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1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено згідно з:
  Законами України: «Про освіту» (Постанова Верховної Ради України від 23.03.96 р. №

100/ 96- ВР); «Про вищу освіту» (№ 327, 21573/2002  від 17 січня 2002 року);
  Положенням  про  державний  вищий  заклад  освіти  (постанова  Кабінету  Міністрів

України від 5.09.1996 р., № 1074); 
  Наказами  МОН  України:  №  161  від  02.06.1993 p.  «Положення  про  організацію

навчального процесу у вищих навчальних закладах»; №450 від 07.08.2002 p. «Про затвердження
норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної,
наукової  й  організаційної  роботи  педагогічних  і  науково-педагогічних  працівників  вищих
навчальних закладів»; №49 від 23.01.2004 р. «Про затвердження Програми дій щодо реалізації
положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки»;
«Положення про Європейську кредитно-трансферну систему» (лист МОН України №1/9-119 від
26.02.2010 р.).   

  Статуту Бердянського державного педагогічного університету.
У  Положенні  враховано  також  положення  міжнародних  конвенцій,  декларацій  і

рекомендацій  ЮНЕСКО,  Міжнародної  організації  праці  та  Європейського  фонду  освіти  з
неперервної освіти як світової тенденції.

1.2. Положення визначає загальні вимоги щодо організації самостійної роботи студентів
(СРС) в умовах кредитно-трансферної системи навчання, що полягають у визначенні основних
підходів  до  самостійної  роботи  студентів,  конкретизації  нормативно-правової  бази  її
організації, а також змісту, технологій, критеріїв оцінювання результатів.   

1.3.  Розробка  науково-методичного  супроводу  СРС  та  організаційно-методичного
забезпечення індивідуальної роботи студентів є одним з провідних напрямків діяльності кафедр
в  умовах  скорочення  аудиторних  годин  за  рахунок  збільшення  часу  на  СРС  (50-70%
навчального часу).  Окремі пункти Положення конкретизуються в методичних рекомендаціях
кафедр з урахуванням специфіки спеціальностей. 

2. Зміст самостійної роботи студента
2.1.  Зміст  СРС  полягає  в  науково  обґрунтованій  системі  дидактично  і  методично

оформленого навчального матеріалу і визначається з урахуванням структурно-логічної схеми
підготовки  фахівців,  яку  відображено  в  освітньо-професійній  програмі  та  робочому
навчальному плані. 

2.2.  Відбір   та  структурування  змісту  для  самостійної  роботи  відбувається  за  такими
принципами: 

  модульності (як змістової завершеності частки навчальної дисципліни); 
  системності; 
  міждисциплінарності  та інтеграції; 
  індивідуалізації та диференціації; 
  креативності  для  формування  у  студентів  навичок  вирішення  практичних  задач  на

репродуктивному, адаптивному, частково-пошуковому та творчому рівнях складності; 
  компенсаторності  (розширення  «фонових»  знань  за  рахунок  орієнтації  студентів  на

самостійний  пошук  і  систематизацію  додаткової  інформації,  нарощення  «ядра»  набутих
професійно значущих знань із метою забезпечення повноти їх актуалізації), 

  багаторівневості,  що  передбачає  забезпечення  «поетапного»  ускладнення  змісту
навчально-дослідницької  діяльності  через  скорочення  або помноження завдань  дослідження,
звуження  або  розширення  «інформаційного  поля»  дослідницьких  завдань.  Принцип
багаторівневості  дозволяє  в  повному  обсязі  врахувати  індивідуальні  можливості  студентів,
рівень їхнього актуального розумового розвитку, ступінь оволодіння навчальним матеріалом.

2.3. При розробці змісту та технологій організації  самостійної роботи слід враховувати
структуру  компетенцій,  які  визначають  готовність  студента  організовувати  самостійну
роботу, а саме:
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- базові знання студента освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра:
методології  наукового  дослідження;  наукової  організації  праці  студента  ВНЗ;  джерел
отримання інформації та технологій користування ними; особливостей організації самостійної
роботи  за  кредитно-трансферною  системою  навчання;  особливостей  модульно-рейтингової
системи оцінювання ЗВН; форм і видів самостійної роботи студента у ВНЗ; методів наукового
дослідження;  сучасних  форм  самоосвіти,  технологій  самонавчання;  основних  положень
концепції упродовж життя; технології проективної роботи. 

-  базові  вміння і  навички студента  освітньо-кваліфікаційних  рівнів  бакалавра,
спеціаліста, магістра:

інтелектуальні: 
 користуватися понятійним апаратом наукового дослідження;
 виділяти головне, другорядне в інформаційних (наукових) текстах; 
 свідомо  використовувати  логічні  прийоми  мислення  (аналогія,  порівняння,  аналіз,

синтез);
 інтерпретувати  отримані  результати  власної  інтелектуальної  діяльності,  робити

висновки, узагальнення; 
 працювати з інформацією (класифікувати, узагальнювати, інтерпретувати).
пошукові, дослідницькі: 
 самостійно знаходити необхідну інформацію в інформаційному полі;
 встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
 використовувати наукові методи пізнання: моделювання, експеримент, спостереження,

роботу з першоджерелами тощо;
 визначати  основні  компоненти  наукового  дослідження,  складати  програму  наукового

дослідження;
 адекватно оцінювати власну діяльність.
інформаційні: 
 використовувати  інформаційні  та  комунікаційні  технології  для  отримання  необхідної

інформації, класифікації, систематизації та її оформлення.
  використовувати технології постійного оновлення знань, удосконалення навичок. 
 розробляти власні стратегії, моделі самоосвіти.
 організовувати процес самонавчання. 
 визначати доцільність власних освітніх траєкторій. 
 добирати власні прийоми навчання. 
 виконувати проекти.
 використовувати нові технології та комунікації.
 швидко адаптуватися до нових умов праці або навчання, знаходити нові рішення, долати

труднощі. 
2.3.  Зміст  самостійної  роботи  студента  у  форматі  конкретної  дисципліни  визначається

робочою програмою дисципліни. 
У робочій програмі  з  навчальної  дисципліни  визначена  кількість  годин на  самостійну

роботу; конкретизовано завдання для самостійної роботи, кількість годин на їх виконання та
кількість  балів;  завдання  для  індивідуальних  навчально-дослідних  завдань  та  вимоги  до  їх
виконання,  методичне забезпечення.

Зміст  самостійної  роботи наводиться  у робочій програмі  у вигляді  таблиці  наступного
виду.

Зміст самостійної роботи
Номер

теми 
(зі

структури
залікових

Зміст самостійної роботи Кількість
годин
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кредитів)
Змістовий модуль 1

Тема
1

Опрацювання лекційного матеріалу за темою 1, підготовка
до  виконання  лабораторної  роботи  1.  Підручник  [4,  с.  18-56].
Методичні  вказівки до виконання лабораторних робіт [2,  с.  7-
12].

2

2.4. Зміст завдань для самостійної роботи, які виконуються в період практик (навчальних,
виробничих, педагогічних, переддипломних тощо), конкретизовано в Положенні про практики
зі спеціальності.  

3. Форми та види самостійної роботи студента
3.1. Формами організації СРС є:
-  традиційна  форма  організації  СРС. Самостійна  робота  виконується  без  викладача  у

вільний від занять,  зручний для студента час,  як правило, поза аудиторією, однак, інколи, з
урахуванням  специфіки  дисципліни  –  в  предметній  лабораторії,  читальному  залі,
комп’ютерному центрі, лінгафонному кабінеті тощо. 

-  аудиторна самостійна робота під керівництвом викладача,  під час виконання якої студент
може отримати методичну допомогу щодо її виконання.

3.2.  Форми  та  види  самостійної  роботи  визначаються  викладачем  або  кафедрою
відповідно до змісту та структури залікового кредиту, змістового наповнення модуля тощо.

3.3. Види індивідуальних завдань з певних навчальних дисциплін визначаються робочою
навчальною  програмою  дисципліни.  Терміни  видачі,  виконання  і  захисту  індивідуальних
завдань визначаються графіком, що розробляється кафедрою на кожний семестр. Індивідуальні
завдання  виконуються  студентами  самостійно  із  забезпеченням  необхідних  консультацій  з
окремих  питань  з  боку  викладача.  Допускаються  випадки  виконання  комплексної  тематики
(проекту) кількома студентами. 

3.4. Рекомендовано використовувати такі види завдань:
 опрацювання  теоретичних  основ  прослуханого  лекційного  матеріалу  з  використанням

конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури;
 вивчення  окремих  змістових  модулів  курсу  (тем  або  питань),  що  передбачені  для

самостійного  опрацювання  з  метою  реферування,  анотування,  складання  тезисного  плану,
конспекту тощо;

 реферування першоджерел;
 аналіз,  синтез,  порівняння, узагальнення явищ, фактів,  закономірностей, викладених у

друкованих  джерелах  інформації,  з  метою підготовки  відповідей  на  поставлені  напередодні
запитання; 

 складання таблиць, графіків, ілюстрацій; 
 виконання графічних робіт;
 виконання вправ; 
 підготовка додаткового матеріалу до лекції відповідно до заданого плану;
 підготовка до виступу на семінарському занятті;
 підготовка до проведення та захисту лабораторних (практичних) робіт;
 переклад іноземних текстів встановлених обсягів;
 розв’язання  і  письмове  оформлення  задач,  схем,  діаграм,  інших  робіт  графічного

характеру;
 підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів;
 виконання  домашніх модульних робіт;
 підготовка  до  проведення  контрольних  заходів  (здача  змістових  модулів,  написання

модульних контрольних робіт, іспитів тощо);
 моделювання процесів, уроків, навчальних занять, позакласних виховних заходів;
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 виконання  творчих  завдань,  які  передбачають  самостійне  складання  задач,
тестових завдань, комплексу вправ тощо та їх оформлення;

 використання кейс-методів (ситуаційні завдання);
 виконання групових проектів;
 оформлення звітів за результатами практик, виконання науково-дослідних робіт,

творчих завдань;
 підготовка наукових доповідей, анотацій, статей, тез; 
 виконання підготовчих, інформаційних самостійних робіт;
 робота з  пошуковими системами Інтернет.

4. Організація та контроль самостійної роботи студента
4.1.  Ефективність  організації  СРС  забезпечується  реалізацією  таких  принципів:

узгодженості  мети,  задач,  форм  самостійної  роботи;   індивідуального  підходу до
студентів,  що  позначається  у  сформованому  індивідуальному  стилі  діяльності;
диференціації  та  індивідуалізації (врахування  особливостей  розвитку  психічних
процесів людини, психологічних закономірностей продуктивного мислення, механізмів
учіння  та  навчання);  праксеологічності  (максимальна  активізація  пошуково-
дослідницьких  дій  студентів);  діалогічності  в  підсистемі  «викладач  –  студент»  для
створення  атмосфери  «спільної  педагогічної  дії  з  метою  реалізації  спільної  задачі»;
інформаційної  технологічності; прогностичності  (як виявлення перспектив розвитку
особистості та формування професійної компетентності фахівців); керованості (активне
стимулювання  студентів  до  самостійної   освітньої  діяльності,  оцінка  способів
продуктивної  навчальної  діяльності  студента,  контроль  та  корекція,  підготовленість
студентів до виконання завдань).

4.2.  Організація  СРС  з  навчального  модуля  має  здійснюватися  з  дотриманням
низки вимог:

 психологічна  та  дидактична  готовність  студента  до  виконання  різних  видів
завдань;

 обґрунтування  необхідності  СРС  в  цілому  й  конкретних  завдань  для
стимулювання позитивних мотивів діяльності студентів;

 конкретизація цілей навчального предмета або теми; визначення змісту завдань;
конкретизація вимог до ЗВН, які потрібно сформувати у студентів у процесі самостійної
діяльності;

 розробка  завдань  різних  видів  складності  згідно  з  визначеними  рівнями
засвоєння  знань;  розробка  конкретних  ситуацій,  що  передбачають  нестандартне
розв’язання задач;

 відкритість та загальна оглядовість завдань, адекватність оцінювання результатів
виконання;

 надання  студентам  детальних  методичних  рекомендацій  щодо  виконання
завдань, термінів опрацювання інформації, перевірки результатів;

 розроблення  системи  оцінювання,  алгоритму  виконання  завдань  студентом,
підготовка зразка виконання роботи;

 здійснення індивідуального підходу до організації СРС;
 виконання студентами стандартних та творчих робіт, що відповідають умовно-

професійному рівню засвоєння знань;
 нормування завдань для СРС;
 наявність постійного зворотнього зв’язку зі студентами;
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 інформаційність та технологічність, що забезпечуються визначенням витрат часу
та трудомісткості різних типів;

 облік виконання завдань та їхньої якості;
 стандартизація  вимог  до  вмінь  та  розроблення  комплексу  професійно-

орієнтованих завдань;
 застосування кредитної технології навчання та рейтингової оцінки на всіх етапах

навчального процесу;
 розробка нормативів обліку навантаження студента під час самостійної роботи. 
4.3.  Навчальний  час,  відведений  для  самостійної  роботи  студента,

регламентується робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/2 та не
більше  2/3  загального  обсягу  навчального  часу  студента,  відведеного  для  вивчення
конкретної дисципліни.

Орієнтовні нормативи для планування самостійної роботи студентів
Вид роботи Навантаження

(год.)
1

1. Опрацювання лекційного матеріалу 
0,5  год./1,0  год.

ауд. заняття
2

2. 
Підготовка до лабораторних робіт 

3
3. 

Підготовка до практичних занять 

4
4. 

Підготовка до семінарів 1  год./1  год.
семін. 

5
5. 

Підготовка  та  складання  екзаменів,  модульних
контрольних робіт, тестування, підготовка рефератів та т.ін. 

9 год./1 кредит 

6
6. 

Виконання індивідуальних завдань 12  год./1  інд.
завд. 

7
7. 

Виконання курсових проектів (робіт) 36  год.  /  1  пр.
(роб.) 

8
8. 

Опрацювання окремих  розділів  програми,  які  не
викладаються на лекціях 

3  год./1   год.
лекції, яка
передбачається 

4.3.  З  метою  керування  та  організованого  проведення  самостійної  роботи,
пропорційного  навантаження  студента  протягом  семестру  (навчального  тижня),
раціонального  використання  аудиторного  фонду  деканатом  (директоратом)
розробляється план-графік. Основою для розробки плана-графіка є робочий навчальний
план спеціальності. План-графік СРС затверджується деканом факультету (директором
інституту) і доводиться до відома студентів і викладачів. 

План-графік розробляється на кожен семестр, його складовими є всі види СРС з
дисциплін, які вивчаються у відповідному семестрі.

При розробці плана-графіка СРС декан (директор) або його заступник координує
проведення поточних контрольних заходів з метою раціонального їх розподілу протягом
семестру і тижня та рівномірного навантаження студента, слідкує за тим, щоб на один і
той же тиждень не планувалось більше двох поточних контрольних заходів (контрольні
роботи, колоквіуми, здача змістових модулів тощо).
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4.4.  План-графік  самостійної  роботи  студентів  заочної  форми  навчання
розробляється на навчальний рік на основі робочого навчального плану спеціальності та
графіка  проведення  екзаменаційних  сесій.  У  ньому  встановлюються  терміни  здачі  в
деканат  (директорат)  контрольних  робіт,  виконаних  студентом  самостійно,  інших
контрольних  заходів,  якщо  вони  передбачені  робочою  навчальною  програмою
дисципліни.

4.5.  Самостійна  робота  студента  над  засвоєнням  навчального  матеріалу  з
конкретної  дисципліни може виконуватися у бібліотеці  вищого навчального закладу,
навчальних кабінетах, комп'ютерних класах (лабораторіях), а також в домашніх умовах. 

Для  організації  самостійної  роботи  студентів  з  використанням  складного
обладнання  чи  устаткування,  складних  систем  доступу  до  інформації  (наприклад,
комп'ютерних баз даних, систем автоматизованого проектування тощо) передбачається
можливість отримання необхідної консультації або допомоги з боку фахівця: викладача,
бібліотекаря, завідувача комп’ютерним класом тощо.  

4.6. Викладачами розробляється система визначення якості виконаних студентом
завдань  для  самостійної  роботи  та  рівня  набутих  ним  знань,  вмінь,  навичок,  що
передбачає оцінювання у балах усіх результатів,  досягнутих під час проведення всіх
форм контролю.

За кожне завдання у форматі змістового модуля студент отримує оцінку в балах. За
правильне оформлення і складання в установлений термін кожного передбаченого виду
роботи нараховуються додаткові бали, що спонукає студента до необхідності готуватися
до семінарських (практичних) занять. У разі несвоєчасного складання роботи кількість
додаткових балів відповідно зменшується. Бали, які набрані студентом при виконанні
всіх видів робіт протягом модуля, складаються. 

5. Науково-методичне забезпечення самостійної роботи
5.1. Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних

засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни. Це:  
 державні, галузеві стандарти освіти вищого навчального закладу; 
 навчальні плани;
 навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін; 
 програми навчальної, виробничої, педагогічної й інших видів практик; 
 підручники, навчальні, навчально-методичні посібники; 
 наукова, фахова монографічна і періодична література;
 інтерактивні навчально-методичні комплекси дисциплін;
 інструктивно-методичні  матеріали,  вказівки  до  семінарських,  практичних  і

лабораторних занять; 
 індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів; 
 контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять; 
 контрольні  роботи  з  навчальних  дисциплін  для  перевірки  рівня  засвоєння

студентами змістових модулів; 
 методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової

літератури;
 методичні вказівки до виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань;
 методичні  вказівки  до  виконання  курсових,  кваліфікаційних,  дипломних,

магістерських робіт; 
 конспекти лекцій викладача; 
 електронні підручники, електронні конспекти лекцій; 
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 комплекти тестових завдань. 
5.2.  Методичні  матеріали  для  самостійної  роботи  студентів  передбачають

можливість проведення самоконтролю з боку студента. 
5.3.  З  кожної  навчальної  дисципліни  викладачем  розробляються  методичні

рекомендації  з  самостійної  роботи  студентів  із  урахуванням  специфіки  та  цілей
навчальної  дисципліни,  а  також  рекомендації  щодо  використання  інформаційних
технологій.

5.4.  Рекомендується  така  форма  і  структура  методичних  рекомендацій  із
самостійної роботи студентів:

1. Вступ (1,0 - 1,5 стор.):
- важливість  та  місце  навчальної  дисципліни  в  системі  професійної  підготовки

студентів;
- цілі та завдання навчальної дисципліни.
2. Методичні  рекомендації  щодо  самостійного  вивчення  окремих  тем  курсу,

модулю .
3. Тема (назва теми та її короткий зміст).
4. Питання, які вивчаються самостійно.
5. Література: [1, с.], [2, с.] ... та ін. (записується порядковий номер літератури за

розділом, яка необхідна тільки для відповідної теми).
6. Форма  фіксації  результатів  самостійної  роботи  (план,  конспект,  тези,  есе,

коротка відповідь на найбільш важливі питання теми).
7. Питання для самоконтролю (з теми) - 5-8 запитань.
8. Тести, завдання з теми.
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