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ВСТУП 

 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Методологічні засади 

професійної освіти» відповідно до освітньо-професійної програми та 

навчального плану підготовки здобувачів бакалаврського рівня вищої 

освіти напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта (спеціальності 015.17 

«Професійна освіта) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи та методи 

наукової організації професійної освіти  

Міждисциплінарні зв’язки: «Філософія», «Основи економічної 

теорії», «Психологія», «Психологія праці» та ін. 

 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Загальні принципи та методи професійної освіти. 

2. Методологія науково-методичної роботи у професійній освіті. 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Методологічні засади 

професійної освіти» є формування у студентів здатності до наукового 

розуміння принципів і методів організації професійної освіти. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни ««Методологічні 

засади професійної освіти» є  

– формування у студентів уявлень про загальні наукові принципи та 

методи організації професійної освіти учнівської молоді;  

– набуття студентами практичного досвіду із застосування загальних 

наукових принципів і методів організації професійної освіти; 

– ознайомлення студентів з принципами та методами організації 

науково-методичної роботи в системі професійної освіти; 

– залучення студентів до творчої педагогічної діяльності на наукових 

засадах, формування в них мотивації до педагогічної діяльності; 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 

повинен: 

знати: 

– основні принципи та методи організації професійної освіти учнівської 

молоді; 

– структуру організації системи професійної освіти в Україні; 

– основи управління навчально-виховним та навчально-виробничим 

процесами у закладах професійної освіти; 

– особливості та функції суб’єктів професійної освіти; 

– методологічні основи науково-методичної роботи в системі 

професійної освіти; 
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– принципи, логіку та методи організації й здійснення педагогічних 

досліджень у системі професійної освіти; 

уміти: 
– орієнтуватися у філософських, психологічних і педагогічних основах 

професійної педагогіки; 

– орієнтуватися у системі професійної освіти України та інших країн; 

– керуватися в практичній роботі законодавчими та нормативними 

документи про професійну освіту; 

– виконувати професійні функції та завдання майстра виробничого 

навчання і викладача дисциплін професійно-теоретичних дисциплін; 

– здійснювати науково-методичну роботу майстра виробничого 

навчання і викладача дисциплін професійно-теоретичних дисциплін; 

– застосовувати методи проведення педагогічних досліджень, 

оформлювати та аналізувати отримані результати; 

– складати рекомендації щодо удосконалення навчально-виховного 

процесу в закладах професійної освіти. 

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 54 години 

(16 л.+12 пр.+26 срс) / 1,5 кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

ЗМ 1. Загальні принципи та методи професійної освіти 

 

Тема 1. Вступ до методології професійної освіти Ж 

1.1. Поняття про методологію і методологію освіти 

1.2. Філософсько-психологічні основи методології професійної 

педагогіки 

1.3. Загальні принципи та методи професійної педагогіки И 1 

1.4. Методологія діяльності сучасного інженера-педагога (професійної 

освіти С) 

 

Тема 2. Сучасна система професійної освіти України. И 4 

1. Система освіти в Україні К 3. 

2. Система професійно-технічної освіти України. К 3 

3. Загальна характеристика професійно-технічної освіти України. И 4 

4. Євроінтеграція системи освіти України К 3 

 

Тема 3. Управління навчально-виховним та навчально-

виробничим процесами у закладах професійної освіти И 6 

1. Законодавчі та нормативні документи про професійну освіту. ? 

2. Органи управління професійною освітою. К 3 

3. Керівництво закладами професійно-технічної освіти. 

4. Управління організацією діяльності закладів ПТО. Внутрішньо 

училищний контроль. 

 

Тема 4. Суб’єкти системи професійної освіти К 6 

1. Учень як суб’єкт педагогічної системи. Професіографічний підхід до 

формування особистості учня професійного навчального закладу 6.1. 

2. Педагог як суб’єкт педагогічного процесу 6.2. 

3. Структура педагогічної діяльності 6.3. 

4. Вимоги до інженера-педагога, зміст його теоретичної та практичної 

підготовки 6.5. 

5. Зміст педагогічної діяльності майстра виробничого навчання, 

викладача дисциплін професійно-теоретичної підготовки. И 5.2. 

6. Основи педагогічної майстерності інженерно-педагогічного 

працівника. И 5.3. 

 

ЗМ 2. Методологія науково-методичної роботи у професійній освіті 

 

Тема 5. Методологія методичної роботи у професійних навчальних 

закладах И 7 

1. Базові поняття методології методичної роботи. Основні принципи та 

завдання. И 7.1,2 

2. Організації методичної роботи у професійній освіті (технологія 
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здійснення) И 7.4 

3. Методична робота викладача (керівництво та організація) И 7.3. 

4. Підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників та їхня 

атестація. И 7.5. 

 

Тема 6. Методологічні основи педагогічних досліджень З 1 
1. Методологія педагогіки в структурі педагогічної науки 

2. Сучасна концепція професійної освіти та предмет дослідження 

3. Методологічні принципи педагогічного дослідження 

4. Основні методологічні проблеми сучасної професійної освіти 

 

Тема 7. Логіка педагогічного дослідження та його організація З 2 
1. Вихідні основи побудови логіки та організації дослідження 

2. Логічна структура дослідження 

3. Категорія педагогічної практики в структурі дослідження 

 

Тема 8. Методи дидактичного дослідження З 3 
1. Основи вчення про методи дослідження 

2. Форми логічного мислення у науковому дослідженні 

3. Методи емпіричного дослідження 

4. Методи теоретичного дослідження 
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3. Рекомендована література 

 

Основна література: 
Базова 

1. Васильев И.Б. Теоретико-методологические основы 

профессиональной педагогики: дидактический аспект : монография / 

И.Б. Васильев. — Алматы : АГТУ; Харьков, 2011. — 67 с. 

2. Грезнева О.Ю. Научные школы (педагогический аспект) / 

О.Ю. Грезнева. – М., 2003. – 69 с.  

3. Жигірь В.І. Професійна педагогіка : навч. посіб. / В.І. Жигірь, 

О.А. Чернєга. – К. : Кондор, 2010. – 264 с.  

4. Жигірь В.І. Методологічні засади професійної освіти : навч. посіб. / 

В.І. Жигірь. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 143 с. 

5. Коваленко О.Е. Методологічні засади професійної освіти : 

[навчальний посібник для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей] 

/ О.Е. Коваленко, Н.О. Брюханова, І.С. Посохова, Л.В. Штефан, 

С.А. Лисенко. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Х.  : УІПА, 2010. – 191 с.  

6. Коваленко О.Е. Теоретичні засади професійної педагогічної 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів в контексті приєднання України до 

Болонського процесу / О.Е.Коваленко, Н.О. Брюханова, О.О.Мельниченко : 

монографія. – Х. : УІПА, 2007. – 162 с.  

7. Королев Ф.Ф. Общие основы педагогики / Ф.Ф. Королев; ред. 

Ф.Ф. Королев, В.Е. Гурман. – М., 2016. – 392 с.  

8. Краевский В.В. Методология педагогики : новый этап : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. – 

М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 400 с. 

9. Новиков А.М. Методология / А.М. Новиков. Д.А. Новиков. – М.: 

СИНТЕГ. – 668 с.  

10. Новиков А.М. Основания педагогики : пособие для авторов 

учебников и преподавателей / А.М. Новиков.. – М. : Издательство «Эгвес», 

2010. – 208 с.  

11. Новиков А.М. Методология образования. – М.: Эгвес, 2002. – 320 с. 

 

Додаткова література: 

1. Анісімов М.В. Теоретико-методологічні основи прогнозування 

моделей у професійно-технічних навчальних закладах : монографія / М.В. 

Анісімов. – Київ – Кіровоград : Поліум, 2011. – 464 с. 

2. Батышев, С.Я. Педагогика сотрудничества в профтехучилище / 

С.Я. Батышев. – М. : Педагогический поиск, 2010. – 201 с. 

3. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований : учеб. пособие для вузов / Н.М. Борытко, А.В. Моложавенко, 

И.А. Соловцова; под ред. Н.М. Борытко.— М. : Академия, 2008 .— 320 с. 

4. Веселов А.Н. Профессионально-техническое образование в СССР : 

Очерки по истории сред. и низшего профтехобразования.— М. : Профтехиздат, 

1961. — 435 с. 
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5. Гершунский Б.С. Образование как религия третьего тысячелетия: 

гармония знания и веры / Б.С. Гершунский. – М. : Педагогическое общество 

России, 2011. – 198 с. 

6. Общая и профессиональная педагогика : учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по специальности «Профессиональное обучение» : 

В 2-х кн. / Под ред. В.Д. Симоненко, М.В. Ретивых. – Брянск : Изд-во 

Брянского государственного университета, 2003. – Кн.1. – 174 с. 

7. Профессиональная педагогика : учеб. для студ., обучающихся по пед. 

спец. и напр. / Под. общ. ред. С.Я. Батышева. – М. : Профессиональное 

образование, 1999. – 904 с. 

8. Профтехосвіта України : ХХ століття : Енциклопедичне видання / За 

ред. Ничкало Н.Г. – К. : АртЕк, 2004. – 876 с. 

9. Краевский В.В. Методология педагогики : новый этап : учеб. 

пособие для вузов / В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. – М. : Академия, 2006. – 

395 с. 

10. Краевский, В.В. Модернизация образования: проблемы и 

перспективы / В.В. Краевский. – Оренбург : изд-во ОГПУ, 2010. – 314 с. 

11. Краевский, В.В. Проблемы научного обоснования обучения / В.В. 

Краевский. – М. : Академия, 2007. – 324 с. 

12. Мищенко А.И. Теоретико-методологические основы формирования 

содержания педагогического образования / А.И. Мищенко, Л.И. Мищенко, 

Е.Н. Шиянов; МГПУ им. В.И. Ленина, КГПИ .— М., 1991. – 291 с. 

13. Ходусов, А.Н. Методологическая культура учителя и условия ее 

формирования в системе современного педагогического образования.— М. : 

Изд-во КГПУ, 1997 .— 357 с. 

 
Інформаційні ресурси 

1. http://pedagogics.at.ua/load/metodologichni_zasadi_profesijnoji_osviti/8  

2. https://proftekhosvita.org.ua/uk/establishment/detail/instytut-pto/ 

3. http://www.university.kherson.ua/About/AcademicCouncil/Specvchenara  

4. http://pidruchniki.ws/12461220/pedagogika/osvita_suchasniy_ukrayini  

5. http://naps.gov.ua/ua/structure/departments/professional/ 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Формою підсумкового контролю є залік 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

 

Основними засобами діагностики результатів навчання є: 

поточний контроль: допуск до практичної роботи, усне та письмове 

опитування за матеріалами лекцій; 

модульний контроль: програмований контроль знань або модульна 

контрольна робота; 

індивідуальне науково-дослідне завдання: написання реферату на одну з 

http://pedagogics.at.ua/load/metodologichni_zasadi_profesijnoji_osviti/8
https://proftekhosvita.org.ua/uk/establishment/detail/instytut-pto/
http://www.university.kherson.ua/About/AcademicCouncil/Specvchenara
http://pidruchniki.ws/12461220/pedagogika/osvita_suchasniy_ukrayini
http://naps.gov.ua/ua/structure/departments/professional/
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тем. 

 

 


