
ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА І ГРАФІК ЗДАЧІ 
ФОРМ КОНТРОЛЮ СРС 

Види самостійної роботи Термін виконання Форма контролю та 
звітності 

Обов'язкові 

Підготовка до лекційних 
занять 

Протягом 
триместру, згідно з 
розкладом занять 

Оцінювання участі під 
час дискусії та 
доповненьна лекційних 
заняттях 

Підготовка до 
семінарських занять 

Протягом 
триместру, згідно з 
розкладом занять 

Опитування на 
семінарських заняттях, 
тестування, виконання 
завдань 

Вивчення лекційних тем, 
що винесені на самостійне 
опрацювання 

Відповідно до 
тематичного плану 

Захист тем під час 
індивідуальних занять 

Вивчення семінарських 
тем, що винесені на 
самостійне опрацювання 

Відповідно до 
тематичного плану 

Захист тем під час 
семінарських та 
індивідуальних занять 

Підготовка реферативної 
доповіді 

До семінарських 
занять 

Виступ та обговорення на 
семінарських заняттях 

Підготовка до домашньої 
контрольної роботи 

Відповідно до 
тематичного плану 

Перевірка домашньої 
контрольної роботи 

Підготовка до модульної 
контрольної роботи 

Останнє заняття 
відповідного 
модуля 

Перевірка модульної 
контрольної роботи 

Вибіркові 
Підготовка другої 
реферативної доповіді 

До семінарських 
занять 

Виступ та обговорення на 
семінарських заняттях 

Опрацювання самостійних 
завдань для додаткових 
балів за темами курсу 

Відповідно до 
тематичного плану 

Захист завдань під час 
семінарських та 
індивідуальних занять 

Вивчення додаткових тем, 
що винесені на самостійне 
опрацювання 

Останнє 
індивідуальне 
заняття 
відповідного 
модуля 

Захист тем під час 
індивідуальних занять 

Додаткове опрацювання 
літератури 

Останнє лекційне 
заняття 

Підготовка письмової 
конспекту, усне 
опитування 
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ 

Значне місце при вивченні даного курсу відводиться індиві-
дуальним заняттям, які покликанні сприяти організації ефективної 
самостійної роботи студентів, створювати необхідні умови для творчої 
пізнавальної діяльності тих, хто бажає поглибити свої знання, а також 
допомогти тим, хто потребує підвищення рівня їх підготовки. Під час 
проведення індивідуальної роботи передбачається особисте спілку-
вання викладача з окремими студентами. 

№ 
п/п ФОРМИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 

ВИКЛАДАЧА ЗІ СТУДЕНТАМИ 

1 Індивідуальні заняття з тем, що винесені на самостійне 
опрацювання. 

2 Індивідуальні заняття зі студентами, що бажають поглибити 
свої знання з тем і розділів курсу. 

3 Індивідуальні заняття з «невстигаючими» студентами. 

4 Перевірка виконання індивідуальних, домашніх завдань. 

5 Співбесіди з питань, що студентами вивчаються самостійно. 

6 Проведення консультації до іспиту. 
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МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА 
РЕЙТИНГОВОЮ СИСТЕМОЮ 

Перевірка та оцінювання знань студентів проводиться в наступних 
формах: 

- оцінювання знань студента під час лекційних (контроль знань та 
вмінь, засвоєних у розрізі інших курсів) та семінарських занять; 

- виконання індивідуального завдання; 
- проведення проміжного тестування; 
- проведення поточно-модульного контролю; 
- проведення підсумкового іспиту. 

Таблиця оцінювання навчальної діяльності студентів : 

Поточний контроль ІНДЗ Модульна 
контрольна 
робота 

Разом 
балів 
за 
модуль 

Заліковий модуль 1. 
Змістовний модуль 1. 

Т 
1.1 

Т 
1.2 

Т 
1.3 

Т 
1.4 

Т 
1.5 

Т 
1.6 

Т 
1.7 

ДКР 40 15 100 

5 5 5 5 5 5 5 10 

Система нарахування рейтингових балів : 
Форма Вид Кількість Максимальна 
навчальної навчальної роботи балів кількість 
роботи балів 

Обов'язкові 
Лекція Відвідування 0,5 6 

Конспект лекцій (за кожну 
законспектовану тему, 
всього 7 тем (24 год.)) : 
завершений, повний текст по 2 24 
кожній темі 
не завершений, не повний 1 
текст 
скорочений, не завершений 0,5 
текст 
відсутній конспект 0 

Семінарське Відвідування 0,5 3 
заняття 
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Конспект семінарів (за 
кожну законспектовану 
тему, всього 7 тем) : 
завершений, повний текст по 2 14 
кожній темі 
не завершений, не повний 1 
текст 
скорочений, не завершений 0,5 
текст 
відсутній конспект 0 
Розкриття питання семінару 5 10 
Участь в обговоренні 2 6 
відповідей і доповнення при 
опитуванні 
Підготовка та виступ з 5 5 
доповідю (1 доповідь) 
Участь в обговоренні 1 3 
доповідей 
Виконання домашніх 4 24 
завдань до кожної теми 
модуля (6 завдань) 

Самостійна Вивчення лекційних тем, 5 5 
робота що винесені на самостійне 

опрацювання (1 тема) 
Вивчення семінарських тем, 5 5 
що винесені на самостійне 
опрацювання (1 тема) 

Домашня Підготовка до домашньої 10 10 
контрольна 
робота 

контрольної роботи (1 
робота) 

Модульна Підготовка до модульної 15 15 
контрольна 
робота 

контрольної роботи (1 
робота) 

Підсумковий Іспит 40 40 
контроль 

Вибіркові 
Індивідуальна Підготовка та виступ з 4 4 
робота доповідю (1 доповідь) 

Опрацювання самостійних 4 32 
завдань для додаткових балів 
за темами курсу (7 тем - по 1 
завданню) 
Вивчення додаткових тем, 4 4 
що винесені на самостійне 
опрацювання (1 тема) 
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1 1 1 
Система понижуючих рейтингових балів 

Лекція Пропуски лекцій (більше 30 
відсотків тем) 

10 10 

Семінарське Пропуски семінарів (більше 10 10 
заняття 50 відсотків занять) 
Доповідь Несвоєчасне написання 

доповіді та неякісне її 
оформлення 

5 5 
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