
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 

 

 

 

 

 

АНОТАЦІЯ 

РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 

 

Методика професійного навчання: дидактичне проектування  

(назва дисципліни) 

 

 

 

Напрям підготовки: 6.010104. Професійна освіта. 

Спеціалізація:   усі інженерно-педагогічні спеціальності 

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

 

 

Форма навчання:         для всіх форм навчання 
                                                  (денна,заочна форма навчання) 

Кафедра:    Педагогіки та методики професійного навчання 

 

Розробник: к.пед.н., доц. Брюханова Н.О. 

 

 

 

 

м. Харків  2012 рік 



 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. 

 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Методика професійного навчання: основні технології навчаня. 

2. Креативні технології навчання. 

3. Комунікативні процеси в педагогічній діяльності. 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

1. Систему управління освітнім процесом. 

2. Сутність й етапи дидактичного проектування. 

3. Прнципи реалізації системно-діяльнісного підходу до професійної діяльності фахівця. 

4. Механізм розробки освітньої документації. 

5. Вимоги до постановки цілей навчання і таксономію цілеутворення. 

6. Організаційно-педагогічні умови навчання, способи їхнього діагностування й 

коригування. 

7. Види, послідовність й засоби конструювання дидактичних матеріалів з навчальної теми. 

Вміти: 

1. Аналізувати професійну діяльність фахівця з метою формування змісту його освіти.  

2. Відповідно до необхідних вимог формулювати цілі навчання на кожному з рівнів 

професійної підготовки (стратегічному, тактичному, оперативному). 

3. Аналізувати, діагностувати стан навчального процесу у професійних навчальних 

закладах та розробляти заходи з його коригування. 

4. Визначати джерела інформації та конструювати зміст навчального матеріалу з теми 

професійно орієнтованої чи спеціальної дисципліни. 

Володіти: 

1. Методикою аналізу та конструювання освітньої документації професійної підготовки 

фахівця. 

2. Методикою аналізу та прогнозування стратегічної, тактичної й оперативної цілей 

навчання. 

3. Методикою діагностики та коригування стану навчального процесу. 

4. Методикою конструювання змісту навчального матеріалу. 

 

3.Зміст робочої програми 

Модуль 1. Теоретичні засади дидактичного проектування. 

 Методика професійного навчання як наука та навчальний предмет. 

 Загальна характеристика дидактичного проектування. 

Модуль 2. Технологічні засади дидактичного проектування. 

 Методика аналізу та конструювання освітньої документації професійної підготовки 

фахівця. 

 Методика аналізу та прогнозування мети навчання. 

Модуль 3. Організаційно-змістовні засади дидактичного проектування 

 Методика діагностики та коригування стану навчального процесу. 

 Методика конструювання змісту навчального матеріалу. 
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