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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Мета вивчення курсу – дати майбутньому фахівцю економічного спрямування 

теоретичні основи та підготувати до навчання у закладі вищої освіти відповідно до 

сучасних інтеграційних процесів у системі вищої освіти. Предметом  є організація 

навчального процесу у закладах вищої освіти та НУБІП України зокрема.   

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

(лекції/лаб

ораторні, 

практичні, 

семінарськ

і) 

Результати навчання Завдання 
Оціню

вання 

2 семестр 

Модуль 1 

Тема1. Система 

вищої освіти в 

Україні 

 

 

2/2 

Знати: організаційну 

структуру системи вищої 

освіти в Україні 

Використовувати: 
отримані знання для 

здобуття вищої освіти в 

Україні 

Підготовка 

рефератів, написання 

тестів, виконання 

самостійної роботи в 

elearn 

 

 

 

10 

Тема2. 

Управління і 

забезпечення 

якості у сфері 

вищої освіти 

 

 

2/2 

Знати: як здійснюється 

управління у сфері вищої 

освіти в Україні 

Розуміти: як побудована 

система якості у сфері вищої 

освіти 

Підготовка 

рефератів, ессе, 

написання тестів, 

виконання 

самостійної роботи в 

elearn 

 

 

 

10 

Тема3. 

Реформування 

вищої освіти в 

Україні 

 

 

2/2 

Знати: нові вимоги у сфері 

вищої освіти в Україні 

Розуміти: як 

реформувалась система 

вищої освіти в Україні 

Підготовка 

рефератів, написання 

тестів, виконання 

самостійної роботи в 

elearn 

 

 

 

10 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2978
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=225714
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=225714
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=225714
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=225714
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=225718
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=225718
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=225718


Тема4. 

Особливості 

підготовки 

фахівців з вищою 

освітою в Україні 

 

 

2/2 

Знати: як здійснюється 

підготовка фахівців з 

вищою освітою в Україні 

Розуміти: як здобути 

ступені вищої освіти в 

Україні 

Підготовка 

рефератів, ессе, 

написання тестів, 

виконання 

самостійної роботи в 

elearn 

 

 

 

10 

Модуль 2 

Тема5. 

Організація 

діяльності 

закладів вищої 

освіти в Україні 

 

 

2/2 

Знати: законодавчі 

нормативи організації  

діяльності закладів вищої 

освіти в Україні 

Використовувати: 
законодавчі нормативи у 

дотриманні вимог до 

організації діяльності 

закладів вищої освіти 

Підготовка 

рефератів, написання 

тестів, виконання 

самостійної роботи в 

elearn 

 

 

 

10 

Тема6. 

Організація 

освітнього 

процесу 

 

 

2/2 

Знати: як забезпечується 

організація освітнього 

процесу в Україні 

Дотримуватись: вимог 

організації освітнього 

процесу 

Підготовка 

рефератів, написання 

тестів, виконання 

самостійної роботи в 

elearn 

 

 

 

10 

Тема7. 

Організація 

навчально-

виховної роботи 

в НУБІП України 

 

 

4/2 

Знати: положення 

освітнього процесу НУБІП 

України  

Розуміти: як відбувається 

навчально-виховна робота в 

НУБІП України  

Підготовка 

рефератів, написання 

тестів, виконання 

самостійної роботи в 

elearn 

 

 

 

10 

Всього за 2 семестр 70 

Залік    30  

Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Реферати повинні 

мати коректні текстові посилання на використану літературу. 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів 

заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=225721
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=225721
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=225721
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https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=225734
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https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=225734

