
Опис вибіркової навчальної дисципліни 
 

Код та назва дисципліни ІІ-ц1-1_Сучасна університетська освіта 

Рекомендується для галузі знань 

(спеціальності, освітньої програми) 
01 Освіта/Педагогік» 

Кафедра Теоретичної фізики 

П.І.П. НПП (за можливості) Савчук Варфоломій Степанович 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс, семестр (в якому буде викладатись) Перший курс, 1 семестр 

Мова викладання Українська 

Пререквізити (передумови вивчення 

дисципліни) Основи педагогіки та психології  

Що буде вивчатися 
Вивчення складових системи організації професійної 

підготовки фахівців з вищою освітою,  

Чому це цікаво/треба вивчати 
Вивчення сучасних інтеграційних процесів у 

міжнародній освіті, ознайомлення здобувачів вищої 

освіти з організацією підготовки фахівців спеціальності 

Чого можна навчитися (результати 

навчання) 

Сформувати у здобувачів вищої освіти систему знань 

щодо суті й соціального значення вищої освіти, сучасних 

тенденцій її розвитку; прищепити навички самостійного 

та ефективного навчання у вищому навчальному закладі 

з урахуванням світових освітніх тенденцій; виховання у 

здобувачів вищої освіти почуття належності до 

організації; поваги до закладу вищої освіти, його історії 

та традицій 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями (компетентності) 

Володіти технологіями управління закладами освіти, 

методологією освітнього менеджменту, знання сучасних 

підходів та тенденцій розвитку освіти в Україні та за 

кордоном  

Інформаційне забезпечення Мультимедійне та програмне забезпечення 

Види навчальних занять (лекції, практичні, 

семінарські, лабораторні заняття тощо) 
Лекції, практичні заняття. 

Вид семестрового контролю Диференційований  залік 

Максимальна кількість здобувачів 50 

Мінімальна кількість здобувачів (тільки для 

мовних та творчих дисциплін) 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис вибіркової навчальної дисципліни 

Назва та код дисципліни ІІ-ц1-1 Сучасна університетська освіта 

Рекомендується для галузі знань 

(спеціальності, освітньої програми) 
01 Освіта/Педагогіка, спеціальність  011 Освітні, педагогічні 

науки, ОП «Педагогіка вищої школи» 



Кафедра Теоретичної фізики 

П.І.П. НПП (за можливості) Савчук Варфоломій Степанович 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс (на якому буде викладатись) Перший 

Мова викладання Українська 

Вимоги до початку вивчення 

дисципліни 
Основи педагогіки та психології  

Що буде вивчатися 
Вивчення складових системи організації професійної 

підготовки фахівців з вищою освітою,  

Чому це цікаво/треба вивчати 
Вивчення сучасних інтеграційних процесів у міжнародній 

освіті, ознайомлення здобувачів вищої освіти з організацією 

підготовки фахівців спеціальності 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Сформувати у здобувачів вищої освіти систему знань щодо 

суті й соціального значення вищої освіти, сучасних 

тенденцій її розвитку; прищепити навички самостійного та 

ефективного навчання у вищому навчальному закладі з 

урахуванням світових освітніх тенденцій; виховання у 

здобувачів вищої освіти почуття належності до організації; 

поваги до закладу вищої освіти, його історії та традицій 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями (компетентності) 

Володіти технологіями управління закладами освіти, 

методологією освітнього менеджменту, знання сучасних 

підходів та тенденцій розвитку освіти в Україні та за 

кордоном  

Інформаційне забезпечення Мультимедійне та програмне забезпечення 

Види навчальних занять (лекції, 

практичні, семінарські, лабораторні 

заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття. 

Вид семестрового контролю Диференційований  залік 

Максимальна кількість здобувачів  50 

 


