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Загальні положення щодо організації самостійної роботи студентів. 

Самостійна робота студентів є важливим інструментом у засвоєнні навчального 

матеріалу поза часом, що встановлюється для вивчення обов'язкових навчальних 

дисциплін. На рівні університету вона регламентується «Положенням про організацію 

освітнього процесу у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна». 

Навчальний час, відведений на самостійну роботу студента денної та заочної 

форми навчання, регламентується навчальними планами та робочими навчальними 

планами. Зміст самостійної роботи визначається робочою програмою навчальної 

дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками науково-

педагогічного працівника.  

Окрім якісної професійної підготовки, яку Університет зобов’язаний 

забезпечувати, під час навчання студенти мають набути не тільки фахових 

компетентностей, але й розвинути т. зв. навички 21-го століття, які передбачають 

здатність ефективно організовувати свій час та критично мислити, а отже самостійно 

відбирати релевантний матеріал та формувати власну думку стосовно того, наскільки 

об’єктивним та обґрунтованим є те чи інше джерело.  

Самостійна робота передбачає опрацювання теоретичного матеріалу, виконання 

індивідуальних завдань, науково-дослідну роботу, що спрямовані на поглиблення 

знань та навичок, що отримуються під час аудиторної роботи. При цьому з одного боку 

студенти повинні мати можливість самостійно проконтролювати результати навчання, 

для чого їм рекомендується відповідна наукова та професійна монографічна і 

періодична література. З іншого, виконання завдань для самостійної роботи підвищує 

відповідальність студентів за якість власної професійної підготовки.  

Контроль засвоєння навчального матеріалу дисципліни, віднесеного на 

самостійну роботу, є обов’язковим. Форми контролю визначаються робочою 

програмою навчальної дисципліни і можуть включати виконання контрольних робіт, 

включених до навчального плану, курсових робіт, індивідуальних завдань, тестів, 

рефератів, винесення самостійно засвоєного матеріалу на підсумковий семестровий 

контроль (разом з матеріалом, що вивчався при проведенні аудиторних навчальних 

занять) тощо.  

Зміст та організація самостійної роботи студентів за навчальною 

дисципліною «Основи анотування та реферування перекладів». Відповідно до 

навчального плану, загальний обсяг навчальної дисципліни – 4 кредити, тобто 

120 годин. Обсяг самостійної роботи  на денному відділенні – 92 години, на заочному 

відділенні – 110 годин.  

 

Завдання для самостійної роботи 

 

Назва теми Кількість годин Форма контролю 

Денна форма Заочна 

форма 

Підготовка до лекцій, 

виконання практичних 

завдань, робота з конспектом 

та теоретичною літературою 

92 110 Винесено на 

підсумковий 

контроль 

 

  



Вимоги до студентів: 

 

Студенти працюють з теоретичними джерелами для глибшого розуміння методів 

аналітико-синтетичної обробки текстів, та на вужчому рівні анотування та 

реферування. Вони також знайомляться зі зразками анотацій та реферативних текстів, 

щоб усвідомити відмінності між ними в українській та англійській мовах. Самостійна 

робота студентів також передбачає написання та переклад анотацій та рефератів для 

розвитку їх аналітичних здібностей, навичок компресії та перефразування. 
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