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

1.Методологічні засади професійної освіти. 
2. Теорія та методика виховної роботи. 
 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 
1. МПН:дидактичне проектування. 
2. МПН:основні технології навчання. 
 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен 
знати: 
− етапи становлення професійної дидактики й теорії виховання; 
− основних діячів та їх внесок у розвиток професійної педагогіки; 
− зміст професійної освіти та характеристику його компонентів; 
− механізм визначення змісту професійної освіти; 
− зміст та структуру навчально-плануючої документації; 
− закономірності та принципи здійснення навчально-виховного 

процесу; 
− сутність та вимоги щодо вибору й застосування цілей, змісту, 

методів, засобів, форм навчання і виховання; 
− типи, види та структуру уроків теоретичного та виробничого 

навчання; 
− поняття виробничого, технологічного та трудового процесів; 
− системи виробничого навчання; 
− форми та методи контролю. 
вміти:  
− використовувати законодавчі та нормативні акти в роботі з 

дидактичними складовими теоретичної та практичної підготовки; 
− визначати зміст професійної освіти; 
− визначати та розробляти структуру та зміст навчально-плануючої 

документації; 
− визначати застосування принципів навчання; 
− здійснювати комплексний аналіз методів, форм та засобів навчання в 

їх взаємозв’язку, обирати найбільш доцільні в кожному окремому випадку; 
− визначати типи, види та структуру уроків теоретичного та 

виробничого навчання; 
− встановлювати типи трудових процесів; 
− визначати тип системи виробничого навчання; 
− обирати найбільш доцільні в кожному окремому випадку форми та 

методи контролю; 



− виконувати порівняльний аналіз організації та здійснення навчально-
виховного процесу у середніх та професійних (професійно-технічних, вищих) 
навчальних закладах. 

 
3.Зміст робочої програми 

Змістовий модуль 1. Професійна освіта: методологія та зміст. 
Тема 1.1. Зміст професійної освіти: поняття, структура, вимоги. 
Тема 1.2. Документи, що відбивають зміст освіти. 
Тема 1.3. Принципи професійного навчання. 

Змістовий модуль 2. Дидактичні складники професійної 
практичної підготовки. 
Тема 2.1. Виробничий процес. 
Тема 2.2. Системи виробничого навчання. 
Тема 2.3. Планування виробничого навчання. 
Тема 2.4. Дидактичні складники виробничого навчання. 
Тема 2.5. Типи та структура уроків виробничого навчання. 

Змістовий модуль 3. Дидактичні складники професійної 
теоретичної підготовки. 
Тема 3.1. Методи професійного навчання. 
Тема 3.2. Засоби професійного навчання. 
Тема 3.3. Форми професійного навчання. 
Тема 3.4. Діагностика і контроль професійного навчання. 
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