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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ (ППН.05)”

Для успішного виконання своєї надзвичайно важливої суспільної місії 
викладачеві вищої школи повинна перш за все бути притаманна психологічна 
спрямованість на педагогічну діяльність. Він має не тільки постійно 
оновлювати свою компетенцію в тій сфері знань, якої стосуються навчальні 
дисципліни, що він викладає, а й удосконалювати свою педагогічну 
майстерність і професійну культуру. Крім того, йому необхідно знайомитися з 
досягненнями світової педагогічної думки, оволодівати інноваційними 
педагогічними технологіями.

Моделювання як важливий і ефективний метод наукових досліджень 
виникло досить давно. Протягом останніх десятиліть моделювання набуває 
використання і в таких сферах, як економіка і соціальне управління. З його 
застосуванням розвивається методологія системного підходу.

Найменування Галузь знань, напрями 
підготовки, освітньо- 
кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної 
дисципліни

Показників заочна форма 
навчання

Кількість кредитів, 
відповідних 
E C TS - 6

Г алузь знань:
01 Освіта/Педагогіка За вибором здобувана освіти

Спеціальність:
016 Спеціальна освіта

Рік підготовки
2-й

Семестр

Спеціалізація:
Спеціальна освіта 
(за нозологіями)

2-ий 3-ий

Загальна кількість 
годин -  180

Освітньо-наукова програма
Спеціальна освіта

Лекції
8

Рівень вищої освіти: Практичні заняття
другий (магістерський) 8

Самостійна робота
164

Вид контролю -  екзамен
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання
для заочної форми навчання -  11% : 89%.
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою навчальної дисципліни є: якісна підготовка здобувача вищої 
освіти до успішного життя й діяльності в умовах конкретного освітнього 
середовища; повне і збалансоване забезпечення суспільних потреб у кадрах 
фахівців різного профілю й рівня кваліфікації; максимальне задоволення 
освітніх потреб особистості майбутнього фахівця; допомога йому в 
усвідомленні цих потреб; забезпечення високої професійної й соціальної 
компетентності випускника і належний розвиток його професійно та соціально 
значущих особистісних якостей. Основними завданнями навчальної 
дисципліни є:

Подальший розвиток загальних компетентностей здобувачів вищої освіти: 
важливо, щоб викладачі мали належний рівень розуміння змісту, структури і 
характеру майбутньої професійної діяльності студента. Оскільки ж ця діяльність

може бути достатньо різноманітною, а роль тієї чи іншої навчальної 
дисципліни у формуванні професійної компетенції фахівця -  досить обмеженою, 
для організації його підготовки доцільно використовувати модель професійної 
діяльності. Ця модель слугує основним орієнтиром при виборі змісту освіти та її 
характеру, застосовуваних методів та педагогічних технологій.

Зміст і характер професійної підготовки фахівця визначає і забезпечує 
системний підхід для того, щоб модель дійсно була надійним орієнтиром для 
ефективної організації навчально-виховного процесу, необхідно, по-перше, 
використовувати поряд з нею ще й модель особистості фахівця, а по-друге, при 
формуванні цих моделей слід виходити з розуміння сутності самого 
моделювання як важливого методу наукових досліджень та основних принципів 
методології моделювання.

Предметом навчальної дисципліни є науково-методичне та практичне 
забезпечення процесу моделювання освітньої підготовки та професійної 
діяльності майбутнього фахівця.

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
В результаті вивчення дисципліни здобувач освіти має: знати: теоретичні 

засади та зміст понять під час викладання моделі фахівця та розглядати як 
певний ідеал, бажаний взірець людини, належним чином підготовленої до 
ефективного виконання професійної діяльності і гармонійних взаємовідносин з 
іншими людьми, високодуховної, моральнісної та відповідальної; набути 
навичок: практичного застосування моделі фахівця до рівня професійної і 
соціальної компетентності, що має забезпечувати успішне виконання завдань і 
функцій діяльності; до розвитку професійно і соціально значущих рис і 
якостей; до рівня розвитку загальної, професійної культури, моральних 
принципів, переконань та їх прояву у вчинках і ставленні до людей; до 
управлінської компетенції, навичок міжособистого і ділового спілкування та 
взаємовідносин, до уміння працювати в команді; до рівня креативності, 
інноваційного мислення і спрямованості на постійне самонавчання, 
самовиховання і самовдосконалення.
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4. ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ

МОДУЛЬ І: Формування змісту навчання: 
освітньо-професійна програма підготовки фахівців спеціальної освіти

Тема 1. Визначення цілей освітньої та професійної підготовки 
майбутнього фахівця

Поглиблення знань у галузі моделювання змісту навчальної дисципліни; 
формування базових навичок: формування структури навчальної дисципліни 
відповідно до прийнятої схеми підготовки за певними напрямами підготовки, 
спеціальністю та освітньо-кваліфікаційним рівнем. Інформаційно-методичне 
забезпечення дисципліни. Сутність процесу моделювання підготовки фахівця. 
Інформаційно-методичне забезпечення освітньої та професійної підготовки 
майбутнього фахівця. Поняття змісту освіти та його історичний характер.

Визначення цілей освітньої та професійної підготовки майбутнього 
фахівця. Загальна схема формування змісту навчання. Цілі освітньої та 
професійної підготовки. Формування змісту підготовки за циклами та 
навчальними дисциплінами. Освітньо-професійна програма підготовки фахівця. 
Формування змісту навчання: інформаційна база освітньої та професійної 
підготовки.

Структурно-логічна схема обробки змісту навчання. Інформаційна база 
освітньої та професійної підготовки. Визначення цілей та змісту навчання за 
навчальною дисципліною. Програма навчальної дисципліни.

Тема 2. Формування змісту навчання. Загальна схема формування 
змісту навчання

Поняття змісту освіти та його структури. Зв'язок понять «зміст освіти» 
та «зміст навчання». Фактори, що детермінують формування змісту освіти. 
Принципи та критерії відбору змісту освіти. Зв'язок між змістом навчального 
матеріалу та майбутньою діяльністю фахівця. Дидактичні моделі змісту 
навчання.

Сутність змісту освіти та його історичний характер. Зв'язок понять 
«зміст освіти» та «зміст навчання». Теорії формування змісту освіти. Фактори, 
що детермінують його формування. Принципи та критерії відбору змісту 
освіти. Предметний та загально-діяльнісний компоненти змісту навчання. 
Напрями та принципи структурування змісту освіти: професіоналізація змісту 
навчання, виділення компонентів у змісті навчання, впровадження модульної 
системи, проблемно-тематичний підхід, використання інваріанта структурної 
моделі науки. Рівні формування змісту освіти. Особливості формування змісту 
освіти в умовах кредитно-трансферної системи.
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Тема 3. Освітньо-професійна програма підготовки фахівця 
спеціальної освіти

Взаємозв’язок освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо- 
професійної програми. Нормативна та варіативна частини змісту навчання. 
Формування змісту підготовки за циклами. Формування комплексних циклових 
завдань. Формування змісту циклів підготовки за спеціалізацією спеціальності. 
Розподіл змісту циклів підготовки за навчальними дисциплінами. Розподіл 
змісту циклів підготовки за навчальними дисциплінами спеціалізації 
спеціальності. Структура та зміст освітньо-професійної програми як моделі 
освітньої та професійної підготовки фахівця.

Формування циклів освітньої та професійної підготовки. Розподіл 
змісту підготовки за нормативною та варіативною частиною. Формування 
змісту підготовки за циклами. Формування змісту циклів підготовки за 
спеціалізацією спеціальності. Розподіл змісту циклів підготовки за 
навчальними дисциплінами. Формування змісту циклів.

Тема 4. Правове забезпечення моделювання освітньої та 
професійної підготовки фахівця спеціальної освіти

Концепція розвитку інклюзивної освіти від 01.10.2010
№912 Закони України Про внесення змін до деяких законів України 

про освіту щодо організації інклюзивного навчання
Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої 

та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу. Президент 
України

Укази президента від 19.05.2011 №588/2011 Про заходи щодо 
розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями

МОДУЛЬ ІІ: Моделювання змісту підготовки за циклами та 
навчальними дисциплінами в умовах ЕКТС

Тема 5. Аналіз соціальної діяльності фахівця

Структура і зміст соціальної діяльності фахівця та її призначення. 
Основні завдання і функції соціальної діяльності фахівця. Соціальна 
спрямованість діяльності фахівця та моделі соціальної діяльності фахівця.

Нормативно-правові документи вищої освіти в сучасних умовах. 
Головні проблеми і перспективи вищої освіти: головні проблеми, погляди на 
майбутнє вищої школи; виділити ту проблему, яку вважаєте головною, 
спробувати визначити її причини, запропонувати способи розв’язання

Тема 6. Стратегічні завдання вищої освіти в сучасних умовах
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Стратегічні завдання вищої освіти в Україні. Завдання реформування 
змісту вищої освіти. Пріоритетні напрями та шляхи реформування вищої 
освіти. Цілі освітньої та професійної підготовки. Формування цілей підготовки 
за циклами.

Стратегічні завдання вищої освіти в Україні в сучасних умовах. 
Завдання реформування змісту вищої освіти. Пріоритетні напрями та шляхи 
реформування вищої освіти. Людиноцентризм як філософська основа 
підготовки майбутніх фахівців. Цілі освітньої та професійної підготовки за 
напрямом або спеціальністю, за спеціалізацією спеціальності. Формування 
цілей підготовки за циклами.

Тема 7. Освітньо-професійна, освітньо-наукова, освітньо-творча 
програми підготовки фахівця

Роль і місце програми навчальної дисципліни в процесі формування 
змісту навчання. Дидактичні вимоги, що висуваються до навчальної та робочої 
програми дисципліни. Визначення цілей навчання за навчальною дисципліною. 
Визначення рівня сформованості предметних умінь. Визначення змісту 
навчання за навчальною дисципліною. Класифікація навчальних елементів. 
Структура змісту навчання. Структура та зміст навчальної програми 
дисципліни, робочої програми навчальної дисципліни. Упорядкування 
структурно-логічних зв’язків розділів навчальних дисциплін. Визначення видів 
та форм занять з дисципліни. Визначення видів та форм контролю ступеня 
досягнення цілей підготовки за навчальною дисципліною. Особливості 
формування змісту навчальної дисципліни в умовах кредитно-модульної 
системи. Компетентнісний підхід до розробки програми дисципліни.

Визначення видів та форм занять, визначення видів та форм контролю 
ступеня досягнення цілей підготовки за навчальною дисципліною, проведення 
корекції робочих програм навчальних дисциплін для забезпечення вимог 
нормативних документів до структури та змісту навчальних планів.

Аналіз доцільності вибору видів та форми занять. Аналіз видів та форм 
контролю ступеня досягнення цілей підготовки за навчальною дисципліною. 
Аналіз змісту навчальної дисципліни, яка пропонується до самостійного 
опанування. Аналіз форм та методів контролю самостійної роботи студентів.

ОПП двох напрямів підготовки або спеціальностей (у кредитах та 
годинах): загальний навчальний час підготовки; сумарний навчальний час за 
циклами підготовки; сумарний навчальний час нормативних дисциплін; 
сумарний навчальний час вибіркових дисциплін (варіативної частини змісту 
підготовки); співвідношення навчального часу підготовки, виділеного на 
аудиторну та самостійну роботу студентів; співвідношення навчального часу за 
циклами підготовки, виділеного на аудиторну та самостійну роботу студентів.

Тема 8. Інформаційна база освітньої та професійної підготовки
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Структурно-логічна обробка масиву змісту навчання. Інформаційна база 
освітньої та професійної підготовки. Упорядкування сукупності нормативних і 
варіативних навчальних дисциплін. Оптимізація інформаційної бази освітньої 
та професійної підготовки.

Структурно-логічна обробка масиву змісту навчання. Оптимізація 
структурно-логічної схеми підготовки. Упорядкування сукупності нормативних 
і варіативних навчальних дисциплін. Упорядкування структурно-логічних 
зв’язків розділів навчальних дисциплін. Інформаційна база освітньої та 
професійної підготовки майбутніх фахівців. Зміст та структура навчального 
плану підготовки фахівців за напрямом або спеціальністю. Інваріантна та 
варіативна складові навчального плану. Оптимізація інформаційної бази 
освітньої та професійної підготовки. Особливості розробки навчального плану 
в умовах кредитно-трансферної системи.

5. ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ДИСЦИПЛІНАМИ
Матеріал дисципліни «Моделювання освітньої та професійної 

підготовки фахівця спеціальної освіти» викладається у циклі професійної 
підготовки фахівців рівня «магістр» і пов’язаний з таким дисциплінам як 
«Інформаційні технології навчання», «Теорія і практика вищої освіти», 
«Спеціальна педагогіка».

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ
Структура навчальної дисципліни

Модулі Інші види робіт

Зм
іс

т 
та

 
ст

ру
кт

ур
а 

за
лі

ко
во

го
 к

ре
ди

ту

Модуль 1 Аудиторна та
самостійна
робота

Складається з 
декількох 
змістових модулів 
ЗМ 1+ЗМ2

Лекції, консультації, 
контрольні заходи 
(модульний контроль, 
контрольна робота, залік)

Модуль 2 Аудиторна та
самостійна
робота

ЗМ1 Робота в інформаційних 
мережах

ЗМ2 Опрацювання додаткової 
літератури

Таблиця структури курсу

Ф
ор

м
а

Н
ав

ча
нн

я

К
ур

с

С
ем

ес
тр

Нормативні дані (к-сть годин) Контроль навчальної 
роботи

Всього Аудиторні
заняття

Самостійна
робота МК

Модульний
контроль

ПК
Підсумковий

контроль
Лекції
семінари

Підготовка
до

аудиторних
занять

Заочна 2 ІІ /ІІІ 300 18 270 0,25 год. на Іспит
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студента

7. ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ КУРСУ

№
п/п

Назва теми

Кількість годин

ле
кц

ії юо
а

2
сй
О

ус
ьо

го

М
од

ул
ьн

ий
ко

нт
ро

ль

Модуль 1 Формування змісту навчання: освітньо-професійна програма підготовки
фахівців спеціальної освіти

1 Визначення цілей освітньої та професійної підготовки 
майбутнього фахівця

2 20,2 11,2 0,25 год. 
на студ.

2 Формування змісту навчання. Загальна схема 
формування змісту навчання

2 20,2 11,2

3 Освітньо-професійна програма підготовки фахівця 2 20,2 11,2
4 Правове забезпечення моделювання освітньої та 

професійної підготовки фахівця спеціальної освіти
2

Разом за Модулем 1 8 120,1
2 128,3

Модуль 2 Моделювання змісту підготовки за циклами та навчальними дисциплінами
5. Аналіз соціальної діяльності фахівця 2 40,2 11,2
6. Стратегічні завдання вищої спеціальної освіти в 

сучасних умовах
2 40,2 11,2

7. Освітньо-професійна, освітньо-наукова, освітньо- 
творча програми підготовки фахівця

2 40,2 21,2

8. Тема 8. Інформаційна база освітньої та професійної 
підготовки

2

Разом за Модулем 2 8 40,8 33,6
Всього: 16 164 180 10

8. ПЛАНУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Теми індивідуального науково-дослідного завдання для поточного контролю

(за вибором)

Назва тем курсу

№
п/п

ю
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1 Ф ормування зм істу навчання: освітньо-професійна  
програма підготовки фахівців

20

1. Визначення цілей освітньої та професійної підготовки майбутнього 
фахівця

2. Формування змісту підготовки за циклами та навчальними 
дисциплінами.

2 Ф ормування змісту навчання 20
1. Загальна схема формування змісту навчання
2. Теорії формування змісту освіти. Принципи та критерії відбору 
змісту освіти

3 Цілі освітньої та проф есійної підготовки 20
1. Стратегічні завдання вищої освіти в Україні
2. Формування цілей підготовки за циклами.

4 Ф ормування змісту підготовки за циклами та навчальними  
дисциплінами

20

1. Розподіл змісту підготовки за нормативною та варіативною частиної
2. Розподіл змісту циклів підготовки за навчальними дисциплінам 
Формування змісту циклів

5 О світньо-професійна програма підготовки фахівця 20
6 М оделю вання зм істу підготовки за циклами та навчальними  

дисциплінами
20

1. Формування змісту навчання:
2. інформаційна база освітньої та професійної підготовки

7 М етодологічні підходи до формування зм істу навчальної 
дисципліни в умовах кредитно-модульної системи

20

8 Аналіз соціальної діяльності фахівця 20
1. Структура соціальної діяльності фахівця та її призначення
2. Основні завдання і функції соціальної діяльності фахівця
3. Соціальна спрямованість діяльності фахівця та модель особистості

9 Стратегічні завдання вищ ої освіти в сучасних умовах 2
І.Нормативно-правове забезпечення освітнього процесу вищій школі

10 О світньо-професійна, освітньо-наукова, освітньо-творча  
програми

2

1. Структура та основний зміст програми
Всього: 164

Теми індивідуального науково-дослідного завдання для підсумкового контролю
(за вибором)

1. Проаналізувати навчальну програму дисципліни щодо її змісту, який 
пропонується до самостійного опанування.

2. Проаналізувати навчальну програму дисципліни щодо форм та 
методів контролю самостійної роботи студентів.

3. Проаналізувати ОПП майбутніх фахівців за освітньо-
кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» за однією спеціальністю. 
Зробити висновок щодо обсягу навчального часу підготовки за цими рівнями.
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4. Проаналізувати ОПП майбутніх фахівців за освітньо-
кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» за однією спеціальністю. 
Зробити висновок щодо відмінностей навчальних дисциплін за цими рівнями.

5. Проаналізувати ОПП майбутніх фахівців за освітньо-
кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» за однією спеціальністю. 
Зробити висновок щодо обсягу навчального часу циклів підготовки за цими 
рівнями.

6. Проаналізувати ОПП майбутніх фахівців за освітньо-
кваліфікаційними рівнями «бакалавр» за відповідним напрямом підготовки. 
Зробити висновок щодо обсягу навчального часу підготовки за цими рівнями.

7. Проаналізувати ОПП майбутніх фахівців за освітньо-
кваліфікаційними рівнями «бакалавр» за відповідним напрямом підготовки. 
Зробити висновок щодо відмінностей навчальних дисциплін за цими рівнями.

8. Проаналізувати ОПП майбутніх фахівців за освітньо -
кваліфікаційними рівнями «бакалавр» за відповідним напрямом підготовки. 
Зробити висновок щодо обсягу навчального часу циклів підготовки за цими 
рівнями.

9. Проаналізувати навчальний план майбутнього фахівця та визначити 
цикли підготовки.

10. Проаналізувати навчальний план майбутнього фахівця та визначити 
співвідношення навчального часу між циклами підготовки.

11. Проаналізувати навчальний план майбутнього фахівця та визначити 
перелік та мінімальний обсяг (у кредитах та годинах) нормативних дисциплін.

12. Проаналізувати навчальний план майбутнього фахівця та визначити 
сумарний навчальний час за циклами для нормативних дисциплін.

13. Проаналізувати навчальний план майбутнього фахівця та визначити 
сумарний навчальний час за циклами для варіативних дисциплін.

14. Проаналізувати навчальний план майбутнього фахівця та визначити 
співвідношення навчального часу між нормативними та варіативними 
дисциплінами.

15. Проаналізувати навчальні плани майбутніх фахівців за освітньо- 
кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» за однією спеціальністю. 
Зробити висновок щодо обсягу навчального часу підготовки за цими рівнями.

16. Визначити методологічні підходи до моделювання змісту підготовки 
за циклами та навчальними дисциплінами; вміти у складі групи фахівців сфери 
праці, науковців, методистів та викладачів ВНЗ встановлювати структуру 
циклів підготовки, формувати систему цілей підготовки за циклами, розробляти 
комплексні циклові завдання, що адекватні цілям підготовки за циклами.

17. Визначити цілі навчання у вигляді системи предметних умінь та 
потрібний рівень сформованості кожного з системи предметних умінь.

18. Охарактеризувати види та форми контролю ступеню досягнення 
цілей підготовки та структуру змісту навчання за навчальною дисципліною.

19. Проаналізувати види та форми навчальних занять, що забезпечують 
досягнення цілей підготовки та обґрунтовані терміни засвоєння змісту кожного
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з структурних елементів навчальної дисципліни та формування відповідних 
предметних умінь на потрібному рівні.

20. Визначити цілі освітньої та професійної підготовки за напрямом або 
спеціальністю, за спеціалізацією спеціальності.

21. Проаналізувати навчальні плани майбутніх фахівців за освітньо- 
кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» за однією спеціальністю. 
Зробити висновок щодо обсягу навчального часу циклів підготовки за цими 
рівнями.

22. Проаналізувати навчальні плани майбутніх фахівців за освітньо - 
кваліфікаційними рівнями «бакалавр» за відповідним напрямом підготовки. 
Зробити висновок щодо обсягу навчального часу підготовки за цими рівнями.

23. Проаналізувати навчальні плани майбутніх фахівців за освітньо- 
кваліфікаційними рівнями «бакалавр» за відповідним напрямом підготовки. 
Зробити висновок щодо відмінностей навчальних дисциплін за цими рівнями.

24. Проаналізувати навчальні плани майбутніх фахівців за освітньо - 
кваліфікаційними рівнями «бакалавр» за відповідним напрямом підготовки. 
Зробити висновок щодо обсягу навчального часу циклів підготовки за цими 
рівнями.

25. Порівняти навчальні плани двох спеціальностей. Зробити висновок 
щодо відмінностей циклів підготовки.

26. Проаналізувати навчальний плани майбутніх фахівців за освітньо - 
кваліфікаційним рівнем «магістр». Зробити висновок щодо доцільності вибору 
дисциплін навчальним закладом.

27. Проаналізувати навчальний плани майбутніх фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Зробити висновок щодо доцільності
вибору дисциплін навчальним закладом.

28. Проаналізувати навчальний плани майбутніх фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «магістр». Зробити висновок щодо доцільності
визначення дисциплін для самостійного вибору студентами.

29. Проаналізувати навчальний плани майбутніх фахівців за освітньо -
кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Зробити висновок щодо доцільності
визначення дисциплін для самостійного вибору студентами.

30. Проаналізувати навчальну програму дисципліни щодо наявності в 
ній обов’язкових складових.

31. Розробити структурно-логічну схему масиву змісту навчання (на 
прикладі певного напряму підготовки або спеціальності).

32. Проаналізувати навчальний план певного напряму підготовки або 
спеціальності та зробити висновки щодо доцільності внесення у нього змін. 
Обґрунтуйте власні пропозиції щодо змін.

33. Розробити проект робочої програми навчальної дисципліни (за 
модульним принципом).

34. Обґрунтувати вибір видів та форм занять з дисципліни, видів та 
форм контролю.
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35. Розробити методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з 
дисципліни.

36. Підготуватися до практичного заняття «Формування змісту 
навчальної дисципліни в умовах кредитно-модульної системи»: на прикладі 
певної дисципліни

37. Визначити основні поняття теми (зміст освіти, зміст навчання, 
освітньо-професійна програма підготовки фахівців) з поясненням у тематичний 
словник.

38. Написати реферат на тему: «Особливості формування змісту 
навчання майбутніх фахівців в умовах кредитно-трансферної системи».

39. Написати реферат на тему: «Стратегічні завдання вищої освіти в 
сучасних умовах». Визначити головні проблеми і перспективи вищої освіти 
(назвати головні проблеми, висловити свої погляди на майбутнє вищої школи; 
виділити ту проблему, яку вважаєте головною, спробувати визначити її 
причини, запропонувати способи розв’язання)

40. Проаналізувати ОПП двох напрямів підготовки або спеціальностей 
та порівняти (у кредитах та годинах): загальний навчальний час підготовки, 
сумарний навчальний час за циклами підготовки, сумарний навчальний час 
нормативних дисциплін, сумарний навчальний час вибіркових дисциплін 
(варіативної частини змісту підготовки), співвідношення навчального часу 
підготовки, виділеного на аудиторну та самостійну роботу студентів, 
співвідношення навчального часу за циклами підготовки, виділеного на 
аудиторну та самостійну роботу студентів.

41. Підготувати науково-дослідну роботу або доповідь за темами: 
Сутність і зміст виробничих завдань і функцій у діяльності фахівця.
Професійні компетентності, шляхи їх удосконалення.

42. Визначити сучасні проблеми вищої освіти в Україні та накреслити 
своє бачення шляхів їх вирішення.

43. Скласти компоненти професійної культури фахівця і майбутнього 
викладача. Побудувати професіограму викладача.

44. Указати шляхи вузької спеціалізації і відокремити умови широкої 
освіченості та культури.

45. Дати характеристику моделям навчання у вищій школі. Назвати 
чинники ефективності певної моделі.

46. Охарактеризувати сильні та слабкі місця компонентів освітньо- 
професійної програми підготовки фахівця.

47. Охарактеризувати роль викладача під час проведення практичних 
занять: теоретика-дослідника, управлінця, практичного психолога.

48. Розкрити зміст гностичного, конструктивного, організаційного та 
комунікативного компонента психологічної структури діяльності викладача 
вищого навчального закладу.

9. ПИТАННЯ ДО УСНОГО ІСПИТУ
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1. Визначення цілей освітньої та професійної підготовки майбутнього 
фахівця.

2. Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни.
3. Сутність процесу моделювання підготовки фахівця.
4. Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни.
5. Поняття змісту освіти та його історичний характер.
6. Робоча навчальна програма.
7. Стратегічні завдання вищої освіти в Україні.
8. Структурно-логічна схема курсу.
9. Загальна схема формування змісту навчання.

10. Формування змісту навчальної дисципліни.
11. Принципи та критерії відбору змісту освіти.
12. Предмет, наукові основи та цілі навчальної дисципліни.
13. Фактори, що детермінують формування змісту освіти.
14. Навчальна програма нормативної (вибіркової дисципліни).
15. Теорії формування змісту освіти.
16. Визначення цілей і змісту навчання за навчальною дисципліною.
17. Навчальна дисципліна та її характеристика: належність до блоку 

(соціально-гуманітарних, фундаментальних, професійно орієнтованих 
дисциплін тощо) у навчальному плані підготовки фахівця за рівнем: 
молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

18. Поняття змісту освіти та його історичний характер.
19. Зміст, структура, призначення інформаційної бази освітньої та 

професійної підготовки фахівців.
20. Взаємозв’язок цілей підготовки майбутнього фахівця і цілей 

діяльності.
21. Сутність процесу моделювання підготовки фахівця.
22. Структурно-логічна обробка масиву змісту навчання.
23. Зміст, структура, призначення інформаційної бази освітньої та 

професійної підготовки фахівця.
24. Взаємозв’язок цілей підготовки майбутнього фахівця і цілей 

діяльності.
25. Освітньо-професійна програма підготовки фахівця: структура та 

зміст.
26. Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни
27. Розподіл змісту циклів підготовки за навчальними дисциплінами.
28. Тематичний план (розподіл навчального часу за семестрами та 

видами навчальних занять).
29. Навчальний план, структура і призначення.
30. Робоча навчальна програма.
31. Формування змісту циклів підготовки.
32. Критерії оцінювання та умови заліку (екзамену).
33. Формування цілей підготовки за циклами.
34. Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни
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35. Стратегічні завдання реформування змісту професійної підготовки.
36. Структурно-логічна схема курсу.
37. Пріоритетні напрямки та шляхи реформування вищої освіти.
38. Формування змісту навчальної дисципліни.
39. Стратегічні завдання вищої освіти в Україні.
40. Структура та зміст навчально-методичних рекомендацій до 

самостійної роботи студентів.
41. Зв'язок між змістом дисципліни та уміннями, якими повинні 

володіти випускники вищого навчального закладу.
42. Цілі освітньої та професійної підготовки.
43. Предмет, наукові основи та цілі навчальної дисципліни.
44. ОПП та блоки змістових модулів дисципліни
45. Загальна схема формування змісту навчання.
46. Навчальна програма нормативної (вибіркової дисципліни).
47. Навчальний план та порівняти співвідношення аудиторної та 

самостійної роботи за курсами.
48. Теорії формування змісту освіти.
49. Тематичний план (розподіл навчального часу за семестрами та 

видами навчальних занять).
50. Вибір видів навчальних занять з дисципліни (на прикладі 

дисципліни, що викладається).
51. Поняття моделі та моделювання діяльності.
52. Сутність та структура професійної компетентності фахівця.
53. Структура змісту навчання за дисципліною (на прикладі 

дисципліни, що викладається).
54. Типові задачі діяльності фахівця, що стосуються виконавської 

функції фахівця.
55. Формування цілей підготовки за циклами.
56. Формування змісту циклів підготовки.
57. Структура та зміст освітньо-професійної програми як моделі 

освітньої та професійної підготовки фахівця.
58. Взаємозв’язок освітньо-кваліфікаційної характеристики та 

освітньо-професійної програми.
59. Нормативна та варіативна частини змісту навчання.
60. Формування змісту підготовки за циклами. Формування 

комплексних циклових завдань.
61. Формування змісту циклів підготовки за спеціалізацією 

спеціальності.
62. Розподіл змісту циклів підготовки за навчальними дисциплінами.
63. Розподіл змісту циклів підготовки за навчальними дисциплінами 

спеціалізації спеціальності.
64. Структурно-логічна обробка масиву змісту навчання.
65. Оптимізація структурно-логічної схеми підготовки.
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66. Упорядкування сукупності нормативних і варіативних навчальних 
дисциплін.

67. Упорядкування структурно-логічних зв’язків розділів навчальних 
дисциплін.

68. Інформаційна база освітньої та професійної підготовки майбутніх 
фахівців.

69. Зміст та структура навчального плану підготовки фахівців за 
напрямом або спеціальністю.

70. Інваріантна та варіативна складові навчального плану.
71. Оптимізація інформаційної бази освітньої та професійної 

підготовки.
72. Особливості розробки навчального плану в умовах кредитно- 

трансферної системи.
73. Роль і місце програми навчальної дисципліни при формуванні 

змісту навчання.
74. Дидактичні вимоги, що висуваються до навчальної та робочої 

програми дисципліни.
75. Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни.
76. Визначення цілей навчання за навчальною дисципліною.
77. Визначення рівня сформованості предметних умінь.
78. Структура та зміст навчальної програми дисципліни. 

Упорядкування структурно-логічних зв’язків розділів навчальних 
дисциплін.

79. Структура та зміст робочої програми навчальної дисципліни.
80. Тематичний план дисципліни (розподіл навчального часу за 

семестрами та видами навчальних занять).
81. Визначення видів та форм занять з дисципліни.
82. Визначення видів та форм контролю ступеню досягнення цілей 

підготовки за навчальною дисципліною.
83. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни.
84. Особливості формування змісту навчальної дисципліни в умовах 

кредитно-модульної системи.
85. Компетентнісний підхід до розробки програми дисципліни зі 

спеціальної освіти.
86. Взаємозв’язок між ОПП та стандартами ВНЗ.
87. Цілі освітньої та професійної підготовки за напрямом або 

спеціальністю, за спеціалізацією спеціальності.
88. Взаємозв’язок цілей підготовки майбутнього фахівця і цілей 

діяльності зі спеціальної освіти.
89. Основні завдання і функції соціальної діяльності фахівця 

спеціальної освіти.
90. Соціальна спрямованість діяльності фахівця спеціальної освіти.
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10. ФОРМИ КОНТРОЛЮ КОНТРОЛЮ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ
РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

При вивченні магістрантами дисципліни передбачається 2 види контролю -  
поточний та підсумковий.

Поточний контроль здійснюється після завершення кожного тематичного 
розділу у вигляді тестового завдання, або участі в усній дискусії, або у разі 
підготовки та захисту здобувачем освіти наукової доповіді за обраною темою в 
рамках самостійної роботи.

Підсумковий контроль у вигляді заліку проводиться за умовою 
проходження студентом всіх етапів поточного контролю у вигляді (за вибором 
здобувача освіти): усної відповіді на запитання, або захисту презентації за 
запропонованою темою.

Змістовий модуль Поточний
контроль

Модульний
контроль

Загальна сума 
балів

І 20 30 50

П 20 30 50

Всього 40 60 100

11. КРИТЕРІЇ ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Основними критеріями, що характеризують достатній рівень 
сформованності знань, умінь та навичок здобувача освіти при оцінюванні 
результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни, є:

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, 
передбачених робочою програмою навчальної дисципліни;

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 
дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих 
літературних джерелах;

- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку;
- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо);
- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних завдань;
- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.
Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній

шкалі (табл. 11.1).
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних, результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від 
кількості балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа за 
критеріями:

0% -  завдання не виконано;
40% -  завдання виконано частково та містить суттєві помилки
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методичного або розрахункового характеру;
60% -  завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці;
80% -  завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо);
100% -  завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.

Таблиця 11.1
Шкала оцінювання еСз з національною системою оцінювання в україні та запропонованих

За 100- 
бальною 
шкалою 

університету

За державною (національною) шкалою За
шкалою

ЕСТSЕкзамени Заліки

90-100 балів Відмінно Зараховано A
82-89 балів Добре B
74-81 балів Добре C
64-73 балів Задовільно D
60-63 балів Задовільно E
35-59 балів Незадовільно (з можливістю повторного екзамену) Не

зараховано
FX

0-34 балів Незадовільно (з наступним відрахуванням після 
основної екзаменаційної сесії)

F

12.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Опорний конспект лекцій; нормативні документи: закон України про 

вищу освіту; методичні матеріали дисциплін духовно-морального
спрямування; навчальні плани.

13. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ВИДИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

Лекції, практичні, семінарські заняття, індивідуальна робота з 
документацією, робота в мережі Інтернет, розв’язання індивідуальних 
науково-дослідних завдань, POWER POINT презентації.

14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
ОСНОВНА

№ Назва бібліографічного джерела Кількість Назва

п/п примірників Бібліотеки

у бібліотеці

1 Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо- 
кваліфікаційна характеристика магістра за 
спеціальністю «Педагогіка вищої школи» -  К.: 
МОН України, 2015. -  34 с..

2 УМО
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2. Гура О. Педагогіка вищої школи: вступ до 
спеціальності: навч. посіб. / О.Гура. -  Київ: 
Центр навчальної літератури. 2005. -  224 с..

2 УМО

3. Кудіна В.В. Педагогіка вищої школи / В.В. 
Кудіна, М.І. Соловей М.І., Є. С. Спіцин. -  К.: 
Ленвіт, 2007. -  194 с.

2 УМО

4. Слепкань З.І. Наукові засади педагогічного 
процесу у вищій школі / З.І. Слепкань. -  К.: 2000, 
-  210 с.

2 УМО

5. Сабатовська І. С., Кайдалова Л. Г. Моделювання 
діяльності фахівця : навчальний посібник / І. С. 
Сабатовська, Л. Г. Кайдалова. -  Х. : НФаУ, 2014. 
-  180 с.

2 УМО

6. Про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу 
освіту) //Інформаційний збірник Міністерства 
освіти і науки України.- 2001.- № 13. -  С. 26-32..

2 УМО

7. Якубовські М. А. Теоретико-методологічні 
основи математичного моделювання професійної
діяльності вчителя Автореферат на ..... доктора
пед.наук 13.00.04 Київ: Інститут педагогіки і 
психології професійної освіти АПН України, 
2004. -  40 с..

2 УМО

8. Щотка О. П. Вікова психологія дорослої людини: 
Навчальний посібник. -  Ніжин, 2001. -  190 с.

2 УМО

9. Миронова С.П. Корекційна психопедагогіка. 
Олігофренопедагогіка. Підручник. -  Кам'янець- 
Подільський, 2015. -  312 с

2 УМО

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09. 
2000 р. №1465 "Про затвердження Порядку 
проведення обов'язкових попередніх та 
періодичних психіатричних оглядів і переліку 
медичних психіатричних протипоказань щодо 
виконання окремих видів діяльності (робіт, 
професій, служби), що можуть становити 
безпосередню небезпеку для особи, яка провадить 
цю діяльність, або оточуючих"..

2 УМО

ДОДАТКОВА 
Інформаційні ресурси 

www.relga.ru. 
http://bspu.ab.ru/ 

http://conf-vlad.narod.ru 
http://lib.socio.msu.ru

Національна доктрина розвитку освіти [ Електронный ресурс ]. -  Режим доступа : иЯЬ: 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/347/2002.
Дефектологічний словник: навчальний посібник / За редакцією В.І.Бондаря, В.М.Синьова. -  
К. : „МП Леся”, 2011. -  528 с.
Липа В.А. Основы коррекционной педагогики. -  Славянск, 2012. -  331 с.
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Синьов В.М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка. -  К., 2013. В 2-х ч. Іч. -  242 
с., ІІ ч. -  214 с.

Зміни та доповнення до робочої програми
(вносяться в процесі використання робочої програми)

Текст до внесення змін Нова редакція Затвердження змін
1.
2.

Протокол № ,
від « » 201 р.
Завідувач кафедри

(підпис )

21


