
Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін): 

2.1. Шифр. ОЗП. 1.1.8 

2.2. Назва. Університетська освіта. 

2.3. Тип. Обов’язкова. 

2.4. Цикл. Загальної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1 курс. 

2.6. Семестр. І. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Лега О. В. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові 

та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем. 

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські 

якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати 

індивідуальне та культурне різноманіття. 

ПР20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної 

відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом. 

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави. 

ПР22. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Університетська освіта в контексті Болонського процесу. 

Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищої освіти. 

Інституції в системі вищої освіти. Знайомство з ПДАА. Організація навчального 

процесу в академії. Фахова підготовка у вищому навчальному закладі. Організація 

самостійної роботи студента. Права та обов’язки студента. Студентське 

самоврядування. Участь здобувачів вищої освіти у науково-дослідній роботі. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Вища освіта. Нормативно – правові акти про організацію освіти у вищих 

навчальних закладах ІІІ – ІУ рівнів акредитації : у 2 кн. / Панов М.І., Битяк Ю.П., 

Гончаров Г.С. та ін. ; за ред. М.І. Панова. Х. : Право, 2006. С. 60-61. 

2. Ганін В. І., Ганіна Н.В., Гурова К.Д. Методологія соціально-економічного 

дослідження. К. : ЦУЛ, 2008. 223 с. 

3. Головчук А. Ф. Університетська освіта в Україні та Болонський процес : 

навчальний посібник. К.: Аграрна освіта, 2007. 83 с. 

4. Костирко І. Г., Гнатишин Л. Б. Університетська освіта (вступ до фаху) : 

навчальний посібник. Львів: Магнолія, 2011. 320 с. 

5. Лень В.С., Нехай В.А. Облік і аудит. Вступ до фаху : навчальний 

посібник. К. : ЦУЛ, 2009. 256 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль (відвідування лекцій, ведення конспекту, тестовий 

контроль, опитування, виконання вправ на практичних заняттях, завдання 

самостійної роботи); 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Державна. 


