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ПОЯСНЮВАЛЬНА   ЗАПИСКА 
 
Самостійна робота студентів в рамках навчальної дисципліни «Практикум з 

соціальної роботи» передбачає формування самостійності у здобутті знань, способах 
оволодіння складними вміннями і навичками бачити зміст та мету роботи, 
організовувати власну самоосвіту, вміння по-новому підходити до вирішення 
питань, оптимізувати пізнавальну і розумову активність і самостійність, здатність до 
творчості. 

Чітке планування є необхідною умовою для успішної самостійної роботи. 
Наукою і практикою встановлено, що лише самостійна робота дозволить студенту 
засвоїти систему знань, глибоко вникнути в суть науки, оволодіти необхідними 
навичками, розвинути свої здібності і таланти. Без добре організованої та 
планомірно здійснюваної самостійної роботи немає і не може бути справжньої 
вищої освіти та наукового пізнання. 

Самостійна робота, будучи найважливішим засобом освіти, має будуватися на 
основі наукової організації розумової праці, яка вимагає дотримання наступних 
положень: 

- визначити свої можливості, знати свої позитивні сторони і недоліки, 
особливості своєї пам'яті, уваги, мислення, волі; 

- знайти найбільш придатні для себе методи самостійної роботи і піклуватися 
про їх удосконалення; 

- починаючи роботу, встановити її мету (навіщо я працюю, що маю досягти в 
своїй роботі); 

- скласти план роботи і працювати, дотримуючись цього плану (що і в який 
термін я маю виконати); 

- здійснювати самоконтроль, самоперевірку в процесі роботи; 
- вміти створити сприятливу обстановку для своєї роботи і постійно 

покращувати її; 
- виконувати вимоги гігієни праці, створювати гігієнічні умови для праці; 
- працювати щодня, систематично, а не від випадку до випадку. 
В умовах організації освітнього процесу у вищому навчальному закладі, 

збільшенні обсягу навчального матеріалу, який рекомендований студентам на 
самостійне опанування, неможливо обійтись без самостійної роботи студентів як в 
аудиторний, так й позаудиторний час. Індивідуальний пошук знань важливий, адже 
сприяє розвитку допитливості, зацікавленості, орієнтує на дослідницьку роботу 
теоретичного або дослідно-експериментального рівнів.  

Активну участь в організації самостійної роботи студентів бере викладач, 
який, враховуючи освітні можливості студентів, чітко визначає обсяг та складність 
самостійної роботи; рекомендує різноманітні форми самостійної роботи; допомагає 
оволодівати методами самостійної роботи; періодично здійснює контроль за 
перебігом самостійної роботи студентів. 

Метою курсу «Я-студент» є ознайомлення студентів із основними засадами 
студентського життя, правами і обов’язками студента, особливостями студентської 
діяльності, засобами її оптимізації, системою цінностей сучасного студента.  

За підсумками вивченого курсу студент має знати: 



- сутність та особливості Болонського процесу, Європейської кредитно-
трансферної та акумулюючої системи, організації навчального процесу в 
Академії, форми організації навчального процесу та контролю успішності 
в ВНЗ, основні терміни, що стосуються такої організації; 

- права і обов’язки студента, студентського самоврядування, студентського 
наукового товариства; 

- особливості поведінки членів студентської групи; 
- поняття: інформаційне суспільство, інформатизація, Смарт-освіта, 

електронні освітні ресурси Академії: портал, електронний каталог, наукові 
електронні видання, система антиплагіат тощо. 

- основні показники ефективної командної взаємодії, особливості процесу 
формування команди та особливості роботи в ній, переваги прийняття 
групових рішень; 

- підходи до постановки 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. 

Вміти: 
- самостійно організовувати свою діяльність, а також працювати в команді, 

відповідати за хід і результати власного навчання; 
- використовувати ефективні методи і прийоми роботи з інформацією 

(навички слухання (аудіювання), читання, конспектування тощо).  
- використовувати різноманітні форми й види усного та писемного мовлення 

(доповідь, виступ, дискусія, диспут, есе, реферат, особливості їх 
підготовки, структури, оформлення);  

- застосовувати методи і прийоми особистісного та професійного 
самовизначення, саморозвитку та самоменеджменту, самопрезентації. 

Засоби контролю знань студентів з дисципліни:  
- поточний контроль студентів проводиться з метою перевірки засвоєння 

ними основних положень лекційного матеріалу. Він здійснюється на семінарських 
заняттях, шляхом опитування (письмового та усного), тестування, 
прослуховуванням доповідей та рефератів студентів, оцінки якості відповідей на 
контрольні запитання та індивідуальні та творчі завдання; 

- підсумковий (модульний) контроль – здійснюється за рахунок аналізу 
результатів модульних контролів студентів за темами навчальної дисципліни. 
Підсумкова оцінка розраховується як сумарний бал успішності кожного студента за 
заліковими модулями навчальної дисципліни та під час проведення заліку за 
означеним у навчальній програмі переліком питань; 

- підсумково-модульний контроль за дисципліну здійснюється з урахуванням 
середньозваженого усіх оцінок за залікові модулі. Підсумково-модульна оцінка 
може перескладатися з метою її підвищення в період проведення тижнів 
академічного контролю за означеними у навчальній програмі переліком питань. 



ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ  
«Я-СТУДЕНТ» 

 

Самостійна робота студентів є основною формою оволодіння знаннями у 
вільний від аудиторних занять час. 

До самостійної роботи належать такі види робіт, які студенти виконують під 
час підготовки до всіх аудиторних занять, у процесі підготовки індивідуальних 
завдань, навчально-пошукової або науково-дослідної діяльності. Це не залежить від 
того, здійснюється робота за умов консультування викладачем, або без його участі; 
поза розкладом, або за розкладом, що регламентує самостійну підготовку. 

 З дисципліни «Я-студент» рекомендуються такі види самостійної роботи: 
- самостійне вивчення й поглиблене опрацювання певних тем дисципліни та 

окремих питань; 
- вивчення матеріалу лекцій за конспектами, підручниками і спеціальною 

літературою; 
- підготовка до семінарських занять за допомогою статей з наукових 

періодичних журналів та авторефератів дисертацій; 
- виконання індивідуальних завдань; 
- виконання творчих завдань; 
- написання рефератів. 

 
ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕНОГО 

ОПРАЦЮВАННЯ 
 

Змістовий модуль І. Основні засади студентського життя 

 
Тема 1. Моя Академія. Я – студент Міжрегіональної Академії управління 

персоналом 
При самостійному опануванні навчального матеріалу доцільно звернути увагу 

на наступні питання: 
Моя Академія. Витоки і шляхи розвитку Академії. Місія Академії, пріоритети і 

принципи розвитку Академії. Соціальний портрет сучасного студентства. Права і 
обов’язки студентів. Заохочення та стягнення. Студентська група. Студентське 
наукове товариство. Студентське самоврядування. 

Діяльність студентів є своєрідною за своєю метою та завданнями, змістом, 
внутрішніми й зовнішніми умовами, засобами, особливостями перебігу психічних 
процесів індивідуума, вияву мотивації тощо. Студент характеризується певними 
соціально-психологічними рисами, до яких належать:  

а) уже сформовані (рівень підготовки, система цінностей, ставлення до 
навчання, поінформованість про функціонування вищого навчального закладу та 
особливості студентського життя, уявлення про майбутню професійну діяльність);  



б) ті, які ще тільки потрібно формувати (організація навчального процесу, 
способи і методи навчальної діяльності, самозростання, тип стосунків у навчальній 
групі з ровесниками та викладачами, спроби практичного застосування набутих знань, 
новий рівень соціалізації у якості випускника ВНЗ із розробленням нової системи 
цінностей та ін.).  

У процесі навчання має місце професійне самовизначення студента, сутність 
якого становить процес інтеграції студента в соціально-професійну структуру 
суспільства, що реалізується на особистісному рівні через ціннісний вибір варіантів 
професійного розвитку. Професійне самовизначення студента - процес не статичний, а 
динамічний.  

Динаміка професійного самовизначення студента має кілька стадій.  
І. На першому курсі мають місце: адаптація до нових умов навчання; 

поглиблення психологічних процесів самопізнання та самовизначення; пошук сенсу 
життя і життєвих цінностей; певні сумніви у правильності вибору професії; 
соціалізація студентів в умовах університету. Психологічні чинники, що впливають на 
рівень успішної адаптації студентів першокурсників: емоційна стабільність та 
емоційний стан особистості; вольова сфера особистості; самооцінка; міжособистісні 
стосунки; відповідність між «Я» реальними та «Я» ідеальним, сформованість образу 
майбутнього.  

ІІ. Другий-третій курси - адаптаційний період завершений, активізуються 
професійні інтереси й перспективи, життєві плани, формується педагогічна взаємодія 
між викладачами і студентами, корпоративна культура і партнерство.  

ІІІ. На четвертих-п’ятих курсах вирішується питання про спеціалізацію в межах 
обраної професії, осмислення власного вибору з точки зору затребуваності на ринку 
праці. Вищий ступінь розвитку особистості студента характеризується його 
соціальною зрілістю, соціальною активністю та відповідальністю, рівень 
сформованості яких визначається чіткими критеріями; це етап самоствердження і 
самовираження. 

В цілому нинішня студентська молодь стратифікована на три групи, що 
різняться за інтелектуальними й моральними параметрами.  

1 група. Студенти, зорієнтовані на освіту як на професію, - для них інтерес до 
майбутньої роботи, бажання реалізувати себе в ній - найголовніше, решта всіх 
чинників для них менш значуща; до цієї групи зараховують близько третини 
студентів.  

2 група. Студенти, зорієнтовані на бізнес (близько 26 % від загальної кількості 
опитаних) - для них освіта виступає інструментом (або можливою стартовою 
сходинкою) для того, щоб надалі здійснити спроби створити власну справу, відкрити 
власну фірму, зайнятися торгівлею тощо; до своєї професії вони ставляться менш 
зацікавлено, ніж перша група.  

3 група. Студенти, яких, з одного боку, можна назвати такими, що не 
«визначилися», з іншого - пригніченими різними проблемами особистісного, 
побутового плану; для них освіта і професія не становлять того інтересу, що 
характерний для перших двох груп; у них на першому плані - побутові, особисті, 
житлові, сімейні та інші проблеми.  



Науковці виокремлюють три типи діяльності й поведінки студентів під час 
навчання у вищому навчальному закладі.  

1. Студенти першого типу мають комплексний підхід до цілей і завдань 
навчання в виші, вони орієнтовані на широку спеціалізацію, різносторонню 
професійну підготовку, їх інтереси перевищують зміст програм навчання, соціальна 
активність охоплює всі форми життя навчального закладу.  

2. Другий тип студентів вирізняється чіткою орієнтацією на вузьку 
спеціалізацію, при чому пізнавальна діяльність цих студентів також виходить за рамки 
програм у плані поглибленого вивчення фахових дисциплін.  

3. Студенти третього типу зорієнтовані на здобуття знань і навичок лише в 
рамках програми, вони виявляють малу активність як в опануванні фахом, так і в 
житті навчального закладу. Поміркувавши, ви можете самостійно встановити, до 
якого типу студентів ви належите. І якщо ваші устремління здадуться вам замалими, 
ви можете відкоригувати свою діяльність (див. останній розділ підручника). 

Для студентства як соціальної групи властиві такі позитивні риси:  
- соціальна зрілість - прагнення одержати спеціальність; реалізація потенційних 

можливостей особистості у громадській та науково-дослідницькій діяльності; 
виявлення стійкості до тиску з боку групи; використання можливостей групи для 
реалізації власних ідей; адекватне співставлення себе із громадською думкою; 

- соціальна активність - прагнення до самореалізації, бажання приносити 
користь своєю діяльністю іншим людям; прагнення до лідерства, бажання активно 
впливати на життєдіяльність навчального закладу;  

- соціальна відповідальність - прагнення мати міцні знання; врахування 
громадської думки щодо своєї діяльності; вболівання за доручену справу. Студенти 
повинні намагатися позбавлятися негативних особистісних рис та розвивати в собі 
позитивні, спрямовувати на професійний розвиток та особистісне зростання, 
самовиховання всі свої зусилля.  

Рушійними силами особистісно-професійного становлення і розвитку студента 
є:  

- змістовна мотивація - значущість професії, її творчий характер, відповідність 
здібностям, зв’язок із новітніми технологіями;  

- утилітарна мотивація - мотиви кар’єрного просування, досягнення певного 
становища в суспільстві;  

- мотиви соціальної значущості майбутньої професії. 
Студентська група, так само як і клас у школі, є різновидом соціально 

організованої групи людей, що об’єднані однією метою. Люди в такій групі постійно 
перебувають у ділових, дружніх, службових, побутових стосунках. Саме студентська 
академічна група дозволяє здійснювати оптимальну організацію навчального процесу 
у вищому навчальному закладі, вона також здійснює певний виховний вплив на 
кожного її члена. 

Студентська група за час навчання проходить кілька етапів розвитку.  
І етап - асоціація. На цьому етапі група - первинне об’єднання студентів за 

загальними ознаками, організаторами життя в якому є староста та куратор. Для 
студентів розпочинається період адаптації до студентського життя, до вимог 
викладачів, відбувається засвоєння основних засад організації навчального процесу за 



кредитно-модульною системою, правил внутрішнього розпорядку, традицій 
Університету.  

ІІ етап - кооперація. Цей етап характеризується завершенням процесу адаптації, 
переважанням ділових стосунків, до яких додається формування міжособистісних 
взаємин. У групі виявляються неформальні організатори та активісти. У студентів 
зростає інтерес до справ групи, проявляється активність щодо їх реалізації, 
формується громадська думка та групова мораль.  

ІІІ етап характеризується тим, що студентська академічна група стає 
колективом.  

Колектив має такі ознаки:  
- кожен член студентської групи бере на себе цілі та завдання спільної 

навчально-професійної діяльності;  
- група характеризується високим рівнем організованості та згуртованості, 

єдністю щодо ціннісних орієнтацій, поглядів, оцінок, ставлення до подій у групі;  
- у офіційних керівників групи (старости, куратора) домінує демократичний 

стиль керівництва;  
- характерна наявність корпоративної культури, згуртованості.  
Визначальний вплив на способи організації спільної діяльності у студентській 

групі мають форми керівництва, що складаються офіційно або стихійно. У першому 
випадку йдеться про керівництво, в другому - про лідерство. Керівництво є офіційно 
регламентованим, організованим процесом. Лідерство витікає з тенденції групи 
об’єднуватися навколо найбільш популярних студентів. 

Студентське самоврядування - це самостійна громадська діяльність студентів 
по реалізації функцій управління, які визначаються керівництвом та здійснюються 
студентами навчального закладу. Студентське самоврядування є важливим елементом 
удосконалення навчально-виховної роботи.  

Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної 
активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені 
справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними 
якостей та навичок лідера, організатора, керівника.  

Студентське самоврядування виражає інтереси всіх студентів Академії, 
незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 
соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних 
або інших ознак.  

Основна мета студентського самоврядування - сприяння сумлінному виконанню 
студентами своїх обов’язків з одночасним захистом їх законних прав та інтересів, а 
також надання їм можливості гармонійного, творчого та інтелектуального розвитку.  

Студентське самоврядування діє на основі принципів добровільності, 
демократичності, законності та гласності. У своїй діяльності органи студентського 
самоврядування керуються чинним законодавством України, рішеннями Міністерства 
освіти і науки України, Статутом Академії, не дублюють профспілкову організацію 
студентів, користуються допомогою і підтримкою ректорату та профспілкового 
комітету Академії. Перелік питань, що належить до компетенції органів студентського 
самоврядування, узгоджується з керівництвом Академії. Рішення органів 
студентського самоврядування мають дорадчий характер. 



Тема 2. Організація навчального процесу  
При самостійному опануванні навчального матеріалу доцільно звернути увагу 

на наступні питання: 
Болонський процес. Європейська кредитно-трансферна система. Кредит, 

навчальний план, навчальна програма, змістовний модуль. Форми організації 
навчання. Модульно-рейтингова система оцінювання знань. Контроль успішності 
студентів. 

Болонський процес - це процес європейських реформ, що спрямований на 
створення спільної Зони європейської вищої освіти. Болонський процес не 
передбачає створення повністю ідентичних систем освіти у різних країнах, він 
призначений лише для зміцнення взаємозв’язків та покращення взаєморозуміння 
між різними освітніми системами. 

ЄКТС є кредитною системою вищої освіти, що використовується в 
Європейському просторі вищої освіти, включаючи усі країни1, що входять до 
Болонського процесу. ЄКТС є одним з наріжних каменів Болонського процесу. 
Більшість країн Болонського процесу законодавчо закріпили застосування ЄКТС у 
своїх системах вищої освіти. 

Однією з цілей Болонського процесу є створення системи кредитів як 
відповідного засобу для сприяння якомога ширшій мобільності студентів. ЄКТС 
також сприяє реалізації інших цілей Болонського процесу: 

- кредити ЄКТС є ключовим елементом Болонської рамки кваліфікацій, 
сумісної з Європейською рамкою кваліфікацій навчання впродовж життя (EQF). 
Відповідно до Болонської рамки кваліфікацій перший та другий цикли мають свої 
власні діапазони кредитів. Відповідно, кредити ЄКТС використовуються для 
визанчення національних рамок кваліфікацій вищої освіти, які можуть містити 
більш детальний національний розподіл кредитів.  

- ЄКТС допомагає вищим навчальним закладам досягти ціль забезпечення 
якості. У деяких країнах ЄКТС є обов’язковою для акредитації програм або 
кваліфікацій вищої освіти. 

- ЄКТС все більше використовується навчальними закладами в інших 
частинах світу,  і, таким чином, відіграє певну роль у зростаючому глобальному 
вимірі Болонського процесу.  

Кредитно-модульна система організації навчального процесу - це сучасна 
модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульної 
організації навчального процесу та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів) 
для обліку навчального навантаження студента і результатів навчання. Розглянемо 
основні терміни, що стосуються її.  

Кредит - одиниця виміру навчального навантаження студента, необхідного для 
засвоєння певної частини навчального матеріалу. Кредити враховують всі види 
навчальної роботи: лекції, практичні і семінарські заняття, контрольні заходи, 
самостійну роботу студента та ін.  

Кількість академічних годин на один кредит коливається в межах від 25 до 36. 
Так, починаючи з 2005 р., усі навчальні плани в Україні будувались із розрахунку 36 
                                                           
 



академічних годин на один кредит, але згідно з останніми документами, що 
регламентують навчальну діяльність, використовують 25 академічних годин для 
заочної форми навчання і 30 годин - для денної форми навчання.  

Очевидно, що через деякий час, після остаточної адаптації вищої освіти в 
Україні до норм Болонської системи, буде чітко встановлена кількість академічних 
годин на один кредит. Проте, як свідчить практика, не в усіх країнах - учасницях 
Болонського процесу однозначно де термінується кількість академічних годин на один 
предмет.  

Інколи це залежить від змістового наповнення предмету, і кількість коливається 
від 25 до 36 академічних годин. Основним нормативним документом, що визначає 
організацію освітнього процесу за певними спеціальностями та освітніми рівнями, є 
навчальний план.  

Навчальний план - це нормативний документ Академії, який складається на 
підставі освітньої програми та структурно-логічної схеми підготовки фахівця й 
визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, 
послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх 
обсяги, графік навчального процесу, форму підсумкового контролю.  

З навчальними планами, за якими здійснюється підготовка фахівців в Академії, 
можна ознайомитись у навчальних частинах структурних підрозділів.  

Навчальний план містить нормативну і вибіркову частини.  
Нормативна частина плану складається з навчальних дисциплін, які 

встановлюються галузевими стандартами освіти. Порядок вивчення нормативних 
дисциплін навчального плану є обов’язковим і не може змінюватись.  

Вибіркова частина плану складається з двох частин: дисципліни, які вибрані 
ВНЗ, і дисципліни, які обирає студент із запропонованого переліку самостійно (вибір 
студента. Перелік вибіркових дисциплін встановлюється Академією відповідно до 
концепції підготовки фахівців в Академії з метою задоволення освітніх і 
кваліфікаційних потреб, ефективного використання можливостей і традицій Академії, 
потреб столиці у фахівцях тощо.  

Співвідношення кредитів (годин) між нормативною та вибірковою частинами 
навчального плану в різні часи було різним, але на сьогодні спостерігається тенденція 
до зменшення нормативної частини за рахунок збільшення вибіркової частини 
навчального плану.  

Нормативні документи МОН України регламентують дане співвідношення в 
обсязі 50:50, але, очевидно, і ця позиція з часом може змінюватись.  

Нормативна кількість кредитів, які встановлені для чотирирічної навчальної 
програми підготовки бакалавра, становить 240 кредитів, з них на один навчальний рік 
- 60 кредитів, на семестр - 30 кредитів і 20 - на триместр, якщо графік навчального 
процесу побудований за триместровою схемою.  

Основна мета і завдання навчальної дисципліни, зміст та вимоги до знань і вмінь 
студентів визначаються навчальною програмою дисципліни. Для кожної дисципліни 
на підставі навчальної програми розробляється робоча навчальна програма.  

Змістовий модуль - цілісна логічно завершена частина навчальної дисципліни, 
яка підлягає засвоєнню в системі вивчення певної навчальної дисципліни. Як правило, 
змістовий модуль за обсягом годин співпадає з одним кредитом, але такий розподіл не 



є обов’язковим. Вивчення модуля зазвичай закінчується проміжним модульним 
контролем (тест, контрольна робота, опитування тощо). 

Робоча навчальна програма містить також:  
- тематичний план лекцій;  
- орієнтовну тематику практичних (семінарських, лабораторних) занять;  
- списки основної та додаткової літератури з дисципліни;  
- завдання для самостійної роботи студента;  
- перелік індивідуальних навчально-дослідницьких завдань;  
- тематику рефератів, курсових робіт, якщо такі передбачені навчальним планом 

та інше.  
З навчальними програмами та робочими навчальними програмами будь-якої 

дисципліни, що викладається в Академії, студент може ознайомитись (і це варто 
зробити) на кафедрі, за якою закріплена навчальна дисципліна.  

Формами організації навчального процесу є: лекційні, практичні, семінарські, 
лабораторні та індивідуальні заняття, усі види практик та консультацій, самостійні 
завдання студентів та інші форми й види навчальної та науково-дослідницької 
діяльності студентів.  

Навчальна діяльність студентів регламентується Положенням про організацію 
навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи навчання в Академії, з 
яким потрібно ознайомитись на сайті Академії.  

Лекція - це логічно завершений, науково обґрунтований і систематизований 
виклад навчального, наукового матеріалу. Лекція є однією з основних організаційних 
форм навчальних занять у вищій школі, що формує у студентів основи знань з певної 
наукової галузі, визначає напрямок, основний зміст і характер усіх інших видів 
навчальних занять та самостійної роботи студентів з відповідної навчальної 
дисципліни  

Залежно від мети розрізняють вступні, установчі, ординарні, оглядові та 
заключні лекції. Так, вступна лекція ознайомлює студентів з метою викладання 
певного курсу, його структурою, порядком вивчення. Установча, як правило, поряд з 
певною сумою знань дає установки студентам щодо самостійної роботи над певним 
завданням чи курсом в цілому. Під ординарною розуміють одну з чергових лекцій 
курсу. Оглядові лекції, як правило, читаються перед державними екзаменами і мають 
на меті акцентувати увагу студентів на основних проблемах курсу. Заключні лекції 
підбивають підсумки вивчення певного модуля або дисципліни в цілому.  

Інколи розрізняють лекції за формами подання матеріалу: інформаційна лекція, 
лекція-дискусія, лекція-діалог, лекція-прес-конференція, лекція з навмисними 
помилками, лекція-шоу, лекція вдвох (читається двома викладачами) та інші. 

Семінарське заняття - це форма навчального заняття, на якому викладач 
організовує вивчення попередньо визначених тем. Семінарські заняття можуть 
проводитись у формі бесіди, обговорення рефератів і доповідей, дискусій, круглих 
столів тощо. Семінарські заняття проводяться з основних і найбільш складних питань 
(тем, розділів) програми навчальної дисципліни. 

Основне завдання семінарських занять - поглибити і закріпити знання, одержані 
студентами на лекції та в процесі самостійної роботи над навчальною і науковою 
літературою, прищепити їм навички пошуку, узагальнення, критичного аналізу 



навчального матеріалу, вміння висувати ідеї та захищати свої погляди з питань, що 
розглядаються.  

Для якісної підготовки студентів до семінарських занять на кафедрі 
розробляються плани семінарських занять, завдання для самостійної підготовки. Ці 
матеріали видаються тим, хто навчається, до початку вивчення відповідної теми 
навчальної дисципліни.  

На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами 
реферати, виступи, активність у дискусії, вміння студентів формулювати та 
відстоювати свою позицію тощо.  

Практичне заняття - це організаційна форма навчального заняття, при якій 
викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень 
навчальної дисципліни та формує вміння й навички їх практичного застосування 
шляхом індивідуального виконання студентом відповідних завдань.  

Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних лабораторіях, 
оснащених необхідними технічними засобами навчання, обчислювальною технікою 
тощо. Практичне заняття складається з кількох етапів: проведення попереднього 
контролю знань, умінь і навичок студентів, постановка загальної проблеми 
викладачем та її обговорення, розв’язування контрольних завдань, їх перевірка та 
оцінювання. Під час проведення практичного заняття навчальна група за необхідності 
може ділитися на підгрупи. 

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального 
матеріалу без участі викладача в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 
Метою самостійної роботи є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та 
послідовне формування у студента самостійності як риси характеру, що відіграє 
суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації. Навчальний час, 
відведений для самостійної роботи студента, визначається навчальним планом і 
знаходиться в межах від 1/3 до 2/3 від загального обсягу дисципліни.  

Зміст самостійної роботи з кожної навчальної дисципліни визначається робочою 
навчальною програмою дисципліни та відповідними методичними рекомендаціями. 
Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочою навчальною програмою для 
засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий 
контроль поряд із навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні 
аудиторних занять. 

Контроль успішності студентів. У вищих навчальних закладах України 
практикується чотирибальна система оцінювання знань студентів: «відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно». Така система, як усвідомлюють більшість 
викладачів і студентів, не досконала та не відповідає сучасним вимогам.  

Виникає необхідність впровадження системи контролю, котра може забезпечити 
максимальну об’єктивність оцінювання успішності студентів, посилення 
мотиваційного компонента й можливості вимірювання оцінки за допомогою якісних 
та кількісних показників.  

Упровадження сучасних методів контролю й оцінювання в практику навчання 
дозволяє зробити навчання ефективним та наблизити його до світових стандартів. 
Тому важливим є запровадження такої системи аналізу навчальної діяльності 



студентів, яка сприяла б створенню оптимальних умов для професійної підготовки 
фахівців.  

Останнім часом у вищих навчальних закладах України запроваджується 
модульно-рейтингова система оцінювання знань. Ця система оцінювання широко 
використовується у багатьох країнах світу. Результати навчання студентів щодо 
опанування навчальної дисципліни оцінюються за 100-бальною шкалою. Переведення 
результатів, отриманих за 100-бальною шкалою оцінювання, у 4-х бальну та шкалу за 
системою ECTS здійснюється за поданою нижче схемою.  

Семестровий контроль здійснюється у вигляді, що передбачений навчальним 
планом.  

Семестровий екзамен - це форма підсумкового контролю засвоєння студентом 
теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що 
проводиться як контрольний захід.  

Екзамени можуть проводитись в усній та письмовій формі або у формі 
тестування. Перелік питань до іспиту можна одержати на кафедрі або самостійно 
подивитись у відповідній робочій навчальній програмі навчальної дисципліни. 
Допоміжний матеріал і засоби обчислювальної техніки, які можна використовувати 
під час підготовки відповіді на екзамені, визначає кафедра.  

 
Тема 3. Методи і прийоми роботи з інформацією 
 
При самостійному опануванні навчального матеріалу доцільно звернути увагу 

на наступні питання: 
Навчання – комунікативний процес. Слухання та його роль в комунікації. Усне 

мовлення, його види та форми. Доповідь, виступ, дискусія. Читання, його роль у 
навчальній діяльності студентів. Види читання. Тези. Конспект. Письмові творчі 
роботи. Есе. Реферат. Робота з інформаційними ресурсами у мережі Інтернет. 

Навчання як складна інтегративна діяльність вимагає від студента високої 
самоорганізації, вміння правильно розпоряджатися часом, а це, в свою чергу, 

зумовлює набуття навичок та опанування раціональних прийомів організації своєї 
навчальної діяльності.  

З початком навчання у виші маєте опанувати це мистецтво, звичайно, роблячи 
поправки на вимоги кредитно-модульної системи, що діє в Академії. До речі, набуті на 
першому курсі вміння стануть вам у пригоді до випуску, та й протягом усього 
наступного життя.  

Нижче розглянемо види роботи з інформацією, пов’язані з мовленнєвою 
діяльністю методи і прийоми, які допоможуть вам раціонально використовувати 
останню під час навчання, дадуть змогу чітко організувати власний алгоритм праці та 
відпочинку, щоб досягти успіху в навчанні й отримати міцні знання.  

Слухання (аудіювання) та його роль у комунікації. Перебування на лекціях - 
чудовий час для розвитку вміння розуміти на слух усні повідомлення, тренування 
уваги, пам’яті. Уважне, вдумливе слухання допомагає студентам добре засвоїти 
матеріал. Аудіювання іноді має бути критичним, щоб вчасно поставити запитання 
викладачеві, які стосуватимуться теми чи питання, що розглядаються.  



Усе це стає можливим лише тоді, коли студент відчуває справжнє зацікавлення 
предметом, має чіткі уявлення про знання, потрібні для опанування певної 
спеціальності. Треба пам’ятати про те, що аудіювання є основою спілкування, і для 
багатьох професій уміння сприймати та розуміти усне мовлення - необхідна навичка 
для виконання службових обов’язків.  

Наприклад, у Німеччині часто практикують такий прийом: керівник, даючи усні 
вказівки чи розпорядження, завжди просить підлеглого повторити формулювання 
завдання, яке той має виконати. Керівник уточнює завдання, коли бачить, що 
підлеглий не зрозумів або не до кінця зрозумів те, що від нього вимагається. Так 
вдається уникнути багатьох помилок у роботі. 

Усне мовлення, його види та форми Оскільки усне мовлення (говоріння), як 
зазначалося вище, посідає друге місце серед комунікативних процесів, до яких людина 
звертається протягом дня, то варто розглянути його роль у міжособистісному та 
професійному спілкуванні студентів.  

Зрозуміло, що види спілкування студентів залежать від ситуації спілкування. 
Від ситуації також залежить і вибір форм та засобів спілкування. Скажімо, під час 
семінарського заняття студентові часто доводиться звертатися до монологічної форми 
мовлення, коли він щось пояснює, висловлює свої міркування, відповідає на запитання 
викладача, здійснює презентацію проекту, або до діалогічного мовлення, коли він бере 
участь у дискусії, обговоренні певних питань, бесіді.  

Під час занять студенти вживають наукову лексику, будують більш складні 
речення, переважно складнопідрядні, користуються рівною, спокійною, переконливою 
інтонацією, спокійним тембром голосу. Такі мовні засоби будуть відсутні у 
повсякденному спілкуванні. Замість них студенти оберуть прості речення, побутову 
лексику, пестливі форми слів, сленг, жаргонізми чи навіть брутальні вирази. Інтонація 
- найрізноманітніша, доповнена яскравим жестикулюванням, мімікою. Як бачимо, те, 
що і як можна сказати одногрупникам, при спілкуванні з викладачами має піддаватися 
критичному оцінюванню. Проте всі учасники навчального процесу мають пам’ятати: 
мовленнєвий етикет при корпоративному, діловому спілкуванні (а саме таким є 
навчальна діяльність) має виконуватися беззаперечно. 

 
Тема 4.  Формування команди та особливості роботи в ній  
 
При самостійному опануванні навчального матеріалу доцільно звернути увагу 

на наступні питання: 
Студентська група. Корпоративна культура. Групове рішення. Проектне 

завдання. Лідерство. 
Команда - це особливий різновид групи, якій властиві особливі риси: команда 

більш сильна й має більший навчальний і творчий потенціали, ніж група.  
Це невелика спільнота студентів, де здібності одного доповнюються 

здібностями іншого; члени команди віддані спільній меті, активно сприяють реалізації 
навчальних завдань, що випливають з неї, виявляючи взаємну відповідальність, та 
реалізують свій творчий потенціал. 



Корпоративна культура - це певні правила, норми, які об’єднують членів 
команди, впливають на формування у них взаємодопомоги, підтримки, зосередження 
на виконанні загального задуму команди. 

Ефективність діяльності команди залежить також від послідовності виконання 
дій, які регламентують участь кожного її учасника, дозволяють доцільно розподілити 
їхній інтелектуальний потенціал щодо реалізації поставленої мети.  

Технологія виконання завдання передбачає дотримання кожним членом 
команди наступних правил:  

- розподіл загальної задачі на окремі складові;  
- розподіл підзавдань між членами групи;  
- дотримання принципу добровільності щодо вибору учасником конкретного 

виду підзавдання;  
- рівномірне розподілення робочого навантаження серед усіх учасників групи;  
- спільне обговорення особливостей презентації виконаного завдання.  
Від узгодженої діяльності членів команди, розподілу обов’язків між ними 

залежить ефективність прийняття групового рішення. Прийняття такого рішення 
можна розглядати як процес, у якому студенти рухаються від неузгодженості між 
собою щодо вибору стратегії досягнення результату до згоди. 

Для ефективної діяльності команди необхідний стійкий емоційний зв’язок між 
студентами, які включені у цю команду, відчуття згуртованості. На основі 
позитивного емоційного зв’язку та взаєморозуміння виникає спільність поглядів, 
моделей поведінки, тобто з’являється командна згуртованість.  

Щоб сформувати навички ефективної взаємодії в групі під час виконання 
навчальних завдань, запам’ятайте також кілька правил і намагайтеся їх виконувати:  

- виявляйте відвертий інтерес та увагу до студентів вашої групи;  
- будьте привабливими і доброзичливими;  
- будьте уважними слухачами;  
- ніколи не принижуйте іншого, навіть тоді, коли він неправий;  
- дозволяйте відчути значущість одногрупника, підкреслюйте його 

компетентність;  
- звертаючи увагу на помилки, робіть це в коректній формі. 

 
Тема 5. Саморозвиток та самоменеджмент  
При самостійному опануванні навчального матеріалу доцільно звернути увагу 

на наступні питання: 
Професійний розвиток. Модель професіонала. Особисте та професійне 

самовизначення. Самооцінка. Успіх. Організація часу 
Самопізнання - процес пізнання себе, своїх потенційних і актуальних 

властивостей, особистісних особливостей, рис характеру тощо.  
Саморозвиток - усвідомлена діяльність людини, спрямована на вдосконалення 

самої себе.  
Самооцінка - судження людини про міру наявності у неї тих чи інших якостей, 

властивостей у співвідношенні їх з певним еталоном та нормою. 
 



Тема 6. Мистецтво самопрезентації 
 

При самостійному опануванні навчального матеріалу доцільно звернути увагу 
на наступні питання: 

Поняття самопрезентації. Проблематика самопрезентації в наукових 
дослідженнях. Поняття імідж, особистісний брендінг. 

Типи, види, мотиви, засоби самопрезентації. Індивідуально-психологічні 
особливості, які визначають успішність/неуспішність самопрезентації у чоловіків і 
жінок. 

Форми самопрезентації: публічний виступ (презентація досвіду), резюме, 
співбесіда-інтерв’ю, візитки, об’ява про пошук роботи, захист проекту, порт фоліо, 
майстер-клас, аналітичний звіт, відкрите заняття. Очна і заочна самопрезентація. 
Способи розміщення рекламних матеріалів, способи їх подання. 

Тактики і стратегії проведення самопрезентації. Стратегії самопрезентації 
І.Джонса і Т.Піттмана. Методики встановлення взаємодії. Встановлення контакту. 
“Перше враження”. 

Жести, мова рухів тіла, міміка, риторика, стилі побудова промови. 
Стереотипи спілкування, самовіддача у спілкуванні і взаємодії з іншими 

людьми. 
Теоретичні основи публічного виступу. 
Ефективні методи переконання під час публічного виступу. 
Особистість оратора, типи ораторів, манери, зовнішній вигляд оратора. 

 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

 
Для активізації самостійної роботи студентів та здійснення поточного 

контролю знань пропонується виконання індивідуальних та творчих завдань. Теми 
індивідуальних та творчих завдань дозволяють активізувати комунікативні аспекти 
навчального процесу, надають студенту можливість розкрити свій творчий 
потенціал. 

 Індивідуальні та творчі завдання можуть носити як теоретичний, так і 
практичний характер. Ці форми самостійної роботи студентів розглядаються, по-
перше, як метод популяризації соціального знання, по-друге, як можливість 
побачити позицію студента та спосіб її реалізації, по-третє, як метод активізації 
навчальної свідомості, подолання стереотипів та пошук нових форм вивчення 
соціальної дійсності. Підґрунтям для цього виступає сама форма завдання, яка 
поєднує індивідуальну позицію автора з необхідністю наукового її обґрунтування. 
Крім інтелектуального напруження, яке сприяє активізації мислення студента, 
творче завдання дозволяє найбільш повно розкритися студенту, тому що він бачить 
необхідність свого втручання в проблему, що досліджується. 

Виконання індивідуальних та творчих завдань формує у студента:  
- навички формулювання і аргументування власної точки зору;  
- вміння аналізувати складні суспільні проблеми; 
- вміння самостійно здобувати необхідну інформацію; 



- навички критичного аналізу соціальної реальності та застосування набутих 
теоретичних знань для їх практичного вирішення. 

Використовуючи програмне забезпечення MS PowerPoint, студент у довільній 
формі презентації викладає основні положення обраних тем.  

 
Індивідуальні завдання: 

1. Спробуйте скласти власний план професійного зростання: 
Подумай про свої 
професійні цілі: чого б 
ти хотів (хотіла) 
досягнути? 
 

 

Напиши головну мету 
(ким бути, чого 
досягнути, що потрібно 
вдосконалити) 
 

 

План: які кроки треба 
зробити, щоб досягти 
мети? (найближчі й 
подальші конкретні 
цілі) 
 

 

Шляхи і засоби 
досягнення цілей 
(внутрішні та зовнішні) 
 

 

 
2. Розробити пам’ятку “Як підтримувати увагу до себе під час публічного 

виступу” 
3. Написати есе на тему за вибором:  
а) “Мистецтво самопрезентації – шлях до особистісного успіху” 
б) “Бренд мого імені”. 
 
4. Розробити таблицю “Фактори, які допомагають чи заважають зниженню 

емоційної напруги у спілкуванні”. Таблиця повинна мати такий вигляд: 
 

Фактори, які допомагають зниженню 
емоційної напруги у спілкуванні 

Фактори, які заважають зниженню 
емоційної напруги у спілкуванні 

  
 
 
 
 
 



ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Витоки і шляхи розвитку Академії. Місія Академії, пріоритети і принципи 
розвитку Академії.  

2. Соціальний портрет сучасного студентства.  
3. Права і обов’язки студентів.  
4. Заохочення та стягнення.  
5. Студентська група.  
6. Студентське наукове товариство.  
7. Студентське самоврядування. 
8. Болонський процес.  
9. Європейська кредитно-трансферна система.  
10. Кредит, навчальний план, навчальна програма, змістовний модуль.  
11. Форми організації навчання.  
12. Модульно-рейтингова система оцінювання знань.  
13. Контроль успішності студентів. 
14. Слухання та його роль в комунікації.  
15. Усне мовлення, його види та форми.  
16. Доповідь, виступ, дискусія.  
17. Читання, його роль у навчальній діяльності студентів. Види читання.  
18. Тези. Конспект. Письмові творчі роботи. Есе. Реферат.  
19. Робота з інформаційними ресурсами у мережі Інтернет. 
20. Студентська група. Корпоративна культура. Групове рішення. Проектне 

завдання. Лідерство. 
21. Професійний розвиток.  
22. Модель професіонала.  
23. Особисте та професійне самовизначення.  
24. Самооцінка. Успіх. Організація часу 
25. Поняття самопрезентації. Проблематика само презентації в наукових 

дослідженнях.  
26. Поняття імідж, особистісний брендінг. 
27. Типи, види, мотиви, засоби самопрезентації.  
28. Індивідуально-психологічні особливості, які визначають 

успішність/неуспішність самопрезентації у чоловіків і жінок. 
29. Публічний виступ (презентація досвіду) як форма самопрезентації.  
30.  Резюме як форма самопрезентації.  
31.  Співбесіда-інтерв’ю як форма самопрезентації.  
32.  Візитки як форма самопрезентації.  
33.  Об’ява про пошук роботи як форма самопрезентації.  
34.  Захист проекту як форма самопрезентації.  
35.  Порт фоліо як форма самопрезентації.  
36.  Очна і заочна самопрезентація.  
37.  Способи розміщення рекламних матеріалів, способи їх подання. 
38.  Тактики і стратегії проведення самопрезентації.  
39.  Стратегії самопрезентації І.Джонса і Т.Піттмана.  



40.  Методики встановлення взаємодії. Встановлення контакту. “Перше 
враження”. 

41.  Жести, мова рухів тіла,  
42.  Міміка, риторика.  
43.  Стилі побудова промови. 
44.  Стереотипи спілкування. 
45.  Самовіддача у спілкуванні і взаємодії з іншими людьми. 
46.  Теоретичні основи публічного виступу. 
47.  Ефективні методи переконання під час публічного виступу. 
48.  Особистість оратора.  
49.  Типи ораторів.  
50.  Манери, зовнішній вигляд оратора. 
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