
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
 «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
«Я-СТУДЕНТ» 

 (для бакалаврів) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КИЇВ – 2016 



 2

Підготовлено доцентом кафедри соціології та соціальної роботи Грабовенко Н.В. 
 
 
Затверджено на засіданні кафедри публічного адміністрування   
(протокол № 2 від 01.09.2016 року) 
 
Схвалено Вченою радою Українсько-Азербайджанського Інституту соціальних 
наук і самоврядування Г.А. Алієва (протокол № 2 від 06.10.2016 р.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Грабовенко Н.В. Навчальна програма дисципліни «Я-студент» (для бакалаврів). 
– К.:МАУП, 2016 – 9 с. 
 
 
 

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, 
зміст дисципліни «Я-студент», теми рефератів, питання для самоконтролю, 
список літератури. 
 
 
 

© Міжрегіональна Академія  
 управління персоналом       
(МАУП), 2016 



 3

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
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. 

За навчальним планом вивчення курсу «Я-студент» передбачено впродовж 
одного семестру. Навчальний матеріал розділений на три модулі. В тематичному 
плані  представлено розподіл годин кожного модуля за видам навчальних занять та 
самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів має дві складові: 
самостійна підготовка до аудиторних занять та підготовка до модульного 
контролю. 

Кожен з модулів має свою форму контролю у вигляді індивідуальних 
завдань, виконання яких передбачається в письмовому вигляді з наступним 
захистом. 

Дисципліна «Я-студент» розрахована на 120 годин, з них 84 год. - на 
самостійну роботу; 12 год. - на лекції; 24 год. - на семінари. 



 4

ІТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
«Я-СТУДЕНТ» 

 
№ з/п Назва змістового модуля і теми 

Змістовий модуль 1.  
Основні засади студентського життя 

Тема 1 Моя Академія. Я студент Міжрегіональної Академії управління 
персоналом 

Тема 2 Організація навчального процесу.  
Тема 3 Методи і прийоми роботи з інформацією 
Тема 4 Формування команди та особливості роботи в ній 
Тема 5 Саморозвиток та самоменеджмент 
Тема 6 Мистецтво самопрезентації 

Разом  годин: 120 
 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ  
«Я-СТУДЕНТ» 

 
Змістовий модуль І. Основні засади студентського життя 

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

персоналом 
 
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. 

 
Література: [1,2] 

 
Тема 2. Організація навчального процесу  
 
Болонський процес. Європейська кредитно-трансферна система. Кредит, 

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

Література: [1,2] 
 
Тема 3. Методи і прийоми роботи з інформацією 
 
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 
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творчі роботи. Есе. Реферат. Робота з інформаційними ресурсами у мережі 
Інтернет. 

Література: [1,2] 
 

Тема 4.  Формування команди та особливості роботи в ній  
 
Студентська група. Корпоративна культура. Групове рішення. Проектне 

завдання. Лідерство. 
 

Література: [12,18,20,21] 
Тема 5. Саморозвиток та самоменеджмент  

 
Професійний розвиток. Модель професіонала. Особисте та професійне 

самовизначення. Самооцінка. Успіх. Організація часу 
 

Література: [10,11,21] 
 

Тема 6. Мистецтво самопрезентації 
 

Поняття самопрезентації. Проблематика само презентації 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. 

 
Література: [13,14,15,17] 
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      ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 
 

1. Соціальний портрет сучасного студентства.  
2. Студентська група. Студентське самоврядування. 
3. Болонський процес.  
4. Форми організації навчання.  
5. Модульно-рейтингова система оцінювання знань.  
6. Контроль успішності студентів. 
7. Слухання та його роль в комунікації.  
8. Читання, його роль у навчальній діяльності студентів. Види 

читання.  
9. Робота з інформаційними ресурсами у мережі Інтернет. 
10. Корпоративна культура. Групове рішення. Проектне завдання.  
11. Лідерство. 
12. Професійний розвиток.  
13. Модель професіонала.  
14. Особисте та професійне самовизначення.  
15. Самооцінка. Успіх.  
16. Організація часу. 
17. Проблематика самопрезентації в наукових дослідженнях.  
18. Індивідуально-психологічні особливості, які визначають 

успішність/неуспішність самопрезентації у чоловіків і жінок. 
19. Тактики і стратегії проведення самопрезентації.  
20. Методики встановлення взаємодії. Встановлення контакту. “Перше 

враження”. 
21. Жести, мова рухів тіла, міміка, риторика, стилі побудова промови. 
22. Стереотипи спілкування, самовіддача у спілкуванні і взаємодії з 

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

оратора. 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ 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.  
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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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