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Модуль 1.  

Система вищої освіти в Україні та особливості університетської освіти 

1. Право на освіту як одне з основних соціально-культурних прав людини. 

2. Ознаки й обсяг права на освіту. 

3. Реалізація права на освіту. 

4. Міжнародні стандарти права на освіту. 

5. Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти. 

6. Міжнародна стандартна класифікація освіти. 

7. Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському 

регіоні. 

8. Закріплення права на освіту в Україні. 

9. Національна доктрина розвитку освіти. 

10. Закон України «Про вищу освіту». 

11. Суть і соціальний зміст вищої освіти. 

12. Відмінності вищої і середньої освіти. 

13. Світова та вітчизняна система вищої освіти. 

14. Сучасний стан і перспективи розвитку освіти у провідних країнах світу. 

15. Державна політика в галузі освіти в Україні. 

16. Органи влади й управління освітою. 

17. Міністерство освіти і науки України. 

18. Реформи та інновації у вищій освіті. 

19. Вища освіта України і європейський освітній простір. 

20. Основні напрями модернізації освітньої діяльності університетів у 

контексті європейських вимог. 

21. Болонський процес: фактори виникнення. 

22. Зміст і цілі Болонської декларації. 

23. Європейська система залікових кредитів 

24. Проблеми та перспективи адаптації вищої освіти України до вимог 

Болонського процесу. 

25. Специфіка університетської освіти. 

26. Історія виникнення і розвитку університетів. 

27. Університети сучасності, типи, тенденції розвитку. 

28. Організаційно-правові засади функціонування університетської освіти. 

29. Специфіка галузевого університету. 

30. Стандарти вищої освіти України. Напрями та спеціальності підготовки 

фахівців. 



31. Освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні 

програми. 

32. Історія виникнення, становлення й розвитку ПУЕТ. 

33. Правова основа діяльності ПУЕТ. 

34. Функціонально-організаційна структура ПУЕТ. 

35. Соціальний захист студентів. 

36. Культура, правила та принципи спілкування учасників навчально-

виховного процесу. 

37. Історія факультету фінансів і обліку. 

38. Бібліотека та її фонди наукової і навчальної літератури. 

39. Форми і методи обслуговування студентів на абонементах та в читальних 

залах. 

40. Правила замовлення та отримання наукової і навчальної літератури. 

41. Бібліографічний опис документів. 

42. Інноваційні інформаційні ресурси та технології обслуговування 

студентів. 

43. Спеціальність: історія становлення та розвитку. 

44. Галузевий стандарт вищої освіти і його складові. 

45. Актуальні питання працевлаштування. 

46. Зміст і організація підготовки фахівців за напрямом і спеціальністю. 

47. Випускова кафедра, її професорсько-викладацький склад. 

48. Організація наукової роботи студента. 

49. Організація процесу навчання в університеті. 

50. Кредитно-модульна система організації навчального процесу. 

51. Основні форми організації навчання. 

52. Сучасні технології навчання. 

53. Самостійна робота студента. 

54. Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентом. 

55. Види, форми і методи контролю знань, умінь, навичок студента. 

56. Державна атестація студентів. 

57. Особливості переведення, відрахування, поновлення студентів та 

переривання їх навчання. 

58. Розвиток студентського самоврядування в університеті. 

59. Громадські студентські організації. 

60. Участь студентів в управлінні процесами освітньої діяльності універ-

ситету.  


