
1. Назва модуля: Вступ до фаху 
2. Код модуля: МУБ_6_ФП.02_3 
3. Тип модуля: обов’язковий 
4. Семестр: 1 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 42 (в т.ч. лекції – 20 год., практичні – 22 год.) 
6. Лектор: Побережець Наталія Борисівна 
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; основні напрями прикладання набутих професійних знань і 
навичок; концепцію ринкової системи господарювання, механізм функціонування 
ринку; методи організації підприємницької та управлінської діяльності. 

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 оцінювати результативність підприємницької 
діяльності підприємства в умовах ринку;складати документацію при організації 
підприємства; виділяти слабкі та сильні сторони підприємницької та управлінської 
діяльності. 

Спосіб навчання: аудиторні заняття 
8. Необхідні попередні та супутні модулі:  
9. Кореквізити: комерційна діяльність 
10. Зміст модуля. 
 Організація навчання в вищій школі в контексті Болонського процесу. Етапи 

розвитку вищого навчального закладу. . Особливості освітнього процесу  в 
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 
Організація самостійної роботи студентів у ВНЗ. Професійно-кваліфікаційна 
характеристика фахівця з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, його 
роль в усіх сферах діяльності. Правові основи та організаційні форми 
підприємницької діяльності.  

11. Рекомендована література: 
1. Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підприємницької 

діяльності: Посібник. – К.: Видавництво центр “Академія”, 2001. – 280 с.  
2. Вища освіта України [Текст] :Інформаційно-аналітичніматеріали / МОН 

України. – К., 2008. – 38 с. 
12. Форми та методи навчання: лекції,практичні заняття, самостійна 

робота 
13. Методи і критерії оцінювання: 
• Поточний контроль (75%) – усне опитування, тестування, 

індивідуальне науково-дослідне завдання 
• Підсумковий контроль (25%) – залік (теоретичні питання) 
14. Мова навчання: українська 
 
 


