1. Опис навчальної дисципліни «Університетські студії»
макромодуль «Вступ до спеціальності»

Найменування показників

Вид дисципліни
Мова викладання, навчання та
оцінювання

Характеристика дисципліни за формами
навчання
денна

заочна

дисципліна, яка забезпечує
формування загальних
компетентностей обов’язкової
частини НП

-

українська

Загальний обсяг кредитів / годин

2 / 60

Курс

І

-

Семестр

І

-

Кількість змістових модулів з
розподілом:

2

Обсяг кредитів

2

-

Обсяг годин, в тому числі:

60

-

Аудиторні

28

-

Модульний контроль

4

-

Семестровий контроль

-

-

28
Вид контролю навчальної
міждисциплінарної програми
«Університетські студії»

-

Самостійна робота
Форма семестрового контролю

Залік

-

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Робоча навчальна програма з дисципліни «Вступ до спеціальності» є
нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який
розроблено кафедрою філософії на основі освітньо-професійної програми
підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня відповідно до навчального
плану для спеціальності «Філософія» денної форми навчання.
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами Європейської
кредитної трансферно-накопичувальної системи. Програма визначає обсяги знань,
які повинен опанувати здобувач першого (бакалаврського) рівня відповідно до
вимог освітньо-професійної характеристики, алгоритму вивчення навчального
матеріалу дисципліни «Вступ до спеціальності», необхідне методичне
забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень
студентів.
До сучасного студента вищого навчального закладу висуваються високі
вимоги щодо свідомого підходу до процесу навчання, розуміння системи
організації навчального процесу, місця та значення самостійної роботи в даному
процесі. Потенційні можливості студента можуть в повній мірі проявитися і
реалізуватися лише при раціональній самоорганізації навчальної діяльності:
умінні планувати свою роботу, володіти прийомами економії часу, техніки та
гігієни розумової праці тощо.
Мета курсу – допомогти студентам опанувати основні питання
самоорганізації навчальної діяльності студента бакалавра; ознайомити студентів
із засадами професійної роботи, особливостями її розвитку Україні,
функціонуванням закладів та установ філософського спрямування; сформувати
гуманістичний орієнтований професійний світогляд майбутнього працівника;
сформувати систему спеціальних знань у галузі філософії.
Згідно матриці забезпечення програмних результатів навчання відповідними
компонентами освітньої програми передбачено зв’язок між навчальною
дисципліною «Університетські студії. Вступ до спеціальності» та наступними
компетентностями:
Загальні
компетентності (ЗК)

Спеціальні
(фахові, предметні)
компетентності (СК)

ЗК-02. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК-03. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК-04. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК-09. Здатність до міжособистісної взаємодії, здатність працювати
в команді.
ЗК-10. Здатність працювати автономно.
ЗК-12. Здатність діяти на підставі етичних міркувань (мотивів).
ЗК-14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та
форми рухової активності для активного відпочинку та ведення
здорового способу життя.
СК-01. Усвідомлення сенсу філософії, її дисциплінарного розмаїття
та місця в системі культури.
СК-02. Здатність виокремлювати специфіку філософського знання
та змістові відмінності філософії від інших форм мислення.

СК-12. Здатність дотримуватися в професійній діяльності норм
інтелектуальної доброчесності.

3. Результати навчання за дисципліною
ПРН-01. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.
ПРН-02. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську
термінологію.
ПРН-13. Критично оцінювати власну позицію та знання, порівнювати і перевіряти отримані
результати.
ПРН-14. Уникати симуляцій, плагіату та інших виявів академічної недоброчесності у сфері
професійної діяльності або навчання.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних
джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й
інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання

Змістовий модуль 1. Місце філософії в університетському середовищі
Тема 1. Філософський світогляд та мислення
5 2
студента. Філософія університету.
2
Тема 2. Філософія як шлях до життя в суспільстві.
Місце філософії в сучасному університетському 8 2
середовищі.
Тема 3. Студентство в системі суспільства і
7 2
2
держави, нації та людської цивілізації.
Тема 4. Історія розвитку філософії як навчальної
8 2
2
дисципліни. Викладання філософії в університеті.
Модульний контроль
2
2
Разом 30 8
6
Змістовий модуль 2. Особливості професійної підготовки філософа
Тема 5. Специфіка професійної діяльності.
11
2
4
Професійний портрет бакалавра філософії.
Тема 6. Етапи професійного зростання.
9 2
2
Тема 7. Філософія – основа знань, умінь і
компетенцій. Освітній профіль. Компетентнісні 8 2
2
виміри майбутньої професії.

Самостійна

Індивідуальні

Лабораторні

Практичні

Семінари

Лекції

Назви змістових модулів і тем

Усього

Розподіл годин між видами
робіт
Аудиторна:

5

4
5
14
5
5
4

Модульний контроль

2
Разом 30 6
Підготовка та проходження контрольних заходів Усього 60 14

2
8
14

-

-

-

14
28

Тематичний план для заочної форми навчання не передбачено НП

5. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Місце філософії в університетському середовищі
Лекція 1.
Філософський світогляд та мислення студента. Філософія
університету. (2 год.)
Визначення філософії. Філософські напрямки. Філософська мова.
Філософське осмислення світу. Світогляд – це сукупність знань, оцінок,
принципів, що визначають узагальнене уявлення про світ у цілому, розуміння
світу і місця в ньому самої людини, життєві позиції, програму поводження і
діяльності людей. Специфіка філософського світогляду. Природа філософських
проблем. Філософія і наука. Методологічна функція філософії. Філософія в
системі культур. Університет як інститут освітньої і науково-дослідної діяльності.
Ідея університету. Винятковість університетської освіти. Симбіоз навчання і
науково-дослідницької діяльності. Принцип духовної освіти і освіти особистості.
Рекомендована література:
Основна – 3,5,6,9,10,11
Додаткова – 1-3,8,11,13,16,18,20,22,23, 28,29,32
Лекція 2. Філософія як шлях до життя в суспільстві. Місце філософії в
сучасному університетському середовищі. (2 год.)
Самоідентифікація філософії як метафізична проблема. Інституційний та
змістовний філософський дискурс. Роль, місце та особливості філософії в
інтелектуальному та культурному просторі. Зв’язок філософії з іншими
суспільними науками: соціологією, політологією, літературознавством.
Інституційні та позаінституційні форми філософії. Філософська журналістика.
Суспільне покликання філософії. Академізм та популярність філософії. Філософія
– вільний шлях до істини. Соціальна форма існування філософії. Філософія –
спеціалізована галузь виробництва знання. Філософ як творець філософських ідей
та понять. Філософія в академічному, публічному та медійному просторі.
Соціологічний аналіз філософії та філософського знання.
Рекомендована література:
Основна – 2,4,5,7,10
Додаткова – 2.5,8-10,13,17,18-21, 25,27,30
Лекція 3. Студентство в системі суспільства і держави, нації та людської
цивілізації. (2 год.)
Студент як об'єкт - суб'єкт педагогічної діяльності. Студент як суб'єкт
навчально-професійної діяльності. Соціальний статус студента. Студентство -

найкультурніша частина молоді і важливе джерело відтворення інтелігенції.
Студентство - це мобільна група, головною метою якої є виконання професійних і
соціальних ролей у суспільстві та державі. Соціально значуща риса студентства напружений пошук сенсу життя, прагнення до нових ідей. Критицизм і нігілізм та
скептицизм, категоричність та принциповість студентства. Мотиваційна сфера
свідомості студентства. Система міжособистісних стосунків. Світоглядні позиції,
інтереси, здібності, стиль поведінки. Навчальний мікросоціум.
Рекомендована література:
Основна – 5,7-9, 11,13,14
Додаткова – 3,5,7,9,14,16,18,22,25,26,29,33
Лекція 4. Історія розвитку філософії як навчальної дисципліни. Викладання
філософії в університеті. (2 год.)
Ідея університету. Концептуалізація інситутції модерного університету.
Філософська традиція ідеї університету. Місце філософії в системі
університетської освіти. Філософський факультет – ядро класичної моделі
Університету. Викладання філософії в університетах та вищих школах.
Формування філософії як самостійної навчальної дисципліни. Формування
професійної спільноти. Позауніверситетське визначення філософської діяльності.
Консерватизм і лібералізм університетської традиції. Традиційні та інноваційні
форми викладання філософії в університеті. Видання наукових журналів.
Університетська філософія. А. Шопенгауер, Е. Муньє, Ж-Л. Фабіані –
альтернатива університетській філософії. Вплив глобалізації на формування
нового бачення філософії. Політична і і економічна реальність: інше суспільствоінший інститут-інша філософія.
Рекомендована література:
Основна – 2,4,6,9,11-14
Додаткова – 1,4,7,9,11-15,17,20,23-26,31,33
Змістовий модуль 2. Особливості професійної підготовки філософа
Лекція 5. Специфіка професійної діяльності. Професійний портрет бакалавра
філософії. (2 год.)
Становлення професії філософа в Україні, визначення поняття “бакалавр
філософії”, його місце в освітньому просторі, статус; регламентуючі нормативноправові документи, якими керується фахівець у процесі професійної діяльності.
Стандарти та освітньо-кваліфікаційна характеристика професії. Основні вимоги
до особистості працівника в сфері філософії; визначено професійні знання,
уміння, кваліфікаційні вимоги, необхідні для виконання посадових обов’язків.
Традиційний образ філософа.
Функціональний аспект діяльності працівника в сфері філософії. Специфіка
та сфери професійної діяльності працівника в сфері філософії, типові завдання
діяльності. Професійні ролі, які виконує працівник в сфері філософії у
професійній діяльності.
Зміст основних вимог до особистісних якостей працівника в сфері філософії
(психологічні, морально-етичні, психоаналітичні, педагогічні). Взаємозв’язок між

професійними і духовно-моральними якостями працівника в сфері філософії.
Етика бакалавра філософії.
Рекомендована література:
Основна – 3,5,6,9,10,11
Додаткова – 1,2,6,9,14,17,19,23,24,29,30
Лекція 6. Етапи професійного зростання (2 год.)
Напрями особистісного професійного становлення фахівця у процесі
професійної підготовки. Професійне становлення майбутнього працівника в сфері
філософії у вищому навчальному закладі, підвищення професійного рівня у
системі неперервної освіти, сутність процесу неперервної освіти, значення
самовдосконалення на шляху до успіху. Активність суб'єкта. Основні фази
розвитку професіонала. Кризи професійного розвитку. Шляхи розв'язання кризи
професіоналізму. Професійні взаємостосунки. Емоційний дискомфорт. Прийоми
соціального впливу на особистість, включення її в різноманітні професійно
значущі види діяльності (пізнавальну, навчально-професійну та ін.). Фактори
детермінації професійного становлення особистості.
Рекомендована література:
Основна – 2.6,8,9,10,12,14
Додаткова – 1,4,8,11,13,16,18,20,22,23, 28,29,32
Лекція 7. Філософія – основа знань, умінь і компетенцій. Освітній профіль.
Компетентнісні виміри професії (2 год.)
Підготовка майбутніх працівників в сфері філософії на засадах
компетентнісного підходу. Роль і місце філософа у суспільстві. Необхідність
володіння ключовими компетентностями для кваліфікованого професійного
вирішення проблем. Характеристика ключових компетентностей. Види
компетентностей: академічні спеціальні (фахові) компетентності (subjcct specific
competences) та загальні компетентності (generic competences, transferable skills).
Результати навчання. Оцінювання досягнення студентом результатів навчання.
Компетентнісний опис освітніх програм. Студентоцентроване навчання – нова
парадигма вищої освіти. Рамка кваліфікацій для Європейського простору вищої
освіти.
Рекомендована література:
Основна – 1,3,7,9,10-13
Додаткова – 2.5,9,15,17-20,24,26,29,31,32,33

1
2
3
4
5
6

Відвідування лекцій
Відвідування семінарських занять
Виконання завдань для самостійної роботи
Робота на практичних (семінарських) заняттях
Виконання модульної контрольної роботи
Виконання ІНДЗ
Всього
Максимальна кількість балів:
Розрахунок коефіцієнта:

4
4
3
3
3
15
3
15
3
30
4
40
1
25
1
25
не передбачено НП
74
83
157

Макс. кількість
балів

1
1
5
10
25
30
-

Макс. кількість
балів
Кільк. одиниць

Вид діяльності студента

Модуль 1 Модуль 2

Кільк. одиниць

№
з/п

Макс. кількість
балів за одиницю

6. Контроль навчальних досягнень
6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Фактична кількість балів,
отриманих студентом за видами
поточного контролю 100/157

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.
6.2

№
з/п
1
2
3
5

Назва теми
Змістовий модуль 1. Мій університет
Філософія як універсальний тип знань
Філософія свідомості
Природа і сутність людини як філософська проблема
Змістовий модуль 2. Особливості навчання студентів
Пізнання як предмет філософського аналізу

Кількість
Бали
годин
14
15
5
5
4
5
5
5
14
15
5
5

7 Філософія як цілісний та систематизований світогляд
8 Філософія освіти
Разом
6.3

5
4
28

5
5
30

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульнорейтинговою 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 SMARTтехнологій.
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.
6.4 Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання не
передбачено НП

6.5
НП

Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю не передбачено

6.6

Шкала відповідності оцінок

Оцінка за
Рейтингова
стобальною
оцінка
шкалою
A

90 – 100 балів

B

82-89 балів

C

75-81 балів

D

69-74 балів

E

60-68 балів

FX

35-59 балів

F

1-34 балів

Значення оцінки
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового
матеріалу з можливими незначними недоліками
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю
помилок
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю
недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної
діяльності
Достатньо – мінімально можливий допустимийрівень знань (умінь)
Незадовільно
з
можливістю
повторного
складання –
незадовільний
рівень
знань,
з
можливістю
повторного
перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що
вимагає повторного вивчення дисципліни

7. Навчально-методична картка дисципліни
Разом: 60 год. З них: лекції – 14 год.; семінарські заняття - 14 год.;
поточні консультації – 4 год.; самостійна робота – 28 год.; модульна МКР – 4 год.
Тиждень
Модулі
К-ть балів
за модуль
Лекції
(теми,
бали)
Семінарсь
кі заняття
(теми,
бали)
Самостійна робота
(бали)
Види
поточного
контролю
(бали)
Підсумковий
контроль

І

ІІ
ІІІ
Змістовий модуль І.
74 балів

Лекція 1
(1 бал)

Лекція 2
(1 бал)

Філософія
університету
(10 балів)

5 балів

ІV

V

Лекція 3
(1 бал)

Лекція 4
(1 бал)

Лекція 5
(1 бал)

Роль
філософії
у системі
наукових
знань
(10 балів)

Викладання
філософії в
університеті
(10 балів)

5 балів

5 балів

VІ
VІІ
Змістовий модуль ІІ.
83 балів
Лекція 6
(1 бал)

Специфіка професій-ної
діяльності філософа.
Професіона-лізм у сфері
філософського знання
(10 балів)
5 балів

МКР 1
(25 балів)

Лекція 7
(1 бал)

Лекція 8
(1 бал)

Етапи
Компетентпрофесій- нісні виміри
ного
майбутньої
зростання професії (10
(10 балів)
балів)

5 балів
МКР 2
(25 балів)

Залік

VІІІ

5 балів

8. Рекомендовані джерела
а) джерела, які наявні у бібліотечних фондах Університету:
1.
Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини : навчальний
посібник для студ. вищ. учбових закл. / В. Г. Нестеренко ; Міжнар. фонд
"Відродження". - київ : Абрис, 1995. - 336 с.
2.
Вступ до філософії: історико-філософська пропедевтика [Текст] :
підручник / Г. І. Волинка, В. І. Гусєв, І. В. ОгородникЗа ред. Г. І. Волинки. Київ : Вища школа, 1999. - 624 с.
3.
Лузан А.О. Вступ до філософії [Текст] : навч. посібник / А. О. Лузан. Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 135 с.
4.
Щерба С.П. Вступ до філософії (стислий виклад) : навчальний посібник /
С. П. Щерба, О. А. Заглада, М. Г. Тофтул, В. К. Щедрін ; ред. С. П. Щерба. Київ : МАУП, 2002. - 144с. б) основна література:
1. Акмеологія з основами психології кар’єри: Навч.-метод. посібн. / О.М.
Гавалешко (уклад.). – Чернівці: Рута, 2004. – 84 с.
2. Бичко І.В., Бойченко І.В., Бойченко М.І., Бузький М.П., Табачковський В.Г.
Філософія: Підручник для студентів вищих закладів освіти. - Київ: Либідь,
2001.- 406 с.
3. Буслинський В. Основи філософських знань: Підручник / В. Буслинський,
П. Скрипка. – Л., 2004.
4. Введение в философию: учеб. пособие для вузов / авт. кол. И. Т. Фролов [и
др.]. – М. : Республика, 2003. – 623 с.
5. Крічлі С. Вступ до континентальної філософії / С. Крічлі ; [Пер. с англ.]. –
К. : Стилос, 2008.
6. Крымский С. Б. Философия как путь человечности и надежды / С. Б.
Крымский. – К. : Курс, 2000. – 308 с.
7. Лузан А.О. Вступ до філософії : навчальний посібник для ВНЗ / А.О. Лузан.
– Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 136 с.
8. Максюта М. Вступ до філософії: Навчальний посібник / М. Максюта. – К.,
2001. – 321 с.
9. Мамардашвили М. К. О понятии философии // Новый круг. 1992. №1. – С.
24-32.
10.Мир философии: Книга для чтения: В 2-х ч. - М., 1991. – 276 с.
11.Нестеренко В. Г. Вступ до філософії: онтологія людини : Навч. посібник для
студ. вузів / В. Г. Нестеренко. – К. : Абрис, 1995. – С. 359.
12.Петрушенко В. Л. Філософія знання: онтологія, епістемологія, аксіологія :
монографія / В. Л. Петрушенко. – Л. : Ахілл, 2005. – 320 с.
13.Філософія: Навчальний посібник. - Київ: Каравела, 2002 - Львів: "Новий
світ-2000. – 290 с.
14.Читанка з курсу «Філософія – 1» для студентів І – ІІ курсу НаУКМА. – Кн.
1. – К. : НаУКМА, 2003.
в) додаткова література:
1. Аббаньяно Н. Мудрость философии и проблемы нашей жизни / Н.
Аббаньяно ; [пер. с итал.]. – СПб. : Алетейя, 1998. – 305 с.

2. Бердяев H.A. Самопознание: Опыт философской автобиографии. - M., 1990.
– 451 с.
3. Бехман Г. Современное общество как общество риска // Вопросы
философии. - 2007. - № 1 – С. 43-54.
4. Виндельбанд В. Прелюдии : Философские статьи и речи / В. Виндельбанд ;
[пер. с нем.] // Виндельбанд В. Избранное : Дух и история. – М. : Юристъ,
1995. – С. 20-280.
5. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: діагностика и
профилактика. – CПб.: Питер, 2005. – 336 с.
6. Гупаловська В.А. Професійна самореалізація як чинник становлення
особистості жінки: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Інститут
психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2005. – 25 с.
7. Делез Ж. Что такое философия? / Ж. Делез, Ф. Гваттари ; [пер. с фр.]. – М. :
Ин-т эксперимент. социологии ; СПб. : Алетейа, 1998. – 286 с.
8. Деркач А. А., Селезнева Е. В. Акмеология в вопросах и ответах: Учебн.
пособие. – М.: МПСИ, Воронеж: НПОМОДЭК, 2007. – 248 с.
9. Джеймс У. Введение в философию / У. Джеймс. Проблемы философии / Б.
Рассел; : [Пер. с англ.]. – М. : Республика, 2000. – 314 с.
10.Довгих Л. Кар‘єрні домагання як суб‘єктивний механізм професійної
самореалізації// Соціальна психологія. – 2005. – № 2. – С. 67 – 71.
11.Дюк В. А. Компьютерная психодиагностика. – С.-Пб.: Братство, 1994. – 360
с.
12.Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2006. – 508 с.
13.Кокун О.М. Психологічні особливості та передумови професійного вибору
особистості на етапі оптації // Наук. записки Інституту психології ім. Г.С.
Костюка АПН України / За ред. Академіка С.Д. Максименка. – К.:
ВД„ТРОЯ", 2009. – Вип. 37. – С. 198 – 208.
14.Кремень В. С, Ільїн В. В. Філософія. Мислителі, ідеї, концепції. - К., 2005. –
364 с.
15.Максименко С.Д. Генеза здійснення особистості. – К.: ТОВ"КММ", 2006. –
240 с.
16.Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию : [Сборник] / М.
Мамардашвили. – М. : Прогресс, 1990. – С. 356.
17.Менжулин В. И. Философия с меркантильной точки зрения / В. И.
Менжулин // Феноменологія і практична філософія : Щорічник Укр-го
феном. тов-ва, 2001 р. – К. : Курс, 2003. – С. 221.
18.Міщенко Н. І. Студентська субкультура як фактор соціалізації особистості.Дата доступу: //http: //eprints. zu. edu. ua/3759/1/05mnifso. Pdf – Назва з
екрану
19.Никифоров А. А. Философия как личный опыт / А. А. Никифоров //
Заблуждающийся разум? : Многообразие вненауч. знания : [Сборник]. – М.
: Политиздат, 1990. – С. 296-326.
20.Никоненко С. В. Аналитическая философия: основные концепции / Сергей
Витальевич Никоненко. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. – С. 500.
21.Огнев'юк В. Освіта в системі цінностей сталого людського досвіду / В.
Огнев'юк. – К: Знання України, 2003. – 429 с.

22.Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? / Х. Ортега-и-Гассет ; [Пер. с
исп.]. – М. : Наука, 1991. – 91 с.
23.О философии континентальной и аналитической и об интеллектуальной
многоукладности : [Беседа двух философов о ситуации в современной
философии] / В. И. Россман, Я. В. Шрамко // Вопросы философии. – 2002. –
№ 11. – С. 106-123.
24.Посополов Є.В. Професійна агресивність особистості: Монографія. – К.:
Видавничий Дім «Слово», 2011. – 400 с.
25.Поппер К.-Р. Объективное знание : Эволюц. подход / К. Р. Поппер ; [Пер. с
англ]. – М. : УРСС, 2002. – 381 с.
26.Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. – М.:
Изд-во "Институт практической психологии"; Воронеж: НПО"МОДЭК". –
1996. – 256
27.ПустоваТ. Трансформація культурних цінностей в умовах глобалізації //
Духовні цінності в умовах глобальних цивілізаційних трансформацій. –
Дніпропетровськ: Ви-воМаковецький, 2009. – 404. С. 107–120.
28.Рорти Р. Философия и будущее / Р. Рорти ; [Пер. с англ] // Вопросы
философии. – 1994. – №6. – С. 29-34.
29.Рорти Р. Философия и зеркало природы / Ричард Рорти ; [пер. с англ. В. В.
Целищева]. – Новосибирск : Изд-во НГУ, 1997. – С. 127
30.Троїцька Т. Антропологічні засади соціалізації студентської молоді в
полікультурному
суспільстві:
проблеми,
колізії,
рецепції//
Полікультурність, діалог і злагода: українські реалії. Матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції 22–23 травня 2008 р. –
Мелітополь: ТОВ "Видавничий будинок ММД", 2008. – 304 с. – С. 68–70.
31.Черкашин М. Студентство – погляд зблизька.- Дата доступу: //http: //www.
osvita. org. ua/articles/62. Html – Назва з екрану
32.Шульга М. Правляча еліта сучасної України/ Шульга М., Потєхін О., Бойко
Н., Парохонська О., Шульга Т. – К.: Ін-тсоціології НАНУ, 1998. – 68 с.
33.Ясперс К. Введение в философию / К. Ясперс ; [Пер. с нем.]. – Вильнюс :
Минтис, 1989. –С. 64-74.
9. Додаткові ресурси
9.1. Програмне забезпечення та Інтернет-ресурси:
1. Інститут філософії НАН україни - http://www.filosof.com.ua/
2. Институт Философии Российской Академии Наук - http://iph.ras.ru/
3. Філософський
факультет
КНУ
ім.
Тараса
Шевченка
http://www.philosophy.univ.kiev.ua/
4. Інститут філософської освіти і науки НПУ ім. М. Драгоманова http://www.ifon.npu.edu.ua/ua/
5. Кафедра філософії Київського університету ім. Бориса Грінченка http://is.kubg.edu.ua/index.php/pro-instytut/kafedry/kafedra-filosofii/prokafedru.html
6. Філософський факультет ЛНУ ім. Івана Франка - http://filos.lnu.edu.ua/
7. Філософський факультет ОНУ ім. І. Мечнікова –
http://www.philosof.onu.edu.ua/local/index.php

-

8. Філософський факультет ХНУ ім. В. Каразіна –
http://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/philosophy/philosophy_about
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. Вступ до спеціальності. Робоча навчальна програма. /Укл. Купрій Т.Г.– К.:
Видавництво «Університет» КУ імені Бориса Грінченка, 2018. – 17 с.
2. Опорні конспекти лекцій.
3. Навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники,
методичні рекомендації з курсу «Вступ до спеціальності».
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, законодавчонормативні 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).

1. Опис навчальної дисципліни «Університетські студії»
макромодуль «Я-Студент»

Найменування показників

Вид дисципліни
Мова викладання, навчання та
оцінювання

Характеристика дисципліни за формами
навчання
денна

заочна

дисципліна, яка забезпечує
формування загальних
компетентностей обов’язкової
частини НП

-

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

-

-

14
Вид контролю навчальної
міждисциплінарної програми
«Університетські студії»

-

Самостійна робота
Форма семестрового контролю

Залік

-

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета – допомоги студентам-першокурсникам швидше увійти в нове для них
навчальне середовище, подолати організаційні труднощі першого року навчання,
розкрити свої найкращі якості.
Згідно матриці забезпечення програмних результатів навчання
відповідними компонентами освітньої програми передбачено зв’язок між
навчальною дисципліною «Університтетські студії. Вступ до спеціальності»
та:
Загальні
компетентності (ЗК)

Спеціальні
(фахові, предметні)
компетентності (СК)

ЗК-02. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК-03. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК-04. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК-09. Здатність до міжособистісної взаємодії, здатність працювати
в команді.
ЗК-10. Здатність працювати автономно.
ЗК-12. Здатність діяти на підставі етичних міркувань (мотивів).
ЗК-14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та
форми рухової активності для активного відпочинку та ведення
здорового способу життя.
СК-01. Усвідомлення сенсу філософії, її дисциплінарного розмаїття
та місця в системі культури.
СК-02. Здатність виокремлювати специфіку філософського знання
та змістові відмінності філософії від інших форм мислення.
СК-12. Здатність дотримуватися в професійній діяльності норм
інтелектуальної доброчесності.

3. Результати навчання за дисципліною
ПРН-01. Розуміти сенс філософії, її місце в системі культури.
ПРН-02. Розуміти розмаїття та специфіку філософських дисциплін, знати філософську
термінологію.
ПРН-13. Критично оцінювати власну позицію та знання, порівнювати і перевіряти отримані
результати.
ПРН-14. Уникати симуляцій, плагіату та інших виявів академічної недоброчесності у сфері
професійної діяльності або навчання.
ПРН-18. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних
джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й
інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання

Самостійна

Індивідуальні

Лабораторні

Практичні

Семінари

Лекції

Назви змістових модулів і тем

Усього

Розподіл годин між видами
робіт
Аудиторна:

Змістовий модуль. Мій університет. Особливості навчального процесу
2
2
Тема 1. Мій університет
2
2
5
1
Тема 2. Я – студент-грінченківець
2
2
Тема 3. Кредитно-модульна система
2
2
7
2
Тема 4. Організація навчання
5
3
Тема 5. Інформаційне середовище університету
2
2
2
Тема 6. Особливості роботи в команді
2
2
Тема 7. Саморозвиток та самовдосконалення
7
2
студентів
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-трансферної 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, Смартуніверситет. 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

1
2
3
4
5

Відвідування лекцій
Відвідування семінарських занять
Виконання завдань для самостійної роботи
Робота на практичних (семінарських) заняттях
Виконання модульної контрольної роботи

6 Виконання ІНДЗ
Всього
Максимальна кількість балів:
Розрахунок коефіцієнта:

1
1
2
10
25
30
-

Макс. кількість
балів

Вид діяльності студента

Модуль 1

Кільк. одиниць

№
з/п

Макс. кількість
балів за одиницю

6. Контроль навчальних досягнень
6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів

4
10
3
1

4
20
30
25

не
передбачено НП
79
79

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
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10

Назва теми
Юрій Дрогобич та його діяльність
Самостійна робота як форма навчання
Студентське самоврядування в Інституті суспільства
Заохочення за досягнення студентів в університеті
Просвітницька діяльність Б.Д. Грінченка
Метапошукові та пошукові системи
Пошук наукової та спеціальної інформації
Портал університету
Порівняння командної та індивідуальної роботи
Постановка життєвої мети та шляхи її досягнення
Разом

6.3

Кількість
годин
2
1
1
1
1
1
3
2
1
1
14

Бали
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульнорейтинговою 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:
д) 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.
е) 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.
ж) 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 SMARTтехнологій.
з) 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.
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 за
Рейтингова
стобальною
оцінка
шкалою
A

90 – 100 балів

B

82-89 балів

C

75-81 балів

D

69-74 балів

E

60-68 балів

FX

35-59 балів

F

1-34 балів

Значення оцінки
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового
матеріалу з можливими незначними недоліками
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю
помилок
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю
недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної
діяльності
Достатньо – мінімально можливий допустимийрівень знань (умінь)
Незадовільно
з
можливістю
повторного
складання –
незадовільний
рівень
знань,
з
можливістю
повторного
перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що
вимагає повторного вивчення дисципліни

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
Модулі (назви,
бали)
К-ть балів за
модуль
Лекції
(теми, бали)

Семінарські
заняття (теми,
бали)
Самостійна
робота (бали)
Види поточного
контролю (вид,
бали)
Підсумковий
контроль

І

ІІ

ІІІ

ІV
V
VІ
Змістовий модуль
Мій університет. Особливості навчання студентів
79 балів

VІІ

Лекція 1
Лекція 2
Лекція 3
Лекція 4.
Студент
Кредитно-модульна
Особливості
Саморозвиток
Київського
система навчання навчання студентів
та
університету імені
(1 бал)
в університеті ім. самовдосконале
Бориса Грінченка
Бориса Грінченка ння студентів (1
(1 бал)
(1 бал)
бал)
Студент
Кредитно-модульна
Інформаційне середовище
Київського
система навчання
університету
університету імені
(10 балів)
(10 балів)
Бориса Грінченка
(10 балів)
5 балів
5 балів
5 балів
5 балів
МКР 1
(25 балів)
Залік

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.]. — 4те вид., зі змінами. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 84 с.
б) додаткова література
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

Арыдин В. Учебная деятельность студентов : справоч. пособ. для абитур.,
студ., мол. преподавателей / В. Арыдин, Г. Атанов. — Донецк : ЕАИ-пресс,
2000. — 80 с.
Балл Г. А. Концепция самоактуализации личности в гуманистической
психологии / Г. А. Балл. — Киев-Донецк : Ровесник, 1993.
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.
Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підруч. / Ф. С. Бацевич.
— К. : ВЦ «Академія», 2004. — 344 с.
Бєлова Л. О. Виховна система ВНЗ: питання теорії та практики / Л. О.
Бєлова. — Х. : Вид-во НУА, 2004. — 264 с.
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.
Бойчук О. Студент у суспільстві знань — зарубіжний погляд / О. Бойчук //
Науковий світ, 2004. — С. 20–27.
Ботвина Н. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови : навч.
посіб. / Н. Ботвина. — К. : АРТек, 1999. — 264 с.
Булах І. С. Психологія особистісного зростання / І. С. Булах. — К. : НПУ
імені М. П. Драгоманова, 2003. — 338 с.
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.
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.
Гаджиева Н. М. Основы самоусовершенствования. Тренинг самосознания /
Н. М. Гаджиева, Н. Н. Никитина, Н. В. Кислинская. – Екатеринбург :
Деловая книга, 1998. - 144 с.
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20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.

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.
Грінченко Б. Листи з України Наддніпрянської / Б. Грінченко. —
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.litopys.org.ua/
Данилова В. Как стать самим собой / В. Данилова. — Х., 1994. — 203 с.
Дерманова И. Б. Психологический практикум. Межличностные отношения :
метод. рекоменд. / Дерманова И. Б., Сидоренко Е. В. — СПб. : Речь, 2002.
— 40 с.
Дзвінчук Д. І. Психологічні основи ефективного управління / Д. І. Дзвінчук.
— К. : ЗАТ «НІЧЛАВА», 2000. — 280 с.
Довідник з історії України / за ред. І. Підкови та Р. Шуста. — К. : Генеза,
1993.
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–
Журавський В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в
Україні / В. С. Журавський. — К. : Видавничий дім, 2003. — 413 с.
Занюк С. Психологія мотивації : навч. посіб. / С. Занюк. — К. : Либідь, 2002.
— 304 с.
Зарицький М. С. Стилістика сучасної української мови : посіб. / М. С.
Зарицький. — К. : Сатсанта, 1999. — 88 с.
Звід пам’яток історії та культури України. Київ. Кн. І, ч. І. — К., 1999 — С.
296.
Иванова Е. Основы психологического изучения профессиональной деятельности / Е. Иванова. — М. : Изд-во Московского ун-та, 1987. — 208 с.
Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий / Е. П. Ильин. — СПб. :
Питер, 2004. — 701 с.
Информация: поиск, анализ, защита / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов. — Минск :
Амалфея, 2002. — 320 с.
Іржі Томан. Мистецтво говорити / Томан Іржі ; пер. з чеської. — К., 1989.
Історія української культури : у 5-ти томах. — К. : Наук. думка, 2001.
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.
Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ—ХХ століть. Соціальнополітичний портрет / Г. Касьянов. — К., 1993.
Київ у дні окупації нацистської навали. — Київ-Львів, 2003. — С. 510–512.
Ковалинський В. В. Меценати Києва / В. В. Ковалинський. — К. : Кий. —
1998. — 528 с.
Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / В. В.
Ковальчук. — К. : ВД «Слово», 2009. — 240 с.
Кочетов А. И. Как заниматься самовоспитанием / А. И. Кочетов. — 2-е изд.,
испр. — Мн., 1986. — 256 с.
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Кристофен Э. Тренинг лидерства / Э. Кристофен, Л. Смит ; пер. з англ. —
СПб. : Питер, 2001. — 320 с.
Лiфаєва Н. В. Психологія особистості : навч. посіб. / Н. В. Ліфаєва. — К. :
Центр навчальної літератури, 2003. — 240 с.
Лозниця В. С. Психологія менеджменту. Теорія i практика : навч. посіб. / В.
С. Лозниця. — К. : ТОВ «УВПК „ЕксОб”», 2001. — 512 с.
Лукичев Г. А. Интеграция и эффективность — цели реформ в высшем образовании стран Европы / Г. А. Лукичев // Научный вестник Московского
государственного технического университета гражданской авиации. —
2000.— № 26. — С. 13–18.
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.
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.
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— К., 1994.
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Романовський О. Г. Можливості використання в Україні світового досвіду
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— К. : МАУП, 2004. — 120 с.
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Чибісова Н. Г. Культурно-освітнє середовище як чинник формування
ціннісних орієнтацій студентської молоді / Н. Г. Чибісова // Грані. — 2005.
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9. Додаткові ресурси
9.1. Інформаційні ресурси
69.
70.
71.

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, законодавчонормативні 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).

