих випадках - кафедрою. У залежност вщ
особливостей дисциплiни, характеру самостшно! роботи викладач може
встановити такi форми контролю:
- поточний контроль на основi виконання практичних або лабораторних
робгг;
- поточний контроль засвоення знань на основi оцiнки усно! вiдповiдi на
питання, повiдомлення, доповщ тощо (на практичних або семшарських
заняттях);
- захист индивидуального або колективного проекту, передбаченого
навчальною програмою з дисциплiни або окремих модулiв, що потребують
формування практичних умшь i навичок студентiв;
- перевiрка конспекту, виконаного з теми, що вивчалася самостiйно;
- тестовий чи шший контроль тем (модулiв), винесених викладачем на
самостшне опрацювання студенлв;
- звiт про науково-дослiдну роботу (!! етапи, частини тощо), публшащя
статей або тез виступу в науковому, науково-популярному, навчальному
виданнi за пiдсумками самостшно!' навчально! й науково-дослщно! роботи.
6.9. При розробленш критерив системи оцiнювання якост навчання
необхiдно врахувати три основш компоненти:
- рiвень знань (глибина i мiцнiсть знань; рiвень мислення; умшня
систематизувати знання по окремим темах; вмшня складати розгорнутий
план вщповщц давати точнi формулювання; правильно користуватися
поняттевим апаратом; культура вщповщ (грамотшсть, логiчнiсть i
послiдовнiсть викладу); навички i прийоми виконання практичних завдань);
- навички самостшно!' роботи (умшня пошуку необхщно!' лiтератури;
орiентацiя в потоцi шформаци щодо обрано! спецiальностi; навики ведення
записiв (складання простого i розгорнутого плану, конспекту, реферату,
виступу, а також навики науково-пошуково! роботи);
- умшня застосовувати знання на практищ (реалiзацiя на семшарських,
практичних заняттях; виконання шдивщуальних завдань шд час
проходження практики).
6.10.
Кожен вид самостшно!' роботи фiксуеться в академiчному журналi
окремою графою. Результатившсть виконання конкретних завдань для СРС
оцшюеться за нацiональною шкалою вщ «0» до «5». У кожному конкретному
випадку враховуеться важлившть завдань, його вагомшть та трудомiсткiсть. За
наукову роботу (публшаци, участь у студентських наукових конференщях,
олiмпiадах, участь у робот проблемних груп, наукових гуртюв, участь в штттих

конкурсах, отримання гранив тощо) ощнки виставляються в академ1чному
журнал1 окремою графою (для студенив, я к займаються науковою роботою).
Ощнки, отримаш студентом за виконання завдань 1з самосийно! роботи,
включаються до середньозваженого балу за поточну роботу студента в
семестрг

