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1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Визначаються загальні положення щодо виконання здобувачами вищої
освіти завдань до самостійної роботи.
НАПРИКЛАД:
Для виконання самостійної роботи кожному здобувачу вищої освіти
необхідно мати окремий зошит. Для отримання необхідної кількості балів за
результатами вивчення навчальної дисципліни необхідно:
- вивчити та опанувати теоретичний матеріал та набрати необхідну
кількість балів під час семінарських/практичних занять;
- успішно скласти модульний контроль (модульні контролі) з
дисципліни;
- у встановлений термін виконати запропонований перелік завдань для
самостійної роботи та надати зошит на перевірку викладачу.
Самостійна робота з дисципліни передбачає:
- відповідей на теоретичні запитання
- конспектування окремих понять, положень законодавства тощо
- вирішення задач,
- виконання практичних завдань,
- вирішення тестових завдань,
- інші види завдань.
Для виконання завдань самостійної роботи здобувач вищої освіти
повинен використовувати рекомендовану літературу, яка знаходиться у
бібліотечному фонді інституту та у кафедральному літературному фонді.
Також допускається використання інформації, яка знаходиться в мережі
Інтернет, з зазначенням певного режиму доступу (адреси).
Самостійна робота здобувачів вищої освіти перевіряється по закінченні
вивчення модуля і оцінюється: до _____ балів.

3

2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ З НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ «____________________________»
назва навчальної дисципліни

Тема №1. __________________________________________________
назва теми

Перелік завдань до самостійної підготовки можуть бути
представлені у вигляді:
- відповідей на теоретичні запитання
- конспектування окремих понять, положень законодавства тощо
- вирішення задач,
- виконання практичних завдань,
- вирішення тестових завдань,
- інші види завдань.
Тема № 2.______________________________________________________
назва теми
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3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Визначаються критерії оцінювання самостійної роботи здобувачів
вищої освіти.
НАПРИКЛАД:
Для оцінювання самостійної роботи необхідно врахувати такі критерії:
Відповідь на теоретичне питання зараховується, а розв’язання
самостійних практичних завдань вважається виконаним і оцінюється в 1 бал
за умов виконання завдання в повному обсязі, якщо завдання виконано, але
мають місце несуттєві помилки, воно оцінюється в 0,5 балу.
На самостійну роботу виносяться:
- ____ теоретичних питань
- ___ самостійних практичних завдань
- ____ тестових завдань
-

Разом

Оцінювання
зазначається вид завдання
розв’язання самостійних
наприклад: надання відповіді на
практичних завдань
теоретичне питання
10*1=10 балів
10*1=10 балів
20 балів
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4. СПИСОК ДЖЕРЕЛ
Нормативна література
1.
Навчальна література
1.
Наукова література
1.

