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2.16. Методика професійного навчання: основнi технологiї навчання 
Тип дисципліни: 
нормативна 
Семестр:  
сьомий 
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 60 (кредитів ЄКТС – 2), аудиторні години: лекції –20, практичні – 
10. 
Лектори:  
к. п. н., доцент Мельник Г.М. 
Результати навчання:  
Знати: 
– види педагогічних технологій та умови їхнього вибору; 
– способи урахування психологічних особливостей учнів і здійснення педагогічного 

впливу на них у процесі професійної підготовки;  
– види навчальної мотивації, прийоми й засоби реалізації мотиваційних технологій у 

процесі професійної підготовки у ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; 
– типи вчення, дидактичні технології формування нових знань; 
– положення теорії поетапного формування дій, методики прискореного навчання, 

дидактичні технології формування виконавчих дій; 
– способи урахування вимог до об’єктивної перевірки та оцінювання ЗУН учнів при 

засвоєнні технічних дисциплін, дидактичні технології контролю сформованих дій; 
– технології організації самостійної роботи тих, кого навчають у ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації; 
– особливості планування навчального процесу у ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.  

Спосіб навчання:  
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
– Методика професійного навчання: дидактичне проектування. 

Зміст навчальної дисципліни:  
Поняття технологій навчання та особливості їхньої розробки. Методика проектування 
мотиваційних технологій навчання. Методика проектування технологій формування нових 
знань. Методика проектування технологій формування професійних дій. Методика 
проектування технологій контролю професійних дій. Технологія організації самостійної 
роботи студентів. Методика планування навчального процесу.  
Рекомендована література:  
1. Брюханова Н.О. Методика навчання майбутніх викладачів технічних дисциплін 

проектуванню дидактичних матеріалів: [навч. посібник]. / Н.О.Брюханова. – Харків, 
УІПА, 2001. –  214 с. 

2. Гуревич Р. С. Теорія і практика навчання в професійно-технічних закладах: [монографія] / 
Р.С.Гуревич – Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008.– 410 с. 

3. Коваленко О. Е. Методика професійного навчання: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / О. 
Е. Коваленко; Нар. укр. акад. - X.: Вид-во НУА, 2005. – 360 с. 

4. Коваленко О.Е. Методика професійного навчання: [навч. посібник]. / О.Е.Коваленко, 
Н.О.Брюханова. – Харків: Контраст, 2008. – 483 с. 

5. Методика професійного навчання : навч. посібник для вищих навч. закладів інж.-пед. спец. 
для  традиційної та дистанційгної форм навчання. Ч. 1 : Дидактичне проектування / 
О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, Н. В. Корольова, Є. В. Шматков ; Укр. інж.-пед. акад. – 
2-ге вид., перероб. та доп. – Х. : ФОП Шевченко С. О., 2010. – 264 с. : рис., табл. 

6. Методика професійного навчання : навч. посібник для вищих навч. закладів інж.-пед. спец. 
для традиційної та дистанційної форм навчання. Ч. 2 : Основні технології навчання / 



О. Е. Коваленко, Н.О. Брюханова, Н. В. Корольова, Є. В. Шматков ; Укр. інж.-пед. акад. – 
2-ге вид., перероб. та доп. – Х. : ФОП Шевченко С. О., 2010. – 256 с. : табл., рис. 

7. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: 
[уч.пособие]. / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Мойсеева, А.Е. Петров / Под ред. Е.С. 
Полат. – М.: Изд.центр «Академия», 2000. – 272 с. 

8. Педагогічна книга майстра виробничого навчання: [навч.-метод. посібник] / Н.Г.Ничкало, 
В.О.Зайчук, Н.М.Розенберг та ін.; За ред. Н.Г.Ничкало. – 2-ге вид., допов. – К.: Вища 
школа, 1994. – 383 с. 

9. Педагогічні технології у неперервній педагогічній освіті / С.О.Сисоєва, А.М.Алексюк, 
П.М.Воловик, О.І Кульчицька, Л.Є Сігаєва, Я.В.Ціхмістер та ін., за ред. С.О.Сисоєвої – К: 
Віпол, 2001. – 502 с. 

10. Скакун В.А. Организация и методика профессионального обучения: [методич. пособие]. / 
В.А. Скакун. – М.: Форум: Цифра–М, 2007.– 336 с. 

Форми та методи навчання:  
– лекція, показ (демонстрування), практична робота, самостійна робота студентів. 
Методи і критерії оцінювання:  
– поточний контроль: усне опитування у процесі захисту практичних робіт та індивідуальних 
навчальних завдань; контрольна робота; 
– підсумковий контроль: екзамен у сьомому семестрі. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання:  
українська. 
Кафедра: 
технологічної та професійної освіти. 
 


