
Самостійна  робота  студента  (далі  –  СРС)  –  це  форма  організації
навчального процесу, за якою заплановані завдання виконуються студентом
під методичним керівництвом викладача. СРС є основним засобом засвоєння
навчального  матеріалу  під  час  позааудиторної  навчальної  роботи.  СРС
спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час
навчання,  їхнього  поглиблення,  набуття  й  удосконалення  практичних
навичок та вмінь відповідно до обраного напряму підготовки.

Самостійна робота студента із засвоєння навчального матеріалу може
проходити  в  бібліотеці  інституту,  навчальних  аудиторіях,  комп’ютерних
класах, а також в домашніх умовах.

Види та форми СРС Форми контролю та звітності
І. Підготовка до поточних аудиторних занять

1.1.  Вивчення  обов’язкової  та
додаткової літератури, текстів лекцій
тощо

1.1.  Активна  участь  у  різних  видах
аудиторних занять

1.2. Виконання домашніх завдань 1.2.  Перевірка  правильності
виконання завдань

1.3.  Підготовка  до  семінарських
(практичних, лабораторних) занять

1.3.  Активна  участь  у  семінарських
(практичних, лабораторних) заняттях

1.4. Підготовка до контрольних робіт
та інших форм поточного контролю

1.4.  Написання  контрольної  роботи
тощо

ІІ. Пошуково-аналітична робота
2.1.  Пошук  (підбір)  та  огляд
літературних  джерел  за  заданою
проблематикою

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів
під час аудиторних занять

2.2.  Написання  реферату  (есе)  за
заданою проблематикою

2.2. Обговорення (захист) матеріалів
реферату  (есе)  під  час  аудиторних
занять  або  перевірка  роботи
викладачем

2.3.  Аналітичний  розгляд  наукової
публікації

2.3.  Обговорення  результатів
проведеної  роботи  під  час
аудиторних занять

2.4.  Аналіз  конкретної  виробничої
ситуації  та  підготовка  аналітичної
записки (Case study))

2.4.  Розгляд  підготовлених
матеріалів, участь у діловій грі

2.5.  Практикум  із  навчальної
дисципліни  з  використанням
програмного забезпечення

2.5.  Перевірка  правильності
виконання завдань

2.6.  Підготовка  курсової  роботи
(проекту)

2.6. Захист курсової роботи (проекту)

ІІІ. Наукова робота
3.1. Участь у наукових студентських
конференціях і семінарах

3.1.  Апробація  результатів  наукових
досліджень  на  наукових



студентських  конференціях  і
семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій 3.2.  Обговорення  з  викладачем
підготовлених матеріалів, подання до
друку  результатів  наукових
досліджень

3.3.  Виконання  завдань  у  межах
дослідницьких  проектів
кафедри/циклової комісії 

3.3.  Використання  результатів
наукових досліджень  у  звіті  з  НДР,
підготовка  роботи  на  конкурс
студентських наукових робіт

ІV. Проходження практики
4.1.  Проходження  практики  на
підприємстві, фірмі чи в установі

4.1. Звіт за результатами практики


