


 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна 

форма 

здобуття 

освіти 

Заочна 

форма 

здобуття 

освіти 

Кількість кредитів/годин 3/90 3/90 

Усього годин аудиторної роботи 12 12 

в т.ч.:   

  лекційні заняття, год. 6 6 

 практичні заняття, год. 6 6 

лабораторні заняття, год   

семінарські заняття, год   

Усього годин самостійної роботи 78 78 

Форма семестрового контролю залік залік 

 

Примітка. 

Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі: 

для денної форми навчання – 13 % 

для заочної форми навчання –  13 % 

 

2. Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни 

2.1.Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни “Університетська освіта” 

Предмет навчальної дисципліни “Університетська освіта” – є університетська освіта як 

результат і процес діяльності особливого типу закладу вищої освіти – університету. 

“Університетська освіта” – це навчальна дисципліна, яка вивчає організацію 

професійної підготовки фахівців з вищою освітою.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Університетська освіта» є підготувати 

студентів до  діяльності в умовах закладу вищої освіти університетського типу. 

Вивчення навчальної дисципліни «Університетська освіта» ґрунтується на таких 

засвоєних навчальних дисциплінах: психологією вищої освіти, педагогікою вищої освіти. 

Здобуті знання з «Університетська освіта» є основою для вивчення таких навчальних 

дисциплін: магістерська практика, написання кваліфікаційної роботи. 

 

 

  

2.2.Завдання навчальної дисципліни  
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студентів інтегральної 

компетентності: здатність розв’язувати проблеми, задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері освітніх, педагогічних наук. 

знати:  

• основні принципи функціонування системи вищої освіти в Україні;  

• складові професійної підготовки фахівців напряму;  

• загальні основи і принципи організації навчального процесу у вищій школі; 

• особливості самоменеджменту ефективного навчання сучасного студента вищого 

навчального закладу;  

• правила і норми охорони праці, безпеки життєдіяльності та поведінки студента у 

вищому навчальному закладі;  

• систему інформаційного забезпечення навчального процесу;  

• технологію розробки стратегічних і поточних планів навчальної діяльності закладу 

освіти;  

уміти:  

• планувати, організовувати і аналізувати власну навчальну діяльність;  



• використовувати найефективніші засоби самоорганізації навчання;  

• самостійно працювати з різними джерелами інформації;  

• організовувати та вести пошукову та науково-дослідну роботу. 



 

3. Структура навчальної дисципліни 

3.1.Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни 

Назви тем Кількість годин 

денна форма здобуття освіти 

(ДФЗО) 

заочна форма здобуття освіти 

(ЗФЗО) 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. 

Університетська 

освіта у соціально-

історичному розвитку 

22 2 2 - - 18 22 2 2 - - 18 

Тема 2. Організація 

навчального процесу 

в університеті 

23 2 2 - - 19 23 2 2 - - 19 

Тема 3. Бібліотека 

університету і 

правила користування 

її фондами 

22 2 - - - 20 22 2 - - - 20 

Тема 4. Соціально-

культурна 

інфраструктура 

університету 

23 - 2 - - 21 23 - 2 - - 21 

Усього годин 90 6 6 - - 78 90 6 6 - - 78 

 

 

3.2.Лекційні заняття 

№ з/п Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою Кількість годин 
ДФЗО ЗФЗО 

1 Тема: “Вступ. Університетська освіта у соціально-

історичному розвитку” 

 Мета і завдання дисципліни “Університетська освіта”. Історія 

виникнення, генезис вищої освіти в Європі та в Україні. Видатні 

персоналії педагогіки вищої освіти.   

2 2 

2 Тема: “Організація навчального процесу в університеті” 

Форми організації навчального процесу у закладі вищої освіти. 

Роль самостійної роботи студентів у формуванні їх як фахівців 

другого (магістерського) рівня. Положення про організацію 

освітнього процесу як регламент освітньої діяльності в 

університеті 

2 2 

3 Тема: “Бібліотека університету, користування її фондами та 

соціально-культурними та науково-пошуковими 

можливостями” 

Бібліотека як осередок культури і науки. Історія виникнення 

бібліотек 

2 2 

4 Тема: “Соціально-культурна інфраструктура університету” 

Університет як осередок творення культури [16]. Сутність 

соціально-культурної інфраструктури закладу вищої освіти. 

Елементи соціально-культурної інфраструктури університету .  

- - 

Усього годин 6 6 

 



 

3.3.Практичні (лабораторні, семінарські) заняття 

№ з/п Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою Кількість годин 

ДФЗО ЗФЗО 

1 Тема: “Вступ. Університетська освіта у соціально-

історичному розвитку” 

Історична генеза університетської освіти. Історія розвитку 

університетської освіти як передумова формування 

Європейського простору вищої освіти [20]. Університет як 

суспільний феномен європейської цивілізації: місії, випробувані 

часом. Особливості розвитку університетської освіти на 

українських землях [21]. Острозька академія. Львівська 

Ставропігія. Києво-Могилянська академія.  

2 2 

2 Тема: “Організація навчального процесу в університеті” 

Освітній процес: сутність, принципи, регламентація, учасники. 

сутність, принципи, регламентація, учасники. Організація 

освітнього процесу. Оцінювання результатів навчання 

здобувачів вищої освіти. Засоби та методи самоосвіти. Навички 

самоосвіти у системі неперервної освіти. 

2 2 

3 Тема: “Соціально-культурна інфраструктура університету” 

Гуртожитки та правила перебування в них. Хори, ансамблі, 

гуртки, спортивні секції, що працюють в університеті. Відділ 

соціально-культурного розвитку, його функції, діяльність. 

Профспілковий комітет викладачів та співробітників, студентів, 

органи студентського самоврядування, студентський клуб, 

спортивний зал або спортивний комплекс, музеї ЛНУВМБ імені 

С.З. Ґжицького. Положення про студентське самоврядування 

Львівського національного університету ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького 

2 2 

Усього годин 6 6 

  

3.4.Самостійна робота 

№ з/п Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою Кількість годин 

ДФЗО ЗФЗО 

1 Тема: “Вступ. Університетська освіта у соціально-

історичному розвитку” 

 Перші університети Середньовіччя; організаційна структура 

університетів; відносини між студентами та викладачами. 

Університетська освіта за часів УРСР. Університетська освіта в 

контексті інноваційного розвитку України. Перспективи 

розвитку університетської освіти [19] 

4 4 

2 Тема: “Організація навчального процесу в університеті” 

Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУВМБ 

імені С.З. Ґжицького. Положення про порядок та критерії 

оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у 

Львівському національному університеті ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького 

4 4 

3 Тема: “Бібліотека університету і правила користування її 

фондами” 

Бібліотека як структурний підрозділ університету. Види 

бібліотек. Організація роботи бібліотеки. Права та обов’язки 

читачів. Умови запису в наукову бібліотеку та порядок 

користування бібліотечними фондами. Зобов'язання бібліотеки 

з обслуговування користувачів. 

4 4 



Бібліотечні фонди та каталоги. Особливості роботи з 

тематичним та алфавітним каталогами бібліотеки університету. 

4 Тема: “Соціально-культурна інфраструктура університету” 

Студентське самоврядування. Основи формування професійної 

культури в університетському навчанні. Положення про Відділ 

соціально-культурного розвитку університету. 

4 4 

5 Тема: «Історія і традиції ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького» 

Історія університету в персоналіях ректорів. Дати і події історії 

університету. Культурно-освітній простір університету [16]. 

4 4 

 Інші види самостійної роботи 62 62 

Усього годин 78 78 

 

4. Індивідуальні завдання 

З метою надання можливості покращити поточну оцінку здобувачам пропонується 

виконання індивідуального завдання - реферату. 

Загальний обсяг реферату – від 5 до 10 сторінок. 

Технічні вимоги: 14 пт, міжрядковий інтервал 1,5, поля – по 2 см. 

Реферат оцінюється за 4-бальною системою.  

Роботи із плагіатом не зараховуються. 

 

Орієнтовна тематика індивідуальних завдань: 

1. Основні витоки та періоди становлення освіти в Україні.  

2. Основні витоки та періоди становлення освіти у світі.  

3. Соціально-історичні етапи розвитку вищої освіти в Україні. 

4. Становлення та розвиток закладу вищої освіти (на вибір студента).  

5. Основні тенденції розвитку вищої освіти в Україні на початку третього тисячоліття. 

6. Державна політика у галузі вищої освіти в Україні.  

7. Університетська освіта в Україні.  

8. Нормативно-законодавча база освіти в Україні.  

9. Структура освіти України.  

10. Освітні рівні: другий (магістерський), його цілі та завдання.  

11. Мета, принципи та завдання вищої освіти в Україні.  

12. Етапи входження України в Болонський процес.  

13. Навчання в умовах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу.  

14. Заклад вищої освіти та його структурні підрозділи. 

15. Основні правила роботи студента з персональним комп’ютером.  

16. Основні правила роботи студента у бібліотеці.  

17. Основні правила роботи студента з навчальною / науковою книгою.  

18. Режим та гігієна праці студента.  

19. Безпека життєдіяльності студентської молоді. 

 

 

5. Методи навчання 

Методи навчання “Університетської освіти” поділяються на дві групи: теоретичні 

(розповідь, пояснення, інтерактивна бесіда, робота з літературою), практичні (підготовка 

повідомлень з тем програми, екскурсії). 

 

6. Методи контролю 

Застосовуються усні та письмові, фронтальні та індивідуальні форми контролю, в тому 

числі практикуються контрольні тести. 

 

7. Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

Успішність студента оцінюється шляхом проведення поточного та підсумкового 

контролю.  



Максимальна кількість балів, яку може отримати студент протягом семестру за всі 

види навчальної роботи, становить 100 балів. 

Бали за семестр складаються з балів за поточний контроль (ПК). 

Успішність студента оцінюється протягом семестру шляхом проведення поточного 

контролю, який здійснюється протягом семестру шляхом опитування (усного, 

комбінованого, фронтального в усній чи письмовій формах), у тому числі перевірки 

виконання тем тематичної самостійної роботи.  

Результати поточного контролю за національною чотирибальною шкалою (табл. 1). 

Таблиця 1 

Критерії поточного оцінювання 

 

Відповідь, 

виступ, 

контрольна 

робота 

виконання 

завдання 

 

Критерії оцінки 

5 У повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає, глибоко і всебічно розкриває зміст, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно 

вирішив 90 % тестових завдань. 

4 Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, 

в основному розкриває зміст завдань, використовуючи при цьому обов’язкову 

літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини 

та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та 

незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань. 

3 У цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його основний зміст, але 

без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, допускаючи 

при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину 

тестових завдань. 

2 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань і практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві 

неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

В кінці семестру обчислюється САЗ усіх оцінок із наступним переведенням їх у 

бали за формулою: ПК= 100·САЗ / 5 = 20·САЗ , 

де: ПК – бали за поточний контроль; 100 – максимально можлива кількість балів за 

поточний контроль у семестрі; САЗ – середнє арифметичне значення усіх отриманих 

студентом оцінок (з точністю до 0,01); 5 – максимально можливе САЗ. 

Переведення підсумкових рейтингових оцінок з навчальної дисципліни, виражених 

у балах за 100-бальною шкалою, в оцінки за національною шкалою та шкалою ЄКТС 

здійснюється відповідно до таблиці 2 і заноситься в додаток до диплому фахівця. 

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання 

 

30 (ПК) + 70 (ТСР) = 100 
 

30 (ПК) – 30 максимальних балів з поточного контролю (ПК), які може набрати 

здобувач вищої освіти під час настановної та лабораторно-екзаменаційної сесії.  



70 (ТСР) – бали за виконання тематичної самостійної роботи у міжсесійний період за 

програмою курсу.  

За підсумками семестрового контролю в залікову відомість здобувачу вищої освіти у 

графі «за національною шкалою» виставляється оцінка «зараховано/не зараховано». 

 

 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти 

 

За 100- 

бальною шкалою 

За національною шкалою 

За шкалою 

ЄКТС 
Екзамен, диференційований 

залік 

Залік 

90 – 100 Відмінно  

 

 

Зараховано 

A 

82 – 89  

Добре 

B 

74 – 81 C 

64 – 73  

Задовільно 

D 

60 – 63 E 

35 – 59 Незадовільно (не зараховано) 

з можливістю повторного складання 

FX 

0 – 34 Незадовільно (не зараховано) 

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

F 

 

Бал з поточного контролю може бути змінений за рахунок заохочувальних балів: 

- студентам, які не мають пропусків занять протягом семестру (додається 2 

бали); 

- за участь в університетських студентських олімпіадах, наукових конференціях 

(додається 2 бали), на міжвузівському рівні (додається 5 балів). 

 

7. Навчально-методичне забезпечення 

Методичне забезпечення викладання навчальної дисципліни “Університетська освіта” 

включає навчальні посібники, тематичні тестові контрольні роботи. Навчальна 

дисципліна повністю забезпечена у ВНС. 
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