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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Методологічні засади професійної освіти 

2. Вікова та педагогічна психологія 

3. Дидактичні основи професійної освіти 

 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. МПН: основні технології навчання 

2. Креативні технології навчання 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

Основними цілями вивчення даної дисципліни  являється: 
 предмет і значення курсу МПО для підготовки педагога професійного навчання; 

 зміст основних документів державного стандарту початкової професійної освіти; 

 зміст професійної освіти і навчання в різних типах навчальних закладів системи НВО, 

чинники, що його визначають; 

 принципи розробки і аналізу навчального плану, навчальної програми предмету і іншої 

навчально-програмної документації для системи ППО; 

 методи, засоби і форми теоретичного і практичного навчання: поняття, суть і 

характеристику; 

 зміст дидактичної діяльності педагога професійного навчання: цілі, зміст і технології 

дидактичного проектування процесу навчання і характеристику технологічної діяльності 

педагога; 

 методи цільової орієнтації, стимулювання і мотивації учення, формування нових знань, 

умінь, навиків; прийоми оптимізації форм, методів і засобів в ході реалізації педагогічних 

проектів; 

 питання вдосконалення навчально-виховного процесу і основні напрями підвищення 

ефективності навчання; 

 зміст і організацію методичної роботи в учбових закладах системи ППО. 

Вміти: 

 аналізувати існуючу нормативну і навчально-программну документацію підготовки 

робітників в різних типах ОУ НВО, обґрунтовувати внесення змін до цієї документації, а 

також її оновлювати і при необхідності розробляти; 

 відбирати необхідний дидактичний матеріал і конструювати наочний зміст навчання по 

загальнотехнічним, загальнопрофесійним і професійним (спеціальним) дисциплінам і 

виробничому навчанню; 

 здійснювати дидактичне проектування навчального процесу, планувати діяльність 

педагога професійного навчання і конструювати діяльність професійних знань, що вчаться 

при формуванні, і умінь; 

 розробляти приватні методики викладання теоретичних предметів і виробничого навчання; 

 управляти навчально-пізнавальною діяльністю учнів; 

 вимірювати і оцінювати рівень сформованості знань і умінь вчаться; 

 самостійно розробляти методику викладання таких предметів, по яких у вузі педагог 

отримав лише наочні, а не методичні знання; 

 переносити технологічний досвід, отриманий при розробці методики навчання одному 

предмету, на проектні роботи, пов'язані з викладанням іншого предмету; 

 проводити заняття по предмету з подальшим аналізом результатів навчання що вчаться, 

діагностикою реалізації цілей навчання і коректуванням учбового процесу; 

 самостійно працювати з науковою, методичною і учбовою літературою; 

 проводити самоаналіз своєї діяльності, оцінювати її результати і проводити коректування. 

Володіти: 

 методикою аналізу і конструювання змісту освіти; 

 методикою аналізу професійної діяльності спеціаліста; 



 методикою формування навчального плану; 

 методикою формування змісту дисциплін професійної підготовки; 

 методикою аналізу і прогнозування цілей навчання; 

 методикою аналізу і діагностики стану навчального процесу. 

 

3.Зміст робочої програми 

Модуль 1 

 МПН як наука і навчальний предмет. 

 Предмет і завдання дидактики. 

 Процес навчання і його структура. 

 Закони, закономірності і принципи навчання. 

 Методи і способи навчання. 

Модуль 2 

 Форми організації навчання. 

 Професійне навчання та його місце в системі освіти. 

 Планування, підготовка та проведення навчального заняття зі спеціальності. 

 Розробка методики проведення навчального заняття. 

 Сучасні засоби навчання. 

 Діагностика та контроль навчання. 
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