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навчальної дисципліни
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к.філол. н.
доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу

Опис навчальної дисципліни
Підготувати студентів до навчання у закладі вищої освіти відповідно до сучасних
інтеграційних процесів у системі вищої освіти.
0,5 кредита ЄКТС/15 годин (лекції – 2, практичні заняття – 2 год., індивідуальні заняття –
2, самостійна робота – 9 год.).
Лекції, практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом.
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх
обговорення; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: 1 семестр – ПМК (залік).
Наявність базових знань про систему вищої освіти в Україні.
Українська.

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
вільно спілкуватися з професійних питань із
здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
фахівцями та нефахівцями державною та суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного
іноземною(ими) мовами усно й письмово, демократичного) суспільства та необхідність його сталого
використовувати їх для організації ефективної розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина
міжкультурної комунікації (ПР01);
в Україні (ЗК01);
ефективно працювати з інформацією: добирати 3датність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові
необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та
фахової літератури та електронних баз, критично закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній
аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства,
класифікувати й систематизувати (ПР02);
техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової

організовувати процес свого навчання й
самоосвіти (ПР03);
розуміти фундаментальні принципи буття
людини, природи, суспільства (ПР04);
знати й розуміти основні поняття, теорії та
концепції обраної філологічної спеціалізації,
уміти застосовувати їх у професійній діяльності
(ПР16).

активності для активного відпочинку та ведення здорового
способу життя (ЗК02);
здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
(ЗК03);
датність бути критичним і самокритичним (ЗК04);
здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями (ЗК05);
здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з
різних джерел (ЗК06);
здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК10);
здатність працювати в команді та автономно (ЗК8);
здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и),
що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних
жанрово-устильових різновидах і регістрах спілкування
(офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання
комунікативних завдань у різних сферах життя (СК06).

Назва теми
Тема 1.
1.
Основні
тенденції
розвитку університетської
освіти
в
Україні.
Нормативно-правові
та
організаційні
засади
вищої освіти в Україні.
Тема 2.
Організація навчального
процесу в Полтавському
університеті економіки і
торгівлі
на
кафедрі
української
іноземних
мов та перекладу.

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи
Види робіт
у розрізі тем
Модуль 1. Система вищої освіти України.
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповіді на теми: «Передумови
завдання; обговорення матеріалу занять; створення Європейського простору вищої
виконання навчальних завдань; завдання освіти: сутність, мета та принципи
самостійної роботи; тестування
Болонського процесу», «Інституції у системі
вищої освіти України», «Європейська
система трансферту кредитів ESTC».
Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування

Підготувати презентацію на тему «Мій
університет».

Інформаційні джерела
Основна література:

1. Вища освіта України і Болонський процес: [Навч. посібник / За ред. В. Г.Кременя] Тернопіль :
Навчальна книга – Богдан, 2004. 384с.
2. Гончаров С. М. Кредитно-модульна система організації навчального процесу у світлі Болонської
декларації: документи, матеріали, факти. Рівне : УДУВГП, 2004. 34с.
3. Кремень В. Г. Болонский процесс : сближение, а не унификация. Зеркало недели. №48 (473). 13–19
декабря 2003.
4. Модернізація вищої освіти України і Болонський процесс. К. : МОНУ, 2004. 24 с.
Програмне забезпечення навчальної дисципліни
Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування
заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під
час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 2): відвідування занять (10 балів); захист домашнього завдання (20 балів);
обговорення матеріалу занять (20 бали); виконання навчальних завдань (20 балів); завдання
100
самостійної роботи (10 балів); тестування (10 бали); поточна модульна робота (10 балів)
Разом
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення
навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

