ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Навчально-науковий інститут бізнесу та сучасних технологій
Кафедра правознавства
СИЛАБУС
навчальної дисципліни
«Університетська освіта»
на 2020-2021 навчальний рік
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Консультації
Сторінка дистанційного курсу

1 курс, 1 семестр
«Право»
081 Право
08 Право
молодший бакалавр
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доц., к.філ.н.Сарапин В.В., голова
студентської ради Негода М.;
старший викладач кафедри
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http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.ph
p?id=1413

Мета вивчення
навчальної
дисципліни
Тривалість
Форми та методи
навчання
Система поточного
та підсумкового
контролю
Базові знання
Мова викладання

Опис навчальної дисципліни
Надання знань щодо змісту ключових законодавчих актів і
нормативних документів, діючих у сфері вищої освіти України,
які визначають основні завдання і принципи діяльності
закладів вищої освіти; формування стійкого усвідомлення
необхідності набуття професіоналізму та потреби навчання
впродовж життя.
1 кредит ЄКТС/30 годин (лекції 12 год., практичні заняття
7 год., індивідуальна робота 2 год., самостійна робота 9 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза
розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з
рефератами та їх обговорення; поточна модульна робота;
підсумковий контроль: залік (ПМК)
Наявність базових знань загальної середньої освіти.
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
ПРН 3. Проводити збір і інтегрований ЗК 3. Здатність до навчання з деяким ступенем
аналіз матеріалів з різних джерел.
автономії.
ПРН 8. Самостійно визначати ті ЗК 10. Здатність знаходити творчі рішення або
обставини, у з'ясуванні яких потрібна відповіді на чітко визначені та абстрактні
допомога, і діяти відповідно до проблеми
на
основі
ідентифікації
та
отриманих рекомендацій.
застосування даних.
Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної
Назва теми
Види робіт
роботи у розрізі тем
Тема 1. Вища освіта Відвідування
занять; Підготувати
матеріал
України та позиціонування обговорення
матеріалу (обсягом до однієї сторінки)
Вищого
навчального занять;
виконання для короткого виступу з
закладу
навчальних
завдань; проблематики
актуальних
Укоопспілки
завдання
самостійної змін у сфері національної
«Полтавський університет роботи; тестування
освіти
економіки і торгівлі» у
Європейському
освітньому
просторі.
Сутність університетської
освіти
і
пріоритети
розвитку
освітньої
діяльності
ПУЕТ.

Стандарти вищої освіти
України
та
їх
імплементація в ПУЕТ.
Європейські цінності –
основа
демократичної
України.
Академічна
доброчесність,
Тема
2.
Студентське
самоврядування
як
невід’ємна
складова
демократизації
вищої
школи.
Тема 3. Функціональноорганізаційна структура та
соціально-культурна
інфраструктура
університету

Тема 4. Бібліотека
університету та правила
користування фондами
наукової і навчальної
літератури. Робота з
інформаційними ресурсами
інноваційної бібліотеки
ПУЕТ. Інноваційні
інформаційні ресурси і
технології ПУЕТ як форма
індивідуалізації змісту
освіти та інтенсифікація
процесу навчання
Тема
5.
Фахова
спрямованість
освітніх
програм ПУЕТ як запорука
готовності випускників до
самостійної
професійної
діяльності.
Освітня програма очима
студента

Відвідування
занять;
обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання самостійної
роботи; тестування
Відвідування
занять;
обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання самостійної
роботи;
тестування;
поточна модульна робота

Підготувати
матеріал
(обсягом до однієї сторінки)
для короткого виступу щодо
форм демократизації вищої
школи

Відвідування занять;
обговорення матеріалу
занять; виконання
навчальних завдань;
завдання самостійної
роботи; тестування

Скласти перелік
літературних джерел з
електронного каталогу
відповідно до заданої
тематики.

Відвідування
занять;
обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання самостійної
роботи; тестування

Критично оцінити зміст
освітніх
програм
з
підготовки
бакалавра
/
молодшого бакалавра та
визначити
галузь
їх
удосконалення.

За переліком функціональноорганізаційних та соціальнокультурних підрозділів
університету визначити
питання, з якими здобувач
вищої освіти може
звернутись до них в разі
потреби.

Тема 6. Основні форми і
методи організації
навчального процес в
університеті. Безпека
життєдіяльності в
освітньому процесі

Відвідування
занять; Описати власні очікування
обговорення
матеріалу від проведення занять за
занять;
виконання різними формами навчання.
навчальних
завдань;
завдання самостійної
роботи;
тестування;
поточна модульна робота
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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
Відвідування занять (10 балів); захист домашнього завдання (6
100
бали);
обговорення
матеріалу
занять (6 бали); виконання
навчальних завдань (6 бали); завдання самостійної роботи (6 бали);
тестування (6 бали); поточна модульна робота (10 балів)
Разом

100

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

