Опис начальної дисципліни ВВ 2.1.
Формування та вимірювання кваліфікаційних характеристик
Загальні характеристики
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дисципліни
форми контролю
Галузь знань 01 Освіта
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Самостійна робота
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22
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Лабораторні заняття:
Форми поточного
Семестр IІІ
контролю
Індивідуальна робота:
Модульні тести
Тижневе навантаження (год.)
Самостійна робота:
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 аудиторне:
 самостійна
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Форма підсумкового
робота:
годин і годин СРС:
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Мова навчання – українська
Залік
Передумови навчання
1/3
1/5,5
Педагогіка, психологія,
математика, статистика
Мета і завдання навчальної дисципліни - ознайомити магістрантів з способами та
методами вимірювання кваліфікаційних характеристик, особливостей їх застосування у
різних галузях. Завдання: сформувати у студентів уміння організовувати та проводити
кваліфікаційні вимірювання з метою встановлення відповідності особи певних
характеристикам та нормам.
Програма навчальної дисципліни: Поняття кваліфікаційної характеристики.
Стандартизовані вимірювання кваліфікаційних характеристик в Україні. Світовий досвід
вимірювання кваліфікаційних характеристик. Кваліфікаційні характеристики професій
Бібліографія: 1. Кальней В.А., Шишов С.Е. Технология мониторинга качества
обучения в системе «учитель – ученик»: Метод. пособие для учителя. М.:Пед.общество
России, 1999. - 75 с. (Дидактика – 2000). 2. Випуск 1 "Професії працівників, що є
загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідник кваліфікаційних характеристик
професій працівників
Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій з
актуальної тематики, демонструються слайдові презентації
Реєстрація на навчальну дисципліну (дисципліна 1 циклу з переліку)
Зауваження: Необхідні загальні знання педагогіки та історії педагогіки, психології,
математичних методів, статистики.
Лектор: Сергієнко Володимир Петрович, професор, доктор педагогічних наук.
Факультет: Інформатики, кафедра комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань
Адреса: 01010, м. Київ, вул. Пирогова, 9, телефон: 235-15-43

