
ПОЛОЖЕННЯ 

про організацію самостійної роботи студентів та контроль за нею в 

будівельному коледжі  
 

1. Загальні положення 

1.1. Стимулювання професійного зростання студентів, виховання 

їхньої творчої активності, конкурентоспроможності на ринку праці є 

можливим за умови підвищення ролі самостійної роботи студентів та 

посилення роботи викладацького складу щодо розвитку навичок самостійної 

роботи студентів. 

1.2. Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. 

1.3. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента (СРС), 

регламентується навчальним планом (робочим навчальним планом) і повинен 

становити не менше 1/3 та не більше 2/3 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 в навчальному процесі. 

1.4. Метою СРС є системне і послідовне засвоєння в повному обсязі 

навчальної програми та формування у студентів навичок самостійного набуття та 

поглиблення знань, розвиток професійної компетенції. 

1.5. Основним завданням СРС є системне і послідовне вироблення навичок 

ефективної самостійної професійної (практичної і теоретичної) діяльності. 

1.6. Це Положення орієнтоване на вирішення таких завдань: 
 

- визначення вимог та умов, необхідних для організації самостійної навчальної 

роботи студентів; 

- створення умов для реалізації єдиного підходу викладацького складу до 

організації СРС з метою закріплення та поглиблення їх знань, професійних умінь та 

навичок; 

- сприяння формуванню у студентів практичних навичок СРС з опрацювання 

та засвоєння навчального матеріалу, виконання індивідуальних завдань з 

навчальних дисциплін (курсових проектів та робіт, дипломного проекту, 

індивідуальних науково-дослідних завдань, розрахунково-графічних робіт, 

самостійних робіт тощо); 

- сприяння оволодінню сучасними технологіями навчання (комп'ютерними, 

мультимедійними, інтернет - ресурсними тощо); 

- сприяння формуванню у студентів культури розумової праці, самостійності й 

ініціативності у пошуку та набутті знань, необхідних для гармонійного розвитку 

особистості студента. 
 

2. Форми, види і зміст самостійної роботи 

2.1. Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з 

конкретної дисципліни може виконуватись у бібліотеці коледжу (міста), навчальних 

кабінетах, комп'ютерних класах, а також в домашніх умовах. 

2.2. Існують такі види СРС: 
 



- навчальна робота, яка виконується самостійно у вільний від занять та зручний 

для студента час, як правило поза аудиторією (позааудиторна); 

- робота студента над індивідуальними завданнями під безпосереднім 

керівництвом викладача (аудиторна); 

- робота студента над виконанням курсових проектів та робіт, дипломного 

проекту. 

2.3. Найпоширенішими видами індивідуальних навчальних завдань є: 

- робота з підручниками або посібниками; 

- розв'язування та складання розрахункових або практичних (наприклад 

ситуативних) задач різного рівня складності з теми (модуля); 

- комплексний опис будови, властивостей, функцій, явищ, об'єктів; 

- анотація прочитаної додаткової літератури з теми (модуля), бібліографічний 

опис, історичні довідки тощо; 

- розробка конспектів, сценаріїв тощо; 

- розробка схем, складання кросвордів, таблиць, графіків; 

- складання плану тексту, конспектування, виписки з тексту ; 

- розробка навчальних та діагностичних тестових завдань з навчальної 

дисципліни; 

- проведення діагностичних досліджень та їх інтерпретація; 

- підготовка доповідей, рефератів, повідомлень. 

2.4. Види і зміст СРС з кожної конкретної навчальної дисципліни 

визначається робочою програмою, методичними матеріалами, завданнями та 

вказівками викладача. 
 

3. Вимоги до забезпечення самостійної роботи студента 

3.1. Самостійна робота студента 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 - ресурси. 

3.2. Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної 

дисципліни повинні передбачати тему, план, завдання, методичні вказівки по 

виконанню, можливість проведення самоконтролю з боку студента. Для самостійної 

роботи студенту також рекомендується відповідна література. 

3.3. Матеріально-технічне й інформаційно-технічне забезпечення СРС 

містить: 

- бібліотеку з читальними залами, укомплектованими відповідно до діючих 

нормативів; 

- комп'ютерні класи з можливістю роботи в мережі Інтернет; 

- навчальні кабінети, навчальні майстерні, робочі кімнати в гуртожитках, 

спортзал тощо; 

- місця проходження практики (бази практики) відповідно до укладених 

угод; 

- навчальну і навчально-методичну літературу. 
 

4. Організація самостійної роботи студента 

4.1. Організацією СРС займається безпосередньо викладач. Перелік завдань 

для СРС, форми її організації та звітності, терміни виконання кожного виду роботи 

визначаються робочою навчальною програмою. 



4.2. Викладачі, що забезпечують викладання навчальної дисципліни, 

організовуючи самостійну роботу студента, зобов'язані особливу увагу звертати на 

формування у студентів раціональних умінь і навичок розумової праці (вміння 

працювати з літературою: виділяти головне і другорядне, складати план і запитання 

до прочитаного, вміти готувати й обґрунтовувати відповіді на поставлені 

запитання), тобто пропонують такі завдання, які сприятимуть найповнішому 

виявленню у них знань і вмінь з даної проблеми і окрім цього, потребують 

зосередженості, наполегливості та розумового напруження. 

4.3. При складанні робочих навчальних програм циклова комісія повинна 

враховувати збалансованість СРС з іншими видами навчальної роботи та іншими 

навчальними дисциплінами, щоб не перевищувати загальне (54 академічних години) 

тижневе навантаження студента, задавати домашні завдання з урахуванням 

обґрунтованих норм часу та інших видів роботи, відповідно до бюджету часу, 

відведеного на самостійну роботу з даної дисципліни. 

4.4. Результати контролю за СРС облікуються в журналі академічної групи. 

 

 

Заступник директора з навчальної роботи  Л.І.Тищенко-Іценко 


