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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, освітній 
ступінь 
 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість 
кредитів – 5 

Галузь знань 
01 Освіта / Педагогіка 

 
Обов’язкова 

 
 

Спеціальність:  
011 Освітні, 

педагогічні науки 
 
 
 

 

Модулів – 2  
Рік підготовки 

 
Змістових 
модулів – 3 

 
1 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання: проєкт 

Семестр  

 
1 Загальна кількість  

годин – 150 
 
 
Тижневих годин 
для денної форми 
навчання: 
Аудиторних – 3 
Самостійної 
роботи – 6 

 
Освітній рівень:  

Магістр 

Лекції  
20 

Практичні 
20 

Лабораторні  
20 

Самостійна робота 
90 

Вид контролю: екзамен 
Передумови для вивчення дисципліни. Дисципліни, які мають бути вивчені 

раніше: «Філософія», «Педагогіка», «Психологія». 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета викладання навчальної дисципліни «Моделювання освітнього процесу у ЗВО» – 

формування у майбутніх викладачів здатності і готовності до моделювання освітнього процесу 
закладу вищої освіти; розвиток у здобувачів освіти педагогічного мислення, педагогічної 
культури, оволодіння науковими основами моделювання освітнього процесу в закладах вищої 
освіти. 

Завдання вивчення дисципліни «Моделювання освітнього процесу у ЗВО» – 
ознайомлення майбутніх педагогів з теоретичними основами процесу моделювання, розкриття 
особливостей організації освітнього процесу в закладах вищої освіти, формування вмінь 
моделювати освітню діяльність викладача, зміст вищої освіти, дидактичний процес у ЗВО. 

Основними завданнями дисципліни є формування системи теоретичних знань та 
практичних умінь, необхідних для: 
• виконання функціональних обов’язків викладача вищої школи; 
• побудови освітнього процесу з урахуванням специфіки професійної підготовки 
майбутніх фахівців; 
• моделювання освітнього процесу у ЗВО; 
•  побудови моделі теоретичної та практичної підготовки фахівця; 
• формування основ педагогічного мислення, здатності осмислювати і аналізувати 
педагогічну дійсність; 
• готовності до педагогічної діяльності на гностичному, комунікативному, операційному 
рівнях; 



•  відповідального, творчого ставлення до педагогічної діяльності. 
 

Інтегральна компетентність: здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у 
сфері освітніх, педагогічних наук та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 
Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК-2. Здатність до абстрактного та критичного мислення, аналізу та синтезу, до 
розуміння причинно-наслідкових зв’язків у предметній галузі. 
ЗК-3. Здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності, застосовування 
знань та кращих практик. 
ЗК-10. Здатність об’єктивно оцінювати та забезпечувати якість виконуваної діяльності. 

 
Фахові компетентності (ФК):  

ФК-3. Здатність до організації освітнього процесу з використанням сучасних засобів, форм і 
методів, методик та технологій; володіння методикою викладання фахових дисциплін. 
ФК-4. Здатність планувати, організовувати, розробляти, реалізовувати, керувати 
проєктами/програмами, застосовувати сучасні методи проведення досліджень, аналізувати та 
презентувати результати досліджень у галузі освіти, дотримуватися академічної 
доброчесності. 
ФК-8. Здатність адекватно застосовувати сучасні засоби контролю й оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів             освіти та проводити моніторинг якості освіти; володіти діагностичним 
інструментарієм оцінки якості освітньої діяльності. 
ФК-11. Здатність моделювати професійну підготовку  майбутніх фахівців, уміння визначати 
освітні та виховні цілі, управляти педагогічним процесом і прогнозувати його  результат. 
 

3. Очікувані результати навчання 
Програмні результати навчання 

ПРН-1. Критично осмислювати історичні й сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні 
та світі; теоретичні завдання і практичні проблеми у професійній педагогічній діяльності з 
метою організації освітнього простору, розвитку особистого досвіду та майстерності. 
ПРН-6. Вміти організувати/моделювати дидактичний та виховний процес у закладі вищої 
освіти, враховуючи інклюзивні аспекти навчання та полікультурні, ґендерні підходи у 
вихованні; розробляти навчально-методичне забезпечення освітнього процесу. 
ПРН-8. Знати і застосовувати традиційні та інноваційні форми, методи, методики й технології 
організації освітнього процесу у вищій школі, зокрема й інформаційно-комунікаційні 
технології. 
ПРН-14. Вміти здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграцію 
знань; узагальнювати і генерувати нові ідеї, проявляти творчість в освітній діяльності; 
самостійно приймати рішення та організовувати інноваційну діяльність на належному 
професійному рівні, брати участь у роботі кафедри та інших професійних об’єднань; нести 
відповідальність за виконувану роботу з дотриманням вимог педагогічної етики. 

 
4.Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль1. Моделювання в педагогічних системах 

Тема 1. Метод моделювання в науці та практиці. Моделі освіти. 
Сутність понять «модель», «моделювання». Поняття моделі у працях дослідників та 

науковців. Модель як одне із центральних понять теорії пізнання, загальні риси моделей та їх 
головні функції. Моделювання як метод наукового пізнання, його функції. 

Моделі освіти в сучасному світі. Етнопедагогічна, біхевіористська, екзистенціальна 
моделі освіти, їх характеристика. Види та сутність освітніх моделей. Інноваційні освітні моделі.  

Модель оновлення системи вищої освіти (у контексті Болонської угоди). Перехід 
України від усталеної адаптивної моделі вищої освіти, яка була притаманна індустріальному та 



постіндустріальному суспільству, до якісно нової моделі вищої освіти, яка характерна для 
інформаційного суспільства, суспільства знань. Мета нової моделі освіти. 

 
Тема 2. Моделювання як метод проєктування освітнього процесу у ЗВО. 
Метод моделювання у педагогічній теорії і практиці. Моделювання діяльності в 

освітньому процесі у працях науковців. Аспекти застосування моделювання в педагогіці: 
гносеологічний, загальнометодологічний, психологічний. 

Система принципів моделювання.  
Види моделей: концептуальні моделі, пояснювальні моделі, редукційні (спрощувальні) 

моделі, тестуючі моделі, теоретичні моделі тощо. 
Основні об’єкти педагогічного моделювання. Етапи моделювання. 

Тема 3. Специфіка педагогічної діяльності та її моделювання. 
Професійна діяльність як форма активності суб’єкта. Об’єкт, предмет та результати 

діяльності. Принципові положення професійної діяльності. Структура професійної діяльності 
сучасного фахівця. Класи завдань та класифікація видів умінь. 

Залежність між професійною діяльністю і професійною підготовкою фахівця. Загальні та 
специфічні ознаки навчально-професійної діяльності. 

Особливості педагогічної діяльності. Сукупність взаємозумовлених компонентів (та 
відповідних їм функцій) педагогічної діяльності. Педагогічна дія як функціональна одиниця 
педагогічної діяльності. Особистісні якості та професійна поведінка педагога. 

Модель фахівця. Визначення поняття моделі різними науковцями. Структурні 
компоненти узагальненої моделі діяльності фахівця. 

 
Змістовий модуль 2. Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця 

Тема 1. Методологічна база формування змісту освіти у вищій школі. 
Реформування змісту вищої освіти. Система критеріїв для розробки змісту освіти в 

педагогіці.  
Принципи формування змісту вищої освіти. Елементи змісту освіти у вищій школі. 
Ступені вищої освіти. Міжнародна стандартна класифікація освіти. 
Галузі знань та спеціальності.  
Моделювання змісту у вищій школі на основі стандартів вищої освіти. 

Тема 2. Моделювання та організація освітнього процесу у ЗВО на засадах 
компетентнісного підходу.  

Компетентнісний підхід до моделювання і організації освітнього процесу.  
Модель організації освітнього процесу у ЗВО в умовах кредитно-трансферної системи. 
Державні вимоги щодо змісту й рівня професійної підготовки випускника магістратури. 

Тема 3. Освітньо-професійна програма (ОПП) як модель освітньої та професійної 
підготовки фахівця. 

Відображення змісту освіти у ОПП підготовки фахівця. Освітньо-професійна програма 
як державний документ, у  якому  визначається  нормативний  зміст навчання, встановлюються 
вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки. Основні поняття, які 
розкривають сутність освітньо-професійної програми. Навчальні плани. Вимоги до 
моделювання навчального плану. 

Структура та зміст ОПП  підготовки фахівця. Система компонентів ОПП. Структурно-
логічна схема. Принципи розробки структурно-логічної схеми навчання за фахом. Показники 
моделювання освітнього процесу у вищій школі. 

Організація розробки ОПП. Гарант ОПП, його роль у розробці програми. Група 
розробників, стейкхолдери. Зовнішні та внутрішні стейкхолдери. Мета стейкхолдерів. 

 
Змістовий модуль 3. Моделювання дидактичного процесу у ЗВО 

Тема 1. Дидактичний процес у вищій школі як система 
Сутність та функції дидактичного процесу у ЗВО. Основні функції дидактичного 

процесу у ЗВО: освітня, виховна, розвивальна, професійна. 
Системний підхід до організації дидактичного процесу у вищій школі. Методологічні 

підходи організації ефективного дидактичного процесу у вищій школі. Дидактичний процес як 



педагогічна  система. Класифікація дидактичних систем.  
Суб’єкти дидактичного процесу у вищій школі.  
Форми організації дидактичного процесу у ЗВО. Вимоги до викладання навчальної 

дисципліни. Рівні навчально-пізнавальної діяльності студентів: емпірично-інтуїтивний і 
рефлексивно-творчий. 

Тема 2. Моделювання навчальної  дисципліни. Навчальна програма курсу 
Цілі та зміст навчальної дисципліни. Індивідуальна освітня траєкторія, індивідуальний 

навчальний план студента. Обов’язкові та вибіркові дисципліни, їх розробка. 
Моделювання навчальної дисципліни. Структура та зміст навчальної програми 

дисципліни. Обов’язкові блоки навчальної дисципліни. Підготовка робочих навчальних 
програм обов’язкових і вибіркових навчальних дисциплін. Затвердження робочих програм. 

Силабус навчальної дисципліни. Силабус навчальної дисципліни як складова системи 
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в університеті. 
Об’єкт та суб’єкти силабуса. Загальна структура силабуса.  

Навчально-методичний комплекс дисципліни як сукупність нормативних та навчально-
методичних матеріалів, необхідних для ефективного виконання здобувачами вищої освіти 
робочої програми навчальної дисципліни. Призначення та функції НМКД. Освітній контент. 

Тема 3. Моделювання навчальних занять у вищій школі 
Моделювання лекційних курсів. Основні вимоги, які ставляться до моделювання 

лекційного курсу. 
Особливості моделювання різних видів лекцій. 
Моделювання практичних, семінарських та лабораторних занять. Основні етапи 

моделювання аудиторних занять.  
Тема 4. Моделювання самостійної роботи студентів та контролю в освітньому 

процесі ЗВО 
Моделювання самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти. Дидактичні 

цілі самостійної роботи. Критерії класифікації самостійної роботи студентів. Модель контролю 
за самостійною роботою студентів. 

Моделювання різних видів контролю в освітньому процесі ЗВО.  
Алгоритм створення педагогічної моделі. 
 
5.Структура навчальної дисципліни 
 

 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість  годин 
денна форма навчання 

усього у тому числі 
л. п.  лаб. інд. с.р.  

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Моделювання в педагогічних системах 
Тема 1. Метод моделювання у 
науці та практиці. Моделі освіти 

14 2 2 2  8 

Тема 2. Моделювання як метод 
проєктування освітнього процесу 
у ЗВО 

14 2 2 2  8 

Тема 3. Специфіка педагогічної 
діяльності та її моделювання 

14 2 2 2  8 

Разом за змістовим модулем 1 42 6 6 6  24 

Змістовий модуль 2. Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця 

Тема 1. Методологічна база 
формування змісту освіти у 
вищій школі 

14 2 2 2  8 



Тема 2. Моделювання та 
організація освітнього процесу в  
ЗВО на засадах 
компетентнісного підходу 

14 2 4   8 

Тема 3. Освітньо-професійна 
програма як модель освітньої та 
професійної підготовки фахівця 

14 2  4  8 

Разом за змістовим модулем 2 42 6 6 6  24 
Змістовий модуль 3. Моделювання дидактичного процесу у ЗВО 

Тема 1. Дидактичний процес у 
вищій школі як система 14 2 4   8 

Тема 2. Моделювання 
навчальної  дисципліни. 
Навчальна програма курсу 

14 2  4  8 

Тема 3. Моделювання 
навчальних занять у вищій школі 14 2 2 2  8 

Тема 4. Моделювання 
самостійної роботи студентів та 
контролю в освітньому процесі 
ЗВО 

14 2 2 2  8 

Разом за змістовим модулем 3 56 8 8 8  32 

Усього годин 140 20 20 20  80 

Модуль 2 

ІНДЗ 10     10 

Усього годин 150 20 20 20  90 
 

6. Теми практичних занять  
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Моделювання як метод пізнавальної та управлінської діяльності 2 
2 Метод моделювання у педагогічних системах 2 
3 Особливості професійної педагогічної діяльності та її моделювання 2 
4 Інформаційно-правові основи моделювання змісту освіти у вищій 

школі 
2 

5 Компетентнісний підхід до моделювання освітнього процесу в ЗВО 2 

6 Модель кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу 
в ЗВО 2 

7 Системний підхід до моделювання та організації освітнього процесу в 
ЗВО 2 

8 Суб’єкти дидактичного процесу у вищій школі 2 
9 Моделювання лекційних курсів та практичних занять 2 
10 Моделювання самостійної та індивідуальної роботи здобувачів освіти 2 
 Разом 20 

 
7. Теми лабораторних занять  

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Реалізація принципів моделювання освітнього процесу 2 
2 Діяльнісний підхід до побудови моделі фахівця 2 



3 Моделювання змісту вищої освіти на основі державних стандартів 2 
4 Структура та зміст ОПП підготовки фахівця 2 
5 Структурно-логічна схема ОПП підготовки фахівця 2 
6 Моделювання навчальної дисципліни. Навчальні програми 2 
7 Силабус навчальної дисципліни: завдання, зміст, структура 2 
8 Моделювання освітньої діяльності викладача ЗВО 2 
9 Моделювання аудиторних занять у ЗВО 2 
10 Моделювання різних видів контролю в освітньому процесі ЗВО 2 
 Разом 20 

 
8. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Метод моделювання у науці та практиці. Моделі освіти 8 
2 Моделювання як метод проєктування освітнього процесу у ЗВО 8 
3 Специфіка педагогічної діяльності та її моделювання 8 
4 Методологічна база формування змісту освіти у вищій школі 8 
5 Моделювання та організація освітнього процесу в  ЗВО на засадах 

компетентнісного підходу 
8 

6 Освітньо-професійна програма як модель освітньої та професійної 
підготовки фахівця 

8 

7 Дидактичний процес у вищій школі як система 8 
8 Моделювання навчальної  дисципліни. Навчальна програма курсу 8 
9 Моделювання навчальних занять у вищій школі 8 
10 Моделювання самостійної роботи студентів та контролю в освітньому 

процесі ЗВО 
8 

11 ІНДЗ 10 
 Разом 90  

 
9. Індивідуальні завдання 

Підготувати проєкт «Робоча програма навчальної дисципліни». 
 

10. Методи навчання 
МН1–словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 
МН2–практичний метод (лабораторні та практичні заняття); 
МН3–наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 
МН4–робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, складання реферату); 
МН5–відео метод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 

комп’ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 
МН6–самостійна робота (розв’язання завдань); 
МН7–індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти. 
 

11. Методи оцінювання  
МО1–екзамени; 
МО2–усне або письмове опитування; 
МО4–тестування; 
МО5–командні проєкти; 
МО6–реферати, есе; 
МО7–презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
МО9–захист лабораторних і практичних робіт. 
 

12. Засоби діагностики результатів навчання: екзамен, тести, проєкти, реферати, 
презентації результатів виконаних завдань.  



13 Критерії оцінювання результатів навчання 
Сума 

балів за 
100- 

бальною 
шкалою 

Оцінк
а в 

ЄКТС  

Значення оцінки 
ЄКТС 

Критерії оцінювання  Рівень  
компетентності 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

екзамен  залік 
90-100 А відмінно здобувач вищої освіти виявляє 

особливі творчі здібності, вміє 
самостійно здобувати знання, без 
допомоги викладача знаходить і 
опрацьовує необхідну 
інформацію, вміє 
використовувати набуті знання і 
вміння для прийняття рішень у 
нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує 
відповіді, самостійно розкриває 
власні здібності 

 
 
 
 
 

Високий (творчий) 

 
 
 

 
 

відмінно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зарахо- 
вано 

82-89 В добре здобувач вищої освіти вільно 
володіє теоретичним матеріалу, 
застосовує його на практиці, 
вільно розв'язує вправи і задачі у 
стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє допущені 
помилки, кількість яких незначна  

 
 
 
 
 
 
 
 

Достатній 
(конструктивно-

варіативний)  

 
 
 
 
 
 
 
 

добре 74-81 С добре здобувач вищої освіти вміє 
зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати інформацію під 
керівництвом викладача, загалом 
самостійно застосовувати її на 
практиці; контролювати власну 
діяльність; виправляти помилки, 
з-поміж яких є суттєві, добирати 
аргументи для підтвердження 
думок  

64-73 D задовільно здобувач вищої освіти відтворює 
значну частину теоретичного 
матеріалу, виявляє знання і 
розуміння основних положень, за 
допомогою викладача може 
аналізувати навчальний матеріал, 
виправляти помилки, з-поміж 
яких є значна кількість суттєвих  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Середній 
(репродуктивний)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задовіль-но 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зарахо-
вано 

60-63 E задовільно здобувач вищої освіти володіє 
навчальним матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, значну 
частину його відтворює на 
репродуктивному рівні  

35-59 FX незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

семестрового 
контролю  

здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні окремих 
фрагментів, що становлять 
незначну частину навчального 
матеріалу  

 
 
 
 

Низький 
(рецептивно-

продуктивний)  

 
 
 
 
 
незадовільн

о 

 
 
 
 

не 
зарахова-

но 1-34 F незадовільно з 
обов'язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні 
елементарного розпізнання і 
відтворення окремих фактів, 
елементів, об'єктів  

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 
(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 



оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної 
роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ та оцінка 
за екзамен.  

14. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 ІНДЗ Екза-

мен 
Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т4 10 40 100 
5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 
Модульний контроль – 
2 

Модульний контроль – 
2 

Модульний контроль – 
2 

 
№ 
з.п. 

Вид навчальної діяльності Оціночні бали Кількість балів 

Т1 Фронтальне / індивідуальне опитування та 
участь в обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
1 
1 
2 

5 

Т2 Фронтальне / індивідуальне опитування та 
участь в обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
1 
1 
2 

5 

Т3 Фронтальне / індивідуальне опитування та 
участь в обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 

0,5 
0,5 
1 

3 

Модульний контроль ( тестування) 2 2 
Т4 Фронтальне / індивідуальне опитування та 

участь в обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
1 
1 
2 

5 

Т5 Фронтальне / індивідуальне опитування та 
участь в обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 
1 
 
2 

5 

Т6 Фронтальне / індивідуальне опитування та 
участь в обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

 
 

0,5 
1,5 
1 

3 

Модульний контроль ( тестування) 2 2 
Т7 Фронтальне / індивідуальне опитування та 

участь в обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 
1 
 
2 

5 

Т8 Фронтальне / індивідуальне опитування та 
участь в обговоренні під час практичних занять 

 
 5 



Поточне тестування 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
2 
2 

Т9 Фронтальне / індивідуальне опитування та 
участь в обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
1 
1 
2 

5 

Т10 Фронтальне / індивідуальне опитування та 
участь в обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 

0,5 
0,5 
1 

3 

Модульний контроль (контрольна робота) 2 2 
ІНДЗ: 
Проєкт на тему «Робоча програма навчальної 
дисципліни» 

 
10  

10 

Екзамен 40 40 
Разом 100 

 
15. Методичне забезпечення. 

1. Робоча програма навчальної дисципліни. 
2. Силабус. 
3. Навчальні посібники. 
4. Освітній контент: 
- Опорні конспекти лекцій; 
- Методичні рекомендації для проведення практичних і лабораторних занять; 
- Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти; 
- Пакети завдань для контрольних заходів, екзамену. 
5. Візуальний супровід дисципліни. 
 

16. Питання для підготовки до підсумкового контролю 
1. Сутність та зміст поняття «модель», головні вимоги до моделі. 
2. Сутність та зміст поняття «моделювання», основні функції моделювання. 
3.  Моделі освіти в сучасному світі. 
4.  Модель оновлення системи вищої освіти (у контексті Болонської угоди). 
5. Метод моделювання у педагогічній теорії і практиці. 
6. Система принципів моделювання.  
7. Види моделей у педагогічній науці та практиці. 
8. Об’єкти педагогічного моделювання.  
9. Професійна діяльність як форма активності суб’єкта. 
10. Структура професійної діяльності фахівця. 
11. Залежність між професійною діяльністю і професійною підготовкою фахівця. 
12. Особливості педагогічної діяльності. 
13. Кваліфікаційна характеристика та професіограма як складові моделі діяльності фахівця. 
14. Нормативно-правова база розвитку вищої освіти в Україні (Закони України «Про освіту», 

«Про вищу освіту») 
15. Реформування змісту вищої освіти в Україні.  
16. Принципи формування змісту вищої освіти. 
17. Ступені вищої освіти.  
18. Міжнародна стандартна класифікація освіти.  
19. Національна рамка кваліфікацій.  
20. Галузі знань та спеціальності. 
21. Компетентнісний підхід до організації освітнього процесу.  
22. Інтегральна, загальні та фахові (спеціальні) компетентності майбутнього фахівця. 



23. Професійна компетентність майбутнього педагога. 
24. Кредитно-трансферна система організації освітнього процесу. 
25. Сутність та функції дидактичного процесу у ЗВО. 
26. Системний підхід до організації дидактичного процесу у вищій школі.  
27. Класифікація дидактичних систем. 
28. Суб’єкти дидактичного процесу у вищій школі. 
29. Форми організації дидактичного процесу у ЗВО. 
30. Відображення змісту освіти у ОПП підготовки фахівця. 
31. Зв’язок моделі із досліджуваним об’єктом. 
32. Основні етапи ефективного педагогічного моделювання. 
33. Технології розробки моделі фахівця. 
34. Структурні компоненти моделі діяльності фахівця. 
35. Стандарти вищої освіти. 
36. Модель організації освітнього процесу у ЗВО. 
37. Моделювання освітнього процесу у вищій школі в умовах інтеграції до європейського 

освітнього простору. 
38. Модель процесу формування професійної компетентності педагога. 
39. Освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки фахівця. Навчальні плани. 
40. Структура та зміст ОПП підготовки фахівця.  
41. Структурно-логічна схема у ОПП підготовки фахівця. 
42. Організація розробки ОПП. Група розробників, стейкхолдери. 
43. Індивідуальний стиль діяльності викладача вищої школи. 
44. Цілі та зміст навчальної дисципліни. Обов’язкові та вибіркові дисципліни. 
45. Моделювання навчальної дисципліни.  
46. Завдання та очікувані результати вивчення навчальної дисципліни у ЗВО. 
47. Структурування змісту навчальної дисципліни на змістові модулі. 
48. Структура та зміст робочої програми дисципліни.  
49. Силабус навчальної дисципліни. 
50. Навчально-методичний комплекс дисципліни.  
51. Лекція як форма організації навчання у ЗВО. Види лекцій. 
52. Моделювання лекційних курсів. 
53. Моделювання практичних занять у ЗВО. 
54. Моделювання лабораторних занять у ЗВО. 
55. Моделювання педагогічних ситуацій у процесі професійної підготовки фахівців. 
56. Моделювання різних видів самостійної роботи студентів.  
57. Моделювання індивідуальної роботи студентів. 
58. Моделювання різних способів роботи здобувачів освіти з літературою. 
59. Моделювання різних видів контролю в освітньому процесі ЗВО. 
60. Модель контролю за самостійною роботою студентів. 

 
17. Рекомендована література 

Основна 
1. Гнезділова К. М., Касярум С. О.  Моделі та моделювання у професійній діяльності 
викладача вищої школи: навч. посіб. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2011.124 с. 
2. Мещанінов О. П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні : монографія. 
Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. 460с.  
3. Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця: навч.-мет.пос./ авт.-упоряд. Н. 
М. Салига. Івано-Франківськ, 2016. 115 с  
4. Моделювання професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграційних процесів: 
монографія / за ред. С. С. Вітвицької. Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2019. 304 с. 
5. Пономарьов О. С., Середа Н. В., Чеботарьов М. К. Моделювання діяльності фахівця: навч.-
мет.пос. Харків: НТУ «ХПІ», 2015. 58 с. 
6. Сабатовська І. С., Кайдалова Л. Г. Моделювання діяльності фахівця: навч.пос. Харків: 
НФаУ, 2014. 180 с. 



7. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник. 2-ге видання, доповнене. 
Київ: Академвидав, 2014. 456 с. 

Допоміжна 
1. Батечко Н. Г. Підготовка викладачів вищої школи в умовах магістратури: теоретико-
методологічні засади / ред. Цехмістер Я. В. Київ: Едельвейс, 2014. 708 с. 
2. Брюханова Н. О., Корольова Н. В. Особливості моделювання професійної підготовки 
фахівців. Професійна освіта: методологія, теорія та технології. 2015. № 2. C.21–34. 
3. Вища освіта і Болонський процес: навч. пос. / за ред. В. Г. Кременя. Тернопіль: Навчальна 
книга-Богдан, 2004. 384 с. 
4. Козак Л. Дослідження інноваційних моделей навчання у вищій школі. Освітологічний 
дискурс. 2014. № 1 (5). С. 95 – 104. 
5. Лодатко Є. О. Моделювання освітніх систем у контексті ціннісної орієнтації 
соціокультурного простору. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки.  2007. 
Вип. 112. С. 32–40. 
6. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 
232с. 
7. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: навч. пос. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 
472 с. 
8. Педагогіка вищої школи: навч. пос. / за ред. З.Н. Курлянд. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ: 
Знання, 2007. 495 с. 
9. Сабатовська І. С., Бобокало С. В. Моделювання професійної діяльності майбутніх 
викладачів в умовах магістерської підготовки. Journal «ScienceRise: PedagogicalEducation». 
2019. № 2 (29). С. 22-27.  
10. Столяренко О В., Столяренко О. В. Моделювання педагогічної діяльності у підготовці 
фахівця: навч.-мет.пос. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 196 с. 
11. Теорія і методика професійної освіти: навч. пос. / за ред. З. Н. Курлянд. Київ: Знання, 2012. 
390 с. 
12. Туркот Т. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник для студентів вищих навчальних 
закладів. Київ: Кондор, 2011. 628 с. 

 
18. Інформаційні  (інтернет) ресурси 

1. http://educat.at.ua/ 
2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 
3. https://www.rshu.edu.ua/ 
4. https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/ 
5. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti 
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Рівненський державний гуманітарний університет 

Інститут психології та педагогіки 

Педагогічний факультет 

Кафедра педагогіки початкової освіти 

Назва дисципліни Моделювання освітнього процесу  у 
закладах вищої освіти 

Загальна кількість кредитів та кількість 
годин для вивчення дисципліни 

5 кредитів / 150 годин 

Вид підсумкового контролю екзамен 

Викладач Боровець Олена Віталіївна 
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Цілі навчальної дисципліни 
Мета викладання навчальної дисципліни «Моделювання освітнього процесу у ЗВО» – 

формування у майбутніх викладачів здатності і готовності до моделювання освітнього процесу 
закладу вищої освіти; розвиток у здобувачів освіти педагогічного мислення, педагогічної 
культури, оволодіння науковими основами моделювання освітнього процесу у закладах вищої 
освіти. 

Завдання вивчення дисципліни «Моделювання освітнього процесу у ЗВО» – 
ознайомлення майбутніх педагогів з теоретичними основами процесу моделювання, розкриття 
особливостей організації освітнього процесу в закладах вищої освіти, формування вмінь 
моделювати освітню діяльність викладача, зміст вищої освіти, дидактичний процес у ЗВО. 

Основними завданнями дисципліни є формування системи теоретичних знань та 
практичних умінь, необхідних для:   
• виконання функціональних обов’язків викладача вищої школи;
• побудови освітнього процесу з урахуванням специфіки професійної підготовки майбутніх

фахівців;
• моделювання освітнього процесу у ЗВО;
• побудови моделі теоретичної та практичної підготовки фахівця;
• формування основ педагогічного мислення, здатності осмислювати і аналізувати

педагогічну дійсність;
• готовності до педагогічної діяльності на гностичному, комунікативному, операційному

рівнях;
• відповідального, творчого ставлення до педагогічної діяльності.

Інтегральна компетентність: здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у 
сфері освітніх, педагогічних наук та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності (ЗК): 
ЗК-2. Здатність до абстрактного та критичного мислення, аналізу та синтезу, до 
розуміння причинно-наслідкових зв’язків  у предметній галузі. 
ЗК-3. Здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності, застосовування 
знань та кращих практик. 
ЗК-10. Здатність об’єктивно оцінювати та забезпечувати якість виконуваної діяльності. 

Фахові компетентності (ФК): 
ФК-3. Здатність до організації освітнього процесу з використанням сучасних засобів, форм і 
методів, методик та технологій; володіння методикою викладання фахових дисциплін. 
ФК-4. Здатність планувати, організовувати, розробляти, реалізовувати, керувати 
проєктами/програмами, застосовувати сучасні методи проведення досліджень, аналізувати та 
презентувати результати досліджень у галузі освіти, дотримуватися академічної 
доброчесності. 
ФК-8. Здатність адекватно застосовувати сучасні засоби контролю й оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів  освіти та проводити моніторинг якості освіти; володіти діагностичним 
інструментарієм оцінки якості освітньої діяльності. 
ФК-11. Здатність моделювати професійну підготовку  майбутніх фахівців, уміння визначати 
освітні та виховні цілі, управляти педагогічним процесом і прогнозувати його  результат. 

Програмні результати навчання 
ПРН-1. Критично осмислювати історичні й сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні 
та світі; теоретичні завдання і практичні проблеми у професійній педагогічній діяльності з 
метою організації освітнього простору, розвитку особистого досвіду та майстерності. 
ПРН-6. Вміти організувати/моделювати дидактичний та виховний процес у закладі вищої 
освіти, враховуючи інклюзивні аспекти навчання та полікультурні, ґендерні підходи у 
вихованні; розробляти навчально-методичне забезпечення освітнього процесу. 
ПРН-8. Знати і застосовувати традиційні та інноваційні форми, методи, методики й технології 



організації освітнього процесу у вищій школі, зокрема й інформаційно-комунікаційні 
технології. 
ПРН-14. Вміти здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграцію 
знань; узагальнювати і генерувати нові ідеї, проявляти творчість в освітній діяльності; 
самостійно приймати рішення та організовувати інноваційну діяльність на належному 
професійному рівні, брати участь у роботі кафедри та інших професійних об’єднань; нести 
відповідальність за виконувану роботу з дотриманням вимог педагогічної етики. 

Передумови вивчення дисципліни для формування програмних результатів навчання 
та компетентностей 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Моделювання освітнього процесу у ЗВО» 
значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріалом таких 
дисциплін як «Філософія», «Педагогіка», «Психологія»; отримав загальні і фахові знання на 
першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. 

Мотивація здобувачів освіти: зорієнтована на вмотивованість щодо майбутньої 
професійної діяльності; підкріплюється завдяки використанню сучасних форм та інтерактивних 
методів, інтерактивно-комунікаційних технологій навчання під час лекційних, практичних і 
лабораторних занять. 

Спільна (групова) діяльність реалізується під час практичних та лабораторних занять, що 
базується на інтерактивній взаємодії учасників освітнього процесу. 

Самостійна діяльність здобувачів вищої освіти передбачає опрацювання нормативно-
правових документів, основної та додаткової літератури, інформаційних ресурсів, виконання 
ІНДЗ, підготовку до практичних та лабораторних занять. 

Перелік тем 
Змістовий модуль1. Моделювання в педагогічних системах 

Тема 1. Метод моделювання в науці та практиці. Моделі освіти. 
Сутність понять «модель», «моделювання». Поняття моделі у працях дослідників та 

науковців. Модель як одне із центральних понять теорії пізнання, загальні риси моделей та їх 
головні функції. Моделювання як метод наукового пізнання, його функції. 

Моделі освіти в сучасному світі. Етнопедагогічна, біхевіористська, екзистенціальна 
моделі освіти, їх характеристика. Види та сутність освітніх моделей. Інноваційні освітні моделі.  

Модель оновлення системи вищої освіти (у контексті Болонської угоди). Перехід 
України від усталеної адаптивної моделі вищої освіти, яка була притаманна індустріальному та 
постіндустріальному суспільству, до якісно нової моделі вищої освіти, яка характерна для 
інформаційного суспільства, суспільства знань. Мета нової моделі освіти. 

Тема 2. Моделювання як метод проєктування освітнього процесу у ЗВО. 
Метод моделювання у педагогічній теорії і практиці. Моделювання діяльності в 

освітньому процесі у працях науковців. Аспекти застосування моделювання в педагогіці: 
гносеологічний, загальнометодологічний, психологічний. 

Система принципів моделювання.  
Види моделей: концептуальні моделі, пояснювальні моделі, редукційні (спрощувальні) 

моделі, тестуючі моделі, теоретичні моделі тощо. 
Основні об’єкти педагогічного моделювання. Етапи моделювання. 

Тема 3. Специфіка педагогічної діяльності та її моделювання. 
Професійна діяльність як форма активності суб’єкта. Об’єкт, предмет та результати 

діяльності. Принципові положення професійної діяльності. Структура професійної діяльності 
сучасного фахівця. Класи завдань та класифікація видів умінь. 

Залежність між професійною діяльністю і професійною підготовкою фахівця. Загальні та 
специфічні ознаки навчально-професійної діяльності. 

Особливості педагогічної діяльності. Сукупність взаємозумовлених компонентів (та 
відповідних їм функцій) педагогічної діяльності. Педагогічна дія як функціональна одиниця 
педагогічної діяльності. Особистісні якості та професійна поведінка педагога. 

Модель фахівця. Визначення поняття моделі різними науковцями. Структурні 
компоненти узагальненої моделі діяльності фахівця. 



Змістовий модуль 2. Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця 
Тема 1. Методологічна база формування змісту освіти у вищій школі. 
Реформування змісту вищої освіти. Система критеріїв для розробки змісту освіти в 

педагогіці.  
Принципи формування змісту вищої освіти. Елементи змісту освіти у вищій школі. 
Ступені вищої освіти. Міжнародна стандартна класифікація освіти. 
Галузі знань та спеціальності.  
Моделювання змісту у вищій школі на основі стандартів вищої освіти. 

Тема 2. Моделювання та організація освітнього процесу у  ЗВО на засадах 
компетентнісного підходу.  

Компетентнісний підхід до моделювання і організації освітнього процесу.  
Модель організації освітнього процесу у ЗВО в умовах кредитно-трансферної системи. 
Державні вимоги щодо змісту й рівня професійної підготовки випускника магістратури. 

Тема 3. Освітньо-професійна програма (ОПП) як модель освітньої та професійної 
підготовки фахівця. 

Відображення змісту освіти у ОПП підготовки фахівця. Освітньо-професійна програма 
як державний документ, у  якому  визначається  нормативний  зміст навчання, встановлюються 
вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки. Основні поняття, які 
розкривають сутність освітньо-професійної програми. Навчальні плани. Вимоги до 
моделювання навчального плану. 

Структура та зміст ОПП  підготовки фахівця. Система компонентів ОПП. Структурно-
логічна схема. Принципи розробки структурно-логічної схеми навчання за фахом. Показники 
моделювання освітнього процесу у вищій школі. 

Організація розробки ОПП. Гарант ОПП, його роль у розробці програми. Група 
розробників, стейкхолдери. Зовнішні та внутрішні стейкхолдери. Мета стейкхолдерів. 

Змістовий модуль 3. Моделювання дидактичного процесу у ЗВО 
Тема 1. Дидактичний процес у вищій школі як система 
Сутність та функції дидактичного процесу у ЗВО. Основні функції дидактичного 

процесу у ЗВО: освітня, виховна, розвивальна, професійна. 
Системний підхід до організації дидактичного процесу у вищій школі. Методологічні 

підходи організації ефективного дидактичного процесу у вищій школі. Дидактичний процес як 
педагогічна  система. Класифікація дидактичних систем.  

Суб’єкти дидактичного процесу у вищій школі.  
Форми організації дидактичного процесу у ЗВО. Вимоги до викладання навчальної 

дисципліни. Рівні навчально-пізнавальної діяльності студентів: емпірично-інтуїтивний і 
рефлексивно-творчий. 

Тема 2. Моделювання навчальної  дисципліни. Навчальна програма курсу 
Цілі та зміст навчальної дисципліни. Індивідуальна освітня траєкторія, індивідуальний 
навчальний план студента. Обов’язкові та вибіркові дисципліни, їх розробка. 

Моделювання навчальної дисципліни. Структура та зміст навчальної програми 
дисципліни. Обов’язкові блоки навчальної дисципліни. Підготовка робочих навчальних 
програм обов’язкових і вибіркових навчальних дисциплін. Затвердження робочих програм. 

Силабус навчальної дисципліни. Силабус навчальної дисципліни як складова системи 
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в університеті. 
Об’єкт та суб’єкти силабуса. Загальна структура силабуса.  

Навчально-методичний комплекс дисципліни як сукупність нормативних та навчально-
методичних матеріалів, необхідних для ефективного виконання здобувачами вищої освіти 
робочої програми навчальної дисципліни. Призначення та функції НМКД. Освітній контент. 

Тема 3. Моделювання навчальних занять у вищій школі 
Моделювання лекційних курсів. Основні вимоги, які ставляться до моделювання 

лекційного курсу. 
Особливості моделювання різних видів лекцій. 
Моделювання практичних, семінарських та лабораторних занять. Основні етапи 



моделювання аудиторних занять. 
Тема 4. Моделювання самостійної роботи студентів та контролю в освітньому 

процесі ЗВО 
Моделювання самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти. Дидактичні 

цілі самостійної роботи. Критерії класифікації самостійної роботи студентів. Модель контролю 
за самостійною роботою студентів. 

Моделювання різних видів контролю в освітньому процесі ЗВО. 
Алгоритм створення педагогічної моделі. 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
Основна література 
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6. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі. Київ: Центр учбової літератури, 2007.
232с. 
7. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: навч. пос. Київ: Центр учбової літератури, 2009.
472 с. 
8. Педагогіка вищої школи: навч. пос. / за ред. З.Н. Курлянд. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ:
Знання, 2007. 495 с. 
9. Сабатовська І. С., Бобокало С. В. Моделювання професійної діяльності майбутніх викладачів
в умовах магістерської підготовки. Journal «ScienceRise: PedagogicalEducation». 2019. № 2 (29). 
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10. Столяренко О В., Столяренко О. В. Моделювання педагогічної діяльності у підготовці
фахівця: навч.-мет.пос. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 196 с. 
11. Теорія і методика професійної освіти: навч. пос. / за ред. З. Н. Курлянд. Київ: Знання,
2012. 390 с. 
12. Туркот Т. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник для студентів вищих
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Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
Ноутбук, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до Інтернет, 

мультимедійний проєктор, екран для: 
• комунікації та опитувань
• виконання домашніх завдань
• виконання завдань самостійної роботи
• проходження тестування (поточний, модульний, підсумковий контроль)
• унаочнення лекційних, практичних, лабораторних занять.

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 
передбачених видів освітньої діяльності: текстовий редактор MS Word для створення 
документів; програма для створення презентацій (Microsoft Pover Point). 

Види та методи навчання і оцінювання 
Код 
компетен
тності 
(згідно з 
ОПП) 

Назва компетентності Код ПРН Назва ПРН Метод 
навчання 

Методи 
оцінювання 
результатів 
навчання 

ЗК-2 Здатність до 
абстрактного та 
критичного мислення, 
аналізу та синтезу, до 
розуміння причинно-
наслідкових зв’язків у 
предметній галузі. 

ПРН-01 Критично осмислювати 
історичні й сучасні 
тенденції розвитку 
вищої освіти в Україні та 
світі; теоретичні 
завдання і практичні 
проблеми у професійній 
педагогічній діяльності 
з метою організації 
освітнього простору, 
розвитку особистого 
досвіду та майстерності. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО5, 
МО6, МО7, 
МО9 

ЗК-3 Здатність до розуміння 
предметної області та 
професійної діяльності, 
застосовування знань 
та кращих практик. 

ПРН-08 Знати і застосовувати 
традиційні та 
інноваційні форми, 
методи, методики й 
технології організації 
освітнього процесу у 
вищій школі, зокрема й 
інформаційно-
комунікаційні 
технології. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО5, 
МО6, МО7, 
МО9 

ЗК-10 Здатність об’єктивно 
оцінювати та 
забезпечувати якість 
виконуваної діяльності. 

ПРН-06 Вміти 
організувати/моде-
лювати дидактичний та 
виховний процес у 
закладі вищої освіти, 
враховуючи інклюзивні 
аспекти навчання та 
полікультурні, ґендерні 
підходи у вихованні; 
розробляти навчально-
методичне забезпечення 
освітнього процесу. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО5, 
МО6, МО7, 
МО9 

ПРН-14 Вміти здійснювати 
професійну діяльність, 
що потребує оновлення 
та інтеграцію знань; 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО5, 
МО6, МО7, 
МО9 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://www.rshu.edu.ua/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti


узагальнювати і 
генерувати нові ідеї, 
проявляти творчість в 
освітній діяльності; 
самостійно приймати 
рішення та 
організовувати 
інноваційну діяльність 
на належному 
професійному рівні, 
брати участь у роботі 
кафедри та інших 
професійних об’єднань; 
нести відповідальність 
за виконувану роботу з 
дотриманням вимог 
педагогічної етики. 

ФК-3 Здатність до організації 
освітнього процесу з 
використанням 
сучасних засобів, форм 
і методів, методик та 
технологій; володіння 
методикою викладання 
фахових дисциплін. 

ПРН-08 Знати і застосовувати 
традиційні та 
інноваційні форми, 
методи, методики й 
технології організації 
освітнього процесу у 
вищій школі, зокрема й 
інформаційно-
комунікаційні технології 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО5, 
МО6, МО7, 
МО9 

ФК-4 Здатність планувати, 
організовувати, 
розробляти, 
реалізовувати, керувати 
проєктами/програ-
мами, застосовувати 
сучасні методи 
проведення 
досліджень, 
аналізувати та 
презентувати 
результати досліджень 
у галузі освіти, 
дотримуватися 
академічної 
доброчесності. 

ПРН-14 Вміти здійснювати 
професійну діяльність, 
що потребує оновлення 
та інтеграцію знань; 
узагальнювати і 
генерувати нові ідеї, 
проявляти творчість в 
освітній діяльності; 
самостійно приймати 
рішення та 
організовувати 
інноваційну діяльність на 
належному професійному 
рівні, брати участь у 
роботі кафедри та інших 
професійних об’єднань; 
нести відповідальність 
за виконувану роботу з 
дотриманням вимог 
педагогічної етики 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО5, 
МО6, МО7, 
МО9 

ФК-8 Здатність адекватно 
застосовувати сучасні 
засоби контролю й 
оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів  
освіти та проводити 
моніторинг якості 
освіти; володіти 
діагностичним 
інструментарієм оцінки 
якості освітньої 
діяльності 

ПРН-08 Знати і застосовувати 
традиційні та 
інноваційні форми, 
методи, методики й 
технології організації 
освітнього процесу у 
вищій школі, зокрема й 
інформаційно-
комунікаційні технології 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО5, 
МО6, МО7, 
МО9 



ФК-11 Здатність моделювати 
професійну підготовку  
майбутніх фахівців, 
уміння визначати 
освітні та виховні 
цілі, управляти 
педагогічним 
процесом і 
прогнозувати його  
результат 

ПРН-06 Вміти 
організувати/моделюва-
ти дидактичний та 
виховний процес у 
закладі вищої освіти, 
враховуючи інклюзивні 
аспекти навчання та 
полікультурні, ґендерні 
підходи у вихованні; 
розробляти навчально-
методичне забезпечення 
освітнього процесу. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО5, 
МО6, МО7, 
МО9 

 
Методи навчання 

МН1–словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 
МН2–практичний метод (лабораторні та практичні заняття); 
МН3–наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 
МН4–робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 
рецензування, складання реферату); 
МН5–відео метод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 
засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 
МН6–самостійна робота (розв’язання завдань); 
МН7–індивідуальна науково-дослідна робота. 

Методи оцінювання результатів навчання 
МО1–екзамени; 
МО2–усне або письмове опитування; 
МО4–тестування; 
МО5–командні проєкти; 
МО6–реферати, есе; 
МО7–презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
МО9–захист лабораторних і практичних робіт. 
 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти під час вивчення 
дисципліни «Моделювання освітнього процесу у ЗВО» 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Змістовний модуль 3 ІНДЗ Екзам

ен 
Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т4 10 40 100 
5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 
Модульний контроль – 2 Модульний контроль – 2 Модульний контроль – 2 

№ з.п. Вид навчальної діяльності Оціночні бали Кількість балів 
Т1 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 

обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 

1 
1 
2 

5 

Т2 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 

1 
1 
2 

5 

Т3 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 

0,5 
0,5 
1 

3 

Модульний контроль ( тестування) 2 2 
Т4 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 1 5 



обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань лабораторних занять 
Виконання завдань самостійної роботи 

1
1
2

Т5 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

2 

1 

2 

5 

Т6 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

0,5 
1,5 
1 

3 

Модульний контроль ( тестування) 2 2 

Т7 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

2 

1 

2 

5 

Т8 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1
2
2

5 

Т9 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 

1
1
2

5 

Т10 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 

0,5 
0,5 
1 

3 

Модульний контроль (контрольна робота) 2 2 
ІНДЗ: 
Проєкт на тему «Робоча програма навчальної дисципліни» 10 10 
Екзамен 40 40 
Разом 100 

Система та критерії оцінювання в РДГУ 
Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів 

за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні 
дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно з Положенням 
про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями та критеріями: 

Суми 
балів за 

100- 
бальною
шкалою 

Оцінка 
в ЄКТС 

Значення 
оцінки 
ЄКТС 

Критерії оцінювання 
Рівень 

компетентності 

Оцінка за 
національною 

шкалою 
екзамен Залік 



90-100 А Відмінно 

Здобувач вищої освіти виявляє особливі творчі 
здібності, вміє самостійно здобувати знання, 
без допомоги викладача знаходить і опрацьовує 
необхідну інформацію, вміє 
використовувати набуті знання і вміння для 
прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує відповіді, самостійно 
розкриває власні здібності 

 
 
 
 

Високий 
(творчий) 

відмінно 

Зарахо-
вано 

82-89 В дуже 
добре 

Здобувач вищої освіти вільно володіє 
теоретичним матеріалом, застосовує його на 
практиці, вільно розв'язує вправи і задачі у 
стандартних ситуаціях, самостійно виправляє 
допущені помилки, кількість яких незначна 

 
 
 
 

Достатній 
(конструктивно-

варіативний) добре 

74-81 С Добре 

Здобувач вищої освіти вміє зіставляти, 
узагальнювати, систематизувати інформацію 
під керівництвом викладача, загалом 
самостійно застосовувати її на практиці; 
контролювати власну діяльність; виправляти 
помилки, з-поміж яких є суттєві, добирати 
аргументи для підтвердження думок 

64-73 D задовільно 

Здобувач вищої освіти відтворює значну 
частину теоретичного матеріалу, виявляє 
знання і розуміння основних положень, за 
допомогою викладача може аналізувати 
навчальний матеріал, виправляти помилки, з-
поміж яких є значна кількість суттєвих 

 
 
 
 

Середній 
(репродуктивний) задовільно 

60-63 Е достатньо 

Здобувач вищої освіти володіє навчальним 
матеріалом на рівні, вищому за початковий, 
значну частину його відтворює на 
репродуктивному рівні 

35-59 FХ 

Незадовіль
но з 

можливіст
ю 

повторного 
складання 

семестровог
о контролю 

Здобувач вищої освіти володіє матеріалом 
на рівні окремих фрагментів, що 
становлять незначну частину навчального 
матеріалу 

Низький 
(рецептивно-

продуктивний) 
незадовіль

но 

незарах
овано 

1-34 F 
Незадовільно 

з 
обов'язковим 
повторни м 
вивченням 
дисципліни 

Здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні елементарного 
розпізнання і відтворення окремих 
фактів,елементів,об'єктів 

Низький 
(рецептивно-

продуктивний) 
незадовіль

но 

незарах
овано 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 
(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 
оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 
самостійної роботи (модульний контроль); оцінка(бали) за виконання лабораторних робіт; 
оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій 
рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового модульного контролю) за графіком 
екзаменаційної сесії. 

Політика дисципліни 
Під час організації освітнього процесу здобувачів вищої освіти, викладачі, методисти та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, 
Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів 
вищої освіти, Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти тощо. 



Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки 
здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо 
виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та 
активність під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 
недоцільне користування мобільним телефоном, планшетом чи іншим мобільними пристроями 
під час заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Політика доброчесності 
Здобувач вищої освіти, виконуючи самостійну або індивідуальну роботу, повинен 

дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт 
здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати завдання, 
які передбачені у силабусі. 
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