
Завдання для самостійного опрацювання 

з дисципліни «Основи консультування»  

 

Види та форми самостійної 

роботи студентів 
Форми контролю та звітності 

І. Підготовка до поточних аудиторних занять 

1.1. Вивчення основної  та додаткової 

літератури, текстів лекцій тощо 

1.1. Активна участь в різних видах 

аудиторних занять 

1.2. Виконання домашніх завдань 
1.2. Перевірка правильності виконання 

завдань 

1.3. Підготовка до семінарських 

(практичних, лабораторних) занять 

1.3. Активна участь в семінарських 

(практичних, лабораторних) заняттях 

1.4. Підготовка до контрольних робіт, 

міні-к/р та інших форм поточного 

контролю 

1.4. Написання контрольної роботи тощо 

ІІ. Пошуково-аналітична робота 

2.1. Пошук та огляд літературних джерел 

за заданою проблематикою 

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під 

час аудиторних занять 

2.2. Написання реферату (доповіді) за 

заданою проблематикою 

2.2. Обговорення (захист) матеріалів 

реферату (доповіді) під час 

аудиторних занять або перевірка 

роботи викладачем 

2.3. Аналітичний розгляд наукової 

публікації 

2.3. Обговорення результатів проведеної 

роботи під час аудиторних занять 

2.4. Аналіз конкретної педагогічної, 

складної життєвої ситуації та 

підготовка аналітичної записки 

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, 

участь у діловій грі 

2.5. Практикум з навчальної дисципліни з 

використанням програмного 

забезпечення 

2.5. Перевірка правильності виконання 

завдань 

2.6. Підготовка презентації 2.6. Захист презентації 

2.7. Підготовка кваліфікаційної роботи 2.7. Захист кваліфікаційної роботи 

ІІІ. Наукова робота 

3.1. Участь в наукових студентських 

конференціях і семінарах 

3.1. Апробація результатів наукових 

досліджень на наукових студентських 

конференціях і семінарах 

3.2. Підготовка наукових публікацій 

3.2. Обговорення з викладачем 

підготовлених матеріалів, подача до 

друку результатів наукових 

досліджень 

3.3. Виконання завдань в рамках 

дослідницьких проектів кафедри 

педагогіки та загальної психології 

3.3. Використання результатів наукових 

досліджень в звіті з НДР, підготовка 

робіт на конкурс студентських 

наукових робіт 

 

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним  



планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на 

підсумковий контроль поряд із навчальним матеріалом, який опрацьовувався в 

ході проведення навчальних занять: 

 законспектувати основні відомості про становлення консультування ї 

(___ балів); 

 законспектувати структурну консультативного процесу(___ балів); 

 законспектувати етапи становлення консультування (___ балів); 

 законспектувати розвиток філософських та наукових поглядів на 

консультування (___ балів); 

 створити тематичний тест досягнень з дисципліни (___ балів); 

 виконання творчого завдання (____ балів); 

 створити презентацію за обраною темою (___ балів); 

 написати реферат за обраною темою (___ балів); 

 виконання творчого завдання (___ балів). 

Загальна оцінка (бали): ____ балів. 

Оцінки (бали), отримані студентами за виконання різних видів самос-

тійної роботи, проставляються в журналі обліку успішності академічної групи 

та входять до складу суми балів, що студент отримує за опанування відпо-

відного кредиту. 


