УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА
Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина
спеціальність 211 Ветеринарна медицина
галузь знань 21 Ветеринарна медицина
освітній ступінь бакалавр (скорочений термін навчання)
факультет ветеринарної медицини
Мета навчальної дисципліни: підготовка здобувачів вищої освіти до
навчання у Полтавській державній аграрній академії, збереження і розвиток
досягнень та прогресивних традицій національної вищої школи, відповідно до
сучасної інтеграції системи вищої освіти України у Європейській простір
вищої освіти.
Завдання навчальної дисципліни: сформувати у здобувачів вищої
освіти уявлення про соціальну роль та призначення вищої освіти, тенденції її
розвитку в Україні та світі, з’ясувати специфіку закладу вищої освіти, його
роль у формуванні кваліфікованого та конкурентоспроможного лікаря
ветеринарної медицини в Україні та за її межами, ознайомити здобувачів вищої
освіти з правами та обов’язками, структурою та змістом професійної
підготовки за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина, адаптувати до
особливостей навчального процесу на факультеті ветеринарної медицини з
урахуванням світових освітніх тенденцій.
Компетентність:
- загальні:
- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
- Здатність спілкуватися іноземною мовою.
- Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
- Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих
обов’язків.
- Прагнення до збереження довкілля.
Програмні результати навчання:
- Відтворювати термінологію з компонентів освітньої програми.
- Створювати в колективах атмосферу для обговорення нагальних питань з
урахуванням професійної етики, позитивної соціальної та емоційної поведінки,
поваги до етичних принципів та стандартів.
Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Вступна лекція «Я, студент України».
Тема 2. Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з
вищою освітою.
Тема 3. Організація навчального процесу у закладі вищої освіти.
Тема 4. Фахова підготовка у закладі вищої освіти: вступ до фаху.
Тема 5. Бібліотека закладу вищої освіти і правила користування її
фондами. Організація самостійної та науково-дослідної роботи здобувачів
вищої освіти.
Тема 6. Історія, традиції, соціально-культурна інфраструктура академії.

Тема 7. Студентське самоврядування як невід’ємна складова
демократизації вищої школи. Права та обов’язки здобувачів вищої освіти.
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