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Метою самостійної роботи є вироблення навичок опрацювання нормативно-
правових актів, спеціальної літератури та інших матеріалів, необхідних для 
належного засвоєння предмета навчальної дисципліни, а також для розвитку сталих 
умінь до самостійного вивчення і викладання одержаної інформації. 

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального 
матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять, без участі викладача. 
Лише у ході самостійної роботи студент має можливість розвинути пізнавальні та 
виконавчі здібності, пам'ять, самостійне мислення, наполегливість і, головне, 
виробити вміння самостійного здобуття знань. 

Під час самостійної роботи краще за все проявляються індивідуальні 
особливості студента, його здібності та нахили. 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних 
засобів, необхідних для вивчення навчальної дисципліни чи окремої теми: 
підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій 
викладача тощо. Серед них значне місце посідає саме методичні матеріали, завдання 
та вказівки викладача, а також рекомендована спеціальна література та нормативно-
правові акти. 

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може 
виконуватися у бібліотеці, навчальному кабінеті або комп'ютерному класі 
навчального закладу, а також у домашніх умовах. 

Самостійна робота носить індивідуальний характер, однак можливе й 
колективне осмислення та вивчення навчального матеріалу. Однією з таких форм є 
проведення самостійної роботи студентів під керівництвом викладача, яке 
проводиться відповідно до розкладу навчальних занять, з метою підвищення рівня 
підготовки студентів, ознайомлення їх з нормативно-правовими актами та 
отримання необхідної допомоги з боку викладача щодо теоретичних положень 
окремих галузей законодавства чи аспектів їх практичного застосування. 

Перевірка виконання самостійної роботи проводиться викладачем на 
семінарських заняттях, а також виноситься на підсумковий контроль поряд з 
навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних 
навчальних занять. 
 


