




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%.







“Я - студент”

Напрям,
Дисципліна спеціальність, Характеристика

освітньо- навчальної дисципліни
кваліфікаційний

рівень
Кількість  кредитів, Шифр та назва галузі: Частина програми (нормативна,
відповідно до ЕСТS: 0302 Міжнародні вибір закладу, вибір студента):
1 кредит відносини нормативна
Кількість змістовних Напрям: Рік підготовки: перший
модулів: 1 модуль. 6.030204«Міжнародна Семестр: 1.

інформація»
Загальний обсяг Освітньо- Аудиторні заняття: 14 год.
дисципліни: 30 кваліфікаційний рівень: З них:
год. «бакалавр». Лекції: 6 год.

Семінарські заняття: 8 год.
Самостійна робота: 14 год.

Кількість Модульний контроль: 2 год.
тижневих годин:
2 години.
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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 само організовуватися.
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3. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

№ Назва теми лекції Лекції
Сем.

СР ІР МК СКзан.

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 2 2

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

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

самовдосконалення
Разом – 30 годин 6 8 14 2



4. Зміст лекційних та семінарських занять за 

модулями 4.1.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Лекція 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.

Лекція 2. Ім’я Бориса Грінченка - в назві Університету
1. Феномен Бориса Грінченка
2. Родовід.
3. Навчання у Харківському реальному училищі. Ув’язнення.
4. Педагогічна діяльність.
5. Літературна, видавнича та фольклористична діяльність.
6. Робота над Словником. Просвітницька діяльність.
7. Вшанування вченого.

Лекція 3. Я – навчаюсь за кредитно-модульною системою
1. Болонський процес
2. Кредитно-модульна система організації навчального процесу
3. Форми організації навчання
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4. Контроль успішності студентів

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

Х століття.
c) Створення Київського міжрегіонального інституту удосконалення

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

Література:
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.

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.  Студентське

наукове товариство.

Література:
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.

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.

4. Способи взаємодії між учасниками спілкування (Виступ. Доповідь.
Дискусія  та  диспут. Спілкування  з  аудиторією (публікою)  під  час  публічних
виступів).

Література:
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.

Семінар №4 Я – в інформаційному середовищі Університету
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1. Загальні відомості про пошук інформації в Інтернет (Пошукові системи.
Метапошукові системи. Простий пошук. Складний пошук. Префікси та
оператори провідних пошукових систем: Яндекс, Гугл, Мета, Рамблер).

2. Електронні  ресурси  Університету  (Інтернет-портал  Університету.
Бібліотека  Універстету.  Вікі-портал.  Корпоратвна  електронна  пошта.
Університет в соціальних мережах).

Література:
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.

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

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

Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ VII
Модулі Модуль І

(назви, бали)

Лекції (теми, 1/1
2/ 1 бал

3/ 1
бали) бал бал

Семінарські
заняття 1/10 2/10, 3/10, 4/10

(теми, бали)
ІНДЗ (бали) 30
Самостійна

робота 10 10 10 15 45
(вид, бали)
Поточний Модульна
контроль к/роб.

(вид, бали) 25
Підсумковий

контроль
(вид, бали)

6. Карта самостійної роботи
Теми (обсяг в годинах) Вид контролю Бали Термін виконання

Змістовий модуль 1.

Я навчаюсь за кредитно- Включення до 5 ІII
модульною системою підсумкового

контролю
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Як мені краще організувати Включення до 5 IV
навчання підсумкового

контролю
Я – в інформаційному Включення до 5 V
середовищі Університету підсумкового

контролю
Я працюю в команді Включення до 5 VІ

підсумкового
контролю

На шляху мого розвитку та Включення до 5 VІ
самовдосконалення підсумкового

контролю

6.1. Завдання для самостійної роботи. 
Тема 3. Я навчаюсь за кредитно-модульною системою.

Форми  організації  навчання:  курсова,  дипломна,  магістерська  роботи.
Практикум «Сходинки знань».

Тема 4. Як мені краще організувати навчання.
Навчання — комунікативний процес. Тематичні виписки. Тези. Конспект.

Письмові творчі роботи. Есе. Реферат. Практикум «Сходинки знань».
Тема 5. Я – в інформаційному середовищі Університету.

Загальна інформація про мережу Інтернет. Адреси сайтів та сторінок у
мережі  Інтернет.  Ідея  смарт-університету. Система  електронного  навчання  в
Університеті. Практикум «Сходинки знань».

Тема 6. Я працюю в команді
Командна взаємодія: потужний навчальний і творчий потенціал. Основні

показники  ефективної  командної  взаємодії.  Шляхи  формування  успішної
команди  та  забезпечення  її  ефективної  діяльності.  Практикум  «Сходинки
знань».

Тема 7. На шляху мого розвитку та самовдосконалення
Резерви,  приховані  в  нас.  Нові  корисні  звички  —  шлях  до  успіху.

Формування  професіоналізму.  Особистісне  та  професійне  самовизначення.
Самопізнання. Успішний шлях і його вибір. Практикум «Сходинки знань».

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).
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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
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

Вс
ьо

го

№ Вид діяльності студента

ба
лі

в 
за

 о
ди

ни
цю

М
ак

с.
 к

іл
ьк

іс
ть

Кі
ль

к. 
од

ин
иц

ьд
ор

оз
ра

ху
нк

у

М
ак

с. 
кі

ль
кі

ст
ьб

ал
івз

ав
ид

зп

Р
аз

ом

1 Відвідування лекцій 1 3 3 3
2 Відвідування семінарських занять 1 4 4 4
3 Виконання завдання для 5 5 25
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самостійної роботи (домашнього 25
завдання)

4 Робота на практич. (семінарськ.)
занятті (в т.ч. доповідь, виступ, 10 4 40 40
повідомл., дискусія)

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

6 Написання реферату 15 1 15 15
7 Виконання модульної контрольної

25 1 25 25роботи
Макс. кількість балів за видами

112діяльності студента
Кофіцієнт:  112:100=1,12

9. Порядок переведення рейтингових показників успішності у 
європейську систему оцінювання ECTS

Оцінка за шкалою Значення оцінки Кількість балів за За
ECTS 100-бальною національною

шкалою шкалою

А Відмінно 90-100 Відмінно
(відмінне
виконання
лише з незначною
кількістю помилок)

В Дуже добре 82-89
(вище середнього
рівня з кількома

Добрепомилками)
С Добре 75-81

(в загальному
правильне

виконання з певною
кількістю

істотних помилок)
D Задовільно 66-74

(непогано, але зі
значною кількістю

Задовільнонедоліків)
E Достатньо 60-65

(виконання
задовольняє

мінімальні критерії)
FX Незадовільно 35–59

(з можливістю
Незадовільноповторного

складання)
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F Незадовільно 1-34
(з обов’язковим
проходженням

повторного курсу)

10.Зразок завдання для модульної контрольної роботи

1. З  чим  пов’язана  ця  цитата:  «Рейтингове  оцінювання  діяльності  вищих
навчальних  закладів  усіх  форм  власності  є  невід’ємною  скла-  довою
національного моніторингу вищої освіти. Ця складова задо- вольняє попит
споживачів ринку освітніх послуг і  ринку праці щодо репутації  вищого
навчального закладу…»?

а) Із діяльністю науково-педагогічного складу Університету.
б) Місією Університету.
в) Міжнародною діяльністю Університету.

г) Із рейтингом ВНЗ, складеним 2012 р. Інститутом інноваційних технологій і
змісту освіти МОН України, у якому наш Університет посів сьоме місце.

2. Хто з сучасників Б. Грінченка назвав його Людиною Повинності?
а) М. Чернявський. 
б) С. Єфремов.
в) М. Лисенко.

3. Кредитно-модульна система організації навчального процесу — це:
а)  сучасна  модель  організації  навчального  процесу,  яка  ґрунтується  на

поєднанні  модульної  організації  навчального  процесу  та  залікових  освітніх
одиниць (залікових кредитів) для обліку навчального навантаження студента та
результатів навчання.
б)  одиниця  виміру  навчального  навантаження  студента,  необхідного  для

засвоєння певної частини навчального матеріалу.
в)  цілісна  логічно  завершена  частина  навчальної  дисципліни,  яка  підлягає
засвоєнню в системі вивчення певної навчальної дисципліни.

4.. Індивідуальний навчальний план студента — це:
а) основний робочий документ студента, що містить інформацію про студента,
перелік  навчальних  дисциплін,  які  підлягають  вивченню,  обсяг  навчального
навантаження з кожної дисципліни, результати оцінювання знань студента при
підсумковому контролі знань і під час державної атестації.
б)  одиниця  виміру  навчального  навантаження  студента,  необхідного  для
засвоєння певної частини навчального матеріалу.
в)  логічно  завершений,  науково  обґрунтований  і  систематизований  виклад
навчального, наукового матеріалу.

5. Дискусія — це …
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а) одна з найпоширеніших форм публічних виступів, у якій порушуються нова
проблема або гостре, злободенне питання, що потребують вирішення .
б) широке публічне обговорення якогось спірного питання на зборах, у пресі
тощо; спір, суперечка окремих осіб, співрозмовників.
в) спір на наукову, літературну та іншу тему, що відбувається перед аудиторією;

публічне  обговорення  наукової  праці,  написаної  для  здобуття  наукового
ступеня.

6. Диспут — це … а) одна з найпоширеніших форм публічного виступу, в якій
порушується нова
проблема або гостре, злободенне питання, що потребують вирішення.
б) широке публічне обговорення якогось спірного питання на зборах, у пресі

тощо; спір, суперечка окремих осіб, співрозмовників.
в) спір на наукову, літературну та іншу тему, що відбувається перед аудиторією;
публічне  обговорення  наукової  праці,  написаної  для  здобуття  наукового
ступеня.

7. Всесвітня павутина — це … а) глобальна мережа обміну даними, що 
організована з використанням протоколу TCP/IP та мови HTML.

б)  основний  Інтернет-протокол,  за  допомогою  якого  HTML-документи
пересилаються по Інтернету від вузла до вузла . в) вузол мережі Інтернет, який
містить набір взаємопов’язаних HTML -документів.

8.  Сайт  —  це  …  а)  глобальна  мережа  обміну  даними,  що  організована  з
використанням
протоколу TCP/IP та мови HTML.
б)  основний  Інтернет  -протокол,  за  допомогою  якого  HTML-документи
пересилаються по Інтернету від вузла до вузла . в) вузол мережі Інтернет, який
містить набір взаємопов’язаних HTML -документів.

9. Діяльність студента у тимчасових творчих групах спонукає
до: а) ефективного виконання навчального завдання.

б)  розвитку  комунікабельності,  інтелектуальних  та  лідерських  якостей,
взаємодопомоги.
в) обидві відповіді правильні.

10.Чи  правильним  є  твердження:  «Групове  прийняття  рішення  підвищує
ймовірність його виконання, оскільки вся команда включається у процес
його реалізації»?

а) Так.
б) Ні.

Р Е К О М Е Н Д О В А Н А Л І Т Е Р А Т У Р А 
Базова
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https://www.facebook.com/grinchenkouniversity  Університет  у
ВКонтакте - http://vk.com/public24774525
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5. Бібліотека - http://library.kubg.edu.ua/
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9. Інституційний репозиторій - http://elibrary.kubg.edu.ua/
10.Вікі-портал- http://wiki.kubg.edu.ua/

11.База  кваліфікаційних  (магістерських)  робіт  з  автоматизованою
перевіркою на плагіат - http://resbase.kubg.edu.ua/



12.Наукові  електронні  видання  -  http://kubg.edu.ua/2012–08–15–10–06–
19/180-resursy/2402-elektronni-vydannia.html
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13.Наукові публікації магістрантів - http://masters.kubg.edu.ua/
14.А-Студія (Телестудія) - http://astudia.kubg.edu.ua/
З обмеженим доступом (доступні з внутрішньої мережі Університету)
15.репозиторій - http://elib.kmpu.edu.ua/
16.Платформа для електронного тестування - http://testing.kubg.edu.ua/
17.База магістерських робіт 2013 - http://mt.kubg.edu.ua/
18.Система «Антиплагіат» - http://antiplagiat.kubg.edu.ua/


