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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Робочу навчальну програму з дисципліни «Я – студент» укладено згідно з 

вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає 

обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-

кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу 

дисципліни «Я – студент», необхідне методичне забезпечення, складові та 

технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. 

Вивчення дисципліни «Я – студент» передбачає опанування студентом знань за 

наступними темами: витоки і шляхи розвитку Київського університету імені Бориса 

Грінченка, ім’я Бориса Грінченка – в назві університету, соціальні портрети 

сучасного студента, особливості кредитно-модульної системи, організація навчання, 

інформаційне середовище університету, командна взаємодія, саморозвиток і 

самовдосконалення. 

Мета курсу – вивчення загальнонавчальних умінь та навичок (робота з 

інформаційними джерелами, виконання проектних завдань, групова взаємодія, 

самопізнання та самореалізація), які знадобляться кожному протягом усієї 

професійної діяльності.  

Вивчення дисципліни «Я – студент» формує у студентів наступні компетенції: 

 здатність вільно оперувати знаннями з історії розвитку та становлення 

Київського університету імені Бориса Грінченка; 

 здатність до розуміння структури університету; 

 здатність адаптувати та застосовувати отримані знання у навчанні. 

Завдання курсу: 

 ознайомлення студентів з етапами становлення ідеї університету, 

витоками і шляхами розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка, 

історією розвитку та традиціями університету; 

 формування знань про корпоративну культури університету; 
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 формування цілісного уявлення про соціальний статус студента, 

особливостями студентської діяльності, засобами її оптимізації, системою цінностей 

сучасного студента; 

 ознайомлення студентів з сутністю Болонського процесу, Європейською 

кредитно-модульною системою організації навчального процесу, формами 

організації навчального процесу та контролем успішності в Університеті; 

 вивчення методів і прийомів роботи з інформацією, яка стане у пригоді у 

подальшій науковій та професійній діяльності, характеристики форм й видів усного 

та писемного мовлення, особливостями їх підготовки, структури, оформлення; 

 ознайомлення з ресурсами мережі Інтернет, методами і прийомами 

пошуку наукової та спеціальної інформації у різних пошукових системах; 

 навчання командної взаємодії, ознайомлення з процесом формування 

команди та особливостями роботи в ній; 

 сприяння особистісному та професійному самовизначенню, 

саморозвитку та само менеджменту на шляху до успіху в житті.  

У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань із 

таких питань:  історія становлення та розвитку університету, біографії Бориса 

Грінченка, особливостей Болонського процесу, користування ресурсами мережі 

Інтернет.  

Під час семінарських занять, індивідуальної навчально-дослідницької та 

самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:  

Знати: етапами становлення ідеї університету, витоки і шляхи розвитку 

Київського університету імені Бориса Грінченка, історію розвитку та традиції 

Університету, сутність Болонського процесу, Європейську кредитно-модульну 

систему організації навчального процесу, форми організації навчального процесу та 

контроль успішності в Університеті, корпоративну культури університету. 

Уміти: користуватись ресурсами мережі Інтернет, методами і прийомами 

пошуку наукової та спеціальної інформації у різних пошукових системах,  

працювати у команді.  
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Предмет: Історія фізичної культури  

 

 
Курс: 

Напрям, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

Кількість 

кредитів:  

1 кредит 

 

Змістові модулі:  

1 модуль                       

 

Загальний обсяг 

дисципліни (годин):  

30 годин 

 

V семестр:  

Тижневих годин:  

1 година 

 
 

Галузь знань: 

01 Освіта 

Спеціальність: 

017 Фізична культура і 

спорт  

 

 

Освітній рівень:  

перший (бакалаврський) 

 

Нормативна 

 

Рік підготовки: 1 

Семестр: І 

 

І семестр:  

Контактні години: 14, 

з них: лекцій – 8 годин, 

практичних занять – 6 

 

Самостійна робота: 

14 години 

 

Модульний контроль: 

2 годин 

 

 

 Вид контролю: залік  
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

 

Теми 

Кількість годин 

Р
аз

о
м

 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч

н
і 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

М
о
д

у
л
ьн

и
й

 

к
о
н

тр
о

л
ь

 

СЕМЕСТР I 

Змістовий модуль І Знайомство з університетським життям 

1.  Мій університет 4 2   2 

2. Я – студент-грінченківець 4 2    

3. Кредитно-модульна система 4  2 4  

4. Організація навчального процесу 4 2    

5. Інформаційне середовище університету 6 2  4  

6. Командна взаємодія  4  2 4  

7. Формування корисних навичок 4  2 2  

Разом за І семестр 30 8 6 14 2 

Разом за навчальним планом 30 8 6 14 2 
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ІІІ. ПРОГРАМА 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

ЗНАЙОМСТВО З УНІВЕРСИТЕТСЬКИМ ЖИТТЯМ 

 

Лекція 1. Мій університет (2 год.) 

Основні поняття теми: структура університету, ідея університету, прапор 

університету, гімн університету, біографія Бориса Грінченка. 

 

Лекція 2. Я – студент-грінченківець (2 год.) 

Основні поняття теми: студент, студенство, соціальний статус, самооцінка, 

професійне самовизначення, особливості діяльності студентів, права та обов’язки 

студентів, студентська академічна група, лідер, об’єкт, суб’єкт навчально-

професійної діяльності, мета діяльності.  

 

Лекція 3. Організація навчального процесу (2 год.) 

Основні поняття теми: комунікація, аудіювання, усне та писемне мовлення, 

ситуація спілкування, монолог, діалог, полілог, виступ, промова, доповідь, дискусія, 

диспут, читання, тематичні виписки, тези, конспект, есе, реферат, письмові творчі 

роботи, список джерел. 

 

Лекція 4. Інформаційне середовище університету (2 год.) 

Основні поняття теми:інформаційне суспільство, інформаційне середовище, 

Інтернет, Всесвітня павутина, інтернет-протокол, гіпертекст, гіперпосилання, веб-

сервер, веб-сайт, інформаційно-пошукова система, навички XXI століття, електронні 

ресурси, портал Університету, електронний каталог, електронне навчання, 

інституційний репозиторій, Вікі-портал, електронне тестування.  
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Семінарське заняття 1. Кредитно-модульна система (2 год.) 

 

Семінарське заняття 2. Командна взаємодія (2 год.) 

 

Семінарські заняття 3. Формування корисних навичок (2 год.) 

 



ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «Я - СТУДЕНТ» 
Разом: 30 год., лекції – 8 год., семінарські заняття – 6 год., самостійна робота – 12 год., модульний контроль – 4 год. 

IIІ курс, V семестр. 

 

Модулі Змістовий модуль І 

Назва модуля ЗНАЙОМСТВО З УНІВЕРСИТЕТСЬКИМ ЖИТТЯМ 

Лекції 1 2 3 4 

Теми лекцій Мій університет Я – студент-грінченківець 

Організація 

навчального 

процесу 

 

Інформаційне 

середовище 

університету 

 

Відвідування лекції 1 1 1  1 

Семінари 1 2 3 

Теми семінарських 

занять 

Кредитно-

модульна система 

Інформаційне 

середовище 

університету 

Командна 

взаємодія 
Формування корисних навичок 

Відвідування 

семінарів, бали 
1 1 1 

Робота на семінарах, 

бали 
10 10 10 

Самостійна робота, 

бали 
5 5 5 5  

Модульний контроль 25 

Підсумковий 

контроль 

Залік 

82 балів :100=0,8 

 
  

 

                              



V. ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

ЗНАЙОМСТВО З УНІВЕРСИТЕТСЬКИМ ЖИТТЯМ 

Семінарське заняття 1.  

Кредитно-модульна система (2 год.). 

План заняття: 

1. Болонський процес, Європейська культурна конвенція. 

2. Європейська кредитно-трансферна та акумулюючи система. 

3. Кредит, навчальний план, навчальна програма.  

4. Змістовий модуль, індивідуальний навчальний план студента. 

5. Лекція, заняття. 

6. Індивідуальна робота студента. 

7. Індивідуальне навчально-дослідницьке завдання. 

 

Рекомендована література: 

1. Астахова В.И. Система образования Украины в поисках ответов на глобаль-

не вызовы эпохи / В.И. астахова // Новий колегіум. – 2004. - № 5/6. – С. 12-15. 

2. Бакіров В.С. «Суспільство знань» та трансформація вищої освіти / В.С. 

Бакіров // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного 

суспільства : зб. Наук. Пр..: У 2 т. – Т. 1. – Х. : Видав. Центр Харківського 

нац.. ун-ту ім. В.Н. Каразіна, 2006. – С. 352-264.  

3. Енциклопедія освіти: додатково-аналіт. Вид. / Биков В.Ю. та ін. ; за ред.. 

Кременя В.Г. та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.  

4.  Журавський В.С. Вища освіта як фактор державотворення і культури  в 

Україні / В.С. Журавський. – К. : Видавничий дім, 2003. – 413 с. 
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Семінарське заняття 2.  

Командна взаємодія (2 год.). 

План заняття: 

1. Команда, командна взаємодія. 

2. Студентська група. 

3. Підструктури студентської групи. 

4. Корпоративна культура. 

5. Проблемна ситуація, групове рішення. 

6. Проектне завдання, лідер. 

 

Рекомендована література: 

1. Арыдин В. Учебная деятельность студентов : справоч. Пособ. Для 

аби тур., студ., мол. преподавателей / в. Арыдин, Г. Атанов. – Донецк 

: ЕАИ-пресс, 2000. – 80 с.  

2. Астахова В.И. Система образования Украины в поисках ответов на 

глобаль-не вызовы эпохи / В.И. астахова // Новий колегіум. – 2004. - 

№ 5/6. – С. 12-15. 

3. Бакіров В.С. «Суспільство знань» та трансформація вищої освіти / 

В.С. Бакіров // Методологія, теорія та практика соціологічного 

аналізу сучасного суспільства : зб. Наук. Пр..: У 2 т. – Т. 1. – Х. : 

Видав. Центр Харківського нац.. ун-ту ім. В.Н. Каразіна, 2006. – С. 

352-264.  

4. Енциклопедія освіти: додатково-аналіт. Вид. / Биков В.Ю. та ін. ; за 

ред.. Кременя В.Г. та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.  

5.  Журавський В.С. Вища освіта як фактор державотворення і культури  

в Україні / В.С. Журавський. – К. : Видавничий дім, 2003. – 413 с. 

6. Я – студент : навч. посіб. / [Огнев’юк В.О., Жильцов О.Б., Караман 

С.О. та ін. ; за заг. ред. Огнев’юка В.О.]. – 3-є вид., зі змінами. – К. : 

Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 248 с. 
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Семінарське заняття 3.  

Формування корисних навичок (2 год.)   

План  заняття: 

1. Життєві цілі. 

2. Професійний розвиток. 

3. Модель професіонала. 

4. Особистісне та професійне самовизначення. 

5. Самооцінка, саморозвиток, самоорганізація. 

6. Контроль власних потреб.  

 

Рекомендована література: 

1. 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. 

2. Дзвінчук Д.І. Психологічні основи ефективного управління / Д.І. 

Дзвінчук. – К. : ЗАТ «НІЧЛАВА», 2000. – 280 с. 

3. Ліфаєва Н.В. Психологія особистості : навч. посіб. / Н.В. Ліфаєва. – 

К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 240 с. 

4. Я – студент : навч. посіб. / [Огнев’юк В.О., Жильцов О.Б., Караман 

С.О. та ін. ; за заг. ред. Огнев’юка В.О.]. – 3-є вид., зі змінами. – К. : 

Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 248 с. 
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VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Таблиця 6.1 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

 

Змістовий модуль теми курсу Академічний контроль Бали 

Змістовий модуль 1 

ЗНАЙОМСТВО З УНІВЕРСИТЕТСЬКИМ ЖИТТЯМ 

Тема 1. Кредитно-модульна 

система (4 год.) 

поточний, семінарське заняття 5 

Тема 2. Інформаційне 

середовище університету (4 год.) 

поточний, семінарське заняття 5 

Тема 3. Командна взаємодія         
(4 год.) 

поточний, семінарське заняття 5 

Тема 4. Формування корисних 

навичок (2 год.) 

поточний, семінарське заняття 5 

Разом: 14 годин поточний, семінарське заняття 20 балів 

 

 

VII. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

ЗНАНЬ 

 
1.  

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Методи досліджень у 

фізичному вихованні» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в 

основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості 

модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, 

умінь та навичок 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і 

підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної 

карти (розділ ІV), де зазначено види й терміни контролю. Систему балів для 

різних видів контролю подано у таблицях 7.1, 7.2. 

 

 



 

 15 

 

Таблиця 7.1 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) 

контролю  

(3 курс, 5 семестр) 

 

№ 

 

Вид діяльності 

Кількість  

балів за 

одиницю 

Кількість  

одиниць до  

розрахунку 

 

Всього 

1.  Відвідування лекцій 1 4 4 

2.  Відвідування семінарських занять 1 3 3 

3.  Виконання завдання з самостійної 

роботи (домашнього завдання) 

5 4 20 

4.  Робота на семінарському занятті, в 

т.ч. доповідь, дискусія, виступ, 

повідомлення 

10 3 30 

5.  Модульна контрольна робота 25 1 50 

Максимальна кількість балів 82 

 

Розрахунок 82:100 = 0,8 

 

         Таблиця 7.2 

Порядок переведення рейтингових показників успішності  

Оцінка в балах Пояснення 

90-100 Відмінно 
Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 

82-89 Дуже добре 
Вище середнього рівня з кількома помилками 

 

75-81 
Добре 

В загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих 

помилок 

69-74 Задовільно 
Непогано, але зі значною кількістю недоліків 

60-68 Достатньо 
Виконання задовольняє мінімальним критеріям 

35-59 Незадовільно 
З можливістю повторного складання 

1-34 Незадовільно 
З обов'язковим повторним курсом  
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VIII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

   

 Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності: 

 за джерелом інформації: 

- словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-

конференція) із застосуванням комп'ютерних інформаційних 

технологій (PowerPoint Презентація), семінари, пояснення, 

розповідь, бесіда; 

- наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 

 За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: 

індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 

 За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі. 

 За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 

викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання 

індивідуальних навчальних проектів. 

 Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації 

навчально- пізнавальної діяльності: 

- навчальні дискусії; 

- створення ситуації пізнавальної новизни; 

- створення ситуацій зацікавленості. 

 

ІX. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 

 

Опорні конспекти лекцій; навчальні посібники; робоча навчальна 

програма; збірка тестових і контрольних завдань для тематичного 

(модульного) оцінювання навчальних досягнень бакалаврів; засоби  

підсумкового контролю (комп'ютерна програма тестування, комплект 

друкованих завдань для підсумкового контролю). 
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Х. ОБ’ЄМНІ ВИМОГИ ДО КУРСУ 

 1. Надайте відповідь, який вплив на розвиток ідеї університету справили школи 

античних філософів. 

2. Надайте відповідь, у якій історичний період ідея університету набула найбільш 

плідного розвитку. 

3. Надайте відповідь, які видатні педагоги  працювали в Університеті. 

4. Надайте відповідь, які перспективи відкриваються перед Київським 

університетом імені Бориса Грінченка сьогодні. 

5. Наведіть приклад традиції, яку б ви започаткували в Університеті. 

6. Поясніть, у чому, на вашу думку, полягає престижність статусу «студент» 

7. Назвіть найголовніші обов’язки студента-грінченківця. 

8. З’ясуйте соціально-психологічну структуру студентської групи, в якій ви 

навчаєтесь. 

9. Надайте відповідь, на що спрямований Болонський процес. 

10. Надайте відповідь,, що таке ECTS. 

11. Поясніть, у чому полягають особливості кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу. 

12. назвіть основні форми  організації навчання в Університеті. Дайте 

характеристику кожній з них. 

13. Назвіть види аудіювання. 

14. Визначте кількість одиниць навчально-методичної літератури за обраним 

профілем, яка наявна в електронному (внутрішньому) репозиторії Університету. 

15. Знайдіть в Інституційному репозиторії публікації викладачів інституту, в 

якому ви навчаєтесь. Визначте їх кількість, згрупуйте за тематикою. 
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