
1. Назва модуля: Вступ до фаху 
2. Код модуля: ЕСПН_6_ФП.02_1 
3. Тип модуля: обов’язковий. 
4. Семестр: 1. 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 42 (лекції – 20 год., практичні – 22 год.). 
6. Лектор: Кірдан Олександр Петрович – кандидат економічних наук, 

доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: нормативно-законодавчі акти України у сфері вищої освіти; основні 

принципи функціонування системи вищої освіти в Україні; складові професійної 
підготовки фахівців напряму; загальні основи і принципи організації навчального 
процесу у вищій школі; особливості самоменеджменту ефективного навчання 
сучасного студента вищого навчального закладу; правила і норми охорони праці, 
безпеки життєдіяльності та поведінки студента у вищому навчальному закладі; 
систему інформаційного забезпечення навчального процесу; технологію розробки 
стратегічних і поточних планів навчальної діяльності закладу освіти; 

вміти: планувати, організовувати і аналізувати власну навчальну діяльність; 
використовувати найефективніші засоби самоорганізації навчання; самостійно 
працювати з різними джерелами інформації; організовувати та вести пошукову та 
науково-дослідну роботу. 

8.  Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9.  Необхідні попередні та супутні модулі: 
- кореквізити: основи економічної теорії. 
10. Зміст модуля:  
Система вищої освіти в Україні. Вищі навчальні заклади України. 

Реформування вищої освіти України згідно з вимогами Болонського процесу. 
Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки економістів. Сутність навчання у 
вищій школі. Форми, види і методи навчання та контролю у вищій школі. Вступ до 
економіки. Обмеженість ресурсів та основні проблеми економіки. Закономірності 
формування попиту та пропозиції. Роль держави в економіці. 

11. Рекомендована література: 
1. Методичні рекомендації щодо забезпечення навчального процесу: Зб. 

док. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – К.: МАУП, 2006. – 116 с. 
2. Болонський процес: Модель структури додатка до диплома / Уклад.: 

З.І. Тимошенко, О.І. Казаченко, А.М. Грехров, Ю.А. Гапон, Ю.І. Палеха. – К.: Європ. 
ун-т, 2004. – 73 с. 

3. Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посіб. / Ред. 
В.Г. Кремень. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2004. – 384 с. 

4. Гура О.І. Педагогіка вищої освіти: вступ до спеціальності: Навч. посіб. – К.: 
ЦНЛ, 2005. – 224 с. 

5. Основи економічної теорії: Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. 
Л.С. Шевченко. – Х.: Право, 2008. – 448 с. 

6. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, 
А.В. Семенова та ін. – 2–ге вид., переробл. і допов. – К: Знання, 2005. – 399 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота 

13. Методи і критерії оцінювання: 
- Поточний контроль (80%) - усне опитування, тестування, самостійна 

робота, індивідуальне навчально-дослідне завдання. 
- Підсумковий контроль (20%) – залік (теоретичні питання). 



14. Мова навчання: українська. 


