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Опис навчальної дисципліни 

Моделювання освітньої підготовки і професійної діяльності фахівця 

Кількість 

кредитів  

4 кредити ECTS / 120 годин 

Рік підготовки, 

семестр  

1 рік підготовки, 2 семестр 

Компонент 

освітньої 

програми 

Обов’язковий компонент 

Викладач Сипченко Ольга Миколаївна, доцентка кафедри педагогіки 

вищої школи, кандидат педагогічних наук, доцент 

Контактна 

інформація  

ph_d@ukr.net https://www.sypchenko.org/ 

+380508459737 

Консультації Очні консультації: Чт з 11.40 до 13.00  

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю  

Анотація 

навчальної 

дисципліни 

Об’єкт вивчення навчальної дисципліни – професійна 

підготовка фахівця в умовах закладу вищої освіти 

Предмет вивчення навчальної дисципліни – технології 

моделювання освітньої підготовки і професійної діяльності 

фахівця 

Опис 

навчальної 

дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є: формування 

системи теоретичних знань та практичних умінь щодо 

моделювання освітньої, професійної та соціальної 

підготовки й діяльності майбутнього фахівця. 

Програмні компетентності: 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 6. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 7. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 8 Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

ЗК 9. Здатність застосовувати softskills-навички в практичних 

ситуаціях. 

Фахові компетентності (ФК) 
ФК 2.Уміння розпізнавати та враховувати різноманітність осіб, 

здійснювати індивідуальний супровід в освітньому процесі. 

ФК 3. Обізнаність з різними контекстами, у яких може 

відбуватися навчання. 

ФК 4. Обізнаність з різними рівнями суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

учасників освітнього процесу. 

ФК 6. Здатність до консультування з питань освітньої теорії і 

практики. 

Ключові слова: вища освіта, стандарт вищої освіти, 

освітньо-професійна програма, модель, моделювання, 

діяльність, моделювання освітньої підготовки, 
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моделювання професійної діяльності, професіограма, зміст 

освіти фахівця, цілі освітньої та професійної підготовки, 

інформаційна база освітньої та професійної підготовки, 

формування змісту навчальної дисципліни тощо. 

Очікувані результати навчання: 
ПРН 4. Розробляти програми соціально-педагогічних 

інтервенцій. 

ПРН 9. Здійснювати аналітичний пошук наукової інформації 

та оцінювати її за критеріями доцільності та достовірності. 

ПРН 10. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих 

наукових підходів до конкретних ситуацій професійної 

діяльності.Матеріали та ресурси: 

1) Рекомендована література:  

1. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни 

«Моделювання освітньої підготовки і професійної 

діяльності фахівця» для здобувачів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти за освітньою програмою «Педагогіка 

вищої школи» спеціальності 011 «Освітні педагогічні 

науки» денної та заочної форм навчання / Уклад. : 

О. М. Сипченко. Слов'янськ: ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», 2020. 93 с. 

2. Моделювання професійної підготовки фахівців в умовах 

євроінтеграційних процесів. Монографія / за ред. С. С. 

Вітвицької, докт. пед. наук, проф. Житомир : Вид. О.О. 

Євенок, 2019. 304 с. 

3. Нагаєв В.М. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. К.: 

Стильна типографія, 2019. 237 с.  

4. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: підручник / 

Володимир Ортинський. Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2017. 500 с. 

5. Шапран О. І., Новак О. М. Педагогіка вищої школи : 

навч.-метод. посіб. Переяслав-Хмельницький: Домбровська 

Я.М., 2018. 280 с. 

Допоміжна:  

1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: 

методичний посібник для студентів магістратури. К. : Центр 

навчальної літератури, 2018. 384 с. 

2. Костиря І. В. Моделювання підготовки та професійної 

діяльності майбутнього фахівця-лідера. Теорія і практика 

управління соціальними системами: філософія, психологія, 

педагогіка, соціологія. 2019. № 2. С. 100-107 

3. Сипченко О. Інформаційно-комунікаційна 

компетентність як складова професіоналізму майбутніх 

викладачів. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку 



сучасної науки в країнах Європи та Азії» : Зб. наук. пр. 

Переяслав-Хмельницький, 2018. 91–93.  

4. Сипченко О. Особливості впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій в освітній процес сучасного 

ЗВО. Materials of International Scientific and Practical 

Multidisciplinary Internet Conference «MODERN 

TECHNOLOGIES IN THE CONDITIONS OF THE 

EDUCATIONAL PARADIGM OF INFORMATION AND 

COMMUNICATION SOCIETY» November 26, 2018. 

Zaporizhzhia, 2018. Р. 162–165. 

5. Сипченко О.М., Смоляр Є.Д. Використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у професійній 

підготовці андрагогів. The XII th International scientific and 

practical conference «Advancing in research and education». 

December 07–10, 2020 La Rochelle, France, 2020. Р. 398-402 

6. Сипченко О.М. Технології формування громадянської 

культури студентів у виховній роботі куратора. Освітні 

інновації : філософія, психологія, педагогіка : збірник 

наукових статей у двох частинах. Частина 2 / За заг. ред. О. 

В. Зосименко. Суми, 2018. С. 66–69 

7. Сипченко О., Черкашина Л., Гарань Н. Формування 

загальних компетентностей майбутніх викладачів засобами 

інноваційних технологій в освітньому середовищі ЗВО. 

Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій : 

монографія за заг.ред. Л.Г.Гаврілової. Hameln, Germany : 

InterGING. 2019. С. 180–195. 

2) Платформи та сервіси дистанційного навчання: Moodle 

Дистанційний курс «Моделювання освітньої підготовки і 

професійної діяльності фахівця» 

http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=253 

Інформаційні ресурси в Інтернеті:  

1. Закон України «Про вищу освіту» від 24.07.2020 № 1556-

VII. URL: https://cutt.ly/SkZ9CAt  

2. Закон України «Про освіту» від 24.06.2020 року №2145-

VІII. URL: https://cutt.ly/8k5gNYx  

3. Закон України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» від 03.07.2020 року №848-VІII. URL: 

https://cutt.ly/okZ28R8  

4. Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки 

і техніки» від 16.01.2016 року №2623-ІII. URL: 

https://cutt.ly/MkZ22up  

5. Затверджені стандарти вищої освіти URL:  

https://cutt.ly/fkZ2SnO  

http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=253
https://cutt.ly/SkZ9CAt
https://cutt.ly/8k5gNYx
https://cutt.ly/okZ28R8
https://cutt.ly/MkZ22up
https://cutt.ly/fkZ2SnO


6. Концепція розвитку педагогічної освіти від 16.07.2018 

року №776. URL: https://cutt.ly/Qk7M9us  

7. Положення про організацію освітнього процесу у ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет» URL: 

https://cutt.ly/llcoc4B  

8. Положення про освітні програми в ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» URL: 

https://cutt.ly/AlcphDk  

9. Положення про робочу програму навчальної дисципліни 

у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

URL: https://cutt.ly/mlcoGAs  

10. Положення про розроблення навчальних планів та 

реалізацію вибірковості варіативної складової навчальних 

планів підготовки здобувачів ступенів вищої освіти 

бакалавра та магістра у ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» URL: https://cutt.ly/1lcpiMT  

11. Проєкт Концепція розвитку освіти України на період 

2015–2025 років. URL: https://cutt.ly/ck78KoS  

Платформи електронного навчання: EdEra, Prometheus, 

Coursera, EDX, Canvas Network, СуХаРі та ін.  

Необхідне обладнання: Комп’ютер (ноутбук), 

мультимедійний проєктор, фліпчарт, ватмани, маркери  

Теми Тема 1. Теоретичні засади процесу моделювання в 

пізнавальній і практичній діяльності викладача вищої 

школи. Теоретичні основи процесу моделювання. 

Моделювання в пізнавальній і практичній діяльності 

викладача вищої школи. Проблеми моделювання 

навчального процесу. Соціальне замовлення як база для 

вибору стратегії освіти та діяльності педагога-фахівця. 

Загальне поняття феномену діяльності та її моделювання. 

Професійна діяльність фахівця, її моделювання. Модель 

професійної діяльності викладача вищої школи. Модель 

соціальної діяльності фахівця. Соціальна компетентність 

фахівця у загальній системі його професіоналізму 

Тема 2. Зміст освіти фахівця. Цілі освітньої та професійної 

підготовки. Нормативна база формування змісту 

професійної освіти. Формування змісту навчальної 

дисципліни. Загальна схема формування змісту навчання. 

Формування змісту навчання професійної підготовки.  

https://cutt.ly/Qk7M9us
https://cutt.ly/llcoc4B
https://cutt.ly/AlcphDk
https://cutt.ly/mlcoGAs
https://cutt.ly/1lcpiMT
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