




ВСТУП

1.  Мета  дисципліни  –  оволодіння  студентами  знаннями  про  основні  історичні  етапи
розвитку вищої освіти в Європі та в Україні, історію Київського національного університету
імені Тараса Шевченка та філософського факультету університету, законодавство України
про  вищу  освіту,  становлення  і  розвиток  в  Україні  політології  як  науки  і  навчальної
дисципліни.

2. Вимоги до вивчення навчальної дисципліни: 

1.  Навчальна дисципліна  «Вступ до університетських студій»  викладається  у першому
семестрі  I курсу. До початку вивчення дисципліни студенти повинні мати знання в обсязі
загальної середньої школи. 

2.  Вміти на основі знань про історію становлення і розвитку вищої освіти в Європі і в
Україні,  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка  порівнювати
досягнення різних країн у сфері вищої освіти та аналізувати наявні у цій сфері проблеми, на
основі знань законодавства України про вищу освіту застосовувати його положення і норми
на практиці. 

3.  Володіти елементарними  навичками  аналітичного  і  порівняльного  наукового
дослідження,  критичного  мислення  стосовно  систем  вищої  освіти  України  і  зарубіжних
країн, використання відповідних іншомовних фахових інформативних джерел.

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Вступ до університетських студій» є
обов’язковою,  викладається  у  першому  семестрі  I курсу  викладачами  історичного  і
філософського  факультетів.  Мета  її  викладання  і  вивчення  полягає  у  набутті  студентами
знань  про  історію  становлення  і  розвитку  вищої  освіти  в  Європі  і  в  Україні,  історію
Київського національного університету імені Тараса Шевченка та філософського факультету
як  його  структурного  підрозділу,  спеціальності  «Політологія»,  яку  вони  обрали,  та
законодавство  України  про  вищу  освіту.  У  процесі  вивчення  дисципліни  у  студентів
формуються навички наукового дослідження (використання методів аналізу і порівняння),
критичного  мислення,  застосування  знань  законодавства  України  про  вищу  освіту  на
практиці.

4.  Завдання (навчальні  цілі):  оволодіння студентами знаннями про основні  історичні
етапи  розвитку  вищої  освіти  в  Європі  та  в  Україні,  історію  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка та філософського факультету; формування у студентів
навичок  наукового дослідження  і  практичного  застосування  знань  законодавства  України
про вищу освіту. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей:

загальні:

ЗК 3.  Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК 6. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,  усвідомлювати
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК  7.   Здатність  зберігати  та  примножувати  моральні,  культурні,  наукові  цінності  і
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної
області,  її  місця  у  загальній  системі  знань  про  природу  і  суспільство  та  у  розвитку
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності
для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.



5.    : Результати навчання за дисципліною

Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. Комунікація; 4.

автономність та відповідальність)
Форми викладання і
навчання

Методи
оцінювання

Відсоток  у
підсумковій
оцінці  з
дисципліниКод Результат навчання

:Знати
1.1   процес зародження освітніх

   знань у Стародавньому світі
       та їх розвиток у добу

,   Середньовіччя в епоху
  Відродження та Нового

часу

Лекція,
самостійна робота

Есе,  конспект
першоджерел,
підсумкова
контрольна
робота

10

1.2 основні  етапи  історії  Київського
університету  імені  Тараса
Шевченка 

Лекція,
самостійна робота

Есе,  підсумкова
контрольна
робота

10

1.3 місце  і  роль  філософського
факультету у структурі Київського
університету 

Лекція,
самостійна робота

Есе,  підсумкова
контрольна
робота

10

1.4 основи законодавства України про
вищу освіту

Лекція,
самостійна робота

Есе,  підсумкова
контрольна
робота

5

1.5 історію становлення і розвитку
в Україні політології як науки і
навчальної 

Лекція,
самостійна робота

Есе,  підсумкова
контрольна
робота

5

Вміти: 
2.1 здійснювати

 порівняльний аналіз
  систем вищої освіти

  різних країн

Самостійна робота Есе 10

2.2 застосовувати  положення
законодавства  України  про
вищу освіту на практиці

Самостійна
робота

Есе 10

Комунікація:
3.1  Презентувати набуті

   знання у спілкуванні з
 однокурсниками та

 викладачами

Самостійна робота Есе,  конспект
першоджерел

10

3.2    вести полеміку з питань
 ,   вищої освіти проблем та

  перспективних завдань її
 розвитку

Самостійна робота Есе,  конспект
першоджерел

10

 Автономність та
:відповідальність

4.1   самостійно шукати та
 критично опрацьовувати

  наукову літературу з
  ,питань вищої освіти

 володіти методами

Самостійна робота Есе,  конспект
першоджерел

              5



,   обробки аналізу та
 синтезу наукової

інформації
4.2   нести відповідальність за

  -достовірність та політико
ідеологічну
незаангажованість

 -проведених соціально
  політичних досліджень та

 обстоювати власну
 наукову позицію

Самостійна робота Есе,
підсумкова
контрольна
робота

              5

 6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання 

Результати навчання дисципліни (код) 

Програмні результати навчання 
(назва) 1.

1

1.
2

1.
3

1.
4

1.
5

2.
1

2.
2

3.
1

3.
2

4.
1

4.
2

ПРН 1.  Розуміти предметну область, етичні
та правові засади професійної діяльності + +

+
+ +

+
+ + +

ПРН  6.  Знати  свої  права  та  обов’язки  як
члена  демократичного  суспільства  та
використовувати  їх  у  професійній
діяльності.

+ + + + + +

7.   Схемаформування оцінки

7.1.  Формиоцінювання
Контроль  знань  здійснюється  за  системою  ECTS,  яка  передбачає  дворівневе

оцінювання  засвоєного  матеріалу,  зокрема  оцінювання  теоретичної  підготовки
(результати  навчання  -  знання  1.1–1.5),  що  складає  40%  від  загальної  оцінки,  та
оцінювання практичної підготовки (результати навчання - вміння 2.1-2.2); оцінювання
комунікації  (результати  навчання  3.1-3.2);  оцінювання  автономності  та
відповідальності (результати навчання 4.1-4.2), що складає 60 % від загальної оцінки. 

Оцінювання семестрової роботи:

1. Самостійна робота (есе): Р.Н. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 24-
40 балів.

2. Самостійна робота (конспект першоджерел): Р.Н. 1.1, 3.1, 3.2, 4.1 – 24-40 балів.

Семестрову  кількість  балів формують  бали,  отримані  студентом  у  процесі
засвоєння  матеріалу  з  усього  навчального  курсу.  Загальна  оцінка  за  семестр
складається із балів, отриманих за самостійну роботу (конспект першоджерел, есе). 

Всі види робіт за семестр мають у підсумку:
- в максимальному вимірі 80 балів
- в мінімальному вимірі 48 балів



У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання
на семінар в письмовій формі

       Підсумкова контрольна робота в письмовій формі - Р.Н. 1.1, 1.2,1.3, 1.4, 1.5, 4.2
– 12-20 балів.

Підсумкове оцінювання у формі заліку:
Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума

балів за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної
роботи. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не
передбачає додаткових заходів оцінювання. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум –
60  балів,  для  одержання  заліку  необхідно  обов’язково  відпрацювати  пропущені  теми  в
письмовій  формі  та  здати/надіслати  електронною  поштою  викладачу,  що  проводить
семінарські заняття.     

Таким чином,  підсумкова оцінка  з  дисципліни (мінімум 60,  максимум 100 балів)
складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та
підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів).

При простому розрахунку отримуємо:

Семестрова кількість
балів

ПКР (підсумкова контрольна
робота) / залік

Підсумкова
оцінка

Мінімум 48 12 60
Максиму
м

80 20 100

7.2. Організація оцінювання: 

Семестрова робота
Семестрова кількість балів

Min – 48 бали
Max – 80

балів
Самостійна робота
(есе)

Самостійна  робота.  Написання
есе за роботою Макса Вебера «Про
внутрішнє покликання до науки».

Min – 24 Max – 40

Самостійна робота
(конспект
першоджерел)

Самостійна  робота  з  текстами  -
конспект  3-х  текстів
першоджерел.

Min – 24 Max – 40

Підсумкова
контрольна робота

До тем 1-6
Min – 12 Max – 20

Підсумкова  оцінка
з дисципліни

60 100

7.3.   :Шкала відповідності оцінок

Зараховано / Passed 60-100
Не зараховано / Fail 0-59



 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№
/п
п

   Номер і назва теми

 Кількість годин

Лек
ції

Консульта
ції

Самості
-й на

робота
              Частина перша

1
 1.   Тема Першоджерела класичної освіти.

Особливості західноєвропейської класичної
освіти в період Середньовіччя.

1 7

2  2Тема . Найвідоміші середньовічні
університети.

0,5 7

3 Тема 3.  Шевченків університет – провідний 
заклад вищої освіти в Україні.

1 7

Частина друга                                                       

4
 1. Тема    Філософський факультет у

  : структурі Київського університету
  історія та сучасність

1 9

5 
 2. Тема    Законодавчі засади вищої
  освіти в Україні.  

0,5 7

6
Тема 3. Політологія як наука і навчальна 
дисципліна у закладах вищої освіти України 1 7

Самостійна робота (есе) 5
Самостійна робота (конспект першоджерел) 5
Підсумкова контрольна робота 1
Всього  4 2 54

Загальний обсяг 60 год., в тому числі:

Лекції  -  4 год.
Консультації – 2 год.
Самостійна робота – 54 год.



Рекомендована література:

Частина перша:

Основна: (Базова)
1.  Вебер  М.  Про  внутрішнє  покликання  до  науки  //  Вебер  М.  Соціологія.

Загальноісторичні  аналізи.  Політика /  Макс Вебер;  Перекл.  з  нім.,  післям.  та
комент. О. Погорілого. – Київ, 1998. – С.310-337.

2.  Закон України Про вищу освіту (2021) Документ 1556-VII, чинний. Редакція від
07.09.2021: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print

3. Закон  України Про  забезпечення  функціонування  української  мови  як
державної.  (2021)  Документ  2704-VIII,  чинний.  Редакція  від  16.12.2020:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19/print

4. Закон  України Про  освіту  (2021)  Документ  2145-VIII,  чинний.  Редакція  від
07.09.2021, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/print

5. Зубрицька М. Філософський дискурс ідеї Університету: в складних лабіринтах
пошуку істини / Марія Зубрицька // Ідея Університету : Антологія / упоряд.: М.
Зубрицька,  Н.  Бабалик,  3.  Рибчинська  ;  відп.  ред.  М.  Зубрицька.  –  Львів  :
Літопис, 2002. – С. 7–22.

6. Ідея Університету: Антологія / за ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 2002.
7.  Історія Київського університету: монографія / І. В. Верба, О. В. Вербовий та ін.;

кер. авт. кол. В. Ф. Колесник. – К., 2014.
8.  Історія Київського університету: монографія. У 2 т. – К., 2019. 
9.  Кузьмінський А. І. Вступ до університетських студій: навч. посіб. для студ. ун-

тів. / А.І. Кузьмінський. – Черкаси, 2004.
10. Пелікан Я. Ідея університету / Я. Пелікан; пер. з англ. В. Верлока та ін. – К.: Дух

і Літера, 2008. – 360 с.
11. Положення  про  організацію  освітнього  процесу  у  Київському  національному

університеті імені Тараса Шевченка.  (Затверджено Вченою радою Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. 07.05.2018, протокол №10).
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf

12. Статут  Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка.http://www.univ.kiev.ua/pdfs/statut/statut-22-02-17.pdf

Додаткова:
1. Академічні свободи, університетська автономія та освіта для сталого розвитку.

Мовою документів. – Миколаїв, 2009. 
2. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України : курс лекцій / А. М. Алексюк.

– К., 1993. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/statut/statut-22-02-17.pdf
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/print
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19/print


3. Аніловська  Г.  Я.,  Марушко Н.  С.,  Томаневич  Л.  М.  Університетська  освіта:
Навч. посібник / Г. Я. Аніловська, Н. С. Марушко, Л. М. Томаневич. – Львів,
2010.

4. AlmaMater.  Університет  Св.  Володимира  напередодні  та  в  добу  Української
революції 1917–1920. Матеріали, документи, спогади: у 2 кн. – К., 2000. – Кн. 1–
2. 

5. Василенко  М.  Кремінецький  ліцей  і  університет  св.  Володимира:  іст.-юрид.
розвідка / М. Василенко. – К., 1923.

6. Галілейська  О.  В.  Виникнення  англійських  університетів:  передумови  та
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