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З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ 
САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
Крім аудиторних занять навчальні програми з дисциплін кафедри        

передбачають самостійну роботу студентів, яка має на меті формування         
пізнавальної активності студентів, засвоєння ними нових знань, формування        
вмінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та         
розширення вже здобутих знань, підвищення рівня організованості тощо. 

Особливої уваги в ході самостійного опрацювання зазначеної тематики        
потребують питання, які не розглядались на лекційному та/або практичному чи          
семінарському занятті. 

В процесі самостійної роботи студенти повинні оволодіти такими        
вміннями і навичками: 
✓ організація самостійної навчальної діяльності; 
✓ самостійна робота в бібліотеці; 
✓ робота з навчальною, навчально-методичною, науковою і довідковою       

літературою; 
✓ робота з інтернет-ресурсами; 
✓ конспектування літературних джерел; 
✓ виконання творчих завдань; 
✓ підготовка доповідей, презентацій тощо. 

 
Студенти повинні вміти раціонально організовувати свою навчальну       

діяльність. Важливим моментом є вміння скласти план своєї роботи, чітко          
визначити її послідовність. Необхідно, щоб план самостійного навчання був         
реальним і його виконання призводило до плідних наслідків у навчальному          
процесі. 

Для успішної самостійної роботи значну частину часу студент виділяє для          
роботи в бібліотеці. Треба розуміти сутність складання алфавітного й         
тематичного каталогів, вміти швидко знаходити в них необхідну літературу         
тощо. Для плідної роботи з літературними джерелами студенту корисно скласти          
свою власну бібліографію.  

Підібрана для самостійного опрацювання література може бути різною як         
за обсягом наукових даних, так і за характером викладання. Потрібно відібрати           
необхідний для опрацювання матеріал (глави, розділи тощо), а також         
розподілити його за важливістю (що для детального вивчення, що для          



ознайомлення). Процес читання має відбуватися повільно, вдумливо, до        
незрозумілих питань слід обов‘язково повертатися, щоб зрозуміти сутність        
думки. Значення незнайомих термінів слід одразу ж з‘ясовувати за тлумачними          
словниками, спеціалізованими довідниками, енциклопедіями. У процесі роботи       
з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань,        
окремих висловів на окремих аркушах із зазначенням джерела, сторінок,         
абзаців тощо. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення         
основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез. 

Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого матеріалу.        
Він має бути стислим, змістовним і записаним своїми словами і          
формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід       
записувати до конспекту повністю, з посиланням на автора, джерело і сторінку.           
У процесі конспектування важливо дотримувати логічний зв‘язок окремих        
складових тексту. У тексті конспекту корисно підкреслювати найважливіші        
теоретичні положення, визначення, висновки і робити помітки на полях.  

Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу дисциплінує     
розум, виробляє вміння формулювати свої думки в стислій змістовній формі,          
сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу. 

Вивчення психологічних, педагогічних дисциплін супроводжується     
самостійним складанням схем, планів-конспектів, таблиць та інших завдань, їх         
подальшим аналізом. Схеми, презентації, які розробляються студентами,       
повинні бути наочними, змістовними і логічно обґрунтованими. Великий обсяг         
психологічної і педагогічної інформації доцільно зводити у таблиці: це         
впорядковує дані, робить їх зручнішими для сприймання матеріалу. 

 
 
 

Завідувач кафедри  
доктор психологічних наук, професор  С.Д. Максименко 

                                                                
 

 
 


