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1.Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни: 

1.Філософія. 
2.Методологічні засади професійної освіти. 
3.Психологія (пізнавальні психічні процеси). 
4.Дидактичні основи професійної освіти. 
5.Основи інженерно-педагогічної творчості. 
6.Методика професійного навчання: дидактичне проектування. 
 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 
1.Креативні технології навчання. 
2.Комунікативні процеси в педагогічній діяльності. 
 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен 
знати: 
− характеристику типів навчання, особливості організації 

конспектування навчально-технічного матеріалу та використання малюнків 
на дошці або засобів ТЗН в процесі формування нових знань;  

− положення теорії поетапного формування пізнавальних дій та 
методів прискореного навчання, використання різноманітних дидактичних 
засобів формування виконавчих дій (лабораторні роботи, розв’язання 
технічних задач; виконання завдань та інше); 

− вимоги до об’єктивної перевірки та оцінювання ЗУН учнів при 
засвоєнні технічних дисциплін, різні прийоми та засоби контролю, методи 
спостереження, аналізу і контролю результатів навчання;  

− особливості проектування планів: виробничого навчання, поурочно-
тематичний, перелік навчально-виробничих робіт, уроку;  

− напрямки та перспективи розвитку галузей економіки з метою 
прогнозування розвитку педагогічної та начальної ситуації. 

вміти:  
− розробляти мотиваційні технології навчання;  
− розробляти технологію формування орієнтовної основи діяльності у 

тих, кого навчають в межах конкретної теми технічної дисципліни;  
− розробляти технологію формування виконавчої діяльності на 

запланованих рівнях в межах конкретної теми технічної дисципліни; 
− розробляти систему контролю за навчальною діяльністю 

майбутнього фахівця, вносити корективи у відповідні компоненти або 
систему підготовки вцілому;  

− обирати способи організації самостійної роботи тих, кого навчають;  
− розробляти плани: виробничого навчання, поурочно-тематичний, 

перелік навчально-виробничих робіт, уроку;  



− прогнозувати розвиток педагогічної та начальної ситуації. 
 

3.Зміст робочої програми 
Змістовий модуль 1. Проектування мотиваційних технологій і 

технологій формування нових знань. 
Тема 1.1. Поняття технологій навчання та особливості їхньої розробки. 
Тема 1.2. Методика проектування мотиваційних технологій навчання. 
Тема 1.3. Методика проектування технологій формування нових знань. 

Змістовий модуль 2. Проектування технологій формування та 
контролю професійних дій, самостійної роботи учнів. Планування 
навчального процесу. 
Тема 2.1. Методика проектування технологій формування виконавчих дій. 
Тема 2.2. Методика проектування технологій контролю професійних дій. 
Тема 2.3. Методика проектування самостійної роботи учнів (студентів). 
Тема 2.4. Методика планування  навчального процесу.  
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