
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Назва: Університетська освіта; 

2. Тип: вибірковий; 

3. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

4. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

5. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1; 

6. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 
7. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Скаковська С.С., ст.. викладач. 

8. Результати навчання: 

після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- аналізувати історію становлення та розвитку університетської освіти; 
- застосовувати нормативно-правову базу, що регламентує освітню діяльність на 

сучасному етапі; 

- визначати сучасні тенденції розвитку вищої освіти; 

- використовувати напрями, методи та засоби самостійного й ефективного навчання в 

університеті з урахуванням світових освітніх тенденцій. 

9. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, контрольні 

заходи. 

10. Зміст курсу: 

1. Вища освіта та її роль у формуванні конкурентоспроможного фахівця. 

2. Використання платформ Moodle та Google Meet у навчальному процесі. 
3. Організація вільного вибору навчальних дисциплін в університеті. 

4. Академічна доброчесність та основні напрями її забезпечення у вищій освіті. 

5. Якість освітнього процесу та методи її забезпечення. 

6. Фахова підготовка у вищому навчальному закладі 

7. Організація самостійної роботи студента. 

8. Студентське самоврядування. 

11. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. К.: Знання, 2005. 486 с 

2. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Університетська освіта» / укл. Пустовіт 

М.В.  Кіровоград: КНТУ, 2013.  87 с. 

3. Університетська  освіта: конспект лекцій / укладачі: О. Ф. Грищенко, Л. Ю. Сагер. Суми: 

Сумський державний університет, 2016. 80 с. 

4. Товканець Г. Університетська освіта: навчально-методичний посібник. Київ: Кондор, 

2018. 182 с. 

12. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

22 год. лекцій, 20 год. практичних занять,  78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год. 
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження кейс-методів, використання мультимедійних засобів. 

13. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Підсумковий контроль: іспит в кінці 1 

семестру. Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання 

самостійної роботи. 

14. Мова викладання: українська. 

 

В.о.завідувача кафедри                                                       О.О. Ляхович, к.е.н., доцент



 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Title: University education 

2. Type: Selective; 

3. Higher education level: the first (Bachelor's degree); 

4. Year of study, When the discipline is offered: 1; 

5. Semester when the discipline is studied: 1; 

6. Number of established ECTS: 4; 

7. Surname, initials of the lecturer, academic degree, position: Skakovskaya SS, senior 

teacher. 

8. Result of studies: after studying this discipline student must be able to: 

- to analyze the history of formation and development of university education; 

- apply the regulatory framework governing educational activities at the present stage; 

- take into account the essence and social significance of higher education, current trends in its 

development; 
  - to use directions, methods and means of independent and effective training at the university 

taking into account world educational tendencies. 

9. Forms of organizing classes: training classes, independent work, control measures. 

10. Course contents: 

1. Higher education and its role in the formation of a competitive specialist. 

2. Preparation of free economic zones using Moodle and Google Meet platforms in the 

conditions of quarantine restrictions. 

3. Organization of free choice of academic disciplines and its role in training qualified 
specialists. 

4. Academic integrity and the main directions of its use in higher education. 

5. The quality of the educational process and methods of its provision in university education. 

6. Professional training in a higher educational institution 

7. Organization of independent work of the student. 

8. Student government. 

11. Recommended educational editions: 

1. Kuzminsky AI Higher school pedagogy: textbook. way. K .: Knowledge, 2005. 486 p 

2. Textbook on the subject "University Education" / incl. Pustovit MV Kirovograd: KNTU, 
2013. 87 p. 

3. University education: lecture notes / compilers: OF Grishchenko, L. Yu. Sager. Sumy: Sumy 
State University, 2016. 80 p. 

4. Tovkanets G. University education: a textbook. Kyiv: Condor, 2018. 182 p. 

12. Planned types of educational activities and teaching methods: 

Lectures – 22 hours, practical classes – 20 hours, independent work – 78 hours. Total – 120 

hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, 

implementing case method, using multimedia tools. 

13.Forms and assessment criteria: 

The assessment is carried out on a 100-point scale. Final control: exam at the end of the 1 

semester. Current control (100 points): testing, questioning, individual work. 

14. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Acting Head of the Department                              O.O. Lyakhovich, Candidate of   

                                                                                  Economic Sciences, Associate Professor 


