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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення розроблено на основі Закону України "Про вищу освіту" від 

01.07.2014 (№ 1556-VII),нормативно-правових актів МОН України, які 
регламентують організацію освітнього процесу,«Положення про організацію 

освітнього процесу в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі 
імені Михайла Туган-Барановського» від 29.05.2015 р. №44 

1.2. Положення визначає загальні вимоги щодо організації самостійної роботи 

(далі - СР) здобувачів вищої освіти,які полягають у визначенні основних підходів до 

організації самостійної роботи студентів, конкретизації її змісту, технологій та 

критеріїв оцінювання результатів.  

1.3.СР- це процес активного, цілеспрямованого набуття здобувачем вищої 
освіти (далі - ЗВО) компетенцій без безпосередньої участі викладачів. СР є 

основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних 

занять. 

1.4.Навчальний час, відведений для самостійної роботи ЗВО, регламентується 

навчальним планом. 

1.5.Зміст СР над конкретною дисципліною визначається навчальною 

программою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками 

викладача.  

1.6. СР над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці 
Університету, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах, а також в домашніх 

умовах. У необхідних випадках ця робота проводиться  відповідно  до заздалегідь 

складеного графіка, що гарантує можливість індивідуального доступу ЗВО до 

потрібних дидактичних засобів.  

1.7.СР супроводжується контролем (в т.ч. і самоконтролем ЗВО) і оцінкою її 
результатів. Навчальний матеріал, передбачений робочим навчальним планом для 

засвоєння ЗВО в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль 

поряд з навчальним матеріалом,  який опрацьовувався при проведенні аудиторних 

занять. 

1.8 Навчальний процес за денною формою навчання передбачає виділення 

спеціального періоду тільки самостійної роботи ЗВО один раз на рік загальною 

тривалістю 2тижні. Його конкретні терміни визначаються графіком навчального 

процесу на кожний навчальний рік. 

 

2.ФОРМИ ТА ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

2.1. Формами організації СР є: 

2.1.1традиційна форма організації СР. Самостійна робота виконується без 
викладача у вільний від занять, зручний для ЗВО час, як правило, поза аудиторією, 
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однак, інколи, з урахуванням специфіки дисципліни - в предметній лабораторії, 
читальному залі, комп’ютерному центрі, лінгафонному кабінеті тощо; 

2.1.2аудиторна СР під керівництвом викладача, під час виконання якої ЗВО може 

отримати методичну допомогу що до її виконання. 

2.2. СР включає такі види робіт: 

2.2.1 опрацювання лекційного матеріалу з використанням конспекту лекцій, 

підручника, довідкової літератури; 

2.2.2 вивчення окремих тем або питань навчальної дисципліни, що 

передбачені для самостійного опрацювання, в тому числі реферування, анотування, 

складання тезисного плану, конспекту тощо (з використанням конспекту лекцій, 

навчального посібника, додаткових джерел (рекомендованих викладачем або 

самостійного пошуку); 

2.2.3 реферування першоджерел;  

2.2.4 аналіз, синтез, порівняння, узагальнення явищ, фактів, закономірностей, 

викладених у друкованих  джерелах інформації, з метою підготовки відповідей на 

запитання, які було поставлено під час аудиторних навчальних занять;  

2.2.5 складання таблиць, графіків, ілюстрацій;  

2.2.6 виконання графічних робіт; 

2.2.7 виконання вправ;  

2.2.8 підготовка додаткового матеріалу до лекції відповідно до заданого 

плану; 

2.2.9 підготовка до виступу на семінарському занятті; 
2.9.10 підготовка до проведення та захисту лабораторних (практичних) робіт; 
2.9.11 переклад іноземних текстів; 

2.9.12 розв’язання і письмове оформлення задач; 

2.9.13 підготовка конспектів навчальних та наукових текстів; 

2.9.14 виконання домашніх робіт; 

2.9.15 підготовка до контрольних заходів; 

2.2.16 виконання творчих завдань, які передбачають самостійне складання 

задач, тестових завдань, комплексу вправ тощо та їх оформлення; 

2.2.17 виконання курсових проектів (робіт); 

2.2.18 виконання групових проектів; 

2.2.19 виконання науково-дослідних робіт; 

2.2.20 підготовка наукових доповідей, анотацій, статей, тез;  
2.2.21 робота з пошуковими системами Інтернет тощо. 

2.3. Форми та види самостійної роботи визначаються викладачем або 

кафедрою відповідно до змісту та структури дисципліни. 
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3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ 
РОБОТИЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

3.1. Самостійна робота ЗВО забезпечується системою навчально-методичних 

засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни, які 
включають: 

3.1.1 стандарти вищої освіти; навчальні плани; 

3.1.2 навчальні програми з навчальних дисциплін; програми навчальної, 
виробничої, педагогічної й інших видів практик;  

3.1.3 підручники, навчальні, навчально-методичні посібники;  

3.1.4 наукова, фахова монографічна і періодична література; 

3.1.5 конспекти лекцій; 

3.1.6 методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни;  

3.1.7 методичні матеріали щодо організації самостійної роботи; 

3.1.8 методичні вказівки щодо виконання індивідуальних навчально-

дослідних завдань; 

3.1.9 методичні вказівки до виконання курсових, дипломних робіт;  

3.1.10 тестові завдання тощо.  

3.2. Університет забезпечує навчально-методичну і матеріально-технічну базу 

для організації самостійної роботи ЗВО.  

3.3. Бібліотека забезпечує:  

3.3.1. навчальний процес необхідною літературою і інформацією (комплектує 

бібліотечний фонд навчальною, методичною, науковою, періодичною, довідковою 

літературою відповідно до навчальних планів і програм, зокрема на електронних 

носіях);  

3.3.2. доступ до основних інформаційних освітніх ресурсів, інформаційної 
бази даних, зокрема бібліографічної.  

3.4. Кафедра: 

3.4.1забезпечує доступність усього необхідного навчально-методичного і 
довідкового матеріалу;  

3.4.2розробляєнавчально-методичні комплекси, програми, посiбники, 

матеріали, підручники як в друкованому, так і в електронному варіанті відповідно 

до державних освітніх стандартів і затверджених навчальних планів; методичні 
рекомендації, посібники з організації самостійної роботи ЗВО; завдання для 

самостійної роботи; теми рефератів і доповідей; теми курсових робіт і проектів і 
методичні рекомендації до їх виконання; теми кваліфікаційних робіт і методичні 
рекомендації до їх виконання; питання до екзаменів і заліків; зразки оформлення 

індивідуальних завдань; інструкції і методичні вказівки до виконання лабораторних 

робіт, триместрових завдань тощо;  

3.4.3 надає ЗВО відомості про наявність навчально-методичної літератури, 

сучасних програмних засобів з відповідної дисципліни.  
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3.5.В методичних вказівках з вивчення дисципліни визначається кількість 

годин на самостійну роботу; конкретизуються завдання для самостійної роботи, 

кількість годин на їх виконання та кількість балів, які отримує студент; визначається 

їх зміст та вимоги до їх виконання; відображається форма представлення виконаної 
роботи (реферат, звіт, пояснювальна записка, результати експерименту, креслення, 

таблиці тощо). Зміст СР наводиться у методичних вказівках у вигляді таблиці 
(додаток 1). 

3.6.В методичні вказівках до курсових та дипломних робіт(проектів) 

відображається зміст і структура роботи (проекту), короткий зміст кожного 

підрозділу, вимоги до оформлення тексту, графічної частини, літератури, приклади 

оформлення текстової і графічної частини тощо.  

3.7. Зміст завдань для СР, які виконуються в період практик (навчальних, 

наукових, виробничих, педагогічних, переддипломних тощо), конкретизовано в 

Положенні про практику в ДонНУЕТ.   

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

4.1. Організація СР передбачає: надання ЗВО детальних методичних 

рекомендацій щодо технології та термінів виконання завдань, перевірки результатів; 

розроблення системи оцінювання; реалізацію індивідуального підходу до виконання 

навчального плану ЗВО; визначення норм часу на виконання завдань для СР; 

наявність постійного зворотного зв’язку зі ЗВО. 

4.2.Норми часу на виконання окремих видів СР представлено в таблиці 
(додаток 2). Норми часу на інші види СР визначаються викладачем в залежності від 

обсягу та складності завдання. 

4.3. Перевірка результатів СР здійснюється під час проведення  екзамену, 

модульних контролів, контрольних (самостійних) робіт,  письмових опитувань,  

перевірки домашніх завдань, захисті реферату, розрахункових та лабораторних 

робіт, курсових робіт (проектів), тестуванні тощо. 

4.4. Інформація про форму і час звітності по окремим видам СР додатково 

надається викладачем на протязі семестру (захист курсового проекту (роботи) у 

встановлений на кафедрі час, участь у наукових студентських конференціях тощо). 

4.5. Організацію самостійної роботи ЗВО забезпечує навчальний відділ,  

кафедри, викладачі, бібліотека. 

4.6. Навчальний відділ:  

4.6.1 розробляє нормативну документацію щодо самостійної роботи ЗВО;  

4.6.2 інформує структурні підрозділи, що забезпечують організацію 

самостійної роботи ЗВО, про нормативні документи і рекомендації МОН України;  

4.6.3 надає методичну допомогу навчально-науковим інститутам і кафедрам 

щодо організації самостійної роботи ЗВО. 
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4.7. Кафедра: 

4.7.1 забезпечує контроль організації і якості виконання самостійної роботи 

ЗВО; 

4.7.2 аналізує ефективність самостійної роботи ЗВО, вносить корективи 

з метою активізації і вдосконалення самостійної роботи ЗВО;  

4.7.3 здійснює моніторинг розвитку навиків самостійної роботи ЗВО і 
розробляє рекомендації з їх вдосконалення.  

4.8. Викладач:  

4.8.1розподіляє матеріал робочої програми з виокремленням тем, питань, 

завданнь, які виносяться на самостійну роботу; 

4.8.2 формує графік виконання самостійної роботи; 

4.8.3 ознайомлює студентів із системою форм і методів вивчення навчальної 
дисципліни, науковою організацією праці, методикою самостійної роботи, 

критеріями оцінки якості виконуваної самостійної роботи; із метою, засобами, 

трудомісткістю, термінами виконання, формами контролю самостійної роботи ЗВО; 

4.8.4 формує уміння пошуку оптимальних варіантів відповідей, розрахунків, 

рішень; навики наукового дослідження; розвиває навики роботи з підручником, 

класичними першоджерелами і сучасною науковою літературою; проводить групові 
і індивідуальні консультації щодо методики самостійної роботи;  

4.8.5 здійснює систематичний контроль виконання ЗВО графіка самостійної 
роботи;  

4.8.6 проводить аналіз і дає оцінку роботи.  

4.9. Бібліотека:  

4.9.1. проводить заняття за поданням відповідної кафедри з бібліотекознавства 

і бібліографії з метою формування навиків пошуку інформації, її застосування в 

навчальному процесі, уміння орієнтуватися в довідково-бібліографічному апараті 
бібліотеки, інформаційних системах і базах даних;  

4.9.2. надає ЗВО допомогу в організації самостійних занять.  

4.10. Організацію самостійної роботи ЗВО, що знаходяться на 

індивідуальному графіку, визначає «Положення про індивідуальний графік 

навчання».   

4.11.Організацію самостійної роботи ЗВО під час спеціального періоду тільки 

самостійної роботи (два тижні) визначає «Положення про організацію освітнього 

процесу». 

4.12. Організацію самостійної роботи для ЗВО заочної, дистанційно-заочної 
форм навчання визначає  «Положення про дистанційно-заочне навчання». 
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5. КОНТРОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

5.1. Контроль знань і виконання СР проводиться відповідно до вимог 
«Положення про організацію освітнього  процесу». 

5.2. Рекомендовані і застосовуються такі форми контролю СРС: 

- тестування; 

- колоквіум; 

- проведення контрольних (самостійних) робіт; 

- письмові опити (або диктанти) з теорії; 
- перевірка домашніх завдань; 

- прослуховування доповіді з самостійно вивчених тем; 

- захист реферату; 

- захист комплексу лабораторних робіт; 

- захист курсових проектів (робіт) тощо 

5.3. Можливим є застосування й інших форм контролю СР. 

5.4. У робочій програмі кожної дисципліни повинна міститися інформація про 

систему контролю знань і виконання СР.  
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Додаток 1 

Ф 02.01-17 

Таблиця 1– Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи 

Найменування теми 
Кількість 
годин  СР 

Зміст самостійної роботи 
Засоби 

діагностики 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи маркетингу 
1.1 Актуальність, 

предмет, задачі та 

зміст модуля 

"Маркетинг" 

2 

 

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літературу для 

обговорення питань на семінарському занятті 
2. Законспектувати  інформацію щодо впровадження підприємствами 

України маркетингових механізмів управління. 

Джерело: [4, с. 18-56], [2, с. 7-12]. 

3, Перевірити результати вивчення рекомендованої літератури, 

використовуючи тестові завдання. 

Опитування 

на 
семінарському 

занятті, 
економічний 

диктант, 
тестування 

1.2 Сутність 

маркетингу та його 

сучасні концепції  

10 

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літературу для 

обговорення питань на семінарському занятті 
2. Законспектувати визначення маркетингу, девізи - принципи, функції 
маркетингу, навести конкретні приклади для характеристики типів 

маркетингу в залежності від стану попиту на товари, сфер та рівнів  

використання маркетингу, розробити таблицю співставлення товарної, 
збутової, ринкової концепцій маркетингу та соціально-етичного 

маркетингу. 

Джерело: [4, с. 18-56], [28, с. 15-42]. 

Опитування 

на 
семінарському 

занятті, 
перевірка 

конспектів, 

тестування 

1.3 Маркетинг як 

відкрита мобільна 

система 

8 

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літературу для 

обговорення питань на семінарському занятті 
 

2.Зібрати статистичні дані для дослідження маркетингового 

середовища, сегментування ринку України за географічними, 

демографічними, економічними ознаками. Розробити анкету для 

опитування споживачів з визначеної проблеми. 

Тестування, 

Перевірка  
зібраних 

даних 

Разом змістовий 

модуль 1 
20 

 
 

Змістовий модуль 2. Маркетингова політика підприємства 
2.1. 

Маркетингова 
товарна політика 

9 

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літературу для 

обговорення питань на семінарському занятті 
2.Зробити конспект на тему  “Товарна марка, упаковка, сервіс у системі 
маркетингу”.  

Джерело:  [7, с. 26-34], [12, с. 5-18]. 

2.Визначити глибину та ширину асортименту вибраної групи товарів, 

послуг у торговельних підприємствах та на ринках м. Кривий Ріг, у 

банківських установах. 

Обговорення 

повідомлень, 

перевірка 

конспектів,  

тестування, 

опитування на 
занятті  

2.2. Маркетингова 

цінова політика 

7 

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літературу для 

обговорення питань на семінарському занятті 
 

2. Зібрати інформацію про динаміку цін на вибрану групу товарів, 

послуг у Дніпропетровської області із статистичних збірників, 

бюлетенів, прайс-листів, у періодичних виданнях та ін. Провести 

моніторинг цін з вибраної групи товарів на ринках м. Кривий Ріг, 
розробити цінові карти 

Перевірка 
конспектів, 

опитування на 
занятті, 

розв’язання 

задач 

2.3. Маркетингова 

політика розподілу 

7 

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літературу для 

обговорення питань на семінарському занятті 
2.Визначити динаміку обсягу, товарної структури товарообороту 

торговельних підприємств різних форм власності, використовуючи 

статистичний бюлетень “Торгівля Дніпропетровської області”, обсяг 

Перевірка 
розрахунків, 

опитування на 
занятті 
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послуг банків за статистичним довідником “Дніпропетровська область 

у цифрах”. Визначити основних постачальників вибраної групи 

товарів. 

2.4. Маркетингова 

політика комунікацій 

6 

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літературу для 

обговорення питань на семінарському занятті 
 

2Скласти таблицю переваг та недоліків основних видів просування. 

Виявити і навести приклади заходів паблік рилейшнз.  
3Провести дослідження рекламних заходів з вибраної групи 

товарів, послуг у торговельних підприємствах банках. 

Законспектувати Закон України “Про рекламу”. 

Джерело:  [7, с. 26-34], [12, с. 5-18]. 

Дискусія по 

результатам 

таблиці, 
заслуховуван-

ня 

повідомлень  

Разом змістовий 

модуль 2 
29 

 
 

Змістовий модуль 3. Організація і контроль маркетингової діяльності підприємства  
3.1 Організація 

маркетин- 

гової діяльності підп- 

риємства 

4 1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літературу для 

обговорення питань на семінарському занятті 
1.Ознайомитись з практикою організації і контролю маркетингової 
діяльності у підприємствах, банках  України. 

Джерело:  [2, с. 26-34], [12, с. 5-48]. 

2. Ознайомитися з ситуаціями№1-5 (стр.114-123) навчального 

посібника  та підготуватися до їх обговорення. 

 

Перевірка 
висновків,  

обговорення 

ситуацій, 

заслуховуванн
я повідомлень  

3.2 Контроль 

маркетинго- 

вої діяльності підпри- 

ємства 

7 1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літературу для 

обговорення питань на семінарському занятті 
Підібрати навчальний матеріал щодо  контролю маркетингової 
діяльності у підприємствах, банках  України. 

Джерело: [4, с. 18-56], [2, с. 7-12]. 

Тестування, 

економічний 

диктант 

Разом змістовий 

модуль 3 

11  
 

Разом: 60   
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Додаток 2 

 

Таблиця 2 – Норми часу на виконання окремих видів СР 

№ Вид роботи 
Норма часу 

(год) 

1. 
Опрацювання лекційного матеріалу з використанням конспекту лекцій, 

підручника, довідкової літератури 

0,5 год./ 

1год. ауд. 

заняття 

2. 

Вивчення окремих тем або питань навчальної дисципліни, 

щопередбачені для самостійного опрацювання, в тому числі 
реферування, анотування, складання тезисного плану, конспекту тощо 

(з використанням конспекту лекцій, навчального посібника, 

додаткових джерел (рекомендованих викладачем або самостійного 

пошуку) 

3 год/1 год 

ауд.заняття 

3. Розв’язування задач 
(0,5-1,0) 

год./задачу 

4. Творчі завдання (доповіді, проекти, огляди,тощо) 
2 год. на2 стор. 

 

5. Підготовка письмових відповідей на проблемні питання 
2 год. на2 стор. 

 

6.  Виконання домашнього завдання, домашньої контрольної роботи 

0,5 год./ 

1год.на 1 

завдання 

7. Підготовка і оформлення лабораторної роботи 1 год. 

8. Виконання курсового проекту (роботи) 3 год. 

9. Виконання дипломної роботи 

Встановлюється 

відповідно до 

навчального 

плану 
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Ф 01.01 – 01 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

Прим
. 

Куди передано 

(підрозділ) 

Дата 

видачі 
П.І.Б. отримувача 

Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

      

      

 

Ф 01.01 – 02 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

№ Прізвищеім'я по-

батькові 
Підписознайомленої 

особи 

Дата 

ознайомлення 

Примітки 
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Ф 01.01 – 03 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН 

Зміни 

№ 

№ листа (сторінки) 

Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 

внесеннязміни 

Дата 

введення 

зміни 

зміненого заміненого нового анульованого    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

Ф 01.01 – 04 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 

№  
Прізвищеім'я по-

батькові 
Підписознайомленої 

особи 
Дата ревізії Примітки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


