
Організаційні форми навчального процесу 
Навчальний процес реалізується у таких формах: навчальні заняття, виконання 
індивідуальних завдань, практики, контрольні заходи, самостійна робота. 
 
Основними видами навчальних занять є: лекції, практичні, семінарські заняття, 
консультації. 
 
Лекція – основний вид навчальних занять, призначених для викладення 
теоретичного матеріалу. 
 
Як правило, окрема лекція є елементом курсу лекцій, що охоплює основний 
теоретичний матеріал одної або декількох тем навчальної дисципліни. Тематика 
лекцій визначається робочою навчальною програмою дисципліни. 
 
Практичне заняття – вид навчального заняття, на якому студенти під 
керівництвом викладача шляхом виконання певних відповідно сформульованих 
завдань закріплюють теоретичні положення навчальної дисципліни і набувають 
вмінь та навичок їх практичного застосування. 
 
Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних лабораторіях, 
оснащених необхідними технічними засобами навчання, обчислювальною 
технікою тощо.  
 
Семінарське заняття – вид навчального заняття, на якому викладач організує 
дискусію з попередньо визначених проблем. На підставі індивідуальних завдань 
(рефератів) студенти готують тези виступів з цих проблем. 
 
Консультація – вид навчального заняття, на якому студент отримує від викладача 
відповіді на конкретні питання або пояснення окремих теоретичних положень чи 
їх практичного використання. Під час підготовки до екзаменів (семестрових, 
державних) проводяться групові консультації. 
 
Самостійна робота студента є основним засобом засвоєння навчального 
матеріалу у вільний від аудиторних занять час. 
 
Самостійна робота студента включає: опрацювання навчального матеріалу, 
виконання індивідуальних завдань, науково-дослідну роботу. 
 
Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних 
засобів, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни: 
підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, 
збірниками завдань, комплектами індивідуальних семестрових завдань, 
практикумами, комп’ютерними навчальними комплексами, методичними 
рекомендаціями з організації самостійної роботи студентів, виконання окремих 
завдань та ін., які повинні мати також і електронні версії. Самостійна робота 
студента по вивченню навчального матеріалу з конкретної дисципліни може 



проходити в науково-технічній бібліотеці університету, навчальних кабінетах, 
комп’ютерних класах (лабораторіях), а також в домашніх умовах. 
 
Індивідуальні завдання з дисципліни (реферати, розрахункові, графічні, 
розрахунково-графічні роботи, контрольні роботи, що виконуються під час 
самостійної роботи студентів (домашні контрольні роботи), курсові, дипломні 
проекти (роботи) та ін. сприяють більш поглибленому вивченню студентом 
теоретичного матеріалу, формуванню вмінь використання знань для вирішення 
відповідних практичних завдань. Види індивідуальних завдань з певних 
навчальних дисциплін визначаються робочим навчальним планом. Терміни видачі, 
виконання і захисту індивідуальних завдань визначаються графіком, що 
розробляється випусковою кафедрою на кожний семестр. Індивідуальні завдання 
виконуються студентами самостійно із забезпеченням необхідних консультацій з 
окремих питань з боку викладача. Наявність позитивних оцінок, отриманих 
студентом за індивідуальні завдання, є необхідною умовою допуску до 
семестрового контролю з даної дисципліни. 
 
Реферати, аналітичні огляди та ін. – це індивідуальні завдання, які сприяють 
поглибленню і розширенню теоретичних знань студентів з окремих тем 
дисципліни, розвивають навички самостійної роботи з навчальною та науковою 
літературою. Контрольні роботи, що виконуються під час СРС (ДКР) – це 
індивідуальні завдання, які передбачають самостійне виконання студентом певної 
практичної роботи на основі засвоєного теоретичного матеріалу. Контрольні 
роботи, як і розрахункові роботи, можуть передбачати певний ілюстративний 
матеріал. 
 


