




1. Опис навчальної дисципліни «Університетські студії»  

макромодуль «Я-Студент» 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 
навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни 

дисципліна, яка забезпечує 
формування загальних 

компетентностей обов’язкової 
частини НП 

- 

Мова викладання, навчання та 
оцінювання 

українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 1 / 30 

Курс І - 

Семестр І - 

Кількість змістових модулів з 
розподілом: 1 

Обсяг кредитів 1 - 

Обсяг годин, в тому числі: 30 - 

Аудиторні 14 - 

Модульний контроль 2 - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 14 - 

Форма семестрового контролю 

Вид контролю навчальної 
міждисциплінарної програми 

«Університетські студії» 

Залік 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета – допомоги студентам-першокурсникам швидше увійти в нове для 
них навчальне середовище, подолати організаційні труднощі першого року на-

вчання, розкрити свої найкращі якості.  
 

Завдання: 
- Узагальнити та розширити знання студентів про навчальне середовище вищої 

школи. 
- Визначити основні особливостей кредитно-модульної системи навчання. 
- Дати цілісне уявлення про становлення Болонського процесу. 
- Навчити вільно орієнтуватися в методах і прийомах роботи з інформацією. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 

- основні етапи становлення вищої освіти в Україні та світі;  
- особливості Болонського процесу; 
- основні відомості про кредитно-модульну систему навчання; 
- про основні події у житті та творчості Б.Д. Грінченка;  

вміти: 
- орієнтуватися в структурі університету;  
- користуватися системою оцінювання ЕСТS; 

- орієнтуватися в інформаційному просторі університету; 
- застосовувати на практиці вміння аудиювання та конспектування. 

 

Діяльність студентів у Центрі критичного мислення спрямована на: 
формування 

 

І. Вправність мислення 

ІІ. Розвиненість рефлексії 
ІІІ. Інтелектуальна комунікація 

ІV. Мовно-текстологічна здатність 

 

3. Результати навчання за дисципліною  
 

Згідно матриці забезпечення програмних результатів навчання 
відповідними компонентами освітньої програми передбачено зв’язок між 
навчальною дисципліною «Університетські студії. Я-студент» та:  

 Загальною компетентністю - Орієнтація на високий результат (особиста 
ціннісно-вольова налаштованість). Здатність формувати конкретні плани, 
правильно розставляти пріоритети, формувати стратегії досягнення цілей; 
навички раціональної організації власної діяльності та ефективного 
використання часу; розуміння необхідності відповідального ставлення до 
роботи, чіткого і своєчасного виконання обов’язків 



 Фаховою компетентністю - Філософський кругозір (філософська обізнаність). 
Здатність розуміти та інтерпретувати знання в сфері філософії; знання про 
еволюцію основних філософських ідей та проблем, орієнтація в напрямах і 
тенденціях сучасного філософського дискурсу, їх зв’язку з попередньою 
інтелектуальною історією; знання змісту головних, визначних філософських 
творів, уявлення про специфіку філософської термінології. 

 

Після опанування курсу студенти мають:  

 Мати уявлення про структуру філософського знання, розмаїття та 
особливості філософських дисциплін, визначати їх роль в обґрунтуванні та 
розвиткові мислення і пізнання світу; знати зміст 15 головних, визначальних 
філософських творів та ідей, специфіку філософської термінології; володіти 
знаннями про засади та еволюцію наукового пізнання для аналізу його 
специфічних рис та закономірностей. 

 Мати здатність показати обізнаність щодо методів застосування 
комп’ютерної техніки у своїй професійній діяльності, використовувати 
сучасні комп’ютерні програми у навчальному процесі; застосовувати 
інноваційні підходи при вирішенні проблем у галузі філософії та 
гуманітаристики. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назви змістових модулів і тем 
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Розподіл годин між видами 
робіт 
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Змістовий модуль. Мій університет. Особливості навчального процесу 

Тема 1. Мій університет 2 
2 2 

- - - 2 

Тема 2. Я – студент-грінченківець 5 - - - 1 

Тема 3. Кредитно-модульна система 2 
2 2 

- - - 2 

Тема 4. Організація навчання 7 - - - 2 

Тема 5. Інформаційне середовище університету 5 
2 

2 

- - - 3 

Тема 6. Особливості роботи в команді 2 - - - 2 

Тема 7. Саморозвиток та самовдосконалення 
студентів 

7 2 - - - 2 

Модульний контроль 2 

Підготовка та проходження контрольних заходів - - - - - - - 

Усього 30 8 6 - - - 14 

 
Тематичний план для заочної форми навчання не передбачено НП 



5. Програма навчальної дисципліни 

 

Лекція 1. Тема 1. Мій університет 

Етапи становлення ідеї університету: виникнення перших шкіл у древніх 
Шумері, Індії та Китаї, діяльність давньогрецьких мислителів. Перша 
філософська школа в Афінах, Академія Платона, Лікей Аристотеля, Мусейон 
Птоломея. Походження слова «університет», поява Болонського університету — 

першого у Європі, вихідець з України Юрія Дрогобича — ректор цього 
університету, заснування університетів на теренах України. Витоки і шляхи 
розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка, діяльність за 140 
років: Київські вчительські курси, курси Київського навчального округу, Вищі 
трирічні педагогічні курси імені Б.Д. Грінченка, Київський міський інститут 
удосконалення вчителів, Київський міжрегіональний інститут удосконалення 
вчителів імені Б.Д. Грінченка, Київський міський педагогічний університет імені 
Б.Д. Грінченка, Київський університет імені Бориса Грінченка. Символи 
Університету: прапор Університету, гімн Університету Хронологія основних 
подій історії Університету. Життєвий і творчий шлях Бориса Дмитровича 
Грінченка - письменника (поета, прозаїка, драматурга, перекладача), 
лексикографа, етнографа-фольклориста, громадського діяча. 

 

Тема 2.  Я – студент-грінченківець 

Соціальний статус студента, особливості студентської діяльності, його 
самооцінка, професійне самовизначення, засоби її оптимізації, система цінностей 
сучасного студента. Права та обов’язки студентів-грінченківців, Кодекс студента 
Університету. Студентську групу як різновид соціально організованої групи 
людей, етапи її становлення, особливості поведінки членів студентської групи. 

Рекомендована література:  
Основна – 1-3 

Додаткова – 3,7,23,28,33,40,53,57,62,66 

 

Лекція 2. Тема 3.  Кредитно-модульна система 

Суть та особливості Болонського процесу, Європейської кредитно-транс-

ферної та акумулюючої системи. Кредитно-модульна система організації 
навчального процесу, форми організації навчального процесу та контроль 
успішності в Університеті. Основні терміни, що стосуються такої організації: 
кредит, навчальний план, навчальна програма, змістовий модуль, індивідуальний 
навчальний план студента, лекція, заняття (семінарське, практичне, 
лабораторне), індивідуальна робота студента, індивідуальне навчально-

дослідницьке завдання, дипломна, магістерська роботи, модульно-рейтингова 
система оцінювання знань. 
 

Тема 4. Організація навчання 

Методи і прийоми роботи з інформацією, що допоможуть студентам 
протягом перших місяців навчання адаптуватися до навчального процесу в 
Університеті, і стануть затребуваними у подальшій науковій та професійній 
діяльності. Корисні поради щодо формування навичок слухання (аудіювання), 



читання, конспектування та вмінь робити інші тематичні виписки. Форми й види 
усного та писемного мовлення: доповідь, виступ, дискусія, диспут, есе, реферат, 
ситуація спілкування, монолог, діалог, полілог, виступ, промова, читання 
(ознайомлювальне, вивчальне, вибіркове) особливості їх підготовки, структури, 
оформлення. Зразки оформлення списку джерел.  

Рекомендована література:  
Основна – 1-3 

Додаткова – 2,6,9,13,17,19,24,28,29,30,34,36,38,41,47,49,55,56,59,62,64,66,69 

 

Лекція 3. Тема 5. Інформаційне середовище університету 

Поняття: інформаційне суспільство, інформатизація, Смарт-освіта, Смарт-

університет. Навички ХХІ століття, якими має володіти успішний студент. 
Електронне освітнє середовище університету; електронні освітні ресурси 
Університету: портал, електронний каталог, корпоративна е-пошта, платформа 
електронного навчання та електронного тестування, інституційний репозиторій, 
Вікі-портал, наукові електронні видання, систему антиплагіат тощо. 
 

Тема 6. Особливості роботи в команді 
Командна – взаємодія, яка містить потужний творчий і навчальний 

потенціал. Основні показники ефективної командної взаємодії, процес 
формування команди та особливості роботи в ній, проблемна ситуація, групове 
рішення, проектне завдання, лідер, переваги прийняття групових рішень. 
Корпоративна культура. 
 

Тема 7. Саморозвиток та самовдосконалення студентів 

Постановка та досягнення життєвих цілей, формування нових корисних 
звичок, що допоможуть досягти успіхів у майбутній професійній діяльності. 
Значення особистісного та професійного самовизначення, саморозвитку та 
самоменеджменту на шляху до успіху в житті. Життєві цілі, професійний 

розвиток, модель професіонала, особистісне та професійне самовизначення, 
самооцінка, саморозвиток, самоорганізація, успіх, термінова справа, організація 
часу, контроль власних потреб. 

Рекомендована література:  
Основна – 1-3 

Додаткова – 3,5,7,9,10,13,16,19,23,25,28,35,37,39,49,51,53-57,60,63,66,67 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів  
 

 

 

№ 
з/п 

 

 

 

Вид діяльності студента 
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1 Відвідування лекцій 1 4 4 



2 Відвідування семінарських занять 1 - - 

3 Виконання завдань для самостійної роботи  2 10 20 

4 Робота на практичних (семінарських) заняттях  10 3 30 

5 Виконання модульної контрольної роботи 25 1 25 

6 Виконання ІНДЗ 30 

не 
передбаче-

но НП 

Всього - - 79 

Максимальна кількість балів: 79 

Розрахунок коефіцієнта: Фактична кількість 
балів, отриманих 

студентом за видами 
поточного контролю 

100/79 

 

6.2  Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
Різновидами самостійної роботи є:  

 вивчення лекційного матеріалу;  
 самостійне опрацювання за відповідними темами окремих питань з 

навчальної дисципліни;  
 робота з рекомендованою основною і додатковою літературою;  
 підготовка доповідей, підготовка до обговорень за відповідними темами на 

семінарських заняттях;  
 підготовка творчих робіт (есе, виступу на конференції та ін.);  
 систематизація теоретичних та практичних знань перед модульними 

контрольними роботами та заліком.  
Контроль виконання самостійної роботи відбувається при обговореннях на 

семінарах, при написанні модульних контрольних робіт, ПМК. 
 

№ 

з/п Назва теми 

Кіль-

кість 

годин 

Бали 

1 Юрій Дрогобич та його діяльність   1 2 

2 Самостійна робота як форма навчання 2 2 

3 Студентське самоврядування в Інституті суспільства 1 2 

4 Заохочення за досягнення студентів в університеті  2 2 

5 Просвітницька діяльність Б.Д. Грінченка 1 2 

5 Метапошукові та пошукові системи 1 2 

7 Пошук наукової та спеціальної інформації 2 2 

8 Портал університету 2 2 

9 Порівняння командної та індивідуальної роботи 1 2 

10 Постановка життєвої мети та шляхи її досягнення 1 2 

 Разом  14 20 

 

 



6.3  Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-

рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 
звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 
оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових 
балів до 100. 

Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу 
студента на семінарських заняттях, за виконання індивідуальних самостійних 
завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних 
робіт здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих 
завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 
методи: 

а) Методи усного контролю: робота в малих групах, інтерактивні 
презентації, індивідуальний контроль, брифінг, дискусія, розгляд 
проблемних питань, фронтальне (комбіноване) усне опитування, 
колоквіум, ігрові ситуації, контрольна співбесіда з проблеми модуля, 
тренінг, підбір власної бібліотеки, складання тез. 

б) Методи письмового контролю: вхідні тести, соціопедагогічний практикум, 
контрольна робота, розробка графіків, таблиць, схем, діаграм, презентація 
соціального проекту, міні-диктант з визначення термінів, контрольна 
робота, творчі (дослідницькі) завдання, підготовка письмових відповідей 
на проблемні питання. 

в) Комп’ютерного (дистанційного) контролю: мережеве навчання, 
консультаційного форуму, практичних робіт в асинхронному режимі, 
навчального проекту (моделювання політичного процесу чи явища) в 
синхронному режимі, хмарні технології, заняття з представленням  знань 
та умінь моделі кореспондентського навчання, проект з залученням 
SMART- технологій. 

г) Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз.  

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни 
(п. 7), де зазначено види контролю і кількість балів за видами. Систему 
рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у 
національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у таблицях.  
 

 

 

 

 

 



 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 

 

№  Вид діяльності Кількість балів 

1 Усна відповідь на семінарському занятті/ 
письмова відповідь на практичному занятті 

0-10 (разом 0-40) 

 Відвідування на лекції 0-3 (разом 0-3) 

2 МК 0-25 (разом 0-25) 

3 Самостійна  робота 0-5 (разом 0-20 ) 

5 Підсумковий бал 0-88 

6 Коефіцієнт 0,88 

 

6.4  Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання не 
передбачено НП 

6.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю не передбачено 
НП 

 

6.6  Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка Кількість балів 

зараховано /А 100-90 

зараховано /B 

зараховано /C 

82-98 

75-81 

зараховано /D 

зараховано /E 

69-74 

60-68 

незараховано /FX 

незараховано /F 

34-59 

0-34 

 

7. Навчально-методична картка дисципліни  
 

Разом: 30 год. З них: лекції – 8 год.; семінарські заняття - 6 год.; поточні 
консультації – 2 год.; самостійна робота – 14 год.; модульна МКР – 2 год. 

 

Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ 
Модулі 
(назви, 
бали) 

Змістовий модуль 

Мій університет. Особливості навчання студентів 

 

К-ть балів 
за модуль 

79 балів 

Лекції  
(теми, 
бали) 

Лекція 1 

Студент 
Київського 

Лекція 2 

Кредитно-

модульна 

Лекція 3 

Особливості 
навчання 

Лекція 4 

Саморозвиток 
та 



університету 
імені Бориса 

Грінченка 

(1 бал) 

система 
навчання 

(1 бал) 

студентів в 
університеті ім. 

Бориса 
Грінченка 

(1 бал) 

самовдоскона
лення 

студентів 

(1 бал) 

Семінарсь
кі заняття 

(теми, 
бали) 

 Студент 
Київського 

університету 
імені Бориса 

Грінченка 

(10 балів) 

Кредитно-

модульна 
система 

навчання 

(10 балів) 

Інформаційне середовище 
університету 

Саморозвиток та 
самовдосконалення студентів 

(10 балів) 
 

Самостійн
а робота 
(бали) 

20 балів 

(тематика самостійної роботи наведена в п.7) 
 

Види 
поточного 
контролю 

(вид, 
бали) 

МКР 1 

(25 балів) 

Підсумков
ий 

контроль  

Не передбачено 

(ПМК навчальної міждисциплінарної програми «Університетські 
студії» - 2 год.) 

 

 

8. Рекомендовані джерела 

а) джерела, які наявні у бібліотечних фондах Університету: 
1. Я — студент : навч. посіб. / [Огнев’юк В.О., Жильцов О.Б., Караман С.О. 
та ін. ; за заг. ред. Огнев’юка В.О.]. — 4-те вид., зі змінами. — К. : Київ. ун-т ім. 
Б. Грінченка, 2014. — 278 с. 
2. Я — студент : навч. посіб. / [Огнев’юк В.О., Клименко Н.П., Левітас Ф.Л. 
та ін. ; за заг. ред. Огнев’юка В.О.]. — 4-те вид., зі змінами. — К. : Київ. ун-т ім. 
Б. Грінченка, 2016. — 212 с.   
3. Сходинки зростання. Практикум до навч.посібника "Я - студент" 
[Огнев’юк В.О., Клименко Н.П., Левітас Ф.Л. та ін. ; за заг. ред. Огнев’юка В.О.]. 
— 4-те вид., зі змінами. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 84 с.   
 

б) додаткова література 

4. Арыдин В. Учебная деятельность студентов : справоч. пособ. для абитур., 
студ., мол. преподавателей / В. Арыдин, Г. Атанов. — Донецк : ЕАИ-пресс, 2000. 
— 80 с.  
5. Балл Г. А. Концепция самоактуализации личности в гуманистической 
психологии / Г. А. Балл. — Киев-Донецк : Ровесник, 1993.  
6. Барабанова В. В. Представление студентов о будущем как аспект их 
личностного и профессионального самоопределения / В. В. Барабанова, М. Е. 
Земнова // Психологическая наука и образование. — 2000. — № 2. — С. 28—41.  



7. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підруч. / Ф. С. Бацевич. 
— К. : ВЦ «Академія», 2004. — 344 с.  
8. Бєлова Л. О. Виховна система ВНЗ: питання теорії та практики / Л. О. 
Бєлова. — Х. : Вид-во НУА, 2004. — 264 с.  
9. Бибрих Р. Р. Мотивационные аспекты адаптации студентов к учебному 
процессу в вузе / Р. Р. Бибрих // Психолого-педагогические аспекты адаптации 
студентов к учебному процесу в вузе. — Кишинев, 1990. — С. 70–81.  

10. Бойчук О. Студент у суспільстві знань — зарубіжний погляд / О. Бойчук // 
Науковий світ, 2004. — С. 20–27.  

11. Ботвина Н. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови : навч. 
посіб. / Н. Ботвина. — К. : АРТек, 1999. — 264 с.  
12. Булах І. С. Психологія особистісного зростання / І. С. Булах. — К. : НПУ 
імені М. П. Драгоманова, 2003. — 338 с.  
13. Ван дер Венде М. К. Болонская декларация: расширение доступности и 
повышение конкурентоспособности высшего образования в Европе / М. К. Ван 
дер Венде // Высшee образование в Европе. — 2000. — № 3. — Том XXV.  
14. Вища освіта України і Болонський процесс : навч. посіб. / за ред. В. Г. 
Кременя. — [Авт. колектив: М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук, В. В. 
Грубінко, І. І. Бабин]. — К. : Освіта, 2004.  
15. Гаджиева Н. М. Основы самоусовершенствования. Тренинг самосознания 
/ Н. М. Гаджиева, Н. Н. Никитина, Н. В. Кислинская. – Екатеринбург : Деловая 
книга, 1998. - 144 с.  
16. Гришанов А. К. Социологические проблемы адаптации студентов младших 
курсов / А. К. Гришанов, В. Д. Цуркан // Психолого-педагогические аспекты 
адаптации студентов к учебному процесу в вузе. — Кишинев, 1990. — С. 35–49.  

17. Грінченко Б. Листи з України Наддніпрянської / Б. Грінченко. — 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.litopys.org.ua/  
18. Данилова В. Как стать самим собой / В. Данилова. — Х., 1994. — 203 с.  
19. Дерманова И. Б. Психологический практикум. Межличностные отношения 
: метод. рекоменд. / Дерманова И. Б., Сидоренко Е. В. — СПб. : Речь, 2002. — 40 

с.  
20. Дзвінчук Д. І. Психологічні основи ефективного управління / Д. І. Дзвінчук. 
— К. : ЗАТ «НІЧЛАВА», 2000. — 280 с.  
21. Довідник з історії України / за ред. І. Підкови та Р. Шуста. — К. : Генеза, 
1993.  

22. Євтух М. Б. Методологічні засади розбудови особистісно-орієнтованої 
навчальної діяльності у вищій школі / М. Б. Євнух // Філософія освіти ХХІ 
століття: Проблеми і перспективи : зб. наук. пр. — К. : Знання, 2000. — С. 42–  

23. Журавський В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в 
Україні / В. С. Журавський. — К. : Видавничий дім, 2003. — 413 с.  
24. Занюк С. Психологія мотивації : навч. посіб. / С. Занюк. — К. : Либідь, 
2002. — 304 с.  
25. Зарицький М. С. Стилістика сучасної української мови : посіб. / М. С. 
Зарицький. — К. : Сатсанта, 1999. — 88 с.  
26. Звід пам’яток історії та культури України. Київ. Кн. І, ч. І. — К., 1999 — С. 
296.  



27. Иванова Е. Основы психологического изучения профессиональной дея-

тельности / Е. Иванова. — М. : Изд-во Московского ун-та, 1987. — 208 с. 
28. Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий / Е. П. Ильин. — СПб. : 
Питер, 2004. — 701 с.  
29. Информация: поиск, анализ, защита / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов. — Минск : 
Амалфея, 2002. — 320 с.  
30. Іржі Томан. Мистецтво говорити / Томан Іржі ; пер. з чеської. — К., 1989.  
31. Історія української культури : у 5-ти томах. — К. : Наук. думка, 2001.  
32. Караман С. О. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. 
посіб. / С. О. Караман, О. А. Копусь, В. І. Тихоша. — К. : Літера ЛТД, 2010. — 

480 с.  
33. Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ—ХХ століть. 
Соціально- політичний портрет / Г. Касьянов. — К., 1993.  
34. Київ у дні окупації нацистської навали. — Київ-Львів, 2003. — С. 510–512. 

35. Ковалинський В. В. Меценати Києва / В. В. Ковалинський. — К. : Кий. — 

1998. — 528 с.  
36. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / В. В. 
Ковальчук. — К. : ВД «Слово», 2009. — 240 с.  
37. Кочетов А. И. Как заниматься самовоспитанием / А. И. Кочетов. — 2-е 
изд., испр. — Мн., 1986. — 256 с.  
38. Кристофен Э. Тренинг лидерства / Э. Кристофен, Л. Смит ; пер. з англ. — 

СПб. : Питер, 2001. — 320 с.  
39. Лiфаєва Н. В. Психологія особистості : навч. посіб. / Н. В. Ліфаєва. — К. : 
Центр навчальної літератури, 2003. — 240 с.  
40. Лозниця В. С. Психологія менеджменту. Теорія i практика : навч. посіб. / В. 
С. Лозниця. — К. : ТОВ «УВПК „ЕксОб”», 2001. — 512 с.  
41. Лукичев Г. А. Интеграция и эффективность — цели реформ в высшем об-

разовании стран Европы / Г. А. Лукичев // Научный вестник Московского 
государственного технического университета гражданской авиации. — 2000.— 

№ 26. — С. 13–18.  

42. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: Матеріали до 
першої лекції / Уклад. М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, К. М. Левківський, Ю. В. 
Сухарніков; відп. ред. М. Ф. Степко. — К., 2004.  
43. Мрії, вистраждані життям… : до 145-ї річниці з дня народження Б. Д. 
Грінченка : кол. монографія (у двох част.) / В. О. Огнев’юк, Н. М. Гупан, Н. П. 
Дічек [та ін.]. — К. : КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2009. — Ч. 1. — 260 с.; Ч. 2. 
— 186 с.  
44. Нагорний Б. Г. Студентство і сучасність / Б. Г. Нагорний, М. Л. Яковенко, 
А. В. Яковенко. — К. : Арістей, 2005. — 160 с.  
45. Наказ МОН України від 27.02.2007 року № 1/9-97 «Про особливості вве-

дення переліку напрямів підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
бакалавра». — Освіта України. — № 59(839). — 10.08.07 р.  
46. Орлов Ю. М. Самопознание и самовоспитание характера: Беседы 
психолога со старшеклассниками : кн. для учащихся / Ю. М. Орлов. — М. : 
Просвещение, 1987. — 224 с.  



47. Паніна Н. Молодь України: структура цінностей, соціальне самопочуття та 
морально-психологічний стан за умов тотальної аномії / Н. Паніна // Соціологія: 
теорія, методи, маркетинг. — 2001. — № 1. — С. 5–26.  

48. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика : навч. посіб. / М. І. Пентилюк. 
— К., 1994.  
49. Подольская Е. А. Постмодернизм в образовании: студент — человек 
возможностей, а не реализаций / Е. А. Подольская // Методологія, теорія та 
практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр. : У 2 т. — 

Т. 1. — Х. : Видав. центр Харківського нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна, 2006. — С. 
357–362.  

50. Прихожан А. М. Психология неудачника: Тренинг уверенности в себе / А. 
М. Прихожан. — М. : ТЦ «Сфера», 2000. — 192 с.  
51. Психология самопознания : хрестом. — Самара, 2000. — 325 с.  
52. Психологія особистісно-орієнтованої професійної підготовки молоді : 
науково-метод. посіб. / під ред. В. В. Рибалки. — К., Тернопіль : Підручники і 
посібники, 2002. — 388 с.  
53. Работа в сети Internet. — 2-е изд., доп. и перераб. / С. В. Глушаков, Д. В. 
Ломотько, А. С. Сурядный. — Х. : Фолио, 2005. — 390 с.  
54. Рибалка В. В. Психологія розвитку творчої особистості : навч. посіб. / В. В. 
Рибалка. — К. : ІЗМН, 1996. — 236 с. 
55. Романовський О. Г. Можливості використання в Україні світового досвіду 
виявлення та підготовки керівників-лідерів / О. Г. Романовський // Педагогіка і 
психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. — 

К. : Запоріжжя, 2000. — С. 36.  

56. Селевко Г. К. Реализуй себя / Г. К. Селевко, А. Г. Селевко, О. Г. Левина. — 

М. : Нар. образование, 2001. — 176 с.  
57. Селігей П. О. Питоме і чуже в термінології: гармонія чи конфлікт? / П. О. 
Селігей // Вісник НАН України. — 2007. — № 9. — С. 20–28.  

58. Сікорський П. І. Кредитно-модульна технологія навчання / П. І. 
Сікорський. — К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. — С. 52–60.  

59. Соснова М. П. Тренинг коммуникативного мастерства: уч.-практ. пособ. / 
М. П. Соснова. — М. : Академический проект, 2010. — 256 с. (Серия : 
Gaudeamus).  

60. Соціально-психологічний словник / авт.-уклад. : В. М. Галицький, О. В. 
Мельник, В. В. Синявський. — К., 2004. — 250 с.  
61. Студент ХХІ. Социальный портрет на фоне общественных трансформаций: 
украинская интерпретация / сост.: В. И. Астахова [и др.] — Х. : Изд-во НУА, 
2008. — 124 с.  
62. Тарнавський Ю. А. Internet-технології : консп. лекцій / Ю. А. Тарнавський. 
— К. : МАУП, 2004. — 120 с.  
63. Тарнавський Ю. А. Практикум з Internet-технологій : метод. вказівки до ви-

кон. лаб. робіт / Ю. А. Тарнавський. — К. : МАУП, 2004. — 136 с.  
64. Томан І. Як удосконалювати самого себе / І. Томан ; пер. з чеської. — К., 
1989.  



65. Трайнев В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в 
образовании / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. — М. : 
Издательско- торговая корпорация «Дашков и К°», 2008. — 320 с. 
66. Черніченко Г. О. Попит на освітні послуги: шляхи наближення до потреб 
роботодавців / Г. О. Черніченко, Л. В. Шаульська // Університетські наукові 
записки. — 2007. - № 3 (23). - С. 224–230. - [Електронний ресурс]. Режим 
доступу : http://www.univer.km.ua/visnyk/1382.pdf - Назва з екрану. 
67. Чибісова Н. Г. Культурно-освітнє середовище як чинник формування 
ціннісних орієнтацій студентської молоді / Н. Г. Чибісова // Грані. — 2005. — № 
1. — С. 89–92.  

68. Энциклопедия практического самопознания. — М., 1994. 
69. Яхонтова Е. С. Эффективность управленческого лидерства / Е. С. 
Яхонтова. — М. : ТЕИС, 2002. — 501 Гусев В. С. Поиск в Internet. Самоучитель / 
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9. Додаткові ресурси  
9.1. Інформаційні ресурси 

http://elibrary.kubg.edu.ua/ 

https://groups.google.com/forum/#!forum/ya-student 

http://wiki.kubg.edu.ua/ 

 

9.2. Методичне забезпечення 

На заняттях і під час самостійній роботі студентів використовуються 
методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, ілюстративні комп’ютерні 
дидактичні матеріали, які розроблені на кафедрі, а саме: 
1. Я-студент. Робоча навчальна програма. /Укл. Купрій Т.Г.– К.: Видавництво 
«Університет» КУ імені Бориса Грінченка, 2018. –  13 с.  
2. Опорні конспекти лекцій. 
3. Навчальний посібник «Я-студент», підручники, навчально-методичні 
посібники, методичні рекомендації з курсу «Я-студент». 
4. Плани семінарських занять  та завдання для самоконтролю; 
5. Наочний роздатковий матеріал у вигляді таблиць та схем, діаграм, 
графіків; є у електронному варіанті; 
6. Тексти праць мислителів попередніх поколінь та сучасників, законодавчо-

нормативні акти, статистичні дані (наявні у читальній залі та у електронному 
варіанті).  
7. Засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, 
комплект друкованих завдань для підсумкового контролю).  
8. Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів.  
9. Презентації. Викладання навчальної дисципліни забезпечується сучасними 
технічними засобами навчання, які побудовані на новітніх інформаційно-

комунікаційних технологіях (мультимедійний комп’ютер, мультимедійний 
проектор, інтерактивний комплекс SMART Board, авторські засоби 
мультимедіа). 
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http://elibrary.kubg.edu.ua/
https://groups.google.com/forum/#!forum/ya-student
http://wiki.kubg.edu.ua/

