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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КУРСУ /  

GENERAL NOTION OF THE COURSE 
 

 

Освіта як рівень знань, здобутих у процесі навчання, – один з 

основних факторів соціалізації особи. Особливий вплив на соціалізацію 

особи має освіта, яка сьогодні реформується в Україні. 

Цей процес відбувається в умовах гострої економічної кризи, 

швидкої зміни світогляду, відродження національної культури. Зміст 

вищої освіти полягає в тому, щоб спеціально вибраною та визнаною 

суспільством системою елементів об’єктивного досвіду людства дати 

такий рівень професійної соціалізації, який необхідний для успішної 

діяльності в певній сфері. 

Необхідність підвищення ефективності функціонування економічної 

системи в Україні зумовлює потребу суспільства у фахівцях економічного 

профілю.  

Перед вищою економічною освітою України стоїть завдання 

формування професіоналів, готових до майбутньої діяльності та все-

бічного саморозвитку. Вітчизняні вищі навчальні заклади економічного 

профілю мають забезпечити своїм випускникам такий рівень підготовки, 

який, водночас, дозволить їм продовжувати освіту в будь-якій країні 

Євросоюзу та сприятиме підвищенню конкурентоспроможності на 

європейському ринку праці. Українське суспільство ввійшло у фазу 

реформування вищої освіти згідно зі стандартом Болонського процесу.  

Здійснювана модернізація української вищої школи відбувається 

поступово і цей процес має певні проблем. Оскільки освіта 

колишнього СРСР була однією з кращих у світі, але дипломи не мали 

світового чи європейського визнання. Тому, у зв’язку із входженням 

України в ЄС, потрібно змінювати стереотипи навчання з метою 

визнання дипломів і надання можливості переведення з одного вищого 

навчального закладу в інший (у межах Європи) без втрат навчального 

часу. 

Майбутні економісти потребують не тільки широкої загальної 

освіти, а й розвинених лідерських якостей, оскільки ця професія пов’язана 

з роботою в команді, прийняттям рішень на основі аналізу ситуації, 

умінням нести відповідальність за наслідки рішень, ефективною 

організацією роботи не лише однієї особи, а й усього колективу. 

Інтеграція України в європейський простір вимагає високого рівня 

володіння англійською мовою як на академічному, так і на професійному 

рівнях. 
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Метою курсу «Університетська освіта» є підготовка студентів до 

навчання в університеті відповідно до сучасних інтеграційних 

процесів у міжнародній освіті в контексті Болонської декларації. 

Завдання курсу «Університетська освіта»:  

– сформувати у студентів систему знань щодо суті й соціального 

значення вищої освіти, сучасних тенденцій і розвитку;  

– удосконалювати навички самостійного й ефективного 

навчання в університеті з урахуванням світових освітніх тенденцій; 

– підвищити рівень володіння англійською мовою за 

професійним спрямуванням; 

– розвинути навички аналітичної, організаторської, творчої та 

групової роботи. 
 

Education as the level of knowledge acquired in the learning process is 

one of the main factors of socialization of a person. Modern education 

reforming now in Ukraine has specific influence on socialization of person.  

This process occurs in conditions of economic crisis, rapidly changing 

of world outlook, the revival of national culture. The main task of higher 

education is to provide such level of professional socialization that is 

necessary for success in a particular by the means of specially selected and 

society recognized elements of objective experience of mankind. 

The need to improve the efficiency of the economic system in Ukraine 

determines the need of the society in economics.  

The higher economic education Ukraine has the main task – to form the 

professionals who are ready for future activities and for comprehensive self-

development. Domestic higher education economics should provide their 

graduators such level of training that would allow them both to continue 

their education in any country of the European Union and to increase their 

level of competitiveness of the European labor market.  

Ukrainian society has entered a phase of higher education reforming in 

accordance with the requirements of the Bologna process. 

Modernization of Ukrainian higher education occurs step by stem and 

there are a number of problems during this process. The former Soviet 

Union higher education used to be the best one in the world, but the global 

education system did not provide the recognition of its diplomas. Therefore, 

due to the entry of Ukraine into the EU the stereotypes of training should be 

changed. It is supposed to be done with the purpose of the recognition of 

diplomas and providing the possibility of transferring from one university to 

another (within Europe) without loss of teaching time. 

Future economists need not only a broad general education, but also 

developed leadership skills because this profession is connected with the 
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work of the team, making decisions based on the situation analysis, the 

ability to take responsibility for the consequences of decisions, effective 

organization of not just one person, but whole team.  

Ukraine’s integration into European Union demands high-level of 

English speaking abilities both on academic and a professional level. 

The aim of the course «University education» is to prepare students for 

university studies in accordance with the modern integration processes in 

international education in the context of the Bologna Declaration. 

Tasks of the course «University Education»: 

– to form a system of knowledge about nature and the social value of 

higher education, current trends and development; 

– to develop skills of effective self-study at the university based 

global educational trends; 

– to increase the level of English on specific purpose (professional 

use); 

– to develop analytical and organizational skills, creativity and team 

work abilities. 


