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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Таблиця 1
Характеристика навчальної дисципліни «Професійна педагогіка» для денної форми
навчання

Найменування
показників
Денна форма навчання
Кількість годин /
кредитів
150 год. / 5 кредитів

ІНДЗ: є

Галузь знань,
спеціальність,
освітня програма,
освітній ступінь
Галузь знань
«01 Освіта/педагогіка»,
спеціальність
«011 Освітні,
педагогічні науки»,
освітня програма
«Педагогіка вищої
школи»,
освітній ступінь
«магістр»

Характеристика навчальної
дисципліни
Вибіркова
Рік навчання 5 курс
Семестр 9-ий
Лекції 22 год.
Практичні (семінарські) 32 год.
Самостійна робота 86 год.
Консультації 10 год.
Форма контролю: залік

2. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:
Метою навчальної дисципліни «Професійна педагогіка» є сформувати загальні та
фахові компетентності викладачів закладів вищої та професійної (професійно-технічної)
освіти здійснювати професійне навчання здобувачів освіти в рамках конкретної професії
відповідно до вимог професійних і освітніх стандартів.
Основними завданнями навчальної дисципліни «Професійна педагогіка» є
сформувати знання, вміння, навички викладачів закладів вищої та професійної
(професійно-технічної) освіти:
1) проектувати зміст навчання відповідно до рівнів Національної рамки
кваліфікацій;
2) аналізувати, добирати і використовувати педагогічні технології відповідно до
предметної сфери;
3) застосовувати ефективні форми організації освітнього процесу на різних етапах
його реалізації;
4) розробляти і застосовувати засоби діагностики програмних результатів навчання
здобувачів освіти;
5) вибирати і реалізовувати комунікативні стратегії і тактики відповідно до
контексту педагогічної взаємодії.
Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни «Професійна педагогіка» із
педагогікою, педагогікою вищої школи.
3. КОМПЕТЕНЦІЇ
Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні професійні проблеми
і завдання у галузі освіти, що передбачає викладацьку діяльність в динамічних умовах
закладів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти.
Загальні компетентності (ЗК):
1. Знання та розуміння предметної області та професії.
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2. Здатність виявляти, визначати та вирішувати проблеми.
3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
5. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
6. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
Фахові компетентності (ФК):
1. Здатність до створення освітнього середовища, що забезпечує якість освіти.
2. Здатність проектувати і реалізувати зміст освіти, зміст навчання, індивідуальні
освітні траєкторії за рівнями Національної рамки кваліфікацій.
3. Здатність розробляти комплексне навчально-методичне забезпечення навчальної
дисципліни.
4. Здатність застосовувати інноваційні педагогічні технології з урахуванням
особливостей підготовки фахівців за різними спеціальностями.
5. Здатність реалізовувати систему управління пізнавальною діяльністю здобувачів
освіти, що забезпечує досягнення програмних результатів навчання.
6. Здатність застосовувати діагностичний інструментарій оцінювання академічних
досягнень здобувачів освіти.
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи професійної педагогіки
Тема 1. Професійна педагогіка як наука та навчальна дисципліна
Об’єкт і предмет професійної педагогіки. Мета і завдання професійної педагогіки.
Основні категорії професійної педагогіки: професійна освіта, професійна підготовка,
професійне навчання, професійне виховання, професійний розвиток. Мета, завдання,
зміст, структура навчальної дисципліни «Професійна педагогіка».
Тема 2. Професійна (професійно-технічна) освіта в Україні
Сутність, мета, завдання, зміст професійної (професійно-технічної) освіти в
Україні. Типи закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Види професійної
підготовки фахівців: допрофесійна підготовка, первинна професійна підготовка,
перепідготовка, підвищення кваліфікації. Рівні професійної (професійно-технічної) освіти.
Професійні та освітні кваліфікації. Національна та галузеві рамки кваліфікацій. Ступені
професійної (професійно-технічної) освіти.
Тема 3. Вища освіта в Україні.
Сутність, мета, завдання вищої освіти в Україні. Типи закладів вищої освіти:
університет, академія, інститут, коледж. Рівні та кваліфікації вищої освіти. Ступені вищої
освіти: 1) молодший бакалавр; 2) бакалавр; 3) магістр; 4) доктор філософії/доктор
мистецтва; 5) доктор наук. Галузі знань і спеціальності. Освітні та наукові програми.
Учасники освітнього процесу.
Тема 4. Професійна підготовка фахівців за дуальною формою здобуття освіти в
Україні
Види здобуття освіти в Україні: формальна освіта, неформальна освіта,
інформальна освіта (самоосвіта). Форми здобуття освіти в Україні: інституційна (очна
(денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), індивідуальна (екстернатна, сімейна
(домашня), педагогічний патронаж, на робочому місці (на виробництві)), дуальна форма.
Стратегічне бачення дуальної форми здобуття освіти в Україні. Засади формування
типових моделей дуальної форми здобуття освіти. Функції закладу освіти в професійній
підготовці фахівців за дуальною формою. Функції роботодавця в професійній підготовці
фахівців за дуальною формою. Обов’язки та відповідальність здобувачів освіти за
дуальною формою. Очікувані результати реалізації дуальної форми освіти для закладів
освіти, здобувачів освіти та роботодавців.
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Тема 5. Теорія та методика розроблення професійних стандартів
Сутність і цільове призначення професійних стандартів. Принципи розроблення
професійних стандартів. Структура та зміст професійних стандартів. Зразок оформлення
та наповнення професійного стандарту. Етапи розроблення та затвердження професійних
стандартів. Методика розроблення та затвердження професійних стандартів. Приклади
затверджених професійних стандартів.
Тема 6. Теорія та методика розроблення стандартів професійної (професійнотехнічної) та вищої освіти на основі компетентнісного підходу
Сутність і мета розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) та
вищої освіти на основі компетентнісного підходу. Принципи розроблення стандартів
професійної (професійно-технічної) та вищої освіти. Структура та зміст стандартів
професійної (професійно-технічної) та вищої освіти. Етапи розроблення та затвердження
стандартів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти. Приклади затверджених
стандартів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.
Змістовий модуль 2. Практичні основи професійної педагогіки
Тема 7. Навчально-виробничий процес в закладах професійної (професійнотехнічної) освіти
Сутність та принципи навчально-виробничого процесу в закладах професійної
(професійно-технічної) освіти. Планування навчально-виробничого процесу в ЗП(ПТ)О.
Навчальні плани за професіями для певного ступеня професійної (професійно-технічної)
освіти. Навчальні програми з навчальних предметів та професійно-практичної підготовки.
Організація навчально-виробничого процесу в ЗП(ПТ)О. Контроль за навчальновиробничим процесом в ЗП(ПТ)О: поточний, тематичний, проміжний, вихідний контроль
навчальних досягнень учнів, слухачів, їх кваліфікаційна атестація.
Тема 8. Науково-методичне забезпечення освітнього процесу в закладах вищої
освіти
Навчальні плани: сутність, структура, порядок формування, вимоги до кадрового
забезпечення. Навчально-методичні комплекси дисциплін. Програми навчальних
дисциплін: сутність, структура, вимоги до розроблення. Програми практик, інструктивнометодичні матеріали щодо їх проведення. Навчально-методичні матеріалами щодо
регламенту виконання, написання та оформлення курсових та випускних кваліфікаційних
робіт (проектів).
Тема 9. Форми організації освітнього процесу в закладах вищої освіти
Форми організації освітнього процесу: навчальні заняття, самостійна робота,
практична підготовка, контрольні заходи. Характеристика видів навчальних занять:
лекція, семінарське заняття, практичне заняття, лабораторне заняття, індивідуальне
заняття, консультація. Види самостійної роботи здобувачів вищої освіти: реферати,
індивідуальні навчально-дослідні завдання, курсові роботи, випускні кваліфікаційні
роботи. Практична підготовка здобувачів вищої освіти: навчальна, виробнича практики.
Види контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти: поточний, підсумковий,
атестація та інші.
Тема 10. Методи навчання здобувачів професійної (професійно-технічної) та вищої
освіти
Сутність і класифікації методів навчання за різними критеріями. Класифікація
методів навчання за джерелами передачі й характером сприйняття інформації: словесні,
наочні, практичні. Класифікація методів навчання за характером пізнавальної діяльності:
пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемного викладу, частково-пошукові,
дослідницькі.
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Таблиця 2
Структура навчальної дисципліни «Професійна педагогіка» для денної форми
навчання
Лек- Практ. Сам.
ції
занят.
роб.
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи професійної педагогіки
Тема 1. Професійна педагогіка як наука та
9
2
–
7
навчальна дисципліна
Тема 2. Професійна (професійно-технічна)
12
2
2
7
освіта в Україні
Тема 3. Вища освіта в Україні
12
2
2
7
Тема 4. Професійна підготовка фахівців за
12
2
2
7
дуальною формою здобуття освіти в
Україні
Тема 5. Теорія та методика розроблення
14
2
2
9
професійних стандартів
Тема 6. Теорія та методика розроблення
16
2
4
9
стандартів
професійної
(професійнотехнічної) та вищої освіти на основі
компетентнісного підходу
Разом за модулем 1
75
12
12
46
Змістовий модуль 2. Практичні основи професійної педагогіки
Тема 7. Навчально-виробничий процес в
12
2
2
8
закладах
професійної
(професійнотехнічної) освіти
Тема 8. Науково-методичне забезпечення
24
4
6
12
освітнього процесу в закладах вищої
освіти
Тема 9. Форми організації освітнього
26
2
10
12
процесу в закладах вищої освіти
Тема 10. Методи навчання здобувачів
13
2
2
8
професійної (професійно-технічної) та
вищої освіти
Разом за модулем 2
75
10
20
40
150
22
32
86
Всього годин:
Назви змістових модулів і тем

Усього

Консультації
–
1
1
1

1
1

5
–

2

2
1

5
10

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
Підготувати і представити презентації, розроблені за планами практичних занять 116.
6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ
(ІНДЗ): є
Скласти глосарій основних понять з навчальної дисципліни «Професійна
педагогіка» за алфавітом: професійна педагогіка, професійна підготовка, професійне
навчання, професійне виховання, професійний розвиток, здобувач освіти, види здобуття
6

освіти, формальна освіта, неформальна освіта, інформальна освіта (самоосвіта), форми
здобуття освіти, інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева),
індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на робочому
місці (на виробництві)), дуальна форма, мета, завдання, зміст професійної (професійнотехнічної) освіти, система професійної (професійно-технічної) освіти, заклад професійної
(професійно-технічної) освіти, учень закладу професійної (професійно-технічної) освіти,
слухач закладу професійної (професійно-технічної) освіти, види професійної підготовки,
допрофесійна підготовка, первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення
кваліфікації, професійно-технічне навчання, рівень освіти, рівні професійної (професійнотехнічної) освіти, професія, вид професійної діяльності, вид трудової діяльності, трудова
функція, трудова дія, професійна назва роботи, стандарт, професійний стандарт, одиниця
професійного стандарту, освітній стандарт, стандарт професійної (професійно-технічної)
освіти з конкретної професії, компетентність, професійні компетентності, загальні
компетентності, кваліфікація, кваліфікація повна, кваліфікація часткова, професійна
кваліфікація, освітня кваліфікація, кваліфікаційний рівень, кваліфікований робітник,
результати навчання, знання, уміння, навички, комунікація, автономність і
відповідальність,
розробники
професійних
стандартів,
суб’єкти
перевірки,
функціональний аналіз, компетентнісний підхід, здобувач вищої освіти, стандарт вищої
освіти, стандарт освітньої діяльності, галузь знань, спеціальність, освітня програма,
кваліфікаційна характеристика, навчальний план, програма навчальної дисципліни,
освітній процес, форма організації освітнього процесу, навчальне заняття, лекція,
семінарське заняття, практичне заняття, лабораторне заняття, індивідуальне заняття,
консультація, самостійна робота, реферат, індивідуальне навчально-дослідне завдання,
курсова робота, випускна кваліфікаційна робота, практика, методи навчання, засоби
навчання, поточний контроль, підсумковий контроль, модульний контроль, залік, екзамен,
атестація.
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Таблиця 3
Розподіл балів та критерії оцінювання з навчальної дисципліни «Професійна
педагогіка» для денної форми навчання
Поточний контроль
(мах = 40 балів)

Модуль 1
Змістовий модуль 1
Т2
2

Т3
2

Т4
2

Т5
2

Т6
4

Т7
2

Змістовий
модуль 2
Т8
Т9
Т10
6
10
2

Модуль 2
ІНДЗ
8

Модульний
контроль
(мах = 60
балів)
Модуль 3
МКР
1
30

МКР
2
30

Загальна
кількість
балів

100

7

Шкала оцінювання
Таблиця 4
Оцінка в балах
за всі види навчальної
діяльності

Оцінка
для екзамену

90 – 100
82 – 89

Відмінно
Дуже добре

75 - 81

Добре

67 -74
60 - 66

Задовільно
Достатньо

1 – 59

Незадовільно

для заліку

Зараховано

Незараховано (з
можливістю повторного
складання)
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9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ
Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік
Перелік питань до заліку
1. Об’єкт і предмет професійної педагогіки.
2. Мета і завдання професійної педагогіки.
3. Основні категорії професійної педагогіки.
4. Сутність, мета, завдання, зміст професійної (професійно-технічної) освіти
5. Система та типи закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
6. Види професійної підготовки фахівців.
7. Рівні професійної (професійно-технічної) освіти.
8. Ступені професійної (професійно-технічної) освіти.
9. Сутність, мета, завдання вищої освіти в Україні.
10. Типи закладів вищої освіти.
11. Рівні та кваліфікації вищої освіти.
12. Ступені вищої освіти.
13. Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова, освітньо-творча) програма.
14. Види здобуття освіти в Україні.
15. Форми здобуття освіти в Україні.
16. Стратегічне бачення дуальної форми здобуття освіти в Україні.
17. Засади формування типових моделей дуальної форми здобуття освіти
18. Функції закладу освіти в професійній підготовці фахівців за дуальною формою.
19. Функції роботодавця в професійній підготовці фахівців за дуальною формою.
20. Обов’язки та відповідальність здобувачів освіти за дуальною формою.
21. Очікувані результати реалізації дуальної форми освіти для закладів освіти,
здобувачів освіти та роботодавців.
22. Сутність і цільове призначення професійних стандартів.
23. Принципи розроблення професійних стандартів.
24. Структура та зміст професійних стандартів.
25. Етапи розроблення та затвердження професійних стандартів.
26. Методика розроблення професійних стандартів.
27. Приклади затверджених професійних стандартів.
28. Сутність стандартів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти на
основі компетентнісного підходу.
29. Мета розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) та вищої
освіти на основі компетентнісного підходу.
30. Принципи розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) та вищої
освіти на основі компетентнісного підходу.
31. Структура та зміст стандартів професійної (професійно-технічної) та вищої
освіти.
32. Етапи розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) та вищої
освіти.
33. Приклади затверджених стандартів професійної (професійно-технічної) та
вищої освіти.
34. Сутність і принципи навчально-виробничого процесу в ЗП(ПТ)О.
35. Планування навчально-виробничого процесу в ЗП(ПТ)О.
36. Організація навчально-виробничого процесу в ЗП(ПТ)О.
37. Контроль за навчально-виробничим процесом в ЗП(ПТ)О.
38. Сутність і мета розроблення навчального плану.
39. Структура навчального плану.
40. Структура навчального плану освітнього ступеня «Бакалавр».
41. Структура навчального плану освітнього ступеня «Магістр».
42. Порядок формування навчального плану.
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43. Вимоги до кадрового забезпечення навчального плану.
44. Навчально-методичні комплекси дисциплін: сутність і структура .
45. Сутність і структура програми навчальної дисципліни.
46. Зміст програми навчальної дисципліни.
47. Вимоги до розроблення програми навчальної дисципліни.
48. Приклади розроблених програм навчальних дисциплін.
49. Форми організації освітнього процесу в закладах вищої освіти.
50. Лекція: види, мета, завдання, структура, вимоги до проведення.
51. Семінарське заняття: види, мета, завдання, структура, вимоги до проведення.
52. Практичне заняття: мета, завдання, структура, вимоги до проведення.
53. Лабораторне заняття: мета, завдання, структура, вимоги до проведення.
54. Індивідуальне заняття: мета, завдання, структура, вимоги до проведення.
55. Консультація: мета, завдання, структура, вимоги до проведення.
56. Види самостійної роботи здобувачів вищої освіти.
57. Види, мета, завдання, зміст практики.
58. Бази практики.
59. Програми практики: структура, зміст, вимоги до розроблення.
60. Організація та керівництво практикою.
61. Підведення підсумків практики.
62. Матеріальне забезпечення практики.
63. Сутність і класифікації методів навчання за різними критеріями.
64. Класифікація методів навчання за джерелами передачі й характером сприйняття
інформації.
65. Класифікація методів навчання за характером пізнавальної діяльності.
66. Умови оптимального вибору та ефективного застосування методів навчання.
67. Сутність та види контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти.
68. Організація поточного контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти.
69. Організація підсумкового контролю результатів навчання здобувачів вищої
освіти.
70. Атестація здобувачів вищої освіти.
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