


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про організацію самостійної роботи здобувачів 

третього рівня вищої освіти (далі – Положення) в Інституті проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України (далі – Інститут) розроблено 

відповідно до Закону України «Про освіту», «Про вищу освіту», Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження національної рамки 

кваліфікацій», стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти (Standards and Guidelines for Quality 

Assurance in the European Higher Education Area), інших нормативно-правових 

актів. 

1.2. У навчальному процесі взаємопов'язані три види навчального 

навантаження, в які входять аудиторна робота у вигляді лекцій, семінарів, 

практичних занять та самостійна робота. Позааудиторна самостійна робота 

здобувача – це форма організації навчального процесу, самостійної 

навчальної та творчої роботи, які виконуються у позааудиторний час за 

завданням і під методичним керівництвом викладача, але без його 

безпосередньої участі. 

1.3. Самостійна робота здобувачів третього рівня вищої освіти – це 

форма навчального процесу при якому особа, що навчається, організує 

самостійну навчальну та творчу роботу, яка виконується у вільний від 

обов’язкових навчальних занять час без безпосередньої участі викладача. 

1.4. Самостійна робота є основою підготовки здобувача як фахівця, 

забезпечує набуття ним прийомів та здатності вирішувати наукові та 

практичні завдання. 

1.5. Навчальний час, відведений для самостійної роботи здобувача, 

регламентується робочим навчальним планом і повинен становити не менше 

1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального навантаження, 

відведеного для вивчення конкретної дисципліни. 

1.6. Види завдань для самостійної роботи здобувача, їх зміст і характер 

повинні бути варіативними, диференційованими, враховувати специфіку 

спеціальності та навчальної дисципліни, індивідуальні особливості 

здобувача. 

1.7. Координація планування, організації та контролю результатів 

самостійної роботи здобувачів в Інституті забезпечується особою, яка 

відповідає за аспірантуру. 

1.8. Планування, організацію самостійної роботи, формування її змісту 

відповідно до освітньо-наукової програми, навчального плану та робочої 

програми навчальної дисципліни, керівництво, контроль та оцінювання 

результатів виконання, їх систематизацію, оцінювання ефективності 

виконання роботи здійснює викладач навчальної дисципліни з урахуванням 

завдань і термінів навчання, змісту і специфіки навчальної дисципліни, 

результатів неформальної та інформальної освіти здобувача тощо. 

1.9. Планування обсягу часу на різні види самостійної роботи 

здобувача з навчальної дисципліни здійснює викладач, який на підставі 

спостережень за виконанням здобувачами аудиторної та самостійної роботи, 



їх опитування про затрати часу на те чи інше завдання, визначає затрати часу 

на самостійне виконання здобувачами конкретних навчальних завдань. За 

сукупністю завдань, а також з урахуванням наявності, доступності та якості 

навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення навчального 

процесу визначається обсяг часу на самостійну роботу здобувача з певної 

навчальної дисципліни. Загальний обсяг завдань на самостійне опрацювання 

не повинен перевищувати кількості передбачених навчальним планом годин 

на самостійну роботу. 

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ 

2.1. Узагальнення та поглиблення, набуття і удосконалення практичних 

навичок та умінь здобувача освіти у формуванні пізнавальної активності,  

розвитку творчих здібностей. 

2.2. Формування у здобувача потреби безперервного самостійного 

поповнення знань та здобуття глибоких системних знань та вмінь.  

2.3. Активізація розумової та пошукової діяльності здобувача освіти, 

підвищення рівню його організованості у набутті знань та навичок. 

2.4. Перехід від аудиторних занять до навчання, спрямованого на 

досягнення конкретних практичних результатів, залучення здобувачів до 

активної творчої роботи, зорієнтованої на вирішення проблемних ситуацій у 

науковій та практичній діяльності. 

2.5. Переорієнтування здобувача з пасивного користувача знаннями до 

активного, набуття умінь та навичок використовувати їх в конкретних 

практичних ситуаціях: можливість сформулювати проблему, аналізувати 

шляхи її вирішення, знаходити оптимальний результат. 

2.6. Формування соціально активної, творчої самостійної особистості, 

науковця, здатного до саморозвитку, групової роботи, самонавчання, 

наукової діяльності, комплексного вирішення науково-практичних завдань.  

2.7. Поглиблення інтересу  здобувача вищої освіти до навчальної 

дисципліни, спонукання до засвоєння нової термінології та понять, сприяння 

баченню міждисциплінарних зв’язків, формування необхідних 

компетентностей. 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

3.1. Зміст самостійної роботи визначається робочою програмою 

навчальної дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та 

рекомендаціями викладача. Методичні матеріали для самостійної роботи 

повинні передбачати можливість проведення самоконтролю з боку 

здобувача. 

3.2. Самостійна робота здобувача забезпечується системою навчально-

методичних матеріалів, передбачених для вивчення конкретної навчальної 

дисципліни, а саме підручниками, навчальними та методичними посібника-

ми, конспектами лекцій та практикумів (у т. ч. на електронних носіях), 

матеріалами для контролю та самоконтролю, теми рефератів і доповідей, 

зразки оформлення індивідуальних завдань, передбачених робочою 



програмою навчальної дисципліни; перелік контрольних запитань та 

екзаменаційні білети з навчальних дисциплін; методичні вказівки щодо 

написання та оформлення звітів про проходження практики тощо. 

3.3. Для виконання самостійної роботи здобувачеві рекомендується 

відповідна основна та допоміжна література, інтернет-ресурси, репозитарій 

Інституту. 

3.4. Самостійну роботу здобувач може виконувати у бібліотеці 

Інституту, навчальних аудиторіях тощо. 

3.5. При проведенні самостійних дослідницьких практичних робіт на 

технічному чи лабораторному устаткуванні з метою безпечного проведення 

робіт всі здобувачі ознайомлюються з правилами техніки безпеки, 

протипожежними заходами, правилами особистої гігієни, способами надання 

першої медичної допомоги при нещасних випадках та іншою необхідною 

документацією. 

4. ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

4.1. Опрацювання навчального матеріалу (за конспектом лекцій, 

навчально-методичною та науковою літературою), пошук інформації в 

бібліотеках, мережі Інтернет, використання баз даних інформаційно-

пошукових та довідникових систем. 

4.2. Підготовка до виконання практичних, лабораторних та 

семінарських занять, опрацювання інструкцій і методичних рекомендацій, 

вирішення ситуаційних завдань. 

4.3. Творча робота здобувачів, а саме робота з розробки проєкту, 

написання та оформлення статей, підготовка та оформлення тез доповідей на 

конференціях, рефератів, презентацій, звітів, щоденників під час 

проходження практик тощо. 

5. КОНТРОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

5.1. Контроль ефективності самостійної роботи і оцінка її результатів 

організовується як єдність двох форм: самоконтроль і самооцінка здобувача; 

контроль і оцінка з боку викладача, екзаменаційних і атестаційних комісій 

тощо. 

5.2. Результати самостійної роботи студентів оцінюються викладачем 

відповідної навчальної дисципліни. 

5.3. Можливі форми контролю самостійної роботи: 

- індивідуальний проєкт, передбачений навальною програмою з 

дисципліни; 

- поточний контроль за виконанням практичних або лабораторних 

робіт; 

- поточний контроль засвоєння знань на основі оцінки усної відповіді 

на питання, повідомлення, доповіді тощо (на практичних або семінарських 

заняттях); 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- конспект, виконаний з теми, що вивчалася самостійно; 

- тестування, виконання письмової контрольної роботи; 

- рейтингова система оцінки знань здобувачів; 



- звіт про виконання завдань, передбачених практикою; 

- звіт про науково-дослідну роботу (її етапи, частини тощо); 

- стаття, тези виступу та інші публікації в науковому, науково-

популярному, навчальному виданні тощо. 

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ 

6.1. Оцінка рівня знань (глибина, міцність знань,  рівень мислення, 

уміння систематизувати набуті знання, уміння складати розгорнутий план 

відповіді, давати точні формулювання, грамотність, логічність і 

послідовність викладу). 

6.2. Оцінка навичок самостійної роботи (уміння пошуку необхідної 

літератури, орієнтація в потоці інформації щодо обраної спеціальності, 

навики складання простого і розгорнутого плану, конспекту, реферату, 

виступу, а також навики науково-пошукової роботи). 

6.3. Оцінка умінь застосувати знання на практиці (реалізація на 

практичних, семінарських заняттях, вирішення ситуаційних завдань, 

виконання індивідуальних завдань під час проходження практики). 

6.4. Публічне обговорення теоретичних або практичних результатів, 

отриманих здобувачем самостійно (конференції, конкурси робіт тощо). 

 6.5. При проведенні дистанційного контролю та самоконтролю 

самостійної роботи можливо використання інтернет-платформ, які 

наповнюються необхідними навчально-методичними матеріалами з 

навчальних дисциплін та матеріалами для самоконтролю/контролю набутих 

знань та навичок. 


