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Силабус навчальної дисципліни 

 

«МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ» 

 

Спеціальність 011 освітні, педагогічні науки  

Освітня програма педагогіка та адміністрування освіти 

Освітній рівень другий (магістерський) 

Статус дисципліни вибіркова 

Мова викладання українська 

Курс / семестр 1курс, 1-й семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 4 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

лекції – 20 год. 

практичні – 20 год. 

самостійна робота – 80 год. 

Форма підсумкового контролю залік 

Кафедра кафедра іноземних мов та міжкультурної 

комунікації, 61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а, ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, перший корпус, ауд. 409, Тел. +38 

(057) 702-18-32, 3-51 (внутрішній), сайт кафедри: 

https://www.hneu.edu.ua/kafedra-inozemnyh-mov-ta-

mizhkulturnoyi-komunikatsiyi/ 

Викладач Колбіна Тетяна Василівна, професор кафедри 

іноземних мов та міжкультурної комунікації, 

доктор пед. наук, професор 

Контактна  інформація викладача  tetiana.kolbina@hneu.net  

Дні занять вівторок, четвер 

Консультації понеділок, 12.10; дистанційні; за домовленістю з 

ініціативи студента (-ів); індивідуальні або групові 

Мета навчальної дисципліни 

Засвоєння принципів побудови моделі освітньої та професійної підготовки фахівця, 

використання здобутих знань як теоретичної основи формування педагогічної системи 

навчання (змісту, методів, організаційних форм). 

Передумови для навчання 

Перший (бакалаврський) освітній рівень 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Формування змісту навчання: освітньо-професійна програма 

підготовки фахівців. 

Тема 1. Цілі освітньо-професійної підготовки фахівців.  

Тема 2. Моделювання професійної діяльності фахівця. 

Тема 3. Моделювання педагогічної системи освітньо-професійної підготовки фахівців. 

Тема 4. Формування змісту освітньо-професійної підготовки фахівців. 

Змістовий модуль 2. Формування змісту навчання: інформаційна база освітньої та 

професійної підготовки фахівців 

Тема 5. Структурно-логічна схема формування змісту професійної підготовки фахівців. 

Тема 6.Проектуванняцілей, змісту, методів навчання навчальної дисципліни. 

Сторінка курсу на платформі 

Мoodle 

Матеріали електронного курсу: опис курсу; робоча 

програма; робочий план (технологічна карта); 

список рекомендованої літератури; кожна секція 

містить практичні навчальні завдання професійної 

спрямованості, а також завдання до самостійної 

роботи студентів та Інтернет-ресурси. 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=7165  

https://www.hneu.edu.ua/kafedra-inozemnyh-mov-ta-mizhkulturnoyi-komunikatsiyi/
https://www.hneu.edu.ua/kafedra-inozemnyh-mov-ta-mizhkulturnoyi-komunikatsiyi/
mailto:tetiana.kolbina@hneu.net
https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=7165
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Рекомендовані джерела 

Основні:  
1. Драч І. І. Управління формуванням професійної компетентності магістрантів 

педагогіки вищої школи: теоретико-методичні засади: навч.-метод. посіб. для студ. окр 

"Магістр" з напрямів підготовки "Управління навчальним закладом" та "Педагогіка вищої 

школи" / І. І. Драч. – К.: Вид. Дорадо-Друк, 2013. – Ч. 1. – 455 с. 

2. Гнезділова К. М. Моделі та моделювання у професійній діяльності викладача 

вищої школи : навч. посіб. / К. М. Гнезділова, С. О. Касярум. – Черкаси : Видавець 

Чабаненко Ю. А., 2011. – 124 с. 

3. Полякова Г. А., Борова Т. А. Педагогіка : навч. посібн. Рек. МОНХ. – Х. : Вид. 

ІНЖЕК, 2011. – 374 с. 

Допоміжні: 

4. Пономаренко В. С. Проблеми підготовки компетентних економістів та 

менеджерів в Україні : монографія. – Х. : Вид. ІНЖЕК, 2012. – 327 с. 

5. Пушкар О. І., Прибиткова Н. І. Педагогіка вищої школи : конспект лекцій. –Х. : 

Вид. ХНЕУ, 2010. – 146 c. 

Система оцінювання результатів навчання 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення практичних 

занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна 

сума, що дозволяє студенту складати залік, – 60 балів); підсумковий/семестровий 

контроль проводиться у формі семестрового заліку, відповідно до графіку навчального 

процесу.  

Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни.  

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни  

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Аудиторна робота 40 

Самостійна робота 24 

Поточні контрольні роботи 12 

ПККР 24 

Максимальна кількість балів 100 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання та ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX незадовільно не зараховано 

Політика навчальної дисципліни 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: фабрикація, фальсифікація, 

списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. За порушення академічної 

доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної 

відповідальності: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, залік тощо); 

повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми.  

Списування під час контрольних (модульних) робіт заборонено (в тому числі із 

використанням мобільних девайсів). 
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Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

навчальної дисципліни (https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=7165).  

 

Силабус затверджено 

 

 на засіданні кафедри іноземних  мов та міжкультурної комунікації  
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