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Зазначене Положення розроблено на підставі Закону про вищу освіту 

України, Положення про організацію освітнього процесу в ТДАТУ та 

Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною 

системою навчання в ТДАТУ. 

Метою зазначеного Положення є визначення основних засад при 

організації самостійної (позааудиторної) роботи студентів ТДАТУ. 

В Положенні викладено умови, порядок організації, навчально-

методичне забезпечення, вимоги та контроль самостійної роботи студентів в 

Таврійському державному агротехнологічному університеті. 

 

 

 

 

Розробники: ЛОМЕЙКО О.П., КЮРЧЕВ С.В., КАРМАН С.В., 

ВЕРШКОВ О.О., ІВАНОВА І.Є., НАЗАРЕНКО І.П., ОЛЕКСІЄНКО В.О., 

ГРИГОРЕНКО О.В., СМЕЛОВ А.О., КВІТКА С.О., КУКІНА Н.В. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ ректора університету 

від 06.11.2015 № 533-ОД 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про самостійну роботу студентів 

Таврійського державного агротехнологічного університету 

 

1. Загальні положення 

 

1.1 Підготовка кваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на 

ринку праці, здатних до компетентної, відповідальної й ефективної діяльності 

за своєю спеціальністю на рівні світових стандартів, потребує суттєвої 

модернізації вищої освіти в Таврійському державному агротехнологічному 

університеті. Це неможливо без підвищення ролі самостійної (позааудиторної) 

роботи студентів, посилення значимості професорсько-викладацького складу, 

керівництва університету, факультетів і кафедр у розвитку навичок 

самостійної роботи, стимулюванні професійного зростання студентів, 

вихованні їх творчої активності. 

1.2 Метою цього Положення є визначення вимог та умов, необхідних 

для організації самостійної навчальної й наукової праці студентів. 

1.3 Це Положення спрямоване на вирішення таких завдань: 

1.3.1 створення умов для реалізації єдиного підходу викладачів 

університету до організації самостійної роботи студентів; 

1.3.2 сприяння формуванню у студентів навичок самостійної 

навчальної, науково-дослідної та практичної роботи; 

1.3.3 сприяння розвитку й поглибленню професійних наукових і 

практичних інтересів студентів; 

1.3.4 сприяння формуванню професійних якостей, знань, умінь і 

навичок майбутніх фахівців; 

1.3.5 створення умов для гармонічного творчого розвитку особистості 

студента. 
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2. Форми самостійної роботи студентів 
 

2.1 Самостійна робота студентів є невід'ємною складовою освітнього 

процесу у вищому навчальному закладі. 

2.2 Метою самостійної роботи студентів є підвищення 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців на світовому ринку праці через 

формування їхніх вмінь та ключових навичок. 

2.3 Основними завданнями самостійної роботи студентів є засвоєння в 

повному обсязі основної освітньої програми та послідовне вироблення навичок 

ефективної самостійної професійної (практичної й науково-теоретичної) 

діяльності на рівні світових стандартів. 

2.4 Самостійна робота студентів університету може здійснюватися у 

таких формах: 

2.4.1 підготовка до аудиторних занять (практичних, семінарських, 

лабораторних); 

2.4.2 самостійне опрацювання додаткового матеріалу за темою 

аудиторних занять, в тому числі підготовка презентацій; 

2.4.3 самостійна робота студентів під керівництвом викладача згідно із 

розкладом занять або графіком консультацій; 

2.4.4 самостійна робота студентів на Навчально-інформаційному 

порталі університету; 

2.4.5 науково-дослідна робота студентів (виконання наукової роботи 

або робота в наукових гуртках за спрямуванням дисципліни, написання 

статей, тез доповідей, патентів на винаходи тощо); 

2.4.6 виконання курсових проектів (робіт) передбачених навчальним 

планом; 

2.4.7 написання звітів з навчальної або виробничої практики 

передбаченої навчальним планом; 

2.4.8 підготовка до атестації здобувачів вищої освіти, у тому числі 

підготовка до комплексного державного кваліфікаційного екзамену або 
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виконання дипломної (магістерської) роботи (проекту); 

2.5 Інші форми самостійної (позааудиторної) роботи (індивідуальні 

завдання, розрахункові роботи, реферати тощо) студентів університету не 

передбачені навчальним планом або не пов’язані з темами, які не 

розглядалися на аудиторних заняттях, не можуть бути включені до робочої 

програми дисципліни. 

 

3. Матеріально-технічне й інформаційно-технічне забезпечення 

самостійної роботи 

3.1 Матеріально-технічне й інформаційно-технічне забезпечення 

самостійної роботи студентів включає: 

3.1.1 наукову бібліотеку з читальним залом і комп’ютерним класом, 

укомплектовану відповідно до чинних норм; 

3.1.2 комп'ютерні класи з можливістю роботи в Інтернеті; 

3.1.3 місця проходження практики (бази практики) відповідно до 

укладених договорів; 

3.1.4 аудиторії для самостійної роботи студентів під керівництвом 

викладача; 

3.1.5 навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів 

та інші додаткові матеріали. 

3.2 Базові підрозділи університету (кафедри, науково-дослідні 

інститути та лабораторії, науково-дослідні центри тощо) мають право 

залучати студентів до участі в науково-дослідній діяльності відповідно до 

Положень про ці підрозділи. 

 

4. Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи 

 

4.1 Для організації самостійної роботи кафедра повинна забезпечити 

студентів навчально-методичними посібниками з кожної дисципліни, 

практики, а також для самостійного виконання курсового проекту (роботи), 

дипломної (магістерської) роботи (проекту) передбачені навчальним планом 
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та навчальним навантаженням кафедри. 

4.2 Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи з дисципліни 

студентів розробляється кафедрою з урахуванням специфіки дисципліни та у 

відповідності до визначених форм самостійної роботи передбачені робочою 

програмою. 

4.3 Навчально-методичні та навчальні матеріали й видання повинні 

містити в собі рекомендації для самостійної роботи студентів. Рекомендації із 

самостійного вивчення або повторення навчального матеріалу повинні містити в 

собі вказівки щодо терміну, обсягу, якості засвоєння матеріалу із зазначенням 

необхідної літератури, а також питання для самоконтролю, тести, контрольні 

завдання. 

4.4 Для підвищення ефективності підготовки студентів до самостійної 

професійної діяльності кафедра може розробити збірники ситуаційних 

(професійних) завдань. 

 

5. Організація самостійної роботи 
 

5.1 Організацію самостійної роботи студентів здійснюють кафедра, а 

також самі студенти. 

5.2 Самостійна робота студентів розподіляється в робочій програмі 

протягом навчального семестру на два змістові модулі (ЗМ1 та ЗМ2), а не є 

окремим модулем. 

5.3 Самостійна робота студентів може бути організована під 

керівництвом викладача (відповідно до затвердженого розкладу занять або 

графіку консультацій) в групі або підгрупі, а також індивідуально. 

5.4 Організація самостійної роботи включає розробку навчально-

методичного забезпечення та необхідної документації, що регламентує 

самостійну діяльність студентів. 

5.5 Співвідношення самостійної й аудиторної роботи студентів з 

вивчення навчальних дисциплін, а також окремих розділів і тем визначається 

робочим навчальним планом. 
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5.6 Кафедра має право проводити студентські навчальні, наукові й 

науково-практичні заходи (олімпіади, конференції, семінари тощо). 

 

6. Вимоги до самостійної роботи 
 

6.1 Самостійна навчальна й науково-дослідна робота виконується 

студентами під керівництвом викладача, що здійснює аудиторну роботу в 

цій навчальній групі. 

6.2 Самостійна робота студентів повинна мати такі ознаки: 

6.2.1 бути виконаною особисто студентом; 

6.2.2 демонструвати достатню компетентність автора в розкритті 

питань, які вивчаються; 

6.2.3 мати навчальну, наукову або практичну спрямованість і значимість 

(при виконанні науково-дослідної роботи); 

6.3 Самостійна робота студентів не передбачає обов’язкового написання 

звіту, реферату, конспекту тощо. 

6.4 Самостійна робота повинна бути невід’ємною частиною матеріалу, 

який вивчається на аудиторних заняттях, а не окремим модулем. 

 

7. Оцінювання самостійної роботи 
 

7.1 Завданням оцінювання самостійної роботи студента є перевірка 

умінь та навичок самостійного виконання завдань викладача. 

7.2 Оцінювання знань студентів зі самостійно вивченого матеріалу 

відбувається прилюдно при проведенні аудиторних занять або консультації 

затвердженою графіком; 

7.3 Результати поточної самостійної роботи студентів оцінюються 

викладачем групи (підгрупи), а підсумкового контролю – ведучим 

викладачем. 

7.4 Рівень знань та вмінь за результатами самостійної роботи 

студентів оцінюється протягом семестру за двома змістовими модулями в 

загальному обсязі:  
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7.4.1 Для екзаменаційних дисциплін за усіма ОКР - 20 балів (по 10 

балів на кожний змістовий модуль); 

7.4.2 для залікових дисциплін: ОКР «бакалавр», «спеціаліст» - 20 балів 

(по 10 балів на кожний змістовий модуль), для ОКР «магістр» - 40 балів (по 

20 балів на кожний змістовий модуль). 

7.5 Оцінювання знань студентів з самостійно вивченого матеріалу 

проводиться в два етапи: поточний та підсумковий. 

7.6 Розподіл балів з самостійної роботи у змістовому модулю визначає 

ведучий викладач в робочій програмі навчальної дисципліни в залежності від 

обраних форм самостійної роботи. 

7.7 Ведучий викладач на початку семестру зобов’язаний довести до 

відома студентів структуру залікових кредитів та критерії оцінки знань. 

7.8 Поточний контроль самостійно опрацьованого матеріалу може 

проводиться за такими формами: 

7.8.1 контроль на основі виконання лабораторних робіт; 

7.8.2 контроль засвоєння знань на основі оцінки усної відповіді на 

питання, презентації, рішення задач, вирішення ситуаційних завдань тощо (на 

практичних або семінарських заняттях); 

7.8.3 тестування під час аудиторних занять або на Навчально-

інформаційному порталі; 

7.8.4 оцінювання письмової науково-дослідної роботи за спрямування 

дисципліни, участі в предметних олімпіадах, конкурсах, конференціях, 

публікації статей, тез доповідей; 

7.9 Підсумковий контроль знань студентів за результатами самостійно 

опрацьованого матеріалу повинен проводиться під час написання 

підсумкового модульного контролю (ПМК1 та ПМК2) та екзамену одночасно 

з визначенням рівня знань отриманих на аудиторних заняттях. 

7.10 Додаткове оцінювання знань студентів за результатами 

самостійної роботи після завершення змістового модуля не допускається. 
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