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ВСТУП 
Положенням про організацію освітнього процесу в закладах освіти фахової 

передвищої освіти України передбачено, що навчальний час, відведений для 

самостійної роботи здобувачів освіти, визначається робочим навчальним планом і 

повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального 

часу здобувача освіти (студента), відведеного для вивчення конкретної 

дисципліни.  

Основна мета методичної розробки: 

- розкрити зміст організації самостійної роботи здобувачів освіти (студентів); 

- надання методичних рекомендацій викладачам щодо складання навчально- 

методичних комплексів самостійної роботи здобувачів освіти (студентів) з 

дисциплін (план самостійного вивчення питання теми); 

- на прикладі дисципліни «Культурологія » охарактеризувати організацію 

контрольних заходів, самостійних робіт здобувачів освіти (студентів); 

- надання рекомендацій щодо роботи здобувачів освіти (студентів) з 

навчальною літературою для відпрацювання окремих тем дисципліни, які 

виносяться на самостійне вивчення. 

Мета самостійної роботи здобувачів освіти (студентів): 

- розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності здобувачів 

освіти (студентів); 

- формування в здобувачів освіти (студентів) потреби безперервного 

самостійного поповнення знань ; 

- здобуття здобувачем освіти (студентом) глибокої системи загальних 

компетентностей як ознаки міцних знань; 

- самостійна робота здобувачів освіти (студентів) як результат морально-

вольових зусиль; 

Завдання самостійної роботи здобувачів освіти (студентів): 

- навчити здобувачів освіти (студентів) самостійно працювати над 

літературою (першоджерелами, періодичною літературою тощо); 

- творчо сприймати навчальний матеріал і його осмислювати; 



 

4 

- набути навички щоденної самостійної роботи в одержанні та узагальненні 

програмних результатів навчання . 

Методична розробка рекомендована для використання у роботі усіх 

викладачів освітнього закладу, які викладають предмети соціально-економічної, 

природничо-наукової, професійної та практичної підготовки ІІІ ступеню навчання 

спец.: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 071 

«Облік і оподаткування», 133 «Галузеве машинобудування», 131  «Прикладна 

механіка». 

. 

 

Сучасний соціальний і економічний розвиток України висуває нові вимоги 

до системи освіти. Як-от: 

 розвиток активності, самостійності і творчих здібностей майбутніх 

фахівців; 

 забезпечення держави кваліфікованими, ініціативними кадрами, що 

будуть мати не тільки базове теоретичну і практичну підготовку, але і 

зможуть самостійно приймати рішення, пов'язані з професійною 

діяльністю; 

 створювати своїми силами нові науково-технічні цінності в 

майбутньому; 

 формування в молодих спеціалістів прагнення до безупинної 

самоосвіти, здібності постійно оновлювати знання, придбані в 

училищі, вміння швидко адаптуватися до змін і коректувати свою 

фахову діяльність. 

Практика, саме життя довело, що тільки ті знання, що здобувач освіти 

(студент) придбав самостійно, завдяки власному досвіду, думки і дії будуть 

найбільш міцними. Тому, система фахової передвищої освіти переходить 

поступово (але неухильно) від передачі інформації до керівництва навчально-

пізнавальною діяльністю; формуванню у здобувачів освіти (студентів) навиків 

самостійної, творчої роботи. 

Самостійна робота здобувачів освіти (студентів) – це засіб оволодіння 
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навчальним матеріалом, під час вільного від обов'язкових занять часу. 

Дидактичні цілі: 

 закріплення, поглиблення, поширення і систематизація знань, 

отриманих на аудиторних заняттях, самостійне оволодіння новими 

знаннями (матеріалом); 

 формування фахових компетентностей; розвиток розумової 

діяльності; розвиток критичного мислення; 

 сприйняття, усвідомлення, осмислення науково - обґрунтованого 

світогляду. 

Самостійна робота здобувачів освіти (студентів) – складне педагогічне 

явище й особлива форма освітньої діяльності, спрямована на формування 

самостійності здобувачів освіти (студентів) і освоєння ними певної кількості 

знань, умінь, навиків. 

Двоєдина мета: 

 формування риси особистості (самостійність); 

 засвоєння певної кількості знань визначає функції самостійної роботи 

здобувачів освіти (студентів): 

1) пізнавальна – засвоєння систематичних знань; 

2) самоосвітня – формування вмінь, навиків і їхнє творче 

застосування; 

3) прогностична – оцінка можливого результату і саме виконання 

завдання; 

4) корегувальна функція. 

Виховне значення самостійної роботи – формування особистості, що могла 

б самостійно вирішувати питання самоосвіти, планування, контролю і т.д. А це 

завдання виконується при педагогіці співробітництва, де викладач виконує не 

тільки контролюючу функцію, але і надає реальну допомогу здобувачу освіти 

(студенту) в самостійній роботі. 

При практичному рішенні питань удосконалення самостійної роботи 

необхідно враховувати специфічні можливості організації освітнього процесу в 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти (закладах освіти І-ІІ рівнів 
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акредитації). Головна особливість здобувачів освіти (студентів) училищ, особливо 

на базі неповної середньої освіти, полягає в тому, що здобувач освіти (студент) не 

готовий до великих обсягів самостійної роботи з оволодіння знаннями і вміннями 

в силу недостатньої сформованості фахових компетентностей (вмінь і навиків) 

самостійної розумової праці. Послідовна робота з навчання відповідним умінням і 

навикам дасть їм можливість, у рамках методики проведення занять, здійснити 

поступовий перехід від більш простих до більш складних видів самостійної 

роботи, від менших до більш великих її обсягів. 
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I ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

(СТУДЕНТІВ) 

1. На основі освітнього плану і програми викладач визначає обсяг 

матеріалу (як правило, від 1/3 до 2/3 загального обсягу), що приділяється 

на самостійне вивчення матеріалу здобувачем освіти (студентом).  
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 План освітнього процесу підготовки молодших спеціалістів                                                                                                                                                

на базі первинної професійної підготовки  
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ГП1.08 Фізичне виховання 
 

1,2,           

3,4  
6 180 122 22 

 
100 58 2 2 62 2 2 60 

 

 

 



 

9 

 



 

10 

 

 



 

11 

 

 



 

12 

 

 



 

13 

2. Розробляється відповідний методичний комплекс, який складається з: 

а) методичних вказівок з організації самостійного вивчення матеріалу з 

навчальної дисципліни: 

№ 

з/п 

Назва 

розділу, 

теми, зміст 

питань для 

самостійного 

вивчення 

Обсяг 

часу 

Методичні 

вказівки 

Метод. 

виконання 

Форма 

контролю 
Література 

 

Методичні вказівки складаються викладачами і розглядаються на 

засіданні методичної (циклової) комісії. 

б) рекомендацій для вивчення кожного питання (теми, розділу), 

винесеного на самостійну роботу здобувача освіти (студента). 

У рекомендаціях визначаються: 

 тема; 

 що повинен знати і вміти (фахові та загальні компетентності) 

здобувач освіти (студент); 

 основні питання теми; 

 методичні рекомендації до вивчення цієї теми (при необхідності 

їх конспективний виклад, схеми, таблиці і т.д.); 

 питання для самопідготовки і контролю; 

 рекомендована література. 

в) визначаються види самостійної роботи (п. 5) – написання конспекту, 

підготовка реферату, упорядкування тематичних схем, таблиць, 

тестів, завдань, кросвордів та ін. 

г) визначаються форми контролю (п. 6) рівня знань здобувачів освіти 

(студентів), при необхідності їх періодичність, як-от поточний 

контроль (індивідуальний, груповий, фронтальний, тематичний та 

ін.) і підсумковий контроль (може бути у формі заліку, курсової 

роботи (їх оцінки), екзамену та ін.). 
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При плануванні самостійної роботи в робочих програмах рекомендується 

враховувати такі види самостійної роботи: 

1. Для первинного оволодіння знаннями: 

 читання тексту:  

o підручника;  

o першоджерела;  

o додаткової літератури. 

 упорядкування плану тексту; 

 зображення структури тексту; 

 конспектування тексту; 

 виписка з тексту; 

 робота зі словниками і довідниками; 

 ознайомлення з нормативними документами. 

2. Для закріплення знань: 

 робота з конспектом лекції (обробка тексту); 

 повторна робота над навчальним матеріалом: 

o підручника; 

o першоджерела; 

o додаткової літератури. 

 упорядкування плану відповіді; 

 упорядкування таблиць для систематизації навчального матеріалу; 

 вивчення нормативних документів; 

 відповіді на контрольні питання; 

 підготовка до виступу на семінарі; 

 підготовка рефератів, доповідей; 

 упорядкування бібліографії. 

3. Для формування вмінь: 

 рішення варіативних завдань і вправ; 

 виконання креслень; 

 виконання розрахунково-графічних робіт; 
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 аналіз виробничих ситуацій; 

 рішення ситуаційних виробничих завдань; 

 підготовка до ділових ігор; 

 підготовка курсових проектів (робіт); 

 експериментально-конструкторська робота; 

 робота на тренажері. 

Завдання для самостійної роботи здобувачів освіти (студентів) розташовані 

по зростаючій складності: від упорядкування планів, тез, конспектів, 

характеристик до рішення творчих пізнавальних завдань. 

Розумового завдання: від репродуктивних до творчого. 

Кожне завдання включає комплекс видів діяльності і припускає: 

 роботу в бібліотеці і з каталогом (електронний ресурс); 

 обробку інформації; 

 розуміння прочитаного; 

 виділення головного і його фіксації (впорядкування конспекту); 

 засвоєння інформації. 

Завдання для самостійного вивчення повинні виробити у здобувачів освіти 

(студентів) вміння вчитися, планувати свою роботу, керувати своєю освітньою 

діяльністю. 

Однією з умов ефективності самостійної роботи здобувачів освіти 

(студентів) є перевірка їх результатів. 

Види контролю можуть бути різноманітні: 

Поточний: 

 тематичний; 

 фронтальний; 

 індивідуальний. 

Підсумковий:  

 контрольна робота; 

 диференційований залік; 

 екзамен. 
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Підставою для впровадження цих видів контролю є специфіка дидактичних 

завдань на різних етапах навчання: поточний контроль проводять у процесі 

засвоєння нового навчального матеріалу; за допомогою підсумкового контролю 

виявляється ступінь оволодіння навчальним матеріалом з дисципліни. 

Форми контролю – це засоби діяльності викладача, у ході яких 

виявляються знання навчального матеріалу здобувачами освіти (студентами) й 

оволодіння ними необхідними загальними, фаховими компетентностями, а також 

програмними результатами (навчання знаннями, вміннями і навиками). 

Основними формами контролю є: 

Усний: 

 бесіда; 

 діалог; 

 ігри; 

 завдання. 

Письмовий: 

 схеми; 

 контрольні роботи; 

 комплексні контрольні роботи; 

 тести; 

 кросворди. 

Комп'ютерний – підсумкові контролюючі програми. 

Результати контролю програмних результатів навчання здобувачів освіти 

(студентів) виражаються в оцінці. Оцінка – це визначення і вираження ступеня 

засвоєння здобувачами освіти (студентами) знань і вмінь, які встановлені освітньо 

– професійною програмою за фахом.   

Методичні рекомендації щодо складання викладачем навчально – 

методичного комплексу вивчення окремих тем з дисципліни повинен мати 

наступний вигляд :   
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План 
Самостійного вивчення питання (розділу, теми) 

Назва питання (розділу, теми). 

Актуальність і головна мета теми: 

Здобувач освіти (студент) повинен знати: 

Здобувач освіти (студент) повинен вміти: 

Основні питання: 

1. 

2. 

3. 

Методичні рекомендації: 

Вивчаючи запропоновану тему, здобувач освіти (студент) має звернути увагу на 

такі основні положення: 

по-перше: 

по-друге: 

по-третє: 

Питання для самоперевірки і контролю: 

1. 

2. 

3. 

■■і 

Рекомендована література: 
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II ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ФОРМ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

Однією з форм організації і контролю самостійної роботи здобувачів освіти 

є семінарське заняття. Семінар – це форма організації навчальної праці, що 

формує стійкий інтерес до дисципліни, який досліджується, вчить аналізувати й 

узагальнювати матеріал, аргументовано відстоювати свою точку зору, бути 

самокритичним і об'єктивним, шанувати чужу думку, бути коректним і вміти 

правильно реагувати на протилежні точки зору. 

Завдання викладача при підготовці семінару полягає в тому, щоб 

старанно продумати, спланувати й організувати різноманітні види пізнавальної 

діяльності, спрямованої на розвиток можливостей і здібностей кожного здобувача 

освіти (студента). На семінарському занятті здобувач освіти (студент) має 

можливість висловити свою думку, показати свої знання, рівень культури і вміння 

спілкуватися, уміння працювати з літературою, уміння відстоювати свою точку 

зору, свої погляди і наукові переконання. 

Здобувачі освіти (студенти) на семінарських заняттях мобілізують себе в 

роботі, вчаться слухати інших, логічно будувати свої виступи, задавати питання, 

уточнювати незрозуміле, доповнювати відповіді товаришів і рецензувати. 

Методика проведення семінарів різноманітна, як різноманітні і форми 

самостійної роботи, але саме на семінарському занятті викладач має можливість 

оцінити знання кожного здобувача освіти (студента), а кожен здобувач освіти 

(студент) має можливість проявити себе повною мірою – свої знання, світогляд, 

культуру мовлення . 

Семінарські заняття рекомендується проводити й у ході вивчення матеріалу, 

і по завершенні вивчення – для цього і використовуються різноманітні види 

семінарів, що дозволяють реалізувати поставлене завдання. 

Види семінарів: 

1. Семінар-бесіда. 

2. Семінар-зустріч. 

3. Семінар із прослуховуванням доповідей і рефератів. 
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4. Семінар-диспут. 

5. Семінар з елементами дискусії. 

6. Семінар-діалог. 

7. Семінар-конференція. 

8. Семінар з елементами індивідуальної і групової роботи зі зміни 

формулювання питання. 

1. Семінар-бесіда 

Мета семінару-бесіди полягає в тому, щоб поглибити і розширити знання 

здобувачів освіти (студентів) з теми, яка досліджується, з'ясувати ступінь 

сформованості самостійних думок, суджень, здібності використовувати отримані 

знання на практиці. 

У процесі підготовки здобувачі освіти (студенти) працюють над 

монографічною, методичною літературою і періодичними виданнями, із 

підручниками і навчальними посібниками, Інтернет – ресурсами. До семінару 

здобувачі освіти (студенти) одержують індивідуальні завдання з врахуванням їх 

інтересів, ціннісних орієнтацій і досвіду пізнавальної діяльності. Семінар-бесіда 

потребує значної підготовки тому, що дозволяє виявити ступінь підготовленості з 

даного питання всіх учасників семінару. 

2. Семінар-зустріч 

На семінар-зустріч запрошують досвідчених практиків, фахівців із даного 

питання, що мають значний досвід роботи. 

Підготовка до семінару йде в двох напрямках: здобувачі освіти (студенти) 

одержують індивідуальні завдання відповідно до інтересів і досвіду; з іншого 

боку – викладач готує запрошеного спеціаліста до виступу, уточнюючи при 

цьому, що особливо важливо дізнатися здобувачам освіти (студентам) з його 

досвіду. 

Значення таких семінарів у тому, що здобувачі освіти переконуються в 

існуванні стійкої залежності між рівнем професіоналізму і необхідністю постійної 

роботи над удосконаленням знань, вмінь, досвіду в роботі. 
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3. Семінар із прослуховуванням доповідей і рефератів 

Мета такого семінару полягає не тільки в тому, щоб поглибити знання 

здобувачів освіти (студентів) з даної теми, але й оцінити можливості і ступінь 

підготовленості здобувача освіти (студента) до роботи з джерелами інформації, 

здібність аналізувати, робити висновки, оцінювати рівень і ступінь розробленості 

даного питання в науковій літературі. 

Здобувачу освіти (студенту) доручається підготувати доповідь або реферат, 

одночасно призначаються співдоповідачі й опоненти. Результативність такої 

роботи залежить від того, як організована індивідуальна робота над доповіддю і 

як бере участь група в його обговоренні. 

Необхідно також чітко дотримуватись вимог, запропонованих до 

рефератів – тема, план, використана література; правила орфографічного режиму і 

порядок оформлення, рецензія. 

На семінарі здобувачі освіти (студенти) вільно обмінюються думками; успіх 

такого семінару залежить від попередньої індивідуальної роботи здобувачів 

освіти (студентів) і від професіоналізму керівника семінару; викладач повинен 

бути готовий відповісти на будь-які питання, повинен вміти виявити різноманітні 

точки зору на дану проблему, заохочувати нестандартний підхід до питань, що 

обговорюються, самостійності оцінок і суджень . 

4. Семінар-диспут 

Це достатньо складна форма проведення заняття, що розвиває здібність 

логічно, самостійно мислити, відстоювати свої переконання, вміти 

обґрунтовувати свою точку зору, мати у своєму розпорядженні докази й 

аргументи. 

Головна мета – через індивідуальні точки зору, різноманітні підходи 

вирішити нестандартне завдання, формувати фахові погляди і переконання, 

нестандартний підхід до рішення проблеми. 

Семінару-диспуту повинна передувати велика індивідуальна робота з 

оволодіння методикою проведення диспуту, добір влучних виражень, цитат для 

підтвердження своїх думок, поглядів і доказів у ході суперечки. Тема диспуту 
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повинна бути конкретною й вміщувати в собі проблему, що вирішується 

здобувачами освіти (студентами) по-різному, викликає суперечливі судження. 

Після вибору теми намічаються питання для обговорення, які 

конкретизують дану тему. Для підготовки семінару-диспуту необхідно 

розподілити індивідуальні завдання: підготовка анкети, добір літератури, вибір 

проблемної ситуації з теми суперечки. Викладач підводить загальний результат: 

наскільки глибоко і методично вірно були поставлені питання опонентами, які 

відповіді, яка якість засвоєння матеріалу; дається оцінка активності і ступеня 

готовності кожного учасника семінару. 

5. Семінар з елементами дискусії 

Поряд із семінаром-диспутом можна проводити семінари з елементами 

дискусії, проте варто пам'ятати, що не кожна тема містить у собі підстави для 

наукової полеміки; особливість дискусії на семінарі полягає в тому, що вона 

проходить у гострій полемічній формі і при недостатньо серйозному підході може 

перетворитися у взаємне нерозуміння. Учасники дискусії повинні бути гранично 

коректні, шанувати чужу думку, якщо навіть вона і розходиться з узвичаєним. 

Специфіка дискусії полягає в тому, що в полеміці сторони спираються тільки на 

власну пам'ять, потрібно швидко знайти відповідь на заперечення і питання 

опонента, а це потребує достатньо серйозної попередньої підготовки і глибоких 

знань, а також холоднокровності, уміння володіти собою, щоб не розгубитися і 

"не відступити" – не через незнання, а просто тому, що не зумів швидко і чітко 

зорієнтуватися і достойно заперечити опоненту. 

Підводячи результат такого семінару, варто особо відзначити здобувачів 

освіти (студентів), що володіють логічним мисленням, глибиною пізнань, вмінням 

вести наукову дискусію. 

6. Семінар-діалог 

У ході семінару-діалогу здобувачі освіти (студенти) висловлюють 

різноманітні точки зору, а викладач, керівник семінару, вислуховуючи думки його 

учасників, уміло спростовує помилкові судження і нові питання, активізує 

розумову діяльність, стимулює активність. Завдання викладача полягає в 
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жорсткій постановці питань, за допомогою чого здійснюється керівництво 

розумовим процесом здобувачів освіти (студентів). Ефективність цієї форми 

семінару полягає в тому, що викладач зобов'язаний побудувати діалог так, щоб 

він був направленим на міркування, напруженим і, звісно ж, цікавим. 

На семінарі здобувачі освіти (студенти) задають одне одному питання, 

вільно виражають свою точку зору, власну думку, мають право на помилку. При 

підготовці такого семінару викладач повинен врахувати, що не всі здобувачі 

освіти (студенти) психологічно готові до того, щоб вести діалог не тільки з 

викладачем, але і з здобувачами освіти (студентами). 

Семінар-діалог дозволяє здобувачу освіти (студенту) удосконалювати 

методику ведення діалогу, що, безсумнівно, є важливим для фахівця. Успіх 

семінару залежить від того, наскільки вміло проведена підготовча робота з 

здобувачами освіти (студентами) нетовариськими, замкнутими або, навпроти, 

надто емоційними, що не вміють цілком володіти собою. Можливо 

використовувати діалог із комп'ютером, заздалегідь підготовлені тести; необхідно 

також враховувати ступінь підготовленості групи, наявність навчальної 

літератури з даного питання, загальний емоційний настрій здобувачів освіти 

(студентів). Вибір теми діалогу визначається характером матеріалу, який 

досліджується, його можливістю викликати жвавий інтерес і активність . 

7. Семінар-конференція 

Ця форма семінару використовується як підсумкова з всього розділі, який 

досліджується, або навіть предмету, і тема такого семінару присвячена 

актуальним проблемам. До семінару-конференції готується доповідь або декілька 

доповідей, потім доповіді обговорюються, а журі, обране з числа здобувачів 

освіти (студентів), визначає і глибину і змістовність доповідей, оригінальність 

суджень, висловлених авторами, а також вміння доповідача зацікавити аудиторію. 

Журі підбиває підсумок обговорення, з огляду на ступінь активності кожного 

здобувача освіти (студента), а викладач, з огляду на думку здобувачів освіти 

(студентів), хід усного обговорення доповідей і ступеня їхньої актуальності, 

виставляє загальну оцінку, указуючи при цьому на сильні і слабкі сторони в 

роботі кожного.  
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Така організація семінару активізує індивідуальну роботу здобувачів освіти 

(студентів) тому, що вони наочно бачать ті пробіли, які варто усунути, і те 

позитивне, що можна використовувати в подальшій роботі. 

8. Семінар з елементами індивідуальної і групової роботи зі зміни 

формулювання питань плану 

Це своєрідна форма семінару, ціллю якого є прагнення навчити здобувачів 

освіти (студентів) використовувати інформацію в умовах, що змінилися – 

здобувачі освіти (студенти) повинні вільно орієнтуватися не тільки у фактичному 

матеріалі, але й у формулюваннях. План семінару дається здобувачам 

освіти (студентам) заздалегідь, але на самому семінарі питання даються в декілька 

зміненому виді. Здобувачі освіти (студенти), як на екзамені, беруть білети, 

працюють над своїм питанням, а потім об'єднуються в групи, тому що в декількох 

здобувачів освіти (студентів) подібні питання, і тепер уже йде групове 

обговорення. Керівник групи після спільного обговорення питання, викладає 

спільне рішення, члени групи доповнюють відповідь, і потім пропонується новий 

варіант формулювання питання. Але цей варіант повинен мати обґрунтування, як 

наукове, так і логічне. Така форма семінару забезпечує високу творчу активність, 

вміння обговорювати питання, відмовлятися від стереотипів, слухати і 

враховувати думку інших, приходити до загального висновку. На такому семінарі 

здобувач освіти (студент) не може бути пасивний, його може запитати викладач і 

він повинний дати відповідь від імені групи, але вміти висловити при цьому і 

свою думку. 

Найбільше поширеною формою самостійної роботи здобувача освіти 

(студента) є реферат. 

Рефератом традиційно називається вища форма письмової роботи. Цей 

самостійний твір свідчить про знання літератури з даної теми, що відбиває точку 

зору автора і вміння осмислювати проблему на підставі теоретичних знань. Таким 

чином, основою написання реферату є ретельне вивчення літературних джерел з 

даної теми, у т.ч. монографій, статей, підручників і т.д. 

Починається робота над рефератом із вибору теми. Розкрити тему 

реферату – значить дати повну, аргументовану, логічну відповідь на питання, 
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проблеми теми реферату. Для цього автору реферату необхідно дотримуватись 

плану викладу теми. Реферат, як правило, включає вступ, основну частину і 

висновок. Кожний із композиційних елементів реферату виконує важливу 

функцію. 

У вступі автор обґрунтовує вибір теми, указує на її актуальність, значення 

для навчальних і інших цілей, ступінь її розробки в літературних джерелах, а 

також ставить головну ціль написання реферату, вказує засоби і методи розкриття 

теми. 

Основна частина ділиться на розділи з конкретними назвами, у яких автор 

приводить теоретичні положення, факти, приклади, цитати, коментарі. Логічно і 

аргументовано розкриває основну думку реферату. 

У заключній частині реферату автор підводить результати роботи , робить 

висновки і, якщо це можливо і доцільно, – свої пропозиції. 

У рефераті всі теоретичні положення обов'язково повинні бути підкріплені 

відповідними аргументами, прикладами, фактами з літературних джерел. Але це 

не означає, що необхідно тільки переписати текст із літературних джерел. 

Автор реферату повинен формувати думку своїми словами, намагатися 

чітко і ясно виражати свої і чужі думки. 

Оформлення реферату. Текст розміщається на стандартних листах (А4), 

поля зверху, знизу, справа і зліва виконуються відповідно вимог і стандартів 

оформлення текстів (шрифт – Times New Roman, розмір – 14). Друкується текст 

через 1,5 інтервали. Титульний лист оформляється відповідно до зразка (див. 

додаток). Лист змісту включає план реферату, у т.ч. "Список використаної 

літератури" із вказівкою відповідних сторінок (див. додаток). "Список 

використаної літератури" розміщується на останньому листі (після розділу 

"Висновок"). Індивідуальна робота з здобувачами освіти (студентами) повинна 

бути присвячена оволодінню основами бібліографії, цитування, позначення 

пропускань у цитаті, переказу точки зору якогось автора і т.д. 

Результатом роботи над рефератом повинен стати його захист, на якому 

автор коротко розповідає про те, як він працював над рефератом, із якими 

трудностями зустрівся, як їх переборював, що повчального виявив для себе в 
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процесі роботи, відповідає на питання. 

Науково, цікаво написаний і добре оформлений реферат свідчить про 

високий рівень самостійної роботи здобувача освіти (студента). 

Як на уроці (занятті), так і вдома можна використовувати у виді самостійної 

роботи здобувачів освіти (студентів) – лабораторно-практичні роботи. 

Своєрідність цієї форми роботи полягає в тому, що існує устаткування, 

об'єктом дослідження є історичне джерело і виключається експеримент у 

буквальному значенні слова (тому що в джерелі зафіксований історичний факт). 

Але здобувач освіти (студент) може аналізувати джерело з різних точок зору, 

змінювати підхід і залучати нові джерела. 

Даний вид самостійної роботи здобувача освіти (студента) розвиває навики і 

вміння пізнавальної діяльності. 

У самостійній роботі здобувачів освіти (студентів) особливе місце займають 

консультації і додаткові заняття. Основна мета консультацій – допомогти 

здобувачам освіти (студентам) у засвоєнні і систематизації програмного 

матеріалу, поглибленні знань з предмету, ліквідації пробілів у знаннях, 

підготуватися до екзамену. Доцільно планувати як групові, так і індивідуальні 

консультації. 

Групові проводяться з найбільш складних питань програмного матеріалу. У 

залежності від мети консультації можуть бути: вступними, тематичними і 

передекзаменаційними. 

Вступна, як правило, присвячується навчанню роботи з джерелом, 

літературою, написання рефератів, доповідей, роботи в бібліотеці і т.д.; умінню 

виділити головне, скласти план, тези, простежити логіку, з'ясувати питання, 

користуватися словником. 

Тематичні консультації проводяться з важких питаннях предмета. 

Індивідуальні консультації плануються систематично, що дозволяє 

викладачу регулярно зустрічатися з здобувачами освіти (студентами) і надавати 

допомогу в самостійній роботі. 

Новий напрямок в організації самостійної роботи здобувачів освіти 

(студентів) – використання можливостей комп'ютеризації навчання. 
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Для результативності цієї роботи бажано застосовувати пакети програм:  

 навчальна;  

 демонстраційна: 

а) при поясненні нового матеріалу; 

б) при організації самостійної роботи на уроках, які узагальнюють 

матеріал; 

в) при самоконтролі отриманих знань; використання архівних 

документів. 

 спеціальні тренажери;  

 демонстраційно-контролююча;  

 контролююча. 
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III МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

З КУРСУ "КУЛЬТУРОЛОГІЯ" 

Вивчення курсу "Культурологія" є важливим чинником формування 

особистої культури здобувачів освіти (студентів). У процесі навчання в училищі 

кожен здобувач освіти (студент) повинен оволодіти достатнім рівнем 

інтелектуальної культури, культури праці, культури спілкування і поведінки та 

іншими культурними якостями, які складають внутрішню і зовнішню культуру 

особистості. Без певних культурних якостей неможлива взагалі будь-яка творча і 

продуктивна праця. 

Курс "Культурологія" дає здобувачам освіти (студентам) знання про 

походження та розвиток людської культури, її місце і роль у житті людини та 

суспільства, зокрема в тій сфері діяльності, де буде працювати майбутній 

дипломований фахівець. Набуті знання з історії та теорії культури, навички 

культурологічного мислення дають змогу створювати культурі умови для плідної 

праці за фахом, спілкуватися на високому культурному рівні, стати активним 

суб'єктом культурної діяльності у певних сферах суспільного життя і галузях 

народного господарства. 

Складовою частиною вивчення курсу "Культурологія" є самостійна 

підготовка здобувачами освіти (студентами) певних матеріалів, питань, завдань з 

кожної теми навчального курсу. Взагалі для вивчення програмного матеріалу в 

повному обсязі важливу роль грає саме самостійна робота здобувача освіти 

(студента). Слід також пам'ятати, що самостійна робота є обов'язковою та 

необхідною при підготовці до семінарських занять, для виконання контрольних 

завдань, для складання заліку з курсу навчальної дисципліни. Тому до самостійної 

роботи необхідно приступати з першого дня навчального семестру. 

Специфіка вивчення курсу "Культурологія" здобувачами освіти 

(студентами) полягає в тому, що багатий зміст історії та теорії культури 

опановується за нормативною програмою у стислий строк. Це потребує від учнів 

(студентів) великої відповідальності, самоорганізації та самоконтролю. Згідно з 

навчальними планами певна частина часу вивчення курсу – це самостійна робота 
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здобувачів освіти (студентів). Тому здобувач освіти (студент) повинен з самого 

початку ознайомитись з програмою і планами семінарських занять з курсу 

"Культурологія", наведеним списком навчальної літератури, переліком основних 

питань для заліку, тематикою контрольних робіт і рефератів. Після цього 

здобувач освіти (студент) повинен приступити до систематичної праці з 

літературою і конспектуванню кожного питання певної теми семінарського 

заняття, написанню контрольної роботи або реферату. Бажано також 

законспектувати головний зміст питань для заліку, виписати найважливіші 

терміни, поняття з історії та теорії культури і засвоїти їх смисл та значення. 

На аудиторних заняттях з курсу "Культурологія" кожен здобувач освіти 

(студент) повинен активно виявити свої знання і навички, уміння спілкуватися та 

висловлювати свою думку на високому культурному рівні. А все це стає 

можливим тільки за умови наполегливої самостійної роботи здобувача освіти 

(студента). Слід підкреслити, що самостійна робота повинна мати систематичний 

та плановий характер, а результати цієї роботи мають бути закріплені у письмовій 

формі. 

 

Планування самостійної роботи 

 

Самостійна робота потребує від здобувачів освіти (студентів) уміння 

правильно розподіляти свій час. Бюджет часу здобувача освіти (студента) 

складається з навчального часу, тобто з часу, який відводиться для навчання в 

училищі, та вільного часу, який присвячується побуту, відпочинку, спорту, 

різноманітним культурним заходам. Неправильно було б думати, що для 

самостійної підготовки до занять в училищі треба відводити певну частину 

особистого вільного часу, зашкоджуючи власному відпочинку. Для цього існує 

навчальний час. Увесь секрет полягає в тому, що навчальний час складається з 

двох частин: регламентованої та нерегламентованої. 

Регламентований навчальний час здобувача освіти (студента) – де заняття в 

стінах училища за навчальним розкладом (лекції, семінари, консультації, заліки та 

екзамени, конференції тощо). 
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Нерегламентований навчальний час здобувача освіти (студента) – це час, 

який використовується для підготовки до поточних навчальних занять в училищі, 

заліків та екзаменів, написання контрольних робіт, доповідей, рефератів. Це саме 

той час, коли кожен здобувач освіти (студент) займається самостійною 

навчальною роботою. Треба підкреслити, що цей час самостійної роботи тісно 

пов'язаний з навчальним процесом в училищі та вважається невід'ємною 

складовою частиною загального часу навчання в училищі. Це відображено в усіх 

навчальних планах. 

З цього випливають два важливі висновки. 

Висновок перший: самостійна робота – обов'язкова умова успішного 

навчання в училищі; їй відводиться певна частина навчального часу, тому не 

можна думати, що робота здобувача освіти (студента) закінчується після дзвоника 

з останнього заняття. 

Висновок другий: оскільки час самостійної роботи здобувачів освіти 

(студентів) не регламентується навчальним розкладом, слід самостійно планувати 

його. 

Планувати самостійну роботу з вивчення навчальної дисципліни слід не на 

одну годину або день, як це ще роблять деякі здобувачі освіти (студенти). Не 

можна також відкладати підготовку до семінарів або заліків на останній день. 

Щоб виконувати освітню програму успішно, здобувач освіти (студент) повинен 

виробляти в собі звичку працювати систематично і ритмічно протягом всього 

терміну навчання в училищі. 

Що допоможе здобувачам освіти (студентам) працювати чітко та 

систематично? 

По-перше, складання перспективного (на семестр) індивідуального 

календарного плану самостійної роботи та суворе його виконання. 

По-друге, режим праці га відпочинку здобувача освіти (студента). 

Планувати свою самостійну роботу – це означає використовувати 

навчальний час економно, плідно, за конкретною програмою індивідуального 

опанування навчальних матеріалів. Індивідуальний план самостійної роботи 

здобувача освіти (студента) задає певний алгоритм інтелектуальній праці, 
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допомагає зробити максимум роботи за певний час, підготуватися до обов'язкових 

занять своєчасно. План самостійної роботи можна скласти за допомогою 

спеціальної форми. 

Продуктивна розумова праця неможлива без ритму. Ритмічність праці – це 

рівномірне чергування періодів активної діяльності та відпочинку. Виробляти 

правильний ритм у своїй роботі необхідно з самого початку. 

На роботі, що виконується самостійно, треба зосередити всю свою увагу. У 

перші дні самостійної роботи зробити це буде важко, тому слід виявити свою силу 

волі, намагатися внутрішньо відректися від всього стороннього. З часом з'явиться 

корисна звичка зразу ж, без "розгойдування", включатися до роботи. Ефективне 

використання часу для самостійної роботи – запорука успішного вивчення всього 

навчального курсу. 

Форми самостійної роботи 

Першою формою самостійної роботи здобувача освіти (студента) є 

вивчення необхідної літератури. Без цього неможлива плідна праця на семінарах, 

значно ускладнюється розуміння і конспектування лекцій; без цього не вдається 

написати повноцінну контрольну роботу, доповідь, реферат і, нарешті, здати залік 

або екзамен. 

Вивчення літератури пов'язане з конспектуванням – дійовим засобом 

активізації пізнавальної діяльності. Конспект – це короткий письмовий виклад 

змісту літературного твору. Він містить основні теоретичні положення та факти. 

Щоб правильно законспектувати будь-яке літературне джерело, треба, 

насамперед, з'ясувати, його зміст. Потім уявно скласти план: вичленувати основні 

питання і перерахувати їх у логічній послідовності. Після цього слід 

сформулювати головні положення та ідеї у вигляді тез, доповнюючи їх фактами, 

яскравими прикладами. Треба також вміти роботи висновки з написаного. 

Література для вивчення навчального курсу поділяється умовно на основну 

та додаткову. Основна література є обов'язковою для вивчення. Але здобувачам 

освіти (студентам) слід мати на увазі, що для більш глибокого вивчення історії та 

теорії культури необхідно звертатися ще й до спеціальної літератури з кожної 
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окремої теми, читати оригінальні твори діячів тієї чи іншої культурної епохи. 

Другою формою самостійної роботи є підготовка до семінарських занять. 

Як свідчить педагогічний досвід, семінарське заняття тільки тоді приносить плідні 

результати та дає задоволення здобувачам освіти (студентам), коли кожен його 

учасник заздалегідь та ретельно до нього готується. А для цього треба не тільки 

вивчити рекомендовану літературу до даної теми, але й законспектувати її згідно 

з планом семінарського заняття. Необхідно також продумати всі питання теми 

семінару, звернути при цьому увагу на нові терміни, теоретичні поняття, імена 

діячів культури, назви, форму і зміст творів мистецтва і літератури. Далі слід 

продумати логічний план виступу з кожного питання, з'ясувавши їх значення для 

розвитку культури та зробивши відповідні конкретні висновки. 

Ефективність проведення семінару визначається рівнем самостійної 

підготовки здобувачів освіти (студентів). Метою семінарського заняття є 

підведення підсумків самостійного опанування здобувачами освіти (студентами) 

навчального матеріалу, літературних першоджерел, тематичних завдань, а також 

закріплення знань та умінь з курсу "Культурологія". Завданням семінарського 

заняття є навчання здобувачів освіти (студентів) публічному виступу з певної 

проблеми або питання з історії та теорії культури, вмінню логічно, змістовно, 

аргументовано, переконливо висловлювати свої думки, робити правильні 

висновки, пов'язувати історичний і теоретичний матеріал навчального курсу з 

сучасним соціокультурним життям суспільства, з особистим розвитком. 

Кожен здобувач освіти (студент) має змогу на семінарському занятті в тій 

чи іншій формі виявити свою творчу активність. Це може бути виступ (доповідь) 

з конкретного питання плану семінару; доповнення з даного питання; 

рецензування даного питання; проблемні запитання до здобувача освіти 

(студента) - доповідача; критичні зауваження та поправки: історичні довідки, 

повідомлення (інформація) щодо деяких аспектів питань теми; участь у дискусії, 

бесіді з питань теми семінару. 

Запорукою успішного виступу здобувача освіти (студента) на 

семінарському занятті є своєчасна ретельна підготовка до нього. Готуватись 

необхідно за планом семінарського заняття. Кожне питання теми слід 
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законспектувати, виділяючи та підкреслюючи при цьому головні теоретичні 

положення, факти, події, імена тощо. Слід також зробити словник до теми 

семінару. По кожному питанню теми необхідно зробити чіткі висновки. При 

конспектуванні велике значення має уміння працювати з навчальною, наукового, 

науково-популярною, публіцистичною літературою. Перш ніж що-небудь 

записати у зошит, слід чітко уявити зміст літературного тексту, вирішити, що 

саме необхідно відібрати для розкриття питань семінару, маючи на увазі 

подальший самостійний виступ. Тому конспект повинен бути результатом власної 

творчої праці, а не формальною відпискою, механічним копіюванням абзаців чи 

сторінок будь-якої книжки. 

Для цілеспрямованої роботи здобувача освіти (студента) над темою, її плани 

семінарів містять списки літератури. Але це не означає, що тільки наведена 

література може бути використаною здобувачем освіти (студентом). Необхідний 

постійний пошук і відбір літератури в бібліотеках за допомогою каталогів. 

Особливо це стосується періодичної літератури, а також нових видань книг. Як 

говориться, хто шукає, той завжди знайде! При підготовці до семінарського 

заняття творча ініціатива має дуже велике, вирішальне значення на всіх етапах 

самостійної роботи здобувача освіти (студента). 

Третьою формою самостійної роботи є написання контрольних робіт, 

доповідей, рефератів. Це потребує підбору та вивчення спеціальної літератури, 

ілюстративного матеріалу, складання плану, оволодіння науковим апаратом 

розумової праці, уміння грамотно, на певному теоретичному рівні та 

аргументовано висвітлити вибрану тему в письмовому вигляді, правильно 

оформити письмову працю. 

Четвертою формою самостійної роботи є підготовка до заліку. Ця форма 

роботи пов'язана з попередніми, про які йшла мова. Підготовка до заліку буде 

ефективною тільки тоді, коли здобувач освіти (студент) систематично, протягом 

усього семестру вивчав та конспектував рекомендовану літературу, готувався до 

семінарських занять тощо. 

Залік є однією з форм підсумкової перевірки та оцінки знань і умінь 

здобувачів освіти (студентів) в обсязі навчального матеріалу, який визначається 
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програмою курсу. Залік враховує результати виконання здобувачами освіти 

(студентами) контрольних робіт, виступів та відповідей на семінарських заняттях, 

написання рефератів, наукових доповідей тощо. Залік проходить у вигляді 

співбесіди та відповідей здобувача освіти (студента) на запитання викладача. 

Знання здобувача освіти (студента) оцінюються за дванадцятибальною шкалою. 

Самостійна підготовка до заліку – це, насамперед, повторення та 

закріплення матеріалу, що вивчався, за допомогою спеціальних контрольних 

питань. Це також з'ясування незрозумілих питань або питань, на які здобувач 

освіти (студент) не звернув раніше уваги. Самостійна підготовка до заліку сприяє 

твердому засвоєнню та запам'ятовуванню програмного матеріалу. 
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Навчально-методична література, з якої слід починати самостійну роботу 

Основою вивчення курсу з історії та теорії культури є навчально-методична 

література, яка за своїм змістом відповідає тематиці дисципліни та дає чітке 

уявлення про структуру всього курсу, конкретні питання кожної теми, форми та 

методи освітнього процесу. 

Список літератури, який тут надається, містить саме такі навчально-

методичні посібники, які, до речі, здобувач освіти (студент) може отримати в 

бібліотеці училища. 

1. Методичні рекомендації з курсу "Українська та зарубіжна культура": 

Словник історико-культурних понять/Автор-укладач В.В. Маслов. – К.:  

Київ.дсрж.торг.-екон.ун-т, 1994. 

2. Програма курсу "Культурологія". 

3. Робоча програма курсу "Культурологія". 

4. Тести, контрольні запитання, навчальні завдання з курсу "Культурологія" 

для здобувачів освіти (студентів). 

5. "Філософське розуміння культури". Методичні рекомендації щодо 

вивчення спецкурсу для здобувачів освіти (студентів) денної форми 

навчання /Автор-укладач В.В. Маслов. - К.: Київ.держ.торг.-екоп.ун-т, 

1997. 

Дана навчально-методична література є необхідною для планування та 

організації самостійної роботи здобувачів освіти (студентів), для систематичного 

та плідного вивчення курсу. Тому кожному здобувачу освіти (студенту) слід 

постійно керуватися цією літературою. 

Науково грамотний, цікаво написаний і гарно оформлений реферат свідчить 

про високий культурний рівень самостійної роботи здобувача освіти (студента). 
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Виконання контрольної роботи 

Письмова контрольна робота є однією з форм самостійної роботи 

здобувачів освіти (студентів) по вивченню окремих тем і питань навчального 

курсу. Вона є також важливим засобом перевірки знань здобувачів освіти 

(студентів) і може використовуватися при поточному та підсумковому контролі 

навчальної діяльності здобувачів освіти (студентів). 

Контрольна робота організується викладачем на групових заняттях за 

розкладом. Викладач визначає варіанти і тематику контрольної роботи і дає 

завдання конкретним здобувачам освіти (студентам). При написанні контрольної 

роботи здобувачам освіти (студентам) забороняється користуватися 

підручниками, навчальними посібниками тощо. Здобувач освіти (студент) 

повинен спиратися на заздалегідь вивчений і опанований матеріал. На контрольні 

запитання треба дати ясні, чіткі відповіді, які розкривають сутність даних питань 

на базі теоретичних і фактичних знань. 

Виконання контрольної роботи на потрібному рівні – обов'язкова умова 

складання заліку з навчальної дисципліни "Культурологія". 

До речі, якісна за змістом і бездоганна за формою письмова контрольна 

робота здобувача освіти (студента) є своєрідною візитною карткою її виконавця. 

Перевіряючи контрольну роботу, викладач може не тільки оцінити її щодо 

ступеня розкриття теми, в може також зробити перші висновки щодо особистісної 

культури здобувача освіти (студента). 
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ВИСНОВОК 

Складовою частиною вивчення будь-якого курсу є самостійна підготовка 

здобувачами освіти (студентами) певних матеріалів, питань, завдань. В цілому для 

вивчення програмного матеріалу в повному обсязі важливу роль відіграє саме 

самостійна робота здобувача освіти (студента). Також, самостійна робота є 

обов'язковою і необхідною при підготовці до семінарських занять, для виконання 

контрольних завдань і практичних робіт, при підготовці до заліків і екзаменів. 

Тому, до самостійної роботи необхідно приступати з перших днів навчального 

семестру. 

Тому що самостійна робоча здобувачів освіти (студентів) не 

регламентується освітнім розкладом, необхідно її планувати. Самостійна робота 

жадає від здобувачів освіти (студентів) уміння правильно розподілити свій час. 

Навчальний час здобувача освіти (студента) складається з двох частин: 

регламентованого і не регламентованого. 

Регламентований навчальний час здобувача освіти (студента) – це заняття 

в стінах освітнього закладу по навчальному розкладу (лекції, семінари, 

консультації, заліки, екзамени, конференції і т.д.). 

Не регламентований навчальний час здобувача освіти (студента) – це час, 

що використовується для підготовки до поточних навчальних занять, заліків і 

екзаменів, написання курсових робіт(проектів), рефератів, доповідей, виконання 

практичних і графічних робіт і т.д. 

Час самостійної роботи тісно пов'язаний з освітнім процесом і рахується 

невід'ємною складовою частиною загального часу навчання в училищі. 

Навчання не може бути повноцінним без регулярної й об'єктивної 

інформації про те, як засвоюється здобувачами освіти (студентами) матеріал, як 

вони застосовують отримані знання для вирішення практичних завдань. Завдяки 

контролю між викладачем і здобувачем освіти (студентом) встановлюється 

"зворотний зв'язок", що дозволяє оцінювати динаміку засвоєння навчального 

матеріалу, дійсний рівень володіння системою знань, вмінь і навиків, і на основі 

їхнього аналізу вносити відповідні корективи в організацію освітнього процесу. 
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Правильно здійснюючи контроль, викладач має можливість постійно спонукати 

здобувачів освіти (студентів) до удосконалювання своїх знань і вмінь, до розвитку 

потреби в самоконтролі. 

Кінцевою метою організації самостійної роботи здобувачів освіти 

(студентів) є зміна її мотивації: здійснення переходу від зовнішнього стимулу до 

внутрішньої потреби. 
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Додаток № 1 

 

 

ПЛАН САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ: 

"Найдавніші часи в історії України" 

 

Мета: визначити періодизацію найдавніших часів історії України, визначити 

особливості розвитку історії України найдавніших часів. 

 

Знати: Періодизація найдавніших часів історії України; загальна 

характеристика періодів розвитку найдавніших часів історії України; 

основні ознаки періодів найдавнішої історії України; умови життя 

кіммерійців; скіфів, антів; причини та історію виникнення Античних 

міст-держав Північного Причорномор'я; причини зникнення скіфо- 

сарматських племен і народів у Північному Причорномор'ї. 

 

Вміти: Визначити особливі риси розвитку історії України найдавніших часів; 

знаходити відмінні риси між періодами історії найдавніших часів; по 

характерним ознакам виявити період розвитку України найдавніших 

часів. 

 

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТЕМИ: 

 

1. Першооснова людського життя на території сучасної України. 

2. Палеоліт. Неоліт. Родоплемінний лад та його особливості. 

3. Трипільська культура. 

4. Мідь, бронза, залізо. 

5. Кіммерійці, Скіфи, Сармати. 

6. Античні міста - колонії. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

 

Самостійно вивчаючи запропоновану тему здобувач освіти (студент) в 

першу чергу повинен засвоїти такі основні положення: 

по-перше: найдавніші часи в історії України поділяються на віки, 

відповідно до рівня і вміння виготовляти знаряддя праці: кам'яний, мідно-

кам'яний, бронзовий, залізний. У свою чергу кам'яний вік поділяється на 

періоди: палеоліт, мезоліт, неоліт; 

по-друге: Бронзовий вік в Україні – завершальна стадія 

первіснообщинного ладу, який пройшов тривалий шлях розвитку від первісної 
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общини до військово - племенних об'єднань. У цьому визріли усі передумови 

для виникнення станово-класових відносин; 

по-третє: кінець шостого століття до нашої ери-друге століття нашої ери 

у причорноморських стопах проживали скіфи пізніше сармати; 

по-четверте: величезну роль в історії України відіграли Античні міста-

держави північного Причорномор'я. Як органічна частина античної цивілізації, 

вони жили і розвивались у тісній взаємодії з місцевим причорноморським 

населенням. 

 

ПИТАННЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

1. Назвіть археологічні періоди первісного суспільства у межах території 

нинішньої України. 

2. Дайте загальну характеристику кожному археологічному періоду. 

3. Особливості трипільської культури. 

4. Хто такі скіфи та сармати? 

5. Що ви знаєте про Античні міста-держави північного Причорномор'я 

України? 

 

 

ЛІТЕРАТУРА: 

 

1. Субтельний. Україна. Історія. 

2. Грушевський М.С. Очерки історії українського народу II изд. К.1991. 

3. Історія України. Курс лекцій, Т. 1,2 К., 1991 

4. Історія України під авт. Ю.Зайцева Львів, 1996 

5. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби і перших 

цивілізацій до становлення індустріального суспільства, за ред. 

Лановика Б.Д. К. 1994 6. Малий словник історії України. К.: 1997. 
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Додаток № 2 

 

 

 

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕФЕРАТІВ 

І КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Глибинна знання історичного та теоретичного 

матеріалу в межах вибраної теми 

 

1 

Логічна послідовність, аргументованість, 

конкретність у викладенні питань теми 

 

2 

Обсяг літератури, зо використовується та 

ступінь її критичного аналізу 

 

3 

Уміння пов'язувати теоретичні положення з 

історичними фактами та сучасною практикою 

 

4 

 

Уміння робити науково-обгрунтовані висновки 
 

5 

Самостійність мислення та елементи наукової 

творчості 

 

6 

Науково грамотно написаний текст і акуратно 

красиво оформлені матеріали 

 

7 
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Додаток № 3 

 

ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

(зразок) 

Дата Години Місце роботи 
Що, з якою метою 

прочитати 

Що, з якою 

метою 

законспектувати 

Відмітка 

про 

виконання 
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Додаток № 4 

 

 

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

 

О С Н О В Н А  

Д О П О М І Ж Н А  

С А М О С Т І Й Н А  Р О Б О Т А  

НАВЧАЛЬНО- 

МЕТОДИЧНІ 

ПОСІБНИКИ 

 

ПІДРУЧНИКИ 

ЛІТЕРАТУРНІ 

ПЕРШО- 

ДЖЕРЕЛА 

 

СЛОВНИКИ 

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЇ 

 

АЛЬБОМИ 
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Додаток № 5 
 

Оформлення титульної сторінки реферату 

(зразок) 
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 17 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ф Е Р А Т  
 

з предмету: "____________________________________" 
(предмет) 

 

на тему: 

"_______________________________________________ 
 

______________________________________________" 
 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав здобувач освіти (студент) _____ курсу групи ______  

спеціальності ____________________________________ 

__________________________________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 н.р. 
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Додаток № 6 
 

Оформлення змісту реферату 

(зразок) 
 

 

ЗМІСТ 

 

Вступ                                                                                                                       2 

 

Розділ I        ____________________________________________               № стор. 
                                                                                   (назва розділу) 

 

Розділ II       ____________________________________________              № стор. 
                                                                                   (назва розділу) 

 

Розділ III      ____________________________________________              № стор. 
                                                                                   (назва розділу) 

 

Висновок                                                                                                           № стор. 

 

Список використаної літератури                                                                    № стор. 
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Додаток № 7 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА ТА 

ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ 

 

 

ЛЕКЦІЯ 

 

СЕМІНАР 

 

КОНТРОЛЬНА 

РОБОТА 

 

ЗАЛІК 

Підготовка. 

Конспектування 

Підготовка. 

Виступ 

Підготовка. 

Виконання 

Підготовка. 

Складання 

 

Читання 

Ведення, поточний 

контроль успішності 

Перевірка знань за 

темами курсу 

Оцінка знань та умінь 

за повним курсом 

Індивідуальний план 

Навчальний план  

С 

А 

М 

О 

С 

Т 

І 

Й 

Н 

А 

 

 

Р 

О 

Б 

О 

Т 

А 

 

 

 

С 

Т 

У 

Д 

Е 

Н 

Т 

А 

 

 

 

 

 

 

Р 

О 

Б 

О 

Т 

А 

 

 

 

В 

И 

К 

Л 

А 

Д 

А 

Ч 

А 
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Додаток № 8 

 

ФОРМИ ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

"КУЛЬТУРОЛОГІЯ" 

ЛЕКЦІЯ 

Дає наукові основи знань, знайомить з важливими 

теоретичними і фактичними матеріалами, виділяє 

головні проблеми та і питання щодо тематичного 

змісту курсу 

СЕМІНАР 

Розширює, поглиблює, закріплює знання. 

Активізує мислення, формує ораторські навички. 

Сприяє перетворенню знань у переконання 

КОНСУЛЬТАЦІЯ 

Допомагає з'ясувати незрозумілі питання, міцно 

засвоїти найбільш складні теоретичні положення, 

якомога краще підготуватися до занять та заліку 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Підвищує загальноосвітній та культурний рівень 

особистості. Формує павички роботи з 

літературними джерелами. Розвиває творче 

мислення. Сприяє плідному вивченню навчальної 

дисципліни 

НАУКОВИЙ ГУРТОК 

Формує навички науково-дослідної роботи. 

Поглиблює знання та вчить використовувати їх у 

практичній діяльності. Пробуджує інтерес до 

вивчення культурологічних проблем сучасного 

життя суспільства 

ЕКСКУРСІЯ 

Створює наочне уявлення про конкретні історико-

культурні епохи, діяльність видатних митців 

культури, досягнення матеріальної та духовної 

культури своєї та інших країн. Сприяє 

встановленню зв'язку між теоретичними знаннями 

та життям 

ЗАЛІК 

Стимулює освітній процес. Сприяє повторенню, 

уточненню та закріпленню знань. Розвиває уміння 

правильно формулювати думки та грамотно їх 

висловлювати 
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