
 



професійної (практичної і науково-теоретичної) діяльності на рівні 

європейських і світових стандартів. 

  

 1.5. Навчальний час, відведений  для СРС, регламентується навчальним 

планом (робочим навчальним планом) і повинен становити не менше 1/3 та не 

більше 1/2 загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення 

конкретної дисципліни. Співвідношення обсягів СРС та аудиторних занять 

визначається з урахуванням специфіки та змісту конкретної навчальної 

дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в реалізації освітньо-

професійної програми (ОПП), а також обсягів практичних, семінарських і 

лабораторних занять у навчальному процесі. 

  

 1.6. Це Положення орієнтоване на вирішення таких завдань: 

– визначення вимог та умов, необхідних для організації самостійної 

навчальної і наукової роботи студентів; 

– створення умов для реалізації єдиного підходу викладацького складу до 

організації СРС з метою закріплення та поглиблення їхніх знань, професійних 

умінь та навичок; 

– сприяння формуванню у студентів практичних навичок СРС з 

опрацювання та засвоєння навчального матеріалу, виконання індивідуальних 

завдань з навчальних дисциплін; 

– сприяння оволодінню сучасними технологіями навчання 

(комп’ютерними, мультимедійними, інтернет ресурсними тощо); 

– сприяння формуванню у студентів культури мисленнєвої праці, 

самостійності й ініціативності в пошуку та набутті знань, необхідних для 

гармонійного розвитку особистості студента. 

 

2. Форми, види і зміст самостійної роботи 

 2.1. СРС над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної дисципліни 

може виконуватись у бібліотеці коледжу (міста), навчальних кабінетах, 

комп’ютерних класах (лабораторіях), навчальних майстернях, а також в 

домашніх умовах. 

 

2.2. СРС як вид навчальної діяльності студентів умовно можна розділити 

на три рівні: 

- доаудиторна самостійна робота; 

- позааудиторна самостійна робота.  

  

 2.3. Існують такі організаційні форми СРС: 

– навчальна робота, яка виконується самостійно у вільний від занять та 

зручний для студента час, як правило, поза аудиторією; 

– навчальна робота, яка з урахуванням специфіки дисципліни, виконується 

в лабораторії, комп’ютерному класі або в навчально-виробничій майстерні; 

– удосконалення теоретичних та практичних навичок в умовах 

виробництва (навчальні і виробничі практики); 



– робота студента над індивідуальними завданнями під керівництвом 

викладача (аудиторне проектування, робота з використанням комп’ютерної 

техніки тощо); 

– індивідуальні навчальні завдання з окремих дисциплін, які видаються 

студентам у терміни, передбачені програмою навчальної дисципліни, і 

виконуються кожним студентом самостійно при консультуванні викладачем; 

– індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ) – вид позааудиторної 

самостійної роботи студента навчального, навчально-дослідницького чи 

проектно-конструкторського характеру, які виконуються у процесі вивчення 

програмного матеріалу навчального курсу в певному семестрі в терміни, 

передбачені програмою навчальної дисципліни; 

– робота студента над виконанням курсової  роботи. 

 

2.4. Залежно від особливостей дисципліни викладач може пропонувати 

студентам різні види завдань самостійної роботи: фронтальні та індивідуальні.  

Фронтальна самостійна робота – обов’язкове опрацювання всіма студентами 

окремих частин матеріалу відповідно до навчальної програми. 

 Найпоширенішими видами індивідуальних навчальних та індивідуальних 

навчально-дослідних завдань є: 

– робота з підручниками або посібниками; 

– розв’язування та складання практичних (наприклад, ситуативних) задач 

різного рівня складності з теми (чи модуля); 

– комплексний опис будови, властивостей, функцій, явищ, об’єктів; 

– анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис, 

історичні довідки тощо; 

– розробка сценарію позаурочного навчального чи виховного заходу, аналіз 

елементів передового педагогічного досвіду тощо; 

– виготовлення колекцій, гербаріїв, розробка схем систематизації 

органічного світу; 

– складання індивідуальної картки фізичного розвитку, паспорту здоров’я 

та схем індивідуального графіка підвищення спортивної майстерності тощо; 

– розробка навчальних та діагностичних тестових завдань із предмета, 

дисципліни; 

– проведення діагностичних досліджень та їх інтерпретація; 

– укладання конспектів уроків на інноваційних засадах; 

– реферування іноземних текстів за фаховими темами; 

– переробка інформації, отриманої безпосередньо на обов’язкових 

навчальних заняттях; 

– робота з відповідними підручниками та особистим конспектом лекцій; 

– самостійне вивчення окремих тем або питань із розробкою конспекту; 

– робота з відповідною літературою;  

– написання рефератів, повідомлень; 

– творчі завдання (доповіді, проекти, огляди тощо); 

– виконання підготовчої роботи до лабораторних та практичних занять; 

– підготовка письмових відповідей на проблемні питання; 

– виготовлення наочності; 



– складання картотеки літератури за змістом фахової діяльності; 

– підбір власної бібліотеки з основних напрямів фахової діяльності. 

  

 2.5. Зміст СРС з кожної конкретної навчальної дисципліни визначається 

навчальною та робочою програмою, методичними матеріалами, завданнями та 

вказівками викладача і може складатися з таких видів роботи: 

– самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни згідно  з 

робочою програмою навчальної дисципліни; 

– підготовка до аудиторних занять; 

– виконання індивідуальних завдань; 

– переклад іноземних текстів установлених обсягів; 

– виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання; 

– підготовка та виконання завдань, передбачених програмою практичної 

підготовки, курсових, творчих робіт, вивчення віршів тощо; 

– підготовка до всіх видів контролю, в тому числі до курсових, 

комплексних контрольних робіт та  державної атестації  здобувачів; 

– робота у студентських наукових проблемних групах, семінарах, 

спортивних секціях, студіях художньої самодіяльності тощо; 

– участь у роботі наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, 

олімпіад із фаху або навчальної дисципліни тощо; 

– виконання завдань, які базуються на використанні сучасних 

інформаційних технологій та комп’ютерних засобів навчання. 

 

3. Вимоги до забезпечення самостійної роботи студента 

 3.1. СРС забезпечується системою навчально-методичних засобів, 

передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручники, 

навчальні та методичні посібники, конспекти лекцій викладача, задачники-

практикуми, лабораторне обладнання, комп’ютери та  навчальні програми до 

них, інтернет, інструктивні та методичні картки. 

  

 3.2. Методичні матеріали для СРС повинні передбачати можливість 

проведення самоконтролю з боку студента. Для самостійної роботи студенту 

також рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна і періодична 

література. 

  

 3.3. Підрозділи коледжу, що відповідають за конкретні напрями 

навчальної діяльності, створюють матеріально-технічне і інформаційно-

технічне забезпечення СРС. 

Матеріально-технічне й інформаційно-технічне забезпечення СРС містить: 

– бібліотеку з читальними залами, укомплектованими відповідно до діючих 

нормативів; 

– комп’ютерні класи з навчальними та контролюючими програмами з 

навчальних дисциплін та можливістю роботи в мережі Інтернет; 

– навчальні кабінети, майстерні, лабораторії, робочі кімнати в гуртожитках, 

спортзали, стадіон, кімнати (зали) для репетицій тощо; 



– місця проходження практики (бази практики) відповідно до укладених 

угод; 

– навчальну та навчально-методичну літературу. 

  

 3.4. Базові підрозділи коледжу створюють необхідні умови для участі 

студентів у науково-дослідницькій  роботі. Ця робота виконується студентами 

під керівництвом викладача. 

  

4. Організація самостійної роботи студента 

4.1. Зміст самостійної роботи студентів із конкретної дисципліни 

визначається навчальною та робочою програмою навчальної дисципліни. 

На самостійну роботу може виноситися частина теоретичного матеріалу, 

менш складного за змістом; окремі практичні завдання, що не потребують 

безпосереднього керівництва викладача. 

Організацією СРС займається безпосередньо циклова комісія. Перелік 

завдань для СРС, форми її організації та звітності, терміни виконання кожного 

виду роботи визначаються робочою програмою дисципліни. 

  

 4.2. Викладачі, що забезпечують викладання навчальної дисципліни, 

організовуючи СРС, зобов’язані особливу увагу звертати на формування у 

студентів раціональних умінь та навичок розумової праці (вміння працювати з 

літературою: виділяти головне і другорядне, складати план та запитання до 

прочитаного, уміти готувати й обґрунтовувати відповіді на поставлені 

запитання), тобто пропонуються такі завдання, які сприятимуть найповнішому 

виявленню у здобувачів освіти знань і вмінь із даної проблеми та, окрім цього, 

потребують зосередженості, наполегливості і розумового напруження. 

  

 4.3. При складанні плану СРС, визначенні її змісту й обсягу, циклова 

комісія повинна враховувати збалансованість СРС з іншими видами навчальної 

роботи (та іншими навчальними дисциплінами), щоб не перевищувати загальне  

тижневе навантаження студента, задавати завдання для самостійного 

опрацювання з урахуванням обґрунтованих норм часу та інших видів роботи, 

відповідно до бюджету часу, відведеного на самостійну роботу з певної 

дисципліни. 

 

4.4. Під час планування СРС розробляються  картки самостійної роботи з 

конкретних тем відповідної навчальної дисципліни.  

 Результати контролю за СРС обліковуються в журналі академічної групи. 

 

4.5. Самостійна робота як вид навчальної діяльності матиме ефективність 

за таких умов: 

– якщо ця робота чітко організована з боку викладача; 

– якщо вона є складовою навчально-виховного процесу, а не 

епізодичним явищем; 

– якщо за самостійною роботою студентів здійснюється педагогічний 

контроль (оцінка і корекція знань). 



 

4.6. Успішність самостійної роботи студентів визначається насамперед 

підготовленістю їх до такої навчальної діяльності. За своєю суттю самостійна 

робота передбачає максимальну активність студентів у різних аспектах: 

організація розумової праці, прагнення зробити знання переконаннями. 

Позитивна сутність СРС полягає у свідомому ставленні до навчання. 

 

4.7. Основними правилами самостійної роботи студентів можуть бути 

такі: 

– у самостійну роботу слід входити послідовно; 

– вироблення власного режиму життя, навчальної діяльності з 

першого дня навчання; 

– послідовність у вирішенні будь-яких справ, зокрема, навчальних 

проблем; 

– установлення власного інтересу до знань як основи майбутньої 

професії; пошук персонального інтересу в навчанні.   

З часом навички розумової праці переходять у звички і стають 

природною потребою особистості. 

Викладач не обмежується у виборі інших завдань для самостійної роботи 

за умови відповідності змісту завдання до робочої програми навчальної 

дисципліни. 

 

4.8. Успішне виконання самостійної роботи можливе за умови наявності у 

студентів певних навичок: уміння працювати з книгою (складати план, 

конспект, реферат); проводити аналіз навчального матеріалу (складати різні 

види таблиць, проводити їх аналіз). 

Самостійні завдання можуть виконуватись у робочому зошиті, картках, 

альбомних аркушах у вигляді креслень, графіків, кросвордів, анатомічних 

рисунків у альбомах тощо. Кращі роботи як зразки залишаються в кабінетах 

(лабораторіях), експонуються на виставці студентських робіт тощо 

  

5. Навчально-методичне забезпечення СРС 

5.1. Навчально-методичні матеріали щодо самостійної роботи студентів 

повинні враховувати специфіку кожної навчальної дисципліни.  

СРС забезпечується системою навчально-методичних засобів, 

передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: 

 основна література (підручник, конспект лекцій викладача, навчальні 

та методичні посібники); 

 додаткова література (наукова, фахова, монографічна, періодична); 

 методичні матеріали (методичні вказівки щодо виконання самостійної  

 роботи студентів). 

  

 5.2. Рекомендації до самостійного вивчення навчального матеріалу мають 

містити вказівки щодо терміну та обсягу засвоєння матеріалу з зазначенням 

навчальних і наукових видань, що використовуються з цією метою, а також 



питання для самоконтролю, тести, контрольні завдання, вимоги і приклади 

оформлення самостійної  письмової роботи, критерії оцінювання СРС тощо. 

  

 5.3. Методичні рекомендації (поради) до СРС залежно від  форми 

проведення занять повинні обов’язково містити таку інформацію: 

а) до опрацювання теоретичного матеріалу – методичні рекомендації до 

опрацювання матеріалу (картка); 

б) до практичних занять – приклади розв’язування задач, варіанти задач 

для самостійної роботи та відповіді до них;  

в) до лабораторних робіт – короткі теоретичні відомості з теми 

лабораторної роботи, методику виконання та обробки отриманих результатів, 

вимоги до оформлення звіту, зразок оформлення звіту, додатки у вигляді 

таблиць, схем, діаграм тощо; 

г) до семінарських занять – тематику і методичні поради до опрацювання 

теоретичних питань (завдань) з акцентуванням уваги студента на основних 

проблемних питаннях, які розглядаються, список літературних джерел тощо. 

  

 5.4. Методичні рекомендації до курсових робіт обов’язково повинні 

містити вимоги до змісту і структури роботи; вимоги до оформлення: тексту, 

графічної частини, літератури; приклади оформлення текстової і графічної 

частини, що базується на матеріалі даної навчальної дисципліни чи 

спеціальності. 

 

5.5. Самостійна (індивідуальна) робота студента забезпечується системою 

навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної 

навчальної дисципліни. Це:   

– державні, галузеві стандарти освіти  закладу освіти; 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 та 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 тем;  

– методичні матеріали для студентів із питань самостійного опрацювання 

фахової літератури; 

– методичні вказівки до виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань; 

– методичні вказівки до виконання курсових робіт;  

– конспекти лекцій викладача;  



– електронні підручники, електронні конспекти лекцій;  

– комплекти тестових завдань.  

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів передбачають 

можливість проведення самоконтролю з боку студента.  

 

5.6. З метою допомоги студентам у самостійному оволодінні знаннями 

навчальної дисципліни викладачу рекомендується підготувати методичні 

рекомендації, основними складовими яких можуть бути: 

– тема; 

– план; 

– література; 

– перелік знань та вмінь, яких повинні набути студенти після 

опрацювання теми; 

– конкретні завдання студенту з кожного внесеного питання з 

методичними порадами щодо їх виконання; 

– перелік контрольних питань для самоперевірки. 

 

6. Орієнтовні рекомендації щодо роботи студентів із літературою 
6.1. Опрацювання матеріалу потрібно починати з прочитання всього 

тексту, параграфу, дотримуючись таких правил: 

– зосередитись на тому, що читаєш; 

– виділити суть прочитаного; 

– чітко зрозуміти думку автора, оскільки це допоможе виробити чітку 

власну думку; 

– мислити послідовно й обережно; 

– уявити те, про що читаєш. 

 

6.2. У процесі роботи над темою тлумачення незнайомих слів і 

спеціальних термінів шукати у словнику іншомовних слів та у спеціальних 

довідниках із відповідних галузей науки і виробництва. 

Незрозумілі місця, фрази, вирази перечитувати кілька разів, щоб 

зрозуміти їх зміст. 

 

6.3. У тексті зустрічаються окремі слова, фрази або цілі речення, 

виділені курсивом, жирним шрифтом, або набрані в розрядку. Це свідчить про 

акцент автора на основному. 

           

6.4.  Після опрацювання тексту необхідно: 

– ознайомитися з методичними рекомендаціями, що розроблені 

викладачем; 

– визначити основну думку; 

– відокремити основні питання тексту від другорядних; 

– усвідомити зв'язок між теоретичними   положеннями та практикою; 

– закріпити прочитане у свідомості; 

– пов'язати нові знання з попередніми в конкретній  галузі; 

– перейти до заключного етапу – оформлення записів. 



 

6.5. Записи необхідно починати з назви теми та посібника, прізвища 

автора, року видання та назви видання. Якщо це журнал – записують рік, номер 

видання і заголовок статті. Після цього скласти план, тобто короткий перелік 

основних питань тексту в логічній послідовності. 

 

6.6. Складання плану або тез логічно закінченого за смисловим змістом    

уривка тексту сприяє кращому його розумінню. План може бути простим або 

розгорнутим, тобто більш поглибленим, особливо під час опрацювання 

додаткової літератури з цієї теми. 

Після складання плану необхідно перейти до тестування записів. 

 

6.7. Записи необхідно вести розбірливо та чітко. Вони можуть бути 

короткі або об'ємні, залежно від рівня занять студента, багатства його 

літературної і професійної лексики, навичок самостійної роботи з книгою. 

Після систематичної праці записи повинні мати тезисний характер та бути 

логічно послідовними. 

Для зручності користування записами необхідно залишити поля для 

заміток і вільні рядки для доповнень. Записи не повинні бути одноманітними. У 

них необхідно виділяти важливі місця, головні слова, які акцентуються різним 

шрифтом або різним кольором шрифтів, підкреслюванням, замітками на полях, 

рамками, стовпчиками тощо. 

Записи можуть бути у вигляді конспекту, простих або розгорнутих тез, 

цитат, виписок, систематизованих таблиць, графіків, діаграм, схем. 

 

6.8. Конспект (лат. conspectus - огляд) - це коротка, стисла, послідовно 

викладена універсальна форма запису основного змісту прочитаного, яка може 

супроводжуватись різними вищезгаданими записами. 

Складання конспекту зводиться до коротких записів змісту кожного 

пункту плану, підтвердження основних думок, положень прикладами. Усі 

питання плану повинні бути пов'язані між собою. 

 

6.9. Виписки використовуються при необхідності фіксування найбільш 

важливих місць, фактів, цифрових даних, точного формування правил та 

законів. 

 

6.10. Цитата (лат. citate  – визначити) – це послідовний вислів, яким 

підкреслюється положення тексту. Вона зберігає гостроту висловлювання 

автора, виписується послідовно, грамотно і містить вказівки на джерело 

повідомлення. 

 

6.11. Важливим елементом конспектування є уміння використовувати 

ілюстровані роботи (схеми, графіки, діаграми) і систематизовані таблиці. 

Основним недоліком є механічне виконання ілюстрацій, що не пов'язані з 

текстовим матеріалом. 



Викладач повинен акцентувати увагу студентів на необхідності 

виконання графічних зображень і систематизованих таблиць та їх значення, 

навчити їх самостійно складати, аналізувати та користуватися при вивченні 

теоретичного матеріалу. Наприклад, під час вивчення кровообігу у тварин 

можна обмежитись рисунком без тексту. 

Складання тематичних графічних зображень і таблиць сприяє кращому 

засвоєнню однорідних явищ, дозволяє простежити за розвитком одного і того ж 

явища, тобто охопити весь навчальний матеріал теми. 

Систематизовані таблиці дозволяють узагальнити набуті знання,  

аналізувати одержану інформацію. 

 

6.12. Складання ілюстрованих матеріалів виявляє творчу та свідому 

активність студента до оволодіння знаннями, збагачує майбутнього спеціаліста 

практичними уміннями і навичками до самостійної праці. 

 

6.13. Конспектування виробляє у студента навички написання рефератів. 

Реферат (лат. геffere – доповідати, повідомляти) – це короткий виклад 

змісту будь-якої книги, теми, окремого питання прочитаного джерела. 

Реферат оформляють у вигляді вільного запису, дотримуючись 

послідовності фактів згідно з джерелами, і супроводжуючи текст виписками, 

цитатами, ілюстрованими матеріалами. 

Необхідно навчити студентів користуватися великою кількістю джерел 

для написання реферату. Це дає можливість повноцінно висвітлити тему та 

навчитись зіставляти вислови, думки, цифрові дані різних авторів, різних років 

видання, що сприяє виробленню власної думки студента і є рушійним фактором 

формування елементів дослідницького мислення. 

 

7. Організація контрольних заходів СРС 

 7.1. Залежно від особливостей дисципліни та характеру самостійної 

роботи можуть установлюватися такі форми її контролю: 

– поточний контроль виконаних лабораторних робіт; 

– поточний контроль виконаних практичних завдань; 

– тестовий чи інші види контролю з тем, винесених на самостійне 

опрацювання студентів; 

– поточний контроль засвоєння матеріалу семінарських (практичних) 

занять на підставі відповідей на питання, дискусій, повідомлень, доповіді тощо; 

– співбесіда з лектором, письмові чи усні колоквіуми за матеріалом тем, 

винесених на самостійне опрацювання; 

– індивідуальне творче завдання та його захист; 

– стаття, тези, виступи та інші публікації в навчально-методичних 

виданнях за підсумками самостійної навчальної та науково-дослідницької 

роботи, опубліковані за рішенням циклової комісії; 

– курсові роботи, творчі роботи (вироби) оцінюються комісією, яка 

складається з викладачів  циклової комісії (двох-трьох), включаючи керівника 

роботи. 

 



          7.2.. Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль 

знань студентів. 

Поточний контроль є органічною частиною навчального процесу і 

проводиться під час лекцій, семінарських, практичних та лабораторних занять. 

Форми поточного контролю: 

- усна співбесіда за матеріалами розглянутої теми на початку наступної 

лекції з оцінкою відповідей студентів (5- 10 хв.); 

- письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці лекції 

(5- 10 хв.). Бажано, щоб контрольні питання були заздалегідь підготовлені на 

окремих аркушах, на яких студенти пишуть відповіді; 

- перевірка завдань для самостійного опрацювання; 

- перевірка умінь під час практичних, лабораторних занять;  

- тестова перевірка знань студентів;  

- інші форми. 

 

7.3. Виконання деяких завдань СРС може контролюватися під час 

проведення лабораторних і практичних занять, семінарів (деякі запитання 

семінару можуть стосуватися тем, які частково або повністю опрацьовуються 

самостійно), викладач може передбачити проведення семінару лише за темами 

самостійної роботи.   

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим планом для 

засвоєння студентами у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий 

контроль поряд із навчальним матеріалом, який опрацьовується на занятті. 

Контроль опрацювання навчального матеріалу, винесеного на самостійну 

роботу, проводиться викладачем на заняттях, у позааудиторний час та під час 

написання контрольної роботи (під час самостійної роботи).  

Консультації та поточний контроль викладачі можуть проводити згідно з 

розкладом додаткових занять. 

Результати поточного контролю  самостійної роботи студентів фіксується 

в журналі обліку навчальних занять групи.  

 

8. Прикінцеві положення 

8.1. Самостійна робота студента – одна із форм навчального процесу в 

коледжі.  

У процесі самостійної роботи студент повинен активізувати розумову 

діяльність; 

- для організації СРС педагогу рекомендується навчити їх створювати 

опорний конспект лекцій, конспектувати навчальну та довідкову літературу; 

- у зоні управління СРС перебуває формування та розвиток навичок 

розумової діяльності. Бажано навчити студентів вести пошук необхідної 

літератури; 

- завдання педагога – спонукати студентів до самостійних роздумів, 

аналізу прочитаного матеріалу. Для цього необхідно використовувати 

запитання-орієнтири, які складає викладач. Запитання необхідно формулювати 

так, щоб вони стимулювали творче мислення, викликали бажання визначитися 

щодо  суті проблеми; 



- одним з елементів СРС, їхньої підготовки до семінарів є виконання 

навчальних упереджувальних завдань. Ці завдання можуть бути складені 

відповідно до навчальної програми та виходячи з логіки розкриття проблеми. 

Найбільш виправданими у методичному відношення є питання, які виключають 

можливість пошуку відповіді безпосередньо у підручнику. 

 

 
 


