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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: 

1. Види педагогічних технологій та умови їхнього вибору. 

2. Способи урахування психологічних особливостей тих, кого навчають, і здійснення 

педагогічного впливу на них у процесі професійної підготовки. 

3. Види навчальної мотивації, прийоми й засоби реалізації мотиваційних технологій у 

процесі професійної підготовки у ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. 

4. Типи вчення, дидактичні технології формування орієнтовної основи діятельності. 

5. Положення теорії поетапного формування дій, методики прискореного навчання, 

дидактичні технології формування виконавчих дій. 

6. Способи урахування вимог до об’єктивної перевірки та оцінювання ЗУН учнів при 

засвоєнні технічних дисциплін,  дидактичні технології контролю сформованих дій. 

7. Технології організації самостійної роботи тих, кого навчають у ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації.  

8. Особливості планування навчального процесу у ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. 

 

Вміти: 

1. Розробляти мотиваційні технології, технології формування орієнтовної основи 

діяльності, виконавчиіх дій та контролю сформованих дій тих, кого навчають у ПТНЗ та ВНЗ І-

ІІ рівнів акредитації, в контексті традиційних та новітніх підходів. 

2. Планувати навчальний процес.         

3. Організовувати навчальну діяльність тих, кого навчають у ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації, на кожному з етапів процесу навчання у відповідності із розробленим проектом. 

4. Прогнозувати результати навчання та вносити корективи у відповідні компоненти 

педагогічних технологій. 

Володіти: 

1. Методикою проектування мотиваційних технологій навчання. 

2. Методикою проектування технологій формування орієнтовної основи діяльності. 

3. Методикою проектування технологій формування виконавчих дій. 

4. Методикою проектування технологій контролю сформованих дій. 

5. Технологією організації самостійної роботи учнів і студентів у ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації, відповідно. 

6. Методикою планування  навчального процесу у ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. 

 

3.Зміст робочої програми 

Модуль 1. Загальні принципи проектування технологій навчання. Проектування 

мотиваційних технологій і технологій формування нових знань. 

 Поняття технологій навчання та особливості їхньої розробки. 

 Методика проектування мотиваційних технологій навчання. 

 Методика проектування технологій формування орієнтовної основи діяльності. 

 



Модуль 2. Проектування технологій формування та контролю професійних дій. 

 Методика проектування технологій формування професійних дій. 

 Методика проектування технологій контролю професійних дій. 

Модуль 3. Проектування новітніх технологій навчання. Планування навчального 

процесу. 

 Технологія організації самостійної роботи в світлі кредитно-модульної системи. 

 Методика планування  навчального процесу.  
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