
Університетська освіта 

 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: підготовка здобувачів вищої освіти до 

навчання в Полтавському державному аграрному університеті відповідно до сучасних 

інтеграційних процесів у міжнародній освіті в контексті Болонської декларації. 

Ознайомлення здобувачів вищої освіти з організацією підготовки фахівців спеціальності 071 

«Облік і оподаткування». 

Основні завдання навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти 

системи знань щодо суті й соціального значення вищої освіти, сучасних тенденцій її 

розвитку; прищеплення навичок самостійного та ефективного навчання у вищому 

навчальному закладі з урахуванням світових освітніх тенденцій; виховання у здобувачів 

вищої освіти почуття належності до організації; поваги до навчального закладу, його історії 

та традицій. 

Компетентності: 

Загальні:  

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК03. Здатність працювати в команді.  

ЗК04. Здатність працювати автономно.  

ЗК05. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Фахові (спеціальні): 

СК10. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків.  

СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави.  

Програмні 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. 

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. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Університетська освіта в контексті Болонського процесу  

Тема 2. Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищої освіти  

Тема 3. Інституції в системі вищої освіти. Знайомство з ПДАУ  

Тема 4. Організація освітнього процесу в університеті  

Тема 5. Фахова підготовка у закладі вищої освіти  

Тема 6. Організація самостійної роботи здобувача вищої освіти. 

Тема 7. Права та обов’язки здобувача вищої освіти. Студентське самоврядування  

Тема 8. Участь здобувачів вищої освіти у науково-дослідній роботі  



Трудомісткість:  

Загальна кількість годин 90 

Кількість кредитів 3,0  

Форма семестрового контролю залік 


