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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни – вибіркова Мова викладання – 

українська Навчальна дисципліна викладається для студентів денної 

форми навчання на 1 курсі у 1 семестрі та для студентів заочної 

форми навчання на 3 курсі у 2 семестрі. 

Кількість кредитів – 5, годин – 150 
Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 50 30 20 
заочна 20 8 12 

Самостійна робота, годин Денна - 96 Заочна - 130 

Розклад занять 
 

2. Анотація навчальної дисципліни 

Наводиться коротка анотація дисципліни із вказанням предмета дисципліни та 

міждисциплінарних зв’язків. 

Українське суспільство увійшло до фази реформування вищої освіти згідно зі 

стандартом Болонського процесу. Концепція модернізації вищої освіти в Україні 

передбачає докорінний перегляд і створення програми її зближення з європейським 

освітнім і науковим простором. Запорукою цього процесу виступає збереження 

здобутків національної системи освіти з одночасним урахуванням світових освітніх 

тенденцій. 

 

3.Мета навчальної дисципліни 

Метою викладання дисципліни «Університетська освіта» – підготовка студентів 

до навчання в університеті відповідно до сучасних інтеграційних процесів у міжнародній 

освіті в контексті Болонської декларації. 

В результаті вивчення курсу «Університетська освіта» студенти повинні 

знати: 

- історією становлення та розвитку університетської освіти; 

- нормативно-правову базу, що регламентує освітню діяльність на сучасному етапі; 

- сутність й соціальне значення вищої освіти, сучасних тенденцій її розвитку; 

- напрями, методи та засоби самостійного й ефективного навчання в університеті з 

урахуванням світових освітніх тенденцій. 

вміти: 

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

сучасному етапі; 

- враховувати сутність й соціальне значення вищої освіти, сучасних тенденцій її 

розвитку; 

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

університеті з урахуванням світових освітніх тенденцій. 

 

3. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

http://moodle.onaft.edu.ua/course/view.php?id=486#section-1 

(наводиться гіперпосилання або посилання на робочу програму 

дисципліни за формою, затвердженою ВР ОНАХТ на засіданні № 13 

від 03.03.2020 р.) 

4. Зміст навчальної дисципліни 

http://moodle.onaft.edu.ua/course/view.php?id=486#section-1 

(наводиться гіперпосилання або посилання на робочу програму 
дисципліни за формою, затвердженою ВР ОНАХТ на засіданні № 13 

від 03.03.2020 р.) 

5. Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, підсумковий – екзамен. 

Нарахування балів 

http://moodle.onaft.edu.ua/course/view.php?id=486#section-1 

(наводиться гіперпосилання або посилання на робочу програму 

дисципліни за формою, затвердженою ВР ОНАХТ на засіданні № 13 від 

03.03.2020 р.) 

Інформаційні ресурси 

http://moodle.onaft.edu.ua/course/view.php?i

d=486#section-1 

(наводиться гіперпосилання або посилання на робочу програму 

дисципліни за формою, затвердженою ВР ОНАХТ на засіданні № 13 

від 03.03.2020 р.) 

6. Політика навчальної дисципліни 

Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою 

та визначена з урахуванням законодавства України, вимог ISO 

9001:2015, «Положення про академічну доброчесність в ОНАХТ» та 

«Положення про організацію освітнього процесу». 
 

Викладач  Катерина ГАРБАЖІЙ 
підпис 

Завідувач кафедри   Яков ВЕРХІВКЕР 
підпис 
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