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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Психологія 

2. Філософія 

  
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Дидактичні основи професійної освіти 

2. Основи інженерно-педагогічної творчості 

3. МПН: дидактичне проектування 

  
2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

- сутність поняття “педагогіка”, її предмет, функції та завдання;      

- основні категорії педагогіки, її місце в системі інших наук, систем педагогічних наук, сутність 

поняття “педагогічна система”;     

- характеристику, особливості методів науково-педагогічного дослідження;   

- логіку науково-педагогічного дослідження;        

- сутність і принципи побудови системи освіти в Україні;      

- характеристику основних типів закладів освіти, органів управління освіти;   

- характеристику професійно-технічної освіти та ПТНЗ;      

- сутність процесу навчання як педагогічної системи, його функції;    

- системно-структурний і діяльнісний підходи до навчання;     

- загальні закономірності і принципи процесу навчання;      

- характеристику компонентів педагогічної системи;       

- ієрархію цілей та зміст педагогічного процесу;       

- методи і форми організації процесу навчання;       

- класифікації професій, види кар’єри;  

- особливості технології кар’єри; 

- характеристику учня як суб’єкта педагогічної системи;      

- шляхи індивідуалізації і диференціації навчання;       

- становлення, сучасний стан, перспективи розвитку інженерно-педагогічної професії, вимоги до 

неї;           

- шляхи формування професійної майстерності та самовиховання;    

- сутність структуру педагогічної діяльності інженера-педагога;     

- сутність функції, методологічні основи, логіку, структуру процесу навчання;  

- діяльність інженера-педагога з управління процесом навчання;     

- види і сучасні концепції навчання. 

Вміти: 

- аналізувати взаємодію педагогічної теорії і практики; 

- формулювати об’єкт, предмет, мету і завдання педагогічного дослідження; 

- використовувати понятійний апарат педагогіки; 

- вибирати методи дослідження згідно його меті та завданню; 

- аналізувати педагогічні системи, педагогічний процес тощо; 

- реалізувати принципи процесу навчання; 

- застосовувати технологічні засади (мета, зміст, методи, засоби, форми) педагогічного процесу; 

- аналізувати і використовувати законодавчі документи про освіту при наданні характеристики 

принципів, рівнів та закладів освіти; 

- складати схему освіти України; 

- аналізувати сучасний стан і тенденції розвитку професійно-технічної освіти та інженерно-

педагогічної професії; 

- прогнозувати і аналізувати шлях розвитку кар’єри інженера-педагога;  

- аналізувати професіограму інженера педагога; 

- аналізувати види і структуру діяльності інженера-педагога. 

 



3. Зміст робочої програми 

Модуль 1. Теоретико-методологічні основи педагогіки. Історичний аспект. 

1.1. Педагогіка як наука, її розвиток і становлення. 

1.2. Філософські основи педагогічного знання. 

Модуль 2. Системні основи педагогіки. 

2.1. Системний підхід у педагогіці (загальна характеристика системного підходу і його 

значення; система освіти України; педагогічна і дидактична система, структура дидактичної 

системи;  

2.2. Системно-діяльнісний підхід у педагогіці (сутність системно-діяльнісного підходу і 

його значення у педагогіці; управління діяльністю у навчанні; структура і функції педагогічної 

системи; педагог як суб’єкт педагогічної діяльності; особливості кар’єри інженера-педагога; 

студент як суб’єкт діяльності учіння).  

Модуль 3. Методологія і методи науково-педагогічних досліджень. 

3.1. Педагогічні дослідження: цілі, принципи, рівні. 

3.2. Методи науково-педагогічних досліджень. 

3.3. Педагогічний експеримент та його види. 

 

4. Список рекомендованої літератури 

1. Методологічні засади професійної 

освіти: Навчальний посібник  

2008 Коваленко О. Е., 

Брюханова Н. О.,  

Посохова І. С., Штефан Л. В., 

Лисенко С. А. 

2. Методологічні засади професійної 

освіти: 

Методичні вказівки до практичних 

занять  для студентів інженерно-

педагогічних спеціальностей 

2010 Коваленко О. Е., 

Брюханова Н. О.,  

Посохова І. С., Штефан Л. В., 

Лисенко С. А. 

 

3. Методологічні засади професійної 

освіти: 

Методичні вказівки до самостійної 

роботи для студентів   інженерно-

педагогічних спеціальностей 

2010 Коваленко О. Е., 

Брюханова Н. О.,  

Посохова І. С., Штефан Л. В., 

Лисенко С. А. 

 

4. Методологічні засади професійної 

освіти: 

Робочий зошит для студентів 

інженерно-педагогічних 

спеціальностей 

2010 Коваленко О. Е., 

Брюханова Н. О.,  

Посохова І. С., Штефан Л. В., 

Лисенко С. А. 

 


