
 

 

СИЛАБУС ДИСЦИПЛІНИ  

«Методика навчання циклу економіко-інформаційних 

дисциплін» 

 

Ступінь вищої освіти - Магістр 

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

Освітня програма «Педагогіка вищої школи» 

Рік навчання другий, семестр перший 

Форма навчання (заочна) 

Кількість кредитів ЄКТС__6__ 

Мова викладання українська 

_______________________  

Лектор дисципліни Кубіцький Сергій Олегович – кандидат педагогічних наук, 

професор_ 

Контактна інформація 

лектора (e-mail) 

 

kubitskiy@ukr.net 

Сторінка дисципліни в 

eLearn  
https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1383 

 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

 Мета дисципліни: формування у студентів сучасного мислення шляхом глибокого 

засвоєння ними категоріального апарату й концептуальних положень методики навчання. 

Завдання дисципліни: засвоїти систему реалізації методів і засобів навчання 

економіко-інформаційних дисциплін; підготувати методичні матеріали для проведення 

лекцій, ігрових, практичних (семінарських) занять, самостійної роботи з дисципліни за 

власною методикою, ґрунтуючись на прийнятих стандартах викладання; підготувати 

магістра до практичної діяльності викладача у закладах вищої освіти. 

 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 

Години 
(лекції/лабора-

торні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання 

Оціню-

вання 

1 семестр 

Модуль 1: Організаційно-методичні основи навчальної дисципліни 

Тема 1. Науково-методичні 

основи відбору та 

моделювання змісту 

економіко-інформаційних 

дисциплін 

 

4/4 Знати: принци-

пи відбору 

навчального 

матеріалу з 

дисципліни;  

комплекс 

педагогічних 

умов, які  

забезпечують 

високий рівень 

освіти і 

виховання 

дисципліни;  

принципи 

розробки, на 

основі 

Написання 

тестів, ессе. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в 

т.ч. в elearn) 

Розв’язок 

задач, 

кейсів, тощо 

Оцінювання 

здобувачів 

відбувається 

відповідно 

до п. 5.1-5.7 

«Положення 

про 

екзамени та 

заліки в 

НУБіП 

України» 

від 27.12. 

2019 р.  

Тема 2. Методи, прийоми та 

засоби навчання економіко-

інформаційних дисциплін  

 

4/4 

Тема 3. Методичні 

особливості підготовки та 

проведення різних типів 

занять з економіко-

інформаційних  дисциплін 

 

2/2 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1383


Тема 4. Методика контролю і 

оцінювання результатів 

навчання при вивченні 

економіко-інформаційних 

дисциплін 

2/2 одержаних 

наукових 

результатів, 

методичних 

рекомендацій;  

засоби запро-

вадження цих 

рекомендацій у 

практику;  

принципи 

підбору 

елементів 

дидактичної 

системи та 

розробки 

комплексу 

науково-

методичного 

забезпечення з 

дисципліни 

Тема 5. Організація 

самостійної роботи при 

вивченні економіко-

інформаційних дисциплін 

2/2 

Модуль 2: Методика навчання окремих дисциплін 

Тема 6. Методика навчання 

дисципліни «Економіка 

підприємства» 

 

2/2 Вміти: підготу-

вати й проводи-

ти лекції, 

навчальні ігри, 

практичні, 

семінарські 

заняття з 

дисципліни за 

власною 

методикою; 

використовував-

ти методи 

активізації 

навчальної 

діяльності 

студентів; 

розробляти й 

застосовувати 

новітні засоби 

навчання, 

зважаючи на 

особливості 

економічних 

знань як 

предмета 

навчання 

Написання 

тестів, ессе. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в 

т.ч. в elearn). 

Розв’язок 

задач, кейсів 

тощо  

 

Оцінювання 

здобувачів 

відбувається 

відповідно 

до п. 5.1-5.7 

«Положення 

про 

екзамени та 

заліки в 

НУБіП 

України» 

від 27.12. 

2019 р. 

Тема 7. Методика навчання 

дисципліни «Бухгалтерський 

облік» 

 

2/2 

Тема 8. Методика навчання 

дисципліни «Менеджмент» 

 

2/2 

Тема 9. Методика навчання 

дисципліни «Інформаційні 

технології» 

 

2/2 

Тема 10. Методика навчання 

дисципліни «Математичні 

методи та моделі економіки» 

2/2 

Всього за 1 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

 

 

  



 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається 

із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний) 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування (копіювання тексту) під час виконання письмових 

контрольних робіт та екзаменів заборонені. Користування 

мобільними пристроями допускається лише з дозволу викладача 

під час онлайн-тестування та підготовки практичних завдань. 

Самостійні роботи у вигляді рефератів, доповідей, презентацій 

повинні мати коректні текстові посилання на використані 

інформаційні джерела 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально в дистанційному режимі (в он-лайн 

формі за погодженням із деканом факультету і лектором курсу) 

 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Рейтинг студента, 

бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів  

90-100 відмінно 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно 

 

 


