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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Університетська освіта» 

1. Опис предмета навчальної дисципліни 

Курс: підготовка 
бакалаврів 

Напрям, освітньо-
кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість кредитів: 
 ECTS = 2 

Напрям 

підготовки: 
6.030504 – 

Економіка 
підприємства 

Вибіркова 
Рік підготовки: 1-й 
Семестр: 1 

Лекції – 16 год. 
Практичні – 14 год. 

Модулів: 2 

Змістових модулів: 1 

Загальна кількість 
годин: 72 

Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень: бакалавр 

Самостійна й 
індивідуальна робота –  

42 год., в т.ч. 
індивідуальна робота – 

6 год. 

Тижневих годин: 
аудиторних – 2 

СРС - 3 
Вид підсумкового 
контролю – залік  

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять та 
індивідуальної і самостійної роботи становить 40% до 60% 

Заочна форма навчання 

Кількість кредитів: 
 ECTS = 2 

 

Напрям 

підготовки: 
6.030504 – 

Економіка 
підприємства 

Вибіркова 

Рік підготовки: 1-й 
Лекції – 6 год. 
Практичні – 0 год. 

Модулів: 2 

Змістових модулів: 1 

Загальна кількість 
годин: 72 

 

Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень: бакалавр 

Самостійна й 
індивідуальна робота –  

66 год., в т.ч. 
індивідуальна робота – 

6 год. 
Вид підсумкового 
контролю – залік  

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять та 
індивідуальної і самостійної роботи становить 10% до 90% 
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2. Мета викладання дисципліни 

 
 «Університетська освіта» - перша професійно-орієнтована 

дисципліна, яка передбачає ознайомлення студентів із значенням, 

змістом, специфікою та особливостями обраного ними фаху. Він 
ставить за мету розкрити перед майбутніми економістами 
організацію навчально-виховного процесу у вищих навчальних 
закладах освіти в умовах Болонського процесу, продемонструвати 
студентам сучасний стан і перспективи розвитку обраної 
спеціальності, показати роль і місце економічної служби на 
підприємствах різної форми власності та видів діяльності.  

Завдання дисципліни: 

• Ознайомити студентів з історією, сьогоденням та 
перспективами модернізації системи вищої освіти України в 
контексті Болонського процесу; 

• розкрити структуру і організацію навчально-виховного 
процесу у вищому закладі освіти в умовах кредитно-модульної 
системи навчання; 

• допомогти студентам-першокурсникам в оволодінні 
прийомами раціональної організації навчальної праці, сприяти їхній 
адаптації до особливостей навчання у вищій школі, розвивати у 
студентів потребу у систематичному самовихованні й 
самовдосконаленні;  

• формувати у студентів початкові знання і уміння 
економічних досліджень; 

• сприяти становленню першооснов професійної культури 
і компетентності майбутніх економістів; 

• розкрити значимість професії економіста, її місце і 
функції в сучасному суспільстві; 

• познайомити студентів з науковими основами 
професійної діяльності економіста та вимогами до його вмінь, 
знань, особистості; 

• формувати у студентів теоретичних уявлень про 
економіку підприємства як галузь економічної науки, її об'єкт і 
предмет дослідження та основні категорії;  

• познайомити студентів із особливостями функціонування 
та структури НУВГП та з основами водного господарства як 
важливого фахового напрямку університету. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Навчальна програма узгоджена з структурою змісту 
навчального курсу, рекомендованою Європейською Кредитно-
Трансферною Системою (ECTS). 

Студенти у процесі вивчення курсу “Вступ до 
спеціальності” повинні знати:  

• основні положення Державного стандарту вищої освіти 
України; 

•  основні положення Болонського процесу; 
•  зміст, характер та сферу майбутньої професійної 

діяльності; 
•  завдання економічних служб підприємства на сучасному 

етапі; 
•  особливості організації навчального процесу в умовах 

кредитно-модульної системи навчання; 
•  роль випускової кафедри у підготовці фахівців; 
•  Завдання економічних служб підприємства на сучасному 

етапі; 
•  історичні етапи становлення та розвитку НУВГП, 

проблеми водного господарства України. 
Після завершення вивчення дисципліни «Університетська 

освіта» студенти повинні вміти: визначати завдання різних 
економічних служб підприємства, орієнтуватися у документах, які 
забезпечують здійснення навчального процесу і його контроль 
(стандарт освіти, ОПП, ОКХ, навчальний план, індивідуальний 
навчальний план, екзаменаційна відомість, залікова книжка 
студента тощо), формувати структурно-логічну схему навчального 
процесу на основі навчального плану, застосовувати на практиці 
знання про умови ефективної організації різних видів навчальної 
діяльності, працювати з різними видами каталогів бібліотеки, вести 
бібліографічні записи, шукати необхідну інформацію у мережі 
Інтернет та в електронних каталогах, оформляти та представляти 
результати власної науково-дослідної роботи у формі рефератів, 
доповідей, творчих робіт з включенням до них зібраних студентом 

матеріалів, обґрунтовувати актуальні проблеми науки  економіки 
підприємства. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 

Тема 1. Вища освіта в Україні і Болонський процес 
Професійна вища освіта України. Історія  вищої освіти  в 

Україні. Історичні етапи становлення та розвитку НУВГП. 

Державна політика в галузі вищої освіти. Національна 
доктрина розвитку освіти України в ХXI ст. Ступенева освіта в 
Україні. 

Законодавство про вищу освіту. Система стандартів вищої 
освіти. Види та типи інституцій у вищій освіті. 

Європейська освітня інтеграція. Євроінтеграція України як 
чинник соціально-економічного розвитку держави. 

Болонський процес як засіб інтеграції та демократизації 
вищої освіти країн Європи. 

Адаптація вищої освіти України до вимог Болонського 
процесу. Європейська кредитно-трансферна система накопичення - 
ЕСТS.  

 

Тема 2. Організація навчально-виховного процесу в 

університеті 
Організація навчального процесу в університеті. Кредитно-

модульна система організацій навчального процесу (КМСОНП) у 
вищих навчальних закладах України. Структура та зміст освіти в 
університеті. 

Види навчальної діяльності студента. 
Форми організації навчального процесу: лекції, практичні 

заняття, семінарські заняття, лабораторні заняття, екскурсії, 
навчальні конференції, консультації, навчальна виробнича 
практика, курсові роботи, дипломні роботи.  

Форми контролю, оцінки й обліку знань, умінь та навичок 
студентів: поточні модулі, заліки, екзамени, захист курсових і 
дипломних робіт. 

Індивідуальний навчальний план студента та контроль за 
його виконанням. 

Соціально-культурна інфраструктура університету.  
Студентське самоврядування як невід’ємна складова 

демократичної вищої школи. 
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Тема 3. Інформаційно-методичне забезпечення 

навчального процесу в університеті та науково-дослідницька 

робота студентів 

Інформаційне забезпечення навчального процесу у вищому 
навчальному закладі. 

Наукова робота студента. Організація науково-
дослідницької роботи студентів та її місце у підготовці фахівців. 

Форми організації науково-дослідницької роботи студентів: 
науково-дослідні гуртки або проблемні групи, об’єднання, школи, 
студентські наукові товариства. 

Види студентських наукових досліджень: реферат, 
індивідуальне навчально-дослідне завдання, курсова робота 
(проект), дипломна робота (проект), магістерська дисертація.  

Система безперервної підготовки студентів спеціальності 
«Економіка підприємства» за напрямом «науково-дослідна робота» 

на кафедрі економіки підприємства. 
 

Тема 4. Водне господарство - важливий напрямок 

фахового спрямування НУВГП 

 

Водогосподарський комплекс України. Водне господарство 
та його міжгалузевий характер. Основні складові водного 
господарства: гідромеліорація, водопостачання 
сільськогосподарського виробництва, гідроенергетика, водний 
транспорт, рибне господарство, водопостачання і каналізація, 
регулювання русел річок. 

Водні ресурси як основа водного господарства та їх 
відтворення. 

Розвиток меліорації в Україні і її роль у підвищенні 
ефективності сільського господарства. Економічне і соціальне 
значення меліорації земель. Шляхи подальшого розвитку меліорації 
земель.Управління водним господарством. Актуальні проблеми 
водного господарства та роль НУВГП у їх вирішенні. 

 

Тема 5. Професійна діяльність економіста 

 

Зміст діяльності фахівця з економіки підприємства. 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика «бакалавра». Завдання 
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економічних служб підприємства на сучасному етапі економічного 
розвитку. 

Основні поняття науки «Економіка підприємства»: об’єкт, 
предмет, завдання, зміст. 

Підприємство як суб’єкт господарювання. Основні 
економічні показники діяльності підприємства. 

Поняття про Єдиний державний реєстр підприємств та 
організацій України. Класифікатор видів економічної діяльності. 

 

4. Завдання для самостійної роботи 

Під час самостійної роботи студенти поглиблюють отримані 
знання шляхом опрацювання рекомендованої літератури, 
інтерактивного комплексу, здійснюють підготовку до практичних 
занять, залікових модулів та виконання індивідуальної роботи 
(навчально-дослідного завдання або контрольної роботи). 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА САМОСТІЙНЕ 

ВИВЧЕННЯ 

№ 

з/п 
Тема 

Зміст (основні 
питання) самостійної 

роботи 

Обсяг робіт за  
формами  
навчання 

денна заочна 
1 2 3 4 5 

1 Вища освіта в 
Україні і 
Болонський процес 
[1, 2,7,21] 

Ступенева освіта в 
Україні. Види 
інституцій у вищій 
освіті (державні та 
приватні). Документи 
Болонського процесу. 

2 9 

2 Організація 
навчально-
виховного процесу 
в університеті [3, 

4,6,11,19,22] 

Структурні підрозділи 
інституцій у вищій 
освіті: філія, інститут, 
факультет, кафедра. 
Форми навчального 
процесу: навчальні 
заняття, самостійна та 
індивідуальна робота. 

2 9 
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1 2 3 4 5 

3 Інформаційно-
методичне 
забезпечення 
навчального 
процесу в 
університеті та 
науково-
дослідницька 
робота студентів. 
[3, 5, 

10,11,16,18,20] 

Новітні інформаційні 
технології. Довідково-
пошуковий апарат як 
система бібліотечних 
каталогів і 
бібліографічних 
картотек. 

2 9 

4 Водне 
господарство – 

важливий напрямок 
фахового 
спрямування 
НУВГП. [3, 

8,9,14,15] 

Пріоритетні напрями 
розвитку водного 
господарства в 
Україні. 

2 9 

5 Професійна 
діяльність 
економіста. [3, 12, 

13] 

Професія 
«економіст», її зміст, 
характер та сфера 
майбутньої 
професійної 
діяльності. 
Підприємство і 
підприємництво. 
Класифікація видів 
економічної 
діяльності. 

2 9 

 Всього 10 45 

 Підготовка до аудиторних занять 14 3 

 Підготовка до модульного контролю 12 12 

 Індивідуальне навчально-дослідне завдання 6 6 

 Разом: 42 66 
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5. Рекомендована література 

Базова 

1. Гончаров С. М., Мошинський В. С. Вища освіта України і 
Болонський процес. – Рівне: НУВГП, 2005. 

2. Вища освіта в Україні: Навч. посіб. / В.Г. Кремень, С.М. 

Ніколаєнко, М.Ф. Степко та ін.; За ред.. В.Г. Кременя, С.М. 

Ніколаєнка. – К.: Знання, 2005. 

3. Костриченко В.М. Університетська освіта: Навч. посібник. – 

Рівне: НУВГП, 2010. – 94с. 
4. Мостова І. Першокурснику: поради психолога. — К.: Тандем, 

2000. — 76 с. 
Допоміжна 

5. Закон України “Про освіту” // Освіта, 1991. 

6. Бакнолл К. Как учиться в университете. Практическое 
руководство по курсу академического образования. – Челябинск: 
Урал ЛТД, 1999.– 232 с. 
7. Болонський процес у фактах і документах / Упорядник Степко 
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