
 





 

1.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни Обов’язкова  - 

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 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.  

 

Дисципліна спрямована на формування таких програмних 

компетентностей освітньої програми підготовки: 
ЗК-01 Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК-03 Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК-04 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК-05 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК-06 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

ЗК-07 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 Здатність використовувати категорійно-понятійний та аналітично-

дослідницький апарат сучасної політичної науки. 

СК-09 Здатність презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень для 

фахівців та нефахівців. 

 

3. Результати навчання за дисципліною  

 
РН-01 Розуміти предметну область, етичні та правові засади професійної діяльності. 

РН-03 Вміти критично мислити у сфері професійної діяльності. 

РН-04 Мати навички професійної комунікації. 

РН-05 Вміти використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній 

діяльності. 

РН-06 Знати свої права та обов’язки як члена демократичного суспільства та 

використовувати їх у професійній діяльності. 

РН-07 Розуміти історію, закономірності та етапи розвитку предметної сфери 

політології, знати її цінності та досягнення. 

РН-08 Вміти використовувати базовий категорійно-понятійний та аналітично-

дослідницький апарат сучасної політичної науки. 

РН-16 Презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень фахівцям і 

широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей 

знань. 

 

 



 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назви змістових модулів і тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна: 
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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 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ.  

МІЙ УНІВЕРСИТЕТ. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

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, виходець 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. 

 



Основні поняття теми:  
соціальний інститут, школа, лікей, університет, курси вчительські.   

 

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. 

Основні поняття теми:  
статус соціальний, студент, самооцінка, самовизначення, цінностей 

система, права, обов’язки, кодекс, університету кодекс, група студентська. 

 

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. 

Основні поняття теми:  
процес Болонський, система кредитно-модульна, система акумулюючи, 

процес навчальний, 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, вивчаюче, вибіркове) особливості їх підготовки, структури, 

оформлення. Зразки оформлення списку джерел.  
Основні поняття теми:  
метод, метод роботи, аудіювання, доповідь, виступ, дискусія, диспут, есе, 

реферат, ситуація спілкування, монолог, діалог, полілог, виступ, 

промова,читання, список джерел. 



 

 

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. 

Основні поняття теми:  
інформація, суспільство інформаційне, Смарт-освіта, Смарт-університет, 

портал, електронний каталог, корпоративна е-пошта, платформа електронного 

навчання та електронного тестування, інституційний репозиторій, Вікі-портал, 

наукові електронні видання, систему анти плагіат. 

 

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. 

Основні поняття теми:  
команда, взаємодія, потенціал творчий, ситуація проблемна, рішення 

групове, проектне завдання, лідер, культура корпоративна. 

 

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. 

Основні поняття теми:  
ціль, ціль життєва, успіх, розвиток професійний, діяльність професійна, 

самовизначення, саморозвиток, самоменеджмент, успіх.  

 



 

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 3 

3 Виконання завдань для самостійної роботи  5 10 50 

4 Робота на практичних (семінарських) заняттях  10 3 30 

5 Виконання модульної контрольної роботи 25 1 25 

Всього - - 137 

Максимальна кількість балів: 137 

Розрахунок коефіцієнта: 100/137=0,729 

 

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. 

 

Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів. 

№ 

з

/

п 

Критерії оцінювання роботи 
Максимальна 

кількість балів 

1. Глибина і повнота розкриття завдань 2 бали 

2. Повнота використання рекомендованої літератури 1 бали 

3. Обґрунтування висновків 0,5 бали 

4. Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи 1 бал 

5. Обсяг виконаної роботи 0,5 бал 

 



 

Завдання для самостійної роботи за темами: 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
Бали 

1 Юрій Дрогобич та його діяльність   2 5 

2 Самостійна робота як форма навчання 1 5 

3 Студентське самоврядування в ІФФ 2 5 

4 Просвітницька діяльність Б.Д. Грінченка 2 5 

5 Метапошукові та пошукові системи 3 5 

5 Портал університету 2 5 

7 Порівняння командної та індивідуальної роботи 2 5 

 Разом  14 35 

 

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, соціо-педагогічний 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.  

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда, залік.  

 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 

письмове тестування, реферат.  

 Комп’ютерного контролю: тестові програми.  

 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.  

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 

заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких 

вимог: 

 систематичність відвідування занять; 

 своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

 повний обсяг їх виконання;  

 якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

 самостійність виконання;  

 творчий підхід у виконанні завдань;  

 ініціативність у навчальній діяльності; 

 виконання тестових завдань. 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 
1. Становлення ідеї університету. 

2. Болонський  університет ‒ перший університет у Європі. Перші університети. 

3. Перші університети на теренах України. 

4. Витоки і шляхи розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка. 

5. Життя та творчість Б.Д. Грінченка. 

6. Кодекс студента Університету та його роль в становленні студентської 

спільноти університету. Права та обов’язки студентів. 

7. Сутність та особливості  Болонського процесу. 

8. Європейська кредитно-трансферна система оцінювання. 

9. Кредитно-модульна система організації навчального процесу. 

10. Форми організації навчального процесу  в Університеті. 

11. Контроль успішності в Університеті. 

12. Методи і прийоми роботи з інформацією. 

13. Формування навичок слухання (аудіювання), читання, конспектування та 

вмінь робити інші тематичні виписки. 

14. Форми й види усного мовлення їх характеристика. 

15. Форми й види писемного мовлення їх характеристика. 

16. Вимоги до оформлення письмових джерел. 



17. Смарт-освіта, Смарт-університет. 

18. Електронне освітнє середовище університету. Цифровий Кампус 

Університету. 

19. Платформа електронного навчання та електронного тестування. 

20. Інституційний репозиторій. 

21. Вікі-портал, наукові електронні видання, система антиплагіат. 

22. Основні показники ефективної командної взаємодії. 

23. Процес формування команди та особливості роботи в ній. 

24. Особливості професійного та особистісного самовизначення, їх значення в 

подальшій роботі. 

25. Саморозвиток та само менеджмент як засіб досягнення успіхів. 

 

6.6. Шкала оцінок 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90 – 100балів 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з можливими незначними недоліками 

B 82-89балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок  

D 69-74балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60-68балів 
Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань 

(умінь)  

FX 35-59балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний 

рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання  

F 1-34балів 

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.; модульний контроль – 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 

137 балів 

Лекції  

(теми, бали) 

Лекція 1 

Студент Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

(1 бал) 

Лекція 2 

Кредитно-модульна 

система навчання 

(1 бал) 

Лекція 3 

Особливості 

навчання 

студентів в 

університеті 

ім. Бориса 

Грінченка 

(1 бал) 

Лекція 4 

Саморозвито

к та 

самовдоскон

алення 

студентів 

(1 бал) 

Семінарські 

заняття (теми, 

бали) 

Студент Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

(10+1 балів) 

Кредитно-модульна 

система навчання 

(10+1 балів) 

Інформаційне середовище 

університету 

Саморозвиток та 

самовдосконалення студентів 

(10+1 балів) 

 

Самостійна 

робота (бали) 

Самостійна 

робота (5 

балів) 

Самостійна 

робота (5 

балів) 

Самостійна 

робота (5 

балів) 

Самостійн

а робота 

(5 балів) 

Самостійна 

робота (5 балів) 

Самостійна 

робота (5 

балів) 

Види 

поточного 

контролю 

(вид, бали) 

МКР 1 

(25 балів) 

Підсумковий 

контроль  

Залік  
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