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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників 
Галузь знань, напрям підготовки,
освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів  – 1

Спеціальність: 
055  Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 
регіональні студії Обов’язкова навчальна 

дисципліна 
Освітня програма  

«Міжнародна інформація»

Модулів – 1 Освітньо-кваліфікаційний рівень:
«бакалавр»

Рік підготовки
1-й

Змістових модулів – 1
Семестр

1-й

Загальна кількість годин – 30 
Лекції
 8 год.

Тижневих годин для денної 
форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи
студента – 2

Семінарські
6 год.

Модульний контроль
2 год.

Самостійна робота
14 год.

Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і  індивідуальної
роботи становить (%):

для денної форми навчання – 33% / 67%.
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення дисципліни “Я – студент” є надання майбутнім фахівцям з
інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародних відносин знань і  навичок
необхідних для нормальної діяльності у якості студента.

Завданнями дисципліни “Я – студент” є:
- ознайомлення  студентів  історією  та  корпоративною  культурою

Університету;
- формування знань про життя та діяльність Б. Д. Грінченка;
- знайомство з кредитно-модульною системою навчання;
- знання основ тайм-менеджменту та самоорганізації навчання;
- ознайомлення з інформаційним середовищем Університету;
- роз’яснення необхідності самовдосконалення.
У результаті вивчення дисципліни “Я - студент” студенти повинні знати:
- історію та корпоративну культуру Університету;
- основні факти про життя та діяльність Б. Д. Грінченка;
- суть та основні положення з кредитно-модульної системи навчання;
- основи тайм-менеджменту та самоорганізації навчання;

Відповідно до  вимог освітньо-професійної програми студенти повинні вміти:

- працювати в команді;
- користуватися інформаційним середовищем Університету;
- ефективно організувати навчання;
- самовдосконалюватися та самоорганізовуватися.
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3. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

№ Назва  теми лекції Лекції
Сем.
зан.

СР ІР МК СК

Змістовий модуль 1. Я - студент

1. Тема 1. Мій університет 4 2
2. Тема 2. Я – студент грінченківець 2
3. Тема 3. Я навчаюсь за кредитно-модульною 

системою
2 2

4. Тема 4. Як мені краще організувати навчання 2 2
5. Тема 5. Я – в інформаційному середовищі 

Університету
2 2

6. Тема 6. Я працюю в команді 4
7. Тема 7. На шляху мого розвитку та 

самовдосконалення
4

Разом – 30 годин 8 6 14 2

4. Зміст семінарських занять 

4.1.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Семінар № 1 Наш університет
1. Ідея університету. 
2. Витоки і шляхи розвитку нашого університету: 
a) 20-40 рр. ХХ століття: від учительських курсів до Інституту 

удосконалення вчителів. 
b) Київський міський інститут удосконалення вчителів у 50-90-ті роки ХХ 

століття. 
c) Створення Київського міжрегіонального інституту удосконалення 

вчителів. 
d) Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка. 
e) Київський університет імені Бориса Грінченка. 

Семінар №2 Я – студент грінченківець
1. Соціальні  портрети  сучасного  студента  і  студента  Київського  університету

імені Бориса Грінченка. Відповідальність та ефективність у навчанні. 
2. Права та обов’язки студентів. Кодекс студента-грінченківця. 
3. Студентська група. Студентське самоврядування. Студентська наукова робота.

Семінар № 3 Як мені краще організувати навчання
1. Навчання — комунікативний процес. 
2. Слухання (аудіювання) та його роль у комунікації. 
3. Усне мовлення, його види та форми. 
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4. Способи взаємодії між учасниками спілкування (Виступ. Доповідь. Дискусія та
диспут. Спілкування з аудиторією (публікою) під час публічних виступів). 

5. Навчально-методична карта дисципліни
«Я - студент»

Разом: 30 год. З них: лекції  - 8 год., семінарські заняття  - 6  год., самостійна робота  - 14
год., модульний контроль - 2 год.

Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ VII
Модулі

(назви, бали)
Модуль І 

Лекції (теми,
бали)

1/1
бал

2/ 1 бал
3/ 1
бал

4/1 бал

Семінарські
заняття

(теми, бали)
1/10 2/10, 3/10,

Самостійна
робота

(вид, бали)
10 10 10 15 45

Поточний
контроль

(вид, бали)

Модульна
к/роб.

25
Підсумковий

контроль
(вид, бали)

6. Самостійна робота
Теми (обсяг в годинах) Години Бали 

Змістовий модуль  1. 

Форми організації навчання: 
курсова, дипломна, 
магістерська роботи.

2 10

Навчання — комунікативний 
процес. Тематичні виписки. 
Тези. Конспект. Письмові 
творчі роботи. Есе. Реферат

2 10

Адреси сайтів та сторінок у 
мережі Інтернет. Ідея смарт-
університету. Система 
електронного навчання в 
Університеті.

2 10

Командна взаємодія: 4 10
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потужний навчальний і 
творчий потенціал. Основні 
показники ефективної 
командної взаємодії. Шляхи 
формування успішної 
команди та забезпечення її 
ефективної діяльност
Резерви, приховані в нас. Нові
корисні звички — шлях до 
успіху. Формування 
професіоналізму. Особистісне
та професійне 
самовизначення. 
Самопізнання. Успішний 
шлях і його вибір.

4 15

Всього 14 45

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:

1) За джерелом інформації: 
- Словесні: лекція  (традиційна,  проблемна)  із  застосуванням  комп’ютерних

інформаційних  технологій  (PowerPoint-презентація),  пояснення,  розповідь,
бесіда. 

- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 

ІІ.  Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання  і  мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної
новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).

8.Система поточного і підсумкового контролю знань
Оцінювання знань студенів з урахуванням вимог Болонської декларації

здійснюється  за  100-бальною  шкалою.  Завдання  поточного  контролю  (усні
відповіді,  наукові  доповіді,  реферати,  доповнення,  участь  у  дискусіях,
підготовка  до  семінарських  занять,  виконані  завдання  для  самостійної  та
індивідуальної  роботи,  поточного  модульного  контролю)  оцінюються  в
діапазоні від 0 до 60 балів. Завдання, що виносяться на підсумковий контроль -
від 0 до 40 балів.

Виконання  всіх  видів  робіт  є  обов'язковим  для  студента.  Студент  не
допускається  до  іспиту, якщо  за  результатами  поточного  контролю  набирає
менше 34 балів.

8.1.Критерії оцінювання знань студентів.
«Відмінно»

Наявність  у  студента   ґрунтовних теоретичних  знань  з  основ  міжнародних
інформаційних відносин, вміння  аналітично мислити, аналізувати,  інтегрувати
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та  узагальнювати  набуті  знання,  викладати  їх  чітко,  логічно,  послідовно  з
дотриманням  норм літературної мови.

«Добре»
Наявність  у  студента  достатньо  повних  знань  з  основ  міжнародних
інформаційних  відносин,    вміння  систематизувати  та  узагальнювати  набуті
знання, робити  чіткі висновки з дотриманням норм літературної мови.

«Задовільно»
Наявність  у  студента  неповних  теоретичних  знань  з  основ  міжнародних
інформаційних відносин, недостатнє  вміння  узагальнювати, систематизувати
та структурувати набуті знання з дотриманням норм літературної мови.

«Незадовільно»
Неспроможність  сформулювати  навіть  поверхову  відповідь  на  питання,  які
стосуються основ міжнародних інформаційних відносин.

8.2. Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

№
зп

Вид діяльності студента

М
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ть
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лі
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 о

ди
ни

цю

В
с

ьо
г

о
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ни

ць
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 р
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ху
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у

М
ак

с.
 к

іл
ьк

іс
ть

   
   

   
ба

лі
в 

за
 в

ид Р
аз

ом

1 Відвідування лекцій 1 4 4 4
2 Відвідування семінарських занять 1 3 3 3
3 Виконання завдання для 

самостійної роботи (домашнього 
завдання)

9 5 45 45

4 Робота на практич. (семінарськ.) 
занятті (в т.ч. доповідь, виступ, 
повідомл., дискусія)

10 3 30 30

5 Опрацювання фахових видань
(в т.ч. першоджерел)

10 - - -

6 Написання реферату 15 - - -
7 Виконання модульної контрольної 

роботи
25 1 25 25

Макс. кількість балів за видами
діяльності студента

107

          Коефіцієнт:   107:100=1,07

9. Порядок переведення рейтингових показників успішності 
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Рейтингова
оцінка

Оцінка
за 100-
бально

ю
шкалою

Значення оцінки

А 90-100 Відмінно - (відмінний рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними

помилками 
В 82-89 Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в

межах  обов’язкового  матеріалу  без  суттєвих  (грубих)
помилок

С 75-81 Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь)
З незначною кількістю помилок

D 66-74 Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною
кількістю недоліків, достатній для  подальшого навчання
або професійної діяльності

E 60-65 Достатньо  –  мінімально  можливий  допустимий  рівень
знань (умінь)

FX 35–59 Незадовільно  з  можливістю  повторного  складання  –
незадовільний рівень знань з можливістю перескладання
за умови належного самостійного доопрацювання

F 1-34 Незадовільно  з  обов’язковим  вивченням  курсу  –
досить  низький  рівень  знань  (умінь),  що  вимагає
повторного вивчення дисципліни 
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21.Штомпка П. Социология. Анализ современного общества / П. Штомпка. — М. :
Логос, 2005.

15. Інформаційні ресурси
22. Відкриті:
23. Портал Університету  - http://kubg.edu.ua/ 
24. Університет у Facebook - https://www.facebook.com/grinchenkouniversity 

Університет у ВКонтакте  - http://vk.com/public24774525 
25. Університет у Twitter  - https://twitter.com/nash_kubg 
26. Університет у Instagram - http://instagram.com/grinchenkouniversity 
27. Бібліотека - http://library.kubg.edu.ua/
28. Електронний каталог АБІС Коха - http://lib.kubg.edu.ua/ 

http://vk.com/public24774525
http://lib.kubg.edu.ua/
http://library.kubg.edu.ua/
http://instagram.com/grinchenkouniversity
https://twitter.com/nash_kubg
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29. Електронний каталог Web ІРБІС - http://ek.kubg.edu.ua/ 
30. Платформа електронного навчання з електронними навчальними курсами 

-http://e-learning.kubg.edu.ua/ 
31. Інституційний репозиторій - http://elibrary.kubg.edu.ua/ 
32. Вікі-портал-  http://wiki.kubg.edu.ua/ 
33. База кваліфікаційних (магістерських) робіт з автоматизованою перевіркою на 

плагіат - http://resbase.kubg.edu.ua/ 
34. Наукові електронні видання - http://kubg.edu.ua/2012–08–15–10–06–19/180- 

resursy/2402-elektronni-vydannia.html 
35. Наукові публікації магістрантів - http://masters.kubg.edu.ua/ 
36. А-Студія (Телестудія) - http://astudia.kubg.edu.ua/ 

З обмеженим доступом (доступні з внутрішньої мережі Університету) 
37.Репозиторій - http://elib.kmpu.edu.ua/ 
38. Платформа для електронного тестування - http://testing.kubg.edu.ua/ 
39. База магістерських робіт 2014 - http://mt.kubg.edu.ua/

40. Система «Антиплагіат» - http://antiplagiat.kubg.edu.ua/

http://mt.kubg.edu.ua/
http://testing.kubg.edu.ua/
http://astudia.kubg.edu.ua/
http://masters.kubg.edu.ua/
http://resbase.kubg.edu.ua/
http://wiki.kubg.edu.ua/
http://elibrary.kubg.edu.ua/
http://e-learning.kubg.edu.ua/
http://ek.kubg.edu.ua/
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