
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 

 
 
 
 
 
 
 

АНОТАЦІЯ 
 

РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
 
 

Дидактичні основи професійної освіти  
(назва дисципліни) 

 

Галузь знань: 01 Освіта 

Спеціальність: 015 Професійна освіта 

Спеціалізація: Побутове обслуговування 

Термін засвоєння ОПП: 4 роки − нормативний, 3 роки − скорочений 
(нормативний, скорочений строк навчання) 

 
Форма навчання: для всіх форм навчання 

(денна,заочна форма навчання) 
 

Кафедра: ПМПН 

 

Розробники: д.пед.н., проф. Коваленко О.Е., д.пед.н., проф. Брюханова Н.О., 

к.пед.н., доц. Божко Н.В., к.пед.н., доц. Бакатанова В.Б. 

 

 

м.Харків 2015 рік 



 

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. 

 
4. Список рекомендованої літератури 

Базова 
 

№ 
з/п 

Найменування навчальної літератури 
Рік 

видання 
Автори 

1 2 3 4 

1 

Дидактичні основи професійної освіти: 
навчальний посібник для студентів 
вищих навчальних закладів  інженерно-
педагогічних спеціальностей. – Харків, 
ВПП «Контраст», 2008.-144с. 

2008 

О.Е.Коваленко, 
Н.О.Брюханова,  

З.І.Гирич, 
В.В.Кулешова, 
О.О.Прохорова 

2 

Профессиональная педагогика: 
Конспект лекций для студентов 
инженерно-педагогических 
специальностей.  – Харьков, 1999. – 
151 с. 

1999 Васильев И.Б. 



 

1 2 3 4 

3 

Педагогічна книга майстра виробничого 
навчання: [навч.-метод. посібник] / за 
ред. Н.Г. Ничкало. – [2-ге вид., допов.]. 
− К.: Вища школа, 1994. − 383 с. 

1994 
за ред. 

Н.Г. Ничкало 

4 

Основи педагогіки вищої школи: 
Методичний посібник для студентів 
магістратури. – Київ: Центр навчальної 
літератури, 2003. – 316 с. 

2003 Вітвицька С.С.  

5 

Педагогіка: Посібник для студентів 
вищих навчальних закладів. – К.: 
Видавничий центр «Академія», 2001. – 
576 с. 

2001 Волкова Н.П.  

6 
Педагогика школы в двух словах: 
Конспект-пособие для педагогов и 
учителей.: М., 1997. – 146 с. 

1997 Воронов В.В.  

7 

Теория обучения: Современная 
интерпритация: Учеб. пособие для студ. 
высш. пед. учеб. заведений. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2001. 
– 192с. 

2001 Загвязинский В.И.  

8 
Основы общей дидактики: Пер. с 
польского – М.: Высш. шк., 1986. – 368 
с. 

1986 Куписевич Ч.  

9 
Содержание образования: Учеб. 
пособие. – М.: Высш. шк., 1989.– 360 с. 

1989 Леднев В.С.  

10 

Педагогика: Курс лекций / Учеб. 
пособие для студентов педагог. учеб. 
заведений ИПК и ФПК. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2000. – 
523с. 

2000 Лихачев Б.Т.  

11 
Педагогіка. Навчальний посібник. 3-є 
видання, доповнене, 2001. – 608 с. 

2001 Мойсеюк Н.С.  

12 

Основы профессионально-
педагогической деятельности: Учеб. 
Пособие для студ. Учреждений сред. 
Проф. Образования. – М.: Мастерство, 
2002. – 288 с. 

2002 
Никитина Н.Н., 

Железнякова О.М., 
Петухов М.А.  

14 
Педагогика и психология высшей 
школы: учеб. пособие. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2002. – 544 с. 

2002  



 

1 2 3 4 

13 

Педагогика профессионального 
образования: Учеб. пособие для студ. 
высших уч. заведений / Е.П.Белозерцев, 
А.Г.Пашков; под ред. В.А. Сластенина. 
– М., 2004. – 386 с. 

2004 

Е.П.Белозерцев, 
А.Г.Пашков; под 

ред. 
В.А. Сластенина 

15 

Профессиональная педагогика: Учебник 
для студентов, обучающихся по 
педагогическим специальностям и 
направлениям / Под ред. С.Я.Батышева. 
– М.: Ассоциация «Профессиональное 
образование», 1997. – 512 с. 

1997 Скакун В.А.  

16 

Организация и методика 
профессионального обучения: Учебное 
пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2007 – 336с. 

2007  

 
Додаткова 

№ 
з/п 

Найменування навчальної літератури 
Рік 

видання 
Автори 

1 

Професійна освіта: Словник: 
Навч.посіб./ Уклад. С.У.Гончаренко  та 
ін.; За ред. Н.Г.Ничкало. – К.: Вища 
школа, 2000. – 380с. 

2000 
За ред. 

Н.Г.Ничкало 

2 

Энциклопедия профессионального 
образования: В 3-х т. / Под ред. С.Я. 
Батышева. –М., АПО. 1998. — 568 с, ил. 
Т. 1 – А–Л –1998. 

1998 
Под ред. С.Я. 
Батышева 

 


