
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. 

Рекомендована література 

Основна 

1. Вища освіта України і Болонський процес : [навч. посібник] / За ред. 

В. Г. Кременя. – Тернопіль : Навчальна книга. – Богдан, 2004. – 384 с. 

2. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : Методичний 

посібник для студентів магістратури / С. С. Вітвицька – К. : Центр навчальної 

літератури, 2003. – 316 с. 

3. Педагогіка вищої школи : [навч. посібник] / За ред. З. Н. Курлянд. –  

3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – 495 с. 

4. Університетська освіта (вступ до фаху) : [навч. посібник] / Костирко 

І. Г., Гнатишин Л. Б., Петришин Л. П., Гарасим М. П. – Львів: Вид-во 

«Магнолія 2006», 2011. – 350 с. 

5. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : [навч. посібник] / М. М. 

Фібула. – К. : «Академвидав», 2006. – 352 с. 

Допоміжна 
1. Бабин І. Стратегія та сучасні тенденції розвитку університетської 

освіти України в контексті Європейського простору вищої освіти на період 

до 2020 р. [Електронний ресурс] / І. Бабин, В. Ликова. – Режим доступу:  

http://www.tempus.org.ua/uk/national-team-here/238-strategija-ta-suchasni-

tendenciji- rozvitku-universitetskoji-osviti-ukrajini-v-konteksti-jevropejskogo-

prostoru-vishhoji-osviti-na-period-do-2020-r-.html. 

2. Закон України «Про освіту»: за станом на 05.09.2017 № 2145-VIII  / 

Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172145.html – Закон України «Про 

освіту». 

3. Закон України «Про вищу освіту»: за станом на  28.09.2017, підстава 

2145-19 / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 – Закон України «Про вищу 

освіту».  

4. Історія ветеринарної медицини України / П.І. Вербицький, П.П. 

Достоєвський, С.К. Рудик. – К.: Ветінформ, 2002. – 384 с. 

5. Ніколаєвська А. Викладання очима студента: досвід організації та 

проведення моніторингу / А. Ніколаєвська // Вища освіта України. – 2005. – № 

1. – С. 26–28. 

6. Рейс Ф. Секрети успішного навчання : практичні поради для студентів 

/ Ф. Рейс. – Л. : Свічадо, 2006. – 256 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Міністерство освіти і науки України. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.mon.gov.ua 

2. Полтавська державна аграрна академія. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.pdaa.edu.ua 
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