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АНОТАЦІЯ  

 

Кьоберлайн-Керлер Р. Ю. Формування проєктувальної компетентності 

у майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного 

підходу. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.   

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). - Українська 

інженерно-педагогічна академія, Харків, 2022.    

Дисертацію присвячено проблемі формування проєктувальної 

компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін (педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти) на засадах 

міждисциплінарного підходу в процесі їх підготовки в закладах вищої освіти.  

На підставі аналізу нормативних документів, що регламентують  

процес підготовки майбутніх викладачів технічних дисциплін в закладах 

вищої освіти та майбутніх кваліфікованих робітників в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти) визначено компетентнісний підхід, як 

найбільш поширений на даний час для організації освітнього процесу. 

На підставі аналізу наукових джерел встановлено, що якість організації 

освітнього процесу в системі професійно (професійно-технічної) освіти 

залежить від кваліфікації та професіоналізму викладацьких кадрів, у яких (в 

процесі підготовки у закладах вищої освіти) повинен бути сформований 

повний спектр професійних компетентностей необхідних для подальшого 

ефективного здійснення професійно-педагогічно діяльності.  

На основі вивчення нормативних документів з питань професійної 

підготовки майбутніх викладачів технічних дисциплін, наукових праць 

вчених з цієї проблеми підтверджено, що серед переліку професійних 

компетентностей, які повинні бути сформовані у зазначених фахівців, є 

проєктувальна компетентність, що забезпечує здатність майбутнього фахівця 

виконувати професійні функції, пов’язані з проєктуванням освітнього 

процесу.  
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На підставі аналізу наукової літератури визначено поняття 

проєктувальної компетентності, як інтегрованого результату освітньої 

підготовки фахівця, та конкретизовано його до викладача технічних 

дисциплін. Розглянуто та охарактеризовано структуру проєктувальної 

діяльності викладача технічних дисциплін, яка складається з мотиваційного, 

когнітивного, операційного та рефлексивного компонентів.  

На підставі аналізу проєктувальної діяльності викладача технічних 

дисциплін визначені види дидактичних проєктів, які можуть ним 

виконуватися: проєкт підготовки кваліфікованих робітників, проєкт з 

дисципліни, проєкт навчального модуля,  інтегрований-тематичний проєкт, 

проєкт з теми або уроку.  

Встановлено, що інтегрований результат освітньої підготовки 

викладача технічних дисциплін можливо отримати завдяки застосуванню 

міждисциплінарного підходу в освітньому процесі, який створює умови для 

реалізації зв’язків між різними науками, цілісного та комплексного 

застосування отриманих знань та вмінь на практиці, у діяльності та житті 

людини.  

Здійснено аналіз стану розробленості питання застосування 

міждисциплінарного підходу, як такого, що сприяє формуванню 

компетентностей і забезпечує інтегрований результат освітньої підготовки 

фахівців, в педагогічній науці і практиці. Виявлено, що реалізація  

міждисциплінарного підходу в процесі формування компетентностей 

забезпечується завдяки встановленню міждисциплінарних зв’язків між 

навчальними дисциплінами, розробці відповідних завдань та педагогічних 

умов, вибору певного формату навчання. 

Проведено аналіз підготовки майбутніх викладачів технічних 

дисциплін в Українській інженерно-педагогічній академії на предмет 

вивчення питання формування у них проєктувальної компетентності та 

застосування при цьому міждисциплінарного підходу, який показав, що зміст 
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навчання та завдання, які виконуються здобувачами освіти не дозволяють 

сформувати у них вміння виконувати всі види проєктувальної діяльності, а 

питанню  міждисциплінарного підходу в процесі формування у зазначених 

фахівців проєктувальної компетентності приділено недостатньо уваги.  

Для вирішення цієї проблеми проведено теоретичне обґрунтування та  

розроблення методики формування проєктувальної компетентності у 

майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного 

підходу. 

Наукова новизна дослідження
 
полягає в тому, що: 

- вперше обґрунтовано та розроблено методику формування 

проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін, 

яка побудована на засадах міждисциплінарного підходу та  відмінною рисою 

якої є формування системи проєктувальної діяльності викладача технічних 

дисциплін;  

- вперше обґрунтовано та розроблено модель методики формування 

проєктувальної компетентності майбутніх викладачів технічних дисциплін  

на засадах міждисциплінарного підходу, що складається з цільового (при 

проєктуванні якого враховано сучасний стан організації професійної освіти в 

Україні та необхідність його постійної адаптації під мінливі умови 

сьогодення), методологічного (при проєктуванні якого враховано 

обов’язковий компетентнісний та додатковий міждисциплінарний підходи, 

які забезпечують системне формування проєктувальної компетентності), 

змістовного (при проєктуванні якого враховано міждисциплінарні зв’язки 

між технічними дисциплінами інженерної складової, методикою 

професійного навчання та професійною педагогікою), організаційно-

діяльнісного (який дозволяє системно реалізувати організаційну підсистему 

проєктувальної діяльності викладача технічних дисциплін) та діагностичного 

компонентів (який дозволяє визначити рівень сформованості проєктувальної 
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компетентності  майбутніх викладачів технічних дисциплін); 

- вперше введено поняття рангу проєктувальної компетентності, яка 

визначається з огляду на складність проєктних завдань, що виконуються 

здобувачами освіти (виконання частин майбутніх дидактичних проєктів, 

різних видів дидактичних проєктів за наданим готовим алгоритмом 

діяльності, проєктування алгоритмів діяльності викладача технічних 

дисциплін зі створення дидактичних проєктів різних організаційних форм 

навчання з використанням новітніх технологій навчання та розробка таких 

дидактичних проєктів); 

уточнено:  

- поняття проєктувальної компетентності шляхом конкретизації його до 

викладача технічних дисциплін, що представляє собою інтегрований 

результат його освітньої підготовки, відображає сформованість відповідних 

знань, умінь та професійно-важливих якостей та забезпечує його здатність до 

проєктування освітнього процесу шляхом розробки відповідних дидактичних 

проєктів; 

- зміст критеріїв через конкретизацію показників сформованості 

проєктувальної компетентності 1,2,3 рангу: мотиваційного (мотивація до 

навчання), когнітивного (засвоєння навчального матеріалу), діяльнісного, 

який відображає операційний та рефлексивний компоненти структури 

проєктувальної діяльності викладача технічних дисциплін (виконання 

проєктних завдань різних рівнів складності та перевірка якості їх виконання); 

набуло подальшого розвитку:  

- поняття міждисциплінарного підходу в контексті формування 

проєктувальної компетентності майбутніх викладачів технічних дисциплін, 

розвиток полягає у визначенні процесу формування вмінь у здобувачів освіти 

встановлювати міждисциплінарні зв’язки між змістом технічних дисциплін, 

що регламентовані стандартами професійної освіти з конкретної професії, в 
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рамках виконання дидактичних проєктів (шляхом розробки зведено-

тематичного плану, графічного зображення тематичних планів навчальних 

предметів, використання відповідного програмного засобу, побудови 

структурно-логічних схем з міждисциплінарними зв’язками);  

- засоби формування проєктувальної компетентності, розвиток полягає 

у розробці проєктних завдань різних рівнів складності, що поступово 

ускладнюються від завдань першого рівня складності до третього, та 

змінюють характер діяльності здобувача освіти – від такого, що корегується 

та направляється викладачем, виконується з його частковою 

консультативною допомогою, до такого, що виконується самостійно 

здобувачем освіти.  

Практичне значення дослідження полягає у впровадженні методики 

формування проєктувальної компетентності майбутніх викладачів технічних 

дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу в професійну підготовку 

фахівців за спеціальністю 015 «Професійна освіта» (за спеціалізаціями), 

оновленні змісту дисципліни «Методика професійного навчання», розробці 

проєктних завдань різних рівнів складності.    

Основні результати дослідження впроваджено в процес підготовки 

фахівців за спеціальністю 015 «Професійна освіта» (за спеціалізаціями) 

Української інженерно-педагогічної академії, Глухівського національного 

педагогічного університету ім. Олександра Довженка, в освітній процес 

кафедри комп’ютерних технологій Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Теоретичні положення та практичні результати дослідження можуть 

бути використані в процесі підготовки педагогічних та інженерно-

педагогічних кадрів в закладах вищої освіти.  

Ключові слова: проєктувальна компетентність, викладач технічних 

дисциплін, міждисциплінарний підхід, компетентнісний підхід, професійна 

підготовка, професійно-педагогічна діяльність, професійна освіта.  
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SUMMARY 

 

Koeberlein-Kerler R.J. Formation of design competence in future teachers of 

technical disciplines on the basis of interdisciplinary approach. - Qualifying 

scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of 

philosophy on a specialty 015 Professional education (by specialization). - 

Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Kharkiv, 2022. 

The dissertation is devoted to the problem of formation of design 

competence in future teachers of technical disciplines (pedagogical workers of 

vocational (vocational) education institutions) on the basis of interdisciplinary 

approach in the process of their preparation in higher education institutions. 

Based on the analysis of normative documents regulating the process of 

training future teachers of technical disciplines in higher education institutions and 

future skilled workers in vocational (technical) education institutions, the 

competency approach is identified as the most common for the organization of the 

educational process. 

Based on the analysis of scientific sources, it is established that the quality 

of the educational process in the system of vocational (technical) education 

depends on the qualifications and professionalism of teachers, in which (in the 

process of training in higher education) should be formed a full range of 

professional competencies effective implementation of professional and 

pedagogical activities. 

Based on the study of normative documents on professional training of 

future teachers of technical disciplines, scientific works of scientists on this issue, 

it is confirmed that among the list of professional competencies that should be 

formed in these specialists is design competence related to the design of the 

educational process. 

Based on the analysis of the scientific literature, the concept of design 

competence as an integrated result of educational training is defined, and it is 
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specified to the teacher of technical disciplines. The structure of design activity of 

a teacher of technical disciplines, which consists of motivational, cognitive, 

operational and reflexive components, is considered and characterized. 

Based on the analysis of the design activities of the teacher of technical 

disciplines identified types of didactic projects that can be performed by them: a 

project of training skilled workers, a project on the discipline, a training module 

project, an integrated thematic project, a project on a topic or lesson. 

It is established that the integrated result of educational training of a teacher 

of technical disciplines can be obtained through the application of interdisciplinary 

approach in the educational process, which creates conditions for the 

implementation of links between different sciences, holistic and comprehensive 

application of knowledge and skills in practice, activities and life. 

An analysis of the state of development of the interdisciplinary approach as 

one that promotes the formation of competencies and provides an integrated result 

of educational training in pedagogical science and practice. It is revealed that the 

implementation of the interdisciplinary approach in the process of competence 

formation is ensured by establishing interdisciplinary links between disciplines, 

developing appropriate tasks and pedagogical conditions, choosing a certain format 

of education. 

An analysis of the training of future teachers of technical disciplines at the 

Ukrainian Academy of Engineering and Pedagogy to study the formation of their 

design competence and the application of interdisciplinary approach, which 

showed that the content of training and tasks performed by students do not allow 

them to develop skills types of design activities, and the issue of interdisciplinary 

approach in the process of formation of these specialists design competence is 

given insufficient attention. 

To solve this problem, a theoretical justification and development of 

methods for the formation of design competence in future teachers of technical 

disciplines on the basis of an interdisciplinary approach. 

The scientific novelty of the study is that: 
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- for the first time, a methodology for the formation of design competence in 

future teachers of technical disciplines was substantiated and developed, which is 

built on the principles of an interdisciplinary approach and whose distinguishing 

feature is the formation of a system of project activities of a teacher of technical 

disciplines; 

- for the first time, a model of the methodology for the formation of design 

competence of future teachers of technical disciplines was substantiated and 

developed on the basis of an interdisciplinary approach, consisting of a target (the 

design of which took into account the current state of the organization of 

professional education in Ukraine and the need for its constant adaptation to the 

changing conditions of today), methodological (the design of which mandatory 

competence and additional interdisciplinary approaches are taken into account, 

which ensure the systematic formation of design competence), content (the design 

of which takes into account the interdisciplinary connections between the technical 

disciplines of the engineering component, professional training methods and 

professional pedagogy), organizational and activity (which allows to 

systematically implement the organizational subsystem of the project activity of 

the teacher of technical disciplines) and the diagnostic component (which allows 

you to determine the level of formation of the project competence of future lectures 

of any technical discipline); 

- the concept of the rank of design competence was introduced for the first 

time, which is determined taking into account the complexity of project tasks 

performed by students (implementation of parts of future didactic projects, 

different types of didactic projects according to the ready algorithm) forms of 

learning using the latest learning technologies and the development of such 

didactic projects); 

specified: 

- the concept of design competence by specifying it to the teacher of 

technical disciplines, which is an integrated result of his educational training, 

reflects the formation of relevant knowledge, skills and professionally important 
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qualities and provides his ability to design educational process by developing 

appropriate didactic projects; 

- the content of the criteria through the specification of indicators of the 

formation of project competence of the 1st, 2nd, 3rd rank: motivational 

(motivation to study), cognitive (assimilation of educational material), activity, 

which reflects the operational and reflective components of the structure of the 

project activity of a teacher of technical disciplines (execution of project tasks of 

various levels of complexity and checking the quality of their implementation); 

has been further developed: 

- the concept of interdisciplinary approach in the context of the formation of 

design competence of future teachers of technical disciplines, development is to 

determine the process of developing skills in students to establish interdisciplinary 

links between the content of technical disciplines regulated by standards of 

professional education development of a consolidated thematic plan, graphic 

representation of thematic plans of subjects, use of appropriate software, 

construction of structural and logical schemes with interdisciplinary links); 

- means of forming design competence, development is to develop project 

tasks of different levels of complexity, which gradually become more complicated 

from tasks of the first level of complexity to the third, and change the nature of the 

learner - from one adjusted and directed by the teacher. to one that is performed 

independently by the student. 

The practical significance of the research lies in the implementation of the 

methodology for the formation of project competence of future teachers of 

technical disciplines on the basis of an interdisciplinary approach in the 

professional training of specialists in the specialty 015 "Professional education" 

(by specialization), updating the content of the discipline "Professional training 

methodology", developing project tasks of various levels of complexity. 

The main results of the research were implemented in the process of training 

specialists in the specialty 015 "Professional education" (by specializations) of the 

Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy, Hlukhiv National Pedagogical 
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University named after Oleksandr Dovzhenka, in the educational process of the 

Department of Computer Technologies of Ternopil National Pedagogical 

University named after Volodymyr Hnatyuk. 

Theoretical provisions and practical results of the study can be used in the 

process of training pedagogical and engineering-pedagogical staff in higher 

education institutions. 

Key words: design competence, teacher of technical disciplines, 

interdisciplinary approach, competence approach, professional training, 

professional-pedagogical activity, professional education. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Основною метою системи вищої 

освіти України на сьогодні є формування повного спектру професійних 

компетентностей необхідних молодому фахівцю для ефективної реалізації в 

професійній сфері (зокрема педагогічній), які виступають вагомою 

складовою загальної успішності і повної самореалізації людини в житті. Це 

потребує побудови освітнього процесу підготовки майбутніх педагогічних 

працівників  на основі компетентнісного підходу.  

Система професійної (професійно-технічної) освіти тісно пов’язана з 

інженерно-педагогічними кадрами, які повинні бути обізнаними в питаннях 

реформування системи освіти, нових форм організації навчання, добре 

володіти предметом викладання та вміти проєктувати освітній процес.  

Інженерно-педагогічні кадри, з огляду на обв’язки, які вони виконують 

в системі  професійної (професійно-технічної) освіти, можуть обіймати різні 

педагогічні посади, зокрема викладача технічних дисциплін, специфіка 

діяльності якого пов’язана з викладанням технічних дисциплін предметом 

вивчення яких є техніка та технологічні процеси.   

Проєктування освітнього процесу, розроблення різноманітних 

дидактичних проєктів – це обов’язковий етап професійно-педагогічної 

діяльності викладача технічних дисциплін, який передує його взаємодії зі 

здобувачами освіти. Практика переконує, що забезпечує здатність 

майбутнього фахівця виконувати професійні функції, пов’язані з 

проєктуванням освітнього процесу - проєктувальна компетентність, яка 

включає здатності аналізувати соціальне замовлення на підготовку 

конкретних фахівців, формулювати мету їхньої підготовки, конструювати 

зміст навчання, аналізувати умови, відбирати і розробляти методики й 

технології організації навчально-виховного процесу, а також - володіння 

такими якостями, як то: аналітичність, логічність, критичність мислення, 

розвинена уява та передбачення результатів. 
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Проєктувальна компетентність викладача технічних дисциплін 

розглядається як сукупність знань, умінь і якостей особистості, необхідних 

для підготовки та впровадження в освітній процес педагогічних та 

дидактичних проєктів, що підвищують якість освіти тих, хто навчається.  

Проєктувальна компетентність не є природним новоутворенням, яке 

виникає саме по собі в процесі становлення педагога, її необхідно спеціально 

формувати. Виступаючи частиною професійної компетентності педагога, 

проєктувальна компетентність може бути успішно сформована в умовах 

освітнього процесу вищої школи. В цьому випадку вона буде представляти 

собою інтегрований результат освітньої підготовки інженера-педагога 

(майбутнього викладача технічних дисциплін), що відображає сформованість 

відповідних знань, умінь і професійно важливих якостей та забезпечує його 

здатність здійснювати проєктувальну діяльність. 

Інтегрований результат освітньої підготовки інженера-педагога 

(майбутнього викладача технічних дисциплін) можливо отримати завдяки 

застосуванню міждисциплінарного підходу в освітньому процесі, який 

сприяє встановленню зв’язків між різними науками, цілісному та 

комплексному застосуванню отриманих знань та вмінь на практиці, у 

діяльності та житті людини.  

Характерні ознаки педагогічної освіти ХХІ століття знаходять своє 

відображення в системі професійної освіти, до роботи в якій готується 

інженер-педагог. Навчання в системі професійної освіти відбувається на 

підставі стандартів, розроблених на основі компетентнісного підходу, кожен 

з яких передбачає формування низки компетентностей у майбутніх 

кваліфікованих робітників певної професії завдяки інтеграції знань та вмінь з 

різних навчальних дисциплін. Саме інтеграція знань та вмінь, тобто 

встановлення відповідних міждисциплінарних зв’язків, свідчить про перехід 

від предметного до міждисциплінарного навчання. Тобто майбутній викладач 

технічних дисциплін повинен вміти професійно та чітко встановлювати 
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змістовні зв’язки поміж навчальними дисциплінами та з їх урахуванням 

проєктувати освітній процес.  

Специфіка міждисциплінарного підходу простежується і у підготовці 

інженерно-педагогічних кадрів (майбутніх викладачів технічних дисциплін), 

а саме наявності у структурі освітньої програми двох взаємопов’язаних 

напрямів підготовки: педагогічного та технічного, та поєднанні знань з 

технічних та педагогічних дисциплін при виконанні завдань проєктувального 

характеру.  

Проблеми формування компетентності майбутніх фахівців є предметом 

вивчення науковців В. Береки, Н. Бідюк, О. Гомонюк, С. Гончаренка, А. 

Грітченка, Р. Гуревича, Г. Дутки, І. Зимньої, Л. Комісарової, Н. Кузьміної, А. 

Маркової, О. Рогульської, М. Скварок, Л. Сушенцевої, Ю. Татура та ін. 

Формуванню компетентності у майбутніх інженерів-педагогів (майбутніх 

викладачів технічних дисциплін) присвячені дослідження В. Байденка, І. 

Васильєва, О. Дубасенюк, Е. Зеєра, І. Каньковського, О. Коваленко, О. 

Мельниченка, Р. Рупрехта, З. Сазонової, Л. Соколової, Л. Тархан, О. Щербак  

та ін. 

Особливості формування проєктувальної компетентності у майбутніх 

фахівців висвітлюють у наукових дослідженнях Ю. Бєлова, С. Ігнатенко, С. 

Нечіпор, В. Петрук, А. Щуканова та ін. Формування проєктувальної 

педагогічної компетентності майбутнього педагога в Україні обґрунтовано у 

працях В. Докучаєвої та Н. Брюханової.  

Способи реалізації та наукові положення міждисциплінарного підходу 

до педагогічної підготовки майбутніх фахівців також висвітлено у 

дослідженнях С. Гончаренка, Л. Каменської, В.  Кременя, В. Огнев’юка, С. 

Сисоєвої, В. Стьопіна, Л. Яковенко та ін. 

Застосування міждисциплінарного підходу під час формування 

проєктувальної компетентності у здобувачів педагогічної освіти наведено в 

дослідженнях В. Білик, Н. Брєдневої, Н. Брюханової, Л. Іванової, І. Левіної, 

М. Омарової, Е. Смагіної, Т. Парфьонової та інших.  
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Аналіз наукової літератури з професійної підготовки майбутніх 

педагогічних працівників показав, що проблема формування проєктувальної 

компетентності саме у майбутніх викладачів технічних дисциплін є 

недостатньо дослідженою. Існує ряд суперечностей між:  

- сучасними вимогами суспільства й освітньої системи до професійної 

підготовки майбутніх викладачів технічних дисциплін і недостатньою 

сформованістю в них проєктувальної компетентності;  

- необхідністю створення умов для застосування міждисциплінарного 

підходу до формування проєктувальної компетентності у майбутніх 

викладачів технічних дисциплін і частковою реалізацією їх на практиці; 

- вимогами щодо формування проєктувальної компетентності у 

майбутніх викладачів технічних дисциплін та відсутністю відповідної 

науково обґрунтованої методики.  

Актуальність наукового напряму, необхідність вирішення низки 

теоретичних та практичних проблем, розв’язання зазначених суперечностей 

обумовили вибір теми дисертаційного дослідження: «Формування 

проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів технічних 

дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження є складником науково-дослідної роботи кафедри 

педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-

педагогічної академії «Удосконалення психолого-педагогічної підготовки 

викладацьких кадрів для системи П(ПТ)О на засадах партнерства» (НДР 

№21-5) (державний реєстраційний номер №0122U201264). 

Тема дисертації затверджена Вченою радою Української інженерно-

педагогічної академії (протокол № 3 від 02.11.2018р.) і узгоджена у 

Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних та 

психологічних наук в Україні (протокол №5 від 27.11.2018р.). 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати, розробити та 

експериментально перевірити методику формування проєктувальної 
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компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах 

міждисциплінарного підходу. 

Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати стан дослідження проблеми в сучасній 

педагогічній науці, виокремити та обґрунтувати сутність поняття 

«проєктувальна компетентність викладачів технічних дисциплін». 

2. Обґрунтувати та розробити модель методики формування 

проєктувальної компетентності майбутніх викладачів технічних дисциплін  

на засадах міждисциплінарного підходу. 

3. Теоретично обґрунтувати та розробити методику формування 

проєктувальної компетентності майбутніх викладачів технічних дисциплін на 

засадах міждисциплінарного підходу. 

4. Експериментально перевірити розроблену методику формування 

проєктувальної компетентності майбутніх викладачів технічних дисциплін на 

засадах міждисциплінарного підходу. 

Об’єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх викладачів 

технічних дисциплін  у закладах вищої освіти. 

Предмет дослідження: методика формування проєктувальної 

компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах 

міждисциплінарного підходу. 

Гіпотеза дослідження: полягає в тому, що рівень сформованості 

проектувальної компетентності майбутніх викладачів технічних 

спеціальностей підвищиться за умови розроблення та впровадження 

відповідної методики, яка базується на засадах міждисциплінарного підходу. 

Методи дослідження:   

- теоретичні –  аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація  

та систематизація наукової та педагогічної літератури для з’ясування 

сутності проблеми, що досліджується, теоретичного обґрунтування сутності 

поняття «проєктувальна компетентність майбутніх викладачів технічних 

дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу», можливих підходів до 
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формування проєктувальної компетентності та педагогічних умов за яких це 

формування відбувається; системний аналіз для визначення структури 

проєктувальної компетентності; проєктування та моделювання для розробки 

моделі методики формування проектувальної компетентності майбутніх 

викладачів технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу; 

логічне узагальнення та прогнозування при формулюванні висновків та 

рекомендацій; 

- емпіричні – педагогічне спостереження за навчально-пізнавальною 

діяльністю здобувачів освіти,  бесіди, анкетування – для обґрунтування нових 

педагогічних технологій формування проєктувальної компетентності 

майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного 

підходу; тестування здобувачів освіти з метою визначення рівня сформованості 

проєктувальної компетентності; педагогічний експеримент (констатувальний, 

формувальний, порівняльний етапи) – для перевірки ефективності розробленої 

методики формування проєктувальної компетентності;   

- статистичні – методи статистичної обробки експериментальних 

даних для кількісного та якісного аналізу отриманих результатів дослідження 

та підтвердження їх достовірності.  

Наукова новизна дослідження
 
полягає в тому, що: 

- вперше обґрунтовано та розроблено методику формування 

проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін, 

яка побудована на засадах міждисциплінарного підходу та  відмінною рисою 

якої є формування системи проєктувальної діяльності викладача технічних 

дисциплін;  

- вперше обґрунтовано та розроблено модель методики формування 

проєктувальної компетентності майбутніх викладачів технічних дисциплін  

на засадах міждисциплінарного підходу, що складається з цільового (при 

проєктуванні якого враховано сучасний стан організації професійної освіти в 

Україні та необхідність його постійної адаптації під мінливі умови 
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сьогодення), методологічного (при проєктуванні якого враховано 

обов’язковий компетентнісний та додатковий міждисциплінарний підходи, 

які забезпечують системне формування проєктувальної компетентності), 

змістовного (при проєктуванні якого враховано міждисциплінарні зв’язки 

між технічними дисциплінами інженерної складової, методикою 

професійного навчання та професійною педагогікою), організаційно-

діяльнісного (який дозволяє системно реалізувати організаційну підсистему 

проєктувальної діяльності викладача технічних дисциплін) та діагностичного 

компонентів (який дозволяє визначити рівень сформованості проєктувальної 

компетентності  майбутніх викладачів технічних дисциплін); 

- вперше введено поняття рангу проєктувальної компетентності, яка 

визначається з огляду на складність проєктних завдань, що виконуються 

здобувачами освіти (виконання частин майбутніх дидактичних проєктів, 

різних видів дидактичних проєктів за наданим готовим алгоритмом 

діяльності, проєктування алгоритмів діяльності викладача технічних 

дисциплін зі створення дидактичних проєктів різних організаційних форм 

навчання з використанням новітніх технологій навчання та розробка таких 

дидактичних проєктів); 

уточнено:  

- поняття проєктувальної компетентності шляхом конкретизації його до 

викладача технічних дисциплін, що представляє собою інтегрований 

результат його освітньої підготовки, відображає сформованість відповідних 

знань, умінь та професійно-важливих якостей та забезпечує його здатність до 

проєктування освітнього процесу шляхом розробки відповідних дидактичних 

проєктів; 

- зміст критеріїв через конкретизацію показників сформованості 

проєктувальної компетентності 1,2,3 рангу: мотиваційного (мотивація до 

навчання), когнітивного (засвоєння навчального матеріалу), діяльнісного, 



23 
 
який відображає операційний та рефлексивний компоненти структури 

проєктувальної діяльності викладача технічних дисциплін (виконання 

проєктних завдань різних рівнів складності та перевірка якості їх виконання); 

набуло подальшого розвитку:  

- поняття міждисциплінарного підходу в контексті формування 

проєктувальної компетентності майбутніх викладачів технічних дисциплін, 

розвиток полягає у визначенні процесу формування вмінь у здобувачів освіти 

встановлювати міждисциплінарні зв’язки між змістом технічних дисциплін, 

що регламентовані стандартами професійної освіти з конкретної професії, в 

рамках виконання дидактичних проєктів (шляхом розробки зведено-

тематичного плану, графічного зображення тематичних планів навчальних 

предметів, використання відповідного програмного засобу, побудови 

структурно-логічних схем з міждисциплінарними зв’язками);  

- засоби формування проєктувальної компетентності, розвиток полягає 

у розробці проєктних завдань різних рівнів складності, що поступово 

ускладнюються від завдань першого рівня складності до третього, та 

змінюють характер діяльності здобувача освіти – від такого, що корегується 

та направляється викладачем, виконується з його частковою 

консультативною допомогою, до такого, що виконується самостійно 

здобувачем освіти.  

Практичне значення дослідження полягає у впровадженні методики 

формування проєктувальної компетентності майбутніх викладачів технічних 

дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу в професійну підготовку 

інженерів-педагогів за спеціальністю 015 «Професійна освіта» (за 

спеціалізаціями), оновленні змісту дисципліни «Методика професійного 

навчання», розробці проєктних завдань різних рівнів складності.    

Основні результати дослідження впроваджено в процес підготовки 

майбутніх інженерів-педагогів (викладачів технічних дисциплін) за 

спеціальністю 015 «Професійна освіта» (за спеціалізаціями) Української 
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інженерно-педагогічної академії (довідка №106-01/25 від 27.09.2022), 

освітній процес кафедри комп’ютерних технологій Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

(довідка №494-33/03 від 30.06.2022), в освітній процес підготовки майбутніх 

педагогів професійного навчання за спеціальностями 015 Професійна освіта 

(Технологія виробів легкої промисловості) та 015 Професійна освіта 

(Будівництво та зварювання) в Глухівському національному педагогічному 

університеті імені Олександра Довженка (довідка №1322 від 12.10.2022). 

Теоретичні положення та практичні результати дослідження можуть 

бути використані в процесі підготовки педагогічних та інженерно-

педагогічних кадрів в закладах вищої освіти.  

Особистий внесок здобувача. У працях, написаних у співавторстві 

здобувачеві належать (відносно до списку наукових праць): у роботі [4] 

приклад практичного застосування методики оптимізації навчального плану 

при підготовці інженерно-педагогічних кадрів на основі алгоритму поетапної 

побудови моделі  структурування міждисциплінарних зв’язків; у роботі [5] - 

ідея навчання здобувачів освіти моделюванню міждисциплінарних зв’язків 

між змістом навчальних дисциплін в процесі навчання в закладі вищої освіти, 

структура діяльності майбутнього інженера-педагога стосовно аналізу 

складових стандарту професійної освіти, встановлення відповідності між 

професійними компетентностями та навчальними дисциплінами, що 

забезпечують їх формування, технологія встановлення міждисциплінарних 

зв’язків та формування інтегрованого змісту в рамках конкретної 

професійної компетентності; у роботі [6] - ідея використання 

міждисциплінарного підходу при формуванні змісту професійної підготовки 

майбутніх інженерів-педагогів у закладах вищої освіти та кваліфікованих 

робітників у системі професійної (професійно-технічної) освіти, структурна 

модель проєктувальної діяльності інженера-педагога. 

Апробація результатів дослідження здійснювалась в публікаціях 

матеріалів дисертації, а також у вступах на міжнародних конференціях: 
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- 15th International Conference on Engineering Pedagogy «SCHOLA 2019» 

(Kharkiv, Ukraine, 3-5 December 2019);  

- 23rd International Conference on Interactive Collaborative Learning 

49th IGIP International Conference on Engineering Pedagogy «Advances in 

Intelligent Systems and Computing» (Tallinn, Estonia, 23-25 September 2020);  

- 24th International Conference on Interactive Collaborative Learning and 

50th International Conference on Engineering Pedagogy «Lecture Notes in 

Networks and Systems»  (Drezden, Germany, 22-25 September 2021). 

Основні положення та результати дослідження обговорювались на 

засіданнях кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української 

інженерно-педагогічної академії (2018-2021рр.). 

Публікації. Основні теоретичні положення та результати дисертаційної 

роботи опубліковано у 7 наукових працях (з них 4 одноосібно), у тому числі 

3 статті – у провідних наукових фахових виданнях України; 2 статті – в 

інших наукових виданнях, 2 публікації – у збірниках матеріалів конференцій, 

які включені до наукометричної бази Scopus. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків до розділів, списку літературних джерел до 

кожного розділу (всього літературних джерел 211, з них 16 іноземними 

мовами), загальних висновків та 8 додатків на 135 сторінках. Повний обсяг 

дисертації викладено на  412  сторінках, основний текст –  на 210  сторінках. 

Робота містить в основному тексті 26 таблиць, 29  рисунків.  
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РОЗДІЛ 1 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОЄКТУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У 

МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА 

ЗАСАДАХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА 

ПРОБЛЕМА  

 

1.1. Організація професійної (професійно-технічної) освіти в 

Україні та вимоги до проєктувальної компетентності викладацьких 

кадрів 

 

Інтеграційні процеси у науці, техніці та виробництві, науково-

технічний прогрес та поява нових інформаційних технологій впливають на 

розвиток сучасної промисловості, завдяки чому впроваджуються нові 

матеріали, техніки та технології, засоби механізації, автоматизації та 

комп’ютеризації виробничих процесів, змінюється взаємодія людей у процесі 

виробничої діяльності. Тому сучасне виробництво потребує таких фахівців 

рівень освіти та розвитку яких відповідає рівню розвитку науки, техніки і 

технологій, забезпечує взаємозв’язки між науками, їх інтеграцію з 

виробничими процесами. 

Рівень освіти, виховання і розвитку кадрів впливає на підвищення 

продуктивності праці, освоєння нової високопродуктивної техніки, 

впровадження нових ефективних прогресивних технологічних процесів. Від 

рівня підготовки випускників у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти, сформованості їхніх професійних якостей значною мірою залежить їх 

успішний подальший розвиток, самоствердження та самореалізація впродовж 

усієї життєдіяльності [1] 

Підготовка фахівців до майбутньої професійної діяльності – складна, 

багатогранна проблема, успішне вирішення якої залежить від якості 

освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Як 
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доречно зазначає В.Ягупов, нові вимоги до робочого місця і професійної 

діяльності стали головними спонуками до подальшого пошуку нових 

стратегій професійної освіти [2]. 

Згідно з чинним законодавством, професійна (професійно-технічна) 

освіта є складовою системи освіти України. Професійна (професійно-

технічна) освіта є комплексом педагогічних та організаційно-управлінських 

заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, 

уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, 

розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і 

професійної культури [3].  

Професійна (професійно-технічна) освіта забезпечує здобуття 

громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей та 

здобувається у закладах професійної (професійно-технічної) освіти [3]. 

 В подальшому тексті роботи ми будемо вживати поняття «професійна 

(професійно-технічна) освіта» у вигляді «професійна освіта», «заклад 

професійної (професійно-технічної) освіти» у вигляді «заклад професійної 

освіти» (ЗПО). 

Перед професійною освітою постають такі завдання [4]:  

- формування і розвиток особистості в цілісному процесі 

загальноосвітньої, професійно-теоретичної та професійно-практичної 

підготовки на основі гуманітарної, природничо-наукової, 

загальнопрофесійної і професійно орієнтованої освіти та впровадження 

інформаційних технологій;  

- створення державної системи розроблення й оновлення стандартів 

професійної освіти, контролю за їх дотриманням;  

- забезпечення пріоритетності професійної освіти, безперервності 

ступеневої професійної освіти з урахуванням потреб особистості, 

роботодавців і суспільства;  

- створення ефективних науково обґрунтованих систем професійної 

підготовки;  
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- розроблення принципово нової системи навчання;  

- підвищення кваліфікації керівних, педагогічних кадрів;  

- створення ефективної системи управління професійною освітою, що 

забезпечує загальну професіоналізацію суспільства. 

Система професійної освіти складається з закладів професійної освіти 

незалежно від форм власності та підпорядкування, що проводять діяльність у 

галузі професійної освіти та забезпечують підготовку кваліфікованих 

робітників [3]. Кількість закладів професійної освіти, які забезпечують 

підготовку кваліфікованих робітників,  згідно з інформаційно-аналітичним 

збірником  [5], наведена в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Кількість закладів професійної освіти в Україні 

Види закладів 
Роки  

2018 2019 2020 2021 
Вищі професійні 

училища 
163 166 165 165 

Професійні коледжі  4 4 4 3 
Центри ПТО 85 89 90 90 

Професійні ліцеї 338 327 318 312 
Професійно-технічні 

училища 
73 68 65 65 

ЗПО, що є 
структурними 

підрозділами ЗВО  

21 15 15 13 

ЗПО при установах 
виконання покарань, 
училища соціальної 

реабілітації   

69 64 63 60 

ЗПО, що 
підпорядковані іншим 

органам виконавчої 
влади 

3 3 3 3 

Всього  756 736 723 711 
 

Підготовка кваліфікованих робітників в закладах професійної освіти 

здійснюється за професіями, що визначені в Державному переліку  професій   
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з   підготовки   кваліфікованих  робітників  у  закладах професійно-технічної 

освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України у 2007 році 

[6], для більшості видів економічної діяльності.  

За галузевим спрямуванням заклади професійно-технічної освіти 

розподілені на такі, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників для 

промисловості, будівництва, агропромислового комплексу, транспорту, 

торгівлі та громадського харчування, зв’язку, сфери послуг, житлово-

комунального господарства і невиробничих видів побутового 

обслуговування населення. 

Заклади професійної освіти можуть здійснювати [3]: 

- первинну професійну підготовку, що передбачає здобуття 

професійної освіти особами, які раніше не мали робітничої професії, або 

спеціальності іншого освітньо-кваліфікаційного рівня, що забезпечує 

відповідний рівень професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної 

професійної діяльності; 

- перепідготовку робітників, коли професійне навчання спрямоване на 

оволодіння іншою професією робітниками, які здобули первинну професійну 

підготовку; 

- підвищення кваліфікації робітників, під яким розуміється професійне 

навчання, що дає можливість робітникам розширювати і поглиблювати 

раніше здобуті професійні знання, уміння і навички на рівні вимог 

виробництва чи сфери послуг; 

- інклюзивне професійне навчання, коли мається на явазі створення 

умов для отримання освітніх послуг особами з особливими освітніми 

потребами. 

Здобувати робітничу професію в закладах професійної освіти учні 

можуть на базі повної загальної освіти (ПЗСО), базової загальної освіти 

(БЗСО), або разом з отриманням повної загальної освіти (БЗСО + ПЗСО). В 

залежності від цього формується зміст освіти в закладах професійної освіти, 

тобто визначається перелік навчальних дисциплін необхідних для 



30 
 
опанування певної професії та здобуття відповідного рівня кваліфікації. 

Більшість навчальних дисциплін, що вивчаються в закладах професійної 

освіти мають приналежність до певного виду підготовки, але й є такі, що не 

мають такої приналежності [7]. Розглянемо види підготовки та навчальні 

дисципліни, що вивчаються в закладах професійної освіти [3,7]: 

- загальноосвітня підготовка (гуманітарна та природничо-

математична), полягає в оволодінні учнями систематизованими  знаннями  

про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво, засобами  

пізнавальної та практичної діяльності, результатом яких є  інтелектуальний,  

соціальний  і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої 

освіти і трудової діяльності. Предмети загальноосвітньої підготовки 

вивчають тільки ті учні, які отримують робітничу професію разом зі 

здобуттям повної загальної середньої освіти; 

- загальнопрофесійна підготовка (ЗПП) полягає в оволодінні учнями 

загальнонауковими та загальнопрофесійними знаннями (соціально-

економічними, суспільно-правовими, інформаційними тощо);  

- професійно-теоретична підготовка (ПТП) полягає в оволодінні 

учнями науково-технічними, технологічними та спеціальними знаннями, 

здобутими в процесі вивчення відповідних навчальних дисциплін, та 

вміннями і навичками застосовувати ці знання при виконанні як типових, так 

і нестандартних завдань в межах навчальних програм; 

- професійно-практична підготовка  (ППП) полягає в оволодінні 

учнями вміннями та навичками застосовувати здобуті професійно-теоретичні 

знання  у продуктивній діяльності за обраною професією. Професійно-

практична підготовка включає два етапи:  

1) виробниче навчання (ВН) - в ході якого в учнів формуються: система 

професійних вмінь та навичок з обраної професії, вміння застосовувати 

теоретичні знання на практиці, професійний досвід та основи професійної 

майстерності (здійснюється в навчальних майстернях навчального закладу 

або на виробничих підприємствах, що мають відповідні  умови); 
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2) виробнича практика  (ВП) – заключний етап оволодіння професією, 

в ході якого учні закріплюють та вдосконалюють набуті професійні вміння та 

навички, опановують прогресивні способи та прийоми роботи, вчаться 

працювати самостійно (здійснюється на виробничих підприємствах чи сфері 

послуг).  

Якщо перелік предметів загальноосвітньої підготовки є однаковим для 

всіх робітничих професій, то перелік предметів загальнопрофесійної та 

професійно-теоретичної підготовки визначається на підставі освітньо-

кваліфікаційної характеристики, що містить перелік вимог до фахівців 

певного освітнього рівня в рамках професії (спеціальності), за якою 

здійснюється підготовка. Вимоги конкретизуються в навчальних планах і 

програмах, а їх реалізація забезпечується шляхом викладання певних 

навчальних дисциплін [7].   
З метою створення та реалізації єдиного освітнього простору в Україні, 

задоволення усіх регіонів і різних галузей економіки кваліфікованими 

робітниками, визнання кваліфікації та документів про професійну освіту, 

усунення змістовних і термінологічних перешкод, підвищення якості 

підготовки фахівців, створення нормативної бази для функціонування 

кваліфікаційних рівнів професійної освіти відповідно до Національної рамки 

кваліфікацій, впорядкування системи контролю за ефективністю діяльності 

професійних навчальних закладів, професійно-технічне навчання в Україні 

здійснюється на підставі Державних стандартів професійно-технічної освіти 

(ДСПТО) [8]. 

Перші ДСПТО з’явилися у 2006 році. На сьогодні існують стандарти, 

які умовно можна назвати стандартами «першого» та «другого» покоління. 

Стандарти «першого» покоління розроблені та впроваджені в систему 

професійної освіти  починаючи з 2006 року, деякі вже отримали друге 

видання за рахунок оновленого змісту (на підставі нових рекомендацій щодо 

розробки ДСПТО затверджених  наказом МОНУ від 15.05.2013р. №511 [9]).  

Стандарти «другого» покоління ДСПТО (К) розроблені на основі 
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компетентнісного підходу (з урахуванням рекомендацій затверджених 

наказом МОНУ від 26.04.2012р. №522 [10]). На сьогодні підготовка 

кваліфікованих робітників в системі професійної освіти здійснюється як за 

стандартами «першого», так і «другого» покоління [7]. Інформація стосовно 

стану розробки ДСПТО в Україні представлена в таблиці 1.2. 

Під ДСПТО слід розуміти документ, який визначає державні вимоги до 

результатів професійно-технічної освіти, рівня професійної кваліфікації 

випускників узгоджено із вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики 

та освітнього рівня вступників до зазначених навчальних закладів [9]. 

Таблиця 1.2 

Стан розробки ДСПТО в Україні 

Роки затвердження 
ДСПТО 

Кількість  
ДСПТО «першого» 

покоління 
ДСПТО (К) «другого» 

покоління 
2006-2016 377 - 

2017 - 61 
2018 - 15 
2019 - 69 
2020 - 29 
2021 - 13 

Загальна кількість 
377 187 

564 
 

Стандарти «першого» та «другого» покоління мають однакову 

структуру, при цьому зміст структурних елементів дещо відрізняється. 

Порівняльна структура ДСПТО «першого» та «другого» покоління наведена 

в таблиці 1.3 [7,9,10]. 

Зробимо деякі пояснення до таблиці 1.3 [7,9,10]:  

1) в першому випадку освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) 

містить кваліфікаційні та загальнопрофесійні вимоги у вигляді знань та 

вмінь, якими повинен володіти майбутній кваліфікований робітник. У 

другому випадку знання та вміння, що складають кваліфікаційні  вимоги 

перелічені у  вигляді професійних  
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компетентностей,  знання та вміння, що складають загальнопрофесійні 

вимоги у вигляді загальнопрофесійних компетентностей, а загальні здібності 

та вміння, що забезпечують здатність до ефективної професійної діяльності у 

вигляді ключових компетентностей відповідно. 

2) типовий навчальний план (в першому випадку) – це нормативний 

документ, який визначає загальний обсяг годин на підготовку 

кваліфікованого робітника певної професії та кваліфікаційного рівня, перелік 

навчальних предметів, розподілених за видами підготовки, кількість годин, 

що відводиться на кожен предмет, кваліфікаційну атестацію, консультації. 

 Таблиця 1.3  

Порівняльна структура ДСПТО «першого» та «другого» покоління 

Структурні 
елементи 
ДСПТО 

Зміст  
ДСПТО  

«першого» покоління 
ДСПТО (К) 

 «другого» покоління 
ОКХ Кваліфікаційні вимоги 

= знати + вміти. 
Загальнопрофесійні 

вимоги = знати + вміти. 

Кваліфікаційні вимоги = професійні 
компетентності. Загальнопрофесійні 

вимоги = загальнопрофесійні 
компетентності. Загальні здібності 

та вміння = ключові компетентності.  
Типовий 

навчальний 
план  

Види підготовки ЗПП, 
ПТП, ППП + загальний 

час на їх вивчення. 
Навчальні дисципліни 
за видами підготовки + 

загальний час на їх 
вивчення. 

Види підготовки ЗПП, ПТП, ППП + 
загальний час на їх вивчення. ЗПБ + 

час на його вивчення. Навчальні 
модулі + час на їх вивчення = 

певний рівень кваліфікації. 

Типова 
навчальна 
програма  

З кожної навчальної 
дисципліни. 

Тематичний  план + 
зміст кожної теми.  

З певної професії та 
кваліфікаційного рівня. 

Навчальні модулі  = професійні 
компетентності + їх зміст.  

Критерії 
кваліфікацій
ної атестації 

Результати навчання = 
знання, вміння, 

навички. Критерії 
оцінювання (знає, вміє). 

Результати навчання = професійні 
компетентності. 

Критерії оцінювання (знає, вміє). 

Перелік 
основних 

обов’язкових 
засобів 

навчання 

Обладнання, інструменти, приладдя, пристрої, натуральні 
зразки, наочні посібники тощо. 
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У другому випадку типовий навчальний план визначає загальний обсяг 

годин на підготовку кваліфікованого робітника певної професії та 

кваліфікаційного рівня, розподіл навчального навантаження між різними 

видами підготовки (ЗПП, ПТП, ППП), час на вивчення загальнопрофесійного 

блоку (ЗПБ) та кожного окремого навчального модуля, консультації,  

кваліфікаційну атестацію. 

Загальнопрофесійний блок містить навчальний матеріал з дисциплін 

загально-професійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної 

підготовки, що дозволяє сформувати в учнів елементарні загальні знання з 

професії та вміння виконувати елементарні завдання. Тобто опанувавши 

загальнопрофесійний блок учень здобуває певні професійні знання та вміння, 

але  при  цьому є  некваліфікованим  робітником. Вивчення  змісту 

загальнопрофесійного блоку є обов’язковим для можливості продовження 

навчання за обраною професією та здобуття більш високого кваліфікаційного 

рівня [11]. 

Навчальний модуль – це логічно завершена складова ДСПТО (К), що 

містить навчальний матеріал з дисциплін професійно-теоретичної та 

професійно-практичної підготовки, необхідний для досягнення професійних 

компетентностей, тобто певного рівня кваліфікації. Опанувати навчальні 

модулі означає освоїти професію певного рівня кваліфікації. 

3) типова навчальна програма (в першому випадку) розроблена для 

навчальної дисципліни. Це документ, який визначає зміст предмета, порядок 

вивчення всіх тем, їх обсяг. Типова навчальна програма складається з 

тематичного плану та змісту тем програми предмета. Тематичний план 

включає перелік тем, послідовність їх вивчення та обсяг в годинах. 

У другому випадку типова навчальна програма розробляється для 

підготовки кваліфікованих робітників певної професії та кваліфікаційного 

рівня, складається з переліку навчальних модулів, кожен з яких  описується у 

термінах професійних компетентностей, та визначає їх зміст у вигляді знань 

та вмінь.   



35 
 

4) у першому і другому випадку для оцінювання результатів навчання 

представлені критерії кваліфікаційної атестації, тобто для здійснення 

підсумкового (вихідного) контролю.  

В першому випадку результати навчання представлені у вигляді 

переліку знань і розумінь,  вмінь та навичок, сформованих шляхом 

опанування змістом ДСПТО.  

В другому випадку у вигляді переліку професійних компетентностей, 

сформованих шляхом опанування певного навчального модуля.  

Оцінювання результатів навчання в обох випадках відбувається за 

параметрами: «знає – не знає», «вміє – не вміє».  

5)   перелік засобів навчання в обох випадках містить загальні вимоги 

до забезпечення навчальних місць учнів основними обов’язковими засобами 

навчання.  

Типові навчальні плани та типові навчальні програми є основою для 

розроблення закладом професійної освіти робочої навчально-плануючої 

документації, основними видами якої, згідно з чинним законодавством про 

організацію навчально-виробничого процесу, є [12]: 

- робочі навчальні плани за професіями; 

- робочі навчальні програми з навчальних дисциплін та професійно-

практичної підготовки, що передбачені робочими навчальними планами; 

- поурочно-тематичні плани з навчальних дисциплін; 

- перелік навчально-виробничих робіт з професії; 

- плани навчально-виробничої діяльності; 

- розклад занять та плани.  

Розробкою навчально-програмної документації в закладах професійної 

освіти займаються педагогічні працівники. Якщо у випадку організації 

навчального процесу на підставі ДСПТО «першого» покоління ця робота не 

викликає певних ускладнень, оскільки типовий навчальний план містить 

готовий перелік навчальних дисциплін розподілених за видами підготовки  та 

час на їх вивчення, тому задача педагогічних працівників полягає у розробці 
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робочого навчального плану з урахуванням вимог типової базисної 

структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у 

закладах професійно-технічної освіти [13] та методичних рекомендацій щодо 

розробки робочих навчальних планів з урахуванням змісту ДСПТО з 

конкретних професій [14]. 

Аналогічна робота повинна бути здійснена і стосовно розробки робочої 

навчальної програми з певної навчальної дисципліни, оскільки за основу для 

її розробки повинна бути взята типова з ДСПТО, що містить перелік тем, їх 

зміст та час на їх вивчення.   

У випадку організації навчального процесу на підставі ДСПТО (К) 

«другого» покоління ця робота викликає певні ускладнення, оскільки 

типовий навчальний план не містить готовий перелік навчальних дисциплін 

розподілених за видами підготовки  та час на їх вивчення, тому задача 

педагогічних працівників полягає у формуванні переліку цих дисциплін, 

проєктуванні їх змісту та органічного його поєднання на засадах 

міждисциплінарності під час опанування кожного конкретного модуля, 

формування певних професійних компетентностей. Після визначення 

переліку таких дисциплін, часу на їх вивчення та проєктування їх змісту 

(тобто робочих навчальних програм), можна розробляти робочий навчальний 

план для підготовки кваліфікованих робітників з певної професії та 

кваліфікаційного рівня.  

Актуальною формою організації процесу підготовки в системі 

професійної освіти є дуальне навчання, під яким розуміється системне й 

органічне поєднання на партнерськиї умовах двох основних складових: 

теоретичної (навчальної) складової, яку забезпечує заклад освіти, та 

прикладної (практичної), яка забезпечується підприємством (потенційним 

роботодавцем) [15].  

Термін «дуальна система» (від лат. dualis – подвійний) введено у 

педагогічну науку в середині 60-х років минулого століття в Німеччині, що 

пізніше поширився на Австрію та Швейцарію. Дуальна освіта  - це  нова, 



37 
 
більш гнучка форма організації професійного навчання, що поєднує навчання 

у професійному училищі та на підприємстві. Запропнована та впроваджена 

система підготовки має історію успішного розвитку і тому - є визнаною на 

міжнародному рівні як передумова досягнення країною економічної 

продуктивності.  

У сфері професійної освіти Німеччина має за мету одержання кожним 

громадянином професії (спеціальності), а також - підтримку необхідного 

професійного рівня протягом усього трудового життя. Для такої підготовки є 

характерним зближенням двох систем - системи професійної освіти  і 

системи зайнятості [16]. 

Результати теоретичних та науково-практичних розробок в сфері 

системної організації професійної освіти на основі дуальності, як 

методологічного принципу, представлено в роботах таких німецьких вчених 

як: Г.Бауман [17], А.Ліпсмаєр [18], Г.Пецольд [19] та інших.  

Завдяки дуальній системі велика кількість випускників шкіл у 

Німеччині (близько 70% випускників) опановують одну з трьохсот 

пятидесяти ліцензованих професій. Важливо, що при цьому підприємства 

безпосередньо залучаються до процесу підготовки кадрів, тому вони 

зацікавлені не тільки в результатах навчання, а і не менше - у змісті навчання 

та організації підготовки. Дуальна система (як модель організації 

професійної освіти) в процесі підготовки кадрів вирішує проблему 

неузгодженості між освітньою та виробничою галузями [17].   

За умов організації навчання за дуальною системою учні три-чотири 

дні на тиждень проходять виробниче навчання безпосередньо на 

виробництві, а один-два дні на тиждень вони є включеними у теоретичне 

навчання на території закладу професійної освіти. В цьому процесі задіяні 

шістсот сорок тисяч німецьких підприємств, з яких 80% - це малі та середні 

підприємства. Таким чином, підприємства не тільки формують професійні 

уміння й навички, але також і соціальні знання, знання етичних норм, які 

прийняті в конкретній галузі [19]. 
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Завдяки тому, що 90% випускників у Німеччині працевлаштовуються 

за здобутою професією, країна має найнижчий рівень безробіття серед 

молоді [20]. 

Щоб підтримувати професійну освіту, вибудовану за дуальним 

підходом, на належному рівні, країна висуває відповідні високі вимоги до 

педагогічних кадрів (вчителів, вихователів, майстрів). Вони повинні не 

тільки добре володіти предметом викладання, а й пробуджувати інтерес 

учнів до вдосконалення фахової майстерності за обраною професією 

впродовж всього трудового життя. Для підтримання високого рівня 

професійної й педагогічної компетентності та одержання права на 

викладання, педагогічні кадри навчаються та системно підвищують 

кваліфікацію у спеціальних закладах освіти і на курсах, складають іспити на 

знання й застосування методик викладання [20].      

Щоб задовольнити вимоги загальнодержавного та регіонального ринків 

праці в Україні, реформування вітчизняної системи професійної освіти 

спрямоване на впровадження елементів дуальної форми навчання. Це 

повинно забезпечити гнучкість та мобільність в організації навчально-

виробничого процесу, оновлення змісту освіти і, тим самим, - створити 

необхідні умови щодо підготовки конкурентоспроможних  робітничих кадрів 

[21].    

Отже, основним завданням впровадження дуальної форми навчання в 

українських закладах професійної (професійно-технічної) освіти є усунення 

основних недоліків традиційних форм і методів навчання майбутніх 

кваліфікованих робітників, подолання розриву між теорією і практикою, 

освітою й виробництвом, та підвищення якості підготовки кваліфікованих 

кадрів з урахуванням вимог роботодавців. 

Підставою для впровадження елементів дуальної системи навчання в 

Україні є: наказ МОНУ від 23.06.2017р. №916 «Про впровадження елементів 

дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих 

робітників» [21],  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 
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№ 660-р «Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою 

здобуття освіти» [22], наказ МОНУ від 15.05.2018р. №473 «Про розширення 

переліку закладів професійної (професійно-технічної освіти) для 

впровадження елементів дуальної форми навчання» [23], лист МОНУ від 

03.09.2018р. №1/11-9361 «Щодо впровадження елементів дуальної форми 

навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» [24] додатки 

до якого містять примірне Положення про впровадження елементів дуальної 

форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників та 

примірний Договір про дуальну форму навчання.  

Міністерство освіти і науки України також розробило план з реалізації 

Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти (не 

окремих її елементів, а повноцінної дуальної освіти), яким, серед інших 

завдань, передбачено розробку Положення про дуальну форму здобуття не 

тільки професійної освіти, але й фахової передвищої та вищої освіти.  

В 2015-2018 рр. здійснювався експеримент щодо впровадження 

елементів дуальної форми навчання в закладах професійної освіти України 

[25] в якому взяли участь 3 заклади професійної освіти. Починаючи з 2017-

2018 н.р. (паралельно з експериментом) почалося впровадження елементів 

дуальної форми навчання в 49 закладах професійної освіти України [23]. В 

2018-2019 н.р. кількість закладів професійної освіти охоплених даною 

формою навчання збільшилась до 213 [24]. У 2019-2020 і 2020-2021 н. рр. 

дуальну форму здобуття освіти впроваджували 235 закладів П(ПТО) [5]. 

Примірне Положення про впровадження елементів дуальної форми 

навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників визначає права 

та обов’язки закладу професійної освіти та підприємства-партнера, а також 

напрями їх спільної діяльності (узагальнена інформація представлена на 

рис.1.1). Зробимо пояснення стосовно рис.1.1 [24]: 

1) заклад професійної освіти, що планує здійснення освітнього процесу 

з впровадженням елементів дуальної форми навчання, самостійно здійснює 
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пошук підприємства-партнера на базі якого буде відбуватися практична 

підготовка та укладає з ним договір; 

2) в рамках виконання цього договору заклад професійної освіти 

зобов’язується: 

-  здійснювати освітній процес на підставі ДСТПО, розробленої спільно 

з підприємством-партнером навчально-плануючої та  навчально-програмної 

документації, за спільно визначеним графіком; 

- формувати у здобувачів освіти базові знання, вміння та навички 

(опанування загальнопрофесійного блоку – див. вище) на початку освітнього 

процесу, шляхом організації та здійснення теоретичної підготовки та 

виробничого навчання у закладу професійної освіти; 

- здійснювати теоретичну підготовку на базі закладу освіти на початку 

здобуття кожного кваліфікаційного рівня або вивчення навчального модуля з 

метою набуття нових компетентностей, забезпечувати її належну якість 

відповідно до вимог сучасних технологічних процесів із врахуванням запитів 

роботодавців; 

-  призначати керівника (куратора) для організації та контролю за 

здійсненням практичної підготовки в умовах виробництва; 

-  визначати посадові обов’язки майстрів виробничого навчання, 

закріплених за навчальними групами, у яких запроваджуються елементи 

дуальної форми навчання; 

- погоджувати кандидатури майстрів-наставників, що призначаються 

підприємством для проведення виробничого навчання та виробничої 

практики; 

- ініціювати оновлення матеріально-технічної бази, технічного 

забезпечення навчально-виробничих майстерень закладу освіти; 

- формувати визначені професійні компетентності майбутніх 

робітників та їх соціально важливі якості; 
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Рис.1.1. Узагальнена інформація щодо прав та обов’язків закладу 

професійної освіти та підприємства-партнера при впровадженні елементів 

дуальної форми навчання 
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3) в рамках виконання цього договору підприємство-партнер 

зобов’язується: 

- надавати робочі місця здобувачам освіти для проходження 

виробничого навчання та виробничої практики, забезпечувати виконання 

програм виробничого навчання і практики; 

- призначати майстрів-наставників під керівництвом яких здобувачі 

освіти будуть проходити виробниче навчання та виробничу практику;    

- забезпечувати проведення виробничого навчання та виробничої 

практики здобувачів освіти у провідних цехах, на робочих місцях, які 

оснащені сучасною технікою з новітньою технологією і високим рівнем 

організації праці; 

- передавати закладу освіти необхідне устаткування, обладнання, 

інвентар тощо з метою зміцненню його матеріально-технічної бази; 

- забезпечувати  здобувачів освіти спеціальним робочим одягом; 

- здійснювати оплату праці здобувачів освіти відповідно до обсягів 

виконання практичних завдань, випуску реальної продукції виробництва; 

- складати виробничі характеристики здобувачів освіти після 

завершення виробничої практики із зазначенням рекомендованого рівня 

кваліфікації; 

- працевлаштовувати на базі підприємств (за наявності вільних робочих 

місць) випускників, які здобули професійну кваліфікацію за дуальною 

формою навчання; 

- надавати рекомендації й пропозиції щодо удосконалення форм і 

методів організації виробничого навчання та виробничої практики; 

4) основними видами спільної діяльності закладу професійної освіти та 

підприємства партнера є: 

-  розробка навчально-плануючої та  навчально-програмної 

документації та графіку освітнього процесу; 

- обмін інформацією стосовно нормативно-правових актів з питань 

підготовки кадрів в умовах виробництва; 
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- здійснення контролю за отриманими практичними знаннями та 

навичками  керівником практики, призначеним закладом освіти, майстром 

виробничого навчання даної навчальної групи та майстром-наставником; 

рівень професійної кваліфікації здобувача освіти (за умови успішного 

опанування  освітньої програми) підтверджується сертифікатом; 

- професійна орієнтація молоді на робітничі професії.  

З огляду на наведену вище інформацію, можна зробити висновок, що ті 

види діяльності, що передбачені для виконання закладом професійної освіти, 

а також спільні види діяльності з підприємством-партнером повинні 

здійснюватися педагогічними працівниками закладу професійної освіти. 

Тобто, можна стверджувати, що педагогічні працівники повинні бути 

обізнаними в питаннях реформування системи освіти в Україні, нових форм 

організації навчання та відповідно вміти проєктувати на цій основі освітній 

процес.       

Тому актуальним є питання підготовки майбутніх педагогічних 

працівників, які будуть здійснювати навчання кваліфікованих робітників у 

закладах професійної освіти у відповідності до вимог  сьогодення. 

Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, на 

яких можна працювати в різних типах закладів освіти, затверджений 

Постановою Кабінету Міністрів України №963 в редакції від 23.08.2018р. 

[26]. Враховуюче чинне законодавство, а саме закони України «Про освіту» 

[27] та «Про професійну (професійно-технічну) освіту» [3], до переліку посад 

педагогічних працівників в закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти належать: викладач закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти, педагог професійного навчання, майстер виробничого навчання, 

інструктор виробничого навчання, асистент майстра виробничого навчання, 

асистент викладача закладу професійної (професійно-технічної) освіти.  

Оскільки наше дослідження присвячене майбутнім педагогічним 

працівникам, які будуть викладати дисципліни теоретичної підготовки 

(технічного спрямування) для майбутніх кваліфікованих робітників в 
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закладах професійної освіти, серед переліку посад визначимо саме ті, що 

дозволяють здійснювати таку діяльність. До таких посад належать: викладач 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти, педагог професійного 

навчання та асистент викладача закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти. Оскільки останній залучається тільки до організації інклюзивного 

навчання осіб з особливими освітніми потребами (а саме адаптації 

навчальних матеріалів з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної 

діяльності учнів) в закладі професійної освіти, нашої уваги заслуговують 

викладач  закладу професійної (професійно-технічної) освіти та педагог 

професійного навчання.  

В подальшому тексті роботи ми будемо вживати поняття «викладач 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти» у вигляді «викладач 

закладу професійної освіти».  

Для визначення необхідного рівня професійної підготовки викладача 

закладу професійної освіти та педагога професійного навчання слід 

проаналізувати кваліфікаційні вимоги до цих посад педагогічних 

працівників. Для аналізу слід застосувати нормативні документи, які 

регламентують діяльність вказаних вище педагогічних працівників.  

У 2013 році наказом МОНУ №665 [28] було затверджено Довідник 

кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-

педагогічних працівників навчальних закладів, серед загального переліку 

яких були кваліфікаційні характеристики викладача закладу професійної 

освіти та педагога професійного навчання. Але у 2014 році цей наказ втратив 

чинність тому орієнтуватися на нього, як на нормативний документ не має 

сенсу. 

Єдиним  документом, що надає нам змогу ознайомитися з описом 

професії «викладач закладу професійної освіти» є кваліфікаційна 

характеристика надрукована в Інформаційному збірнику МОНУ №5-6 за 

1994р. [29].  В ній охарактеризовано посадові обов’язки викладача закладу 

професійної освіти, вимоги до знань та вмінь, а також кваліфікаційні вимоги.   
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У 2020 році  співробітники Інституту професійно-технічної освіти 

НАПН України у плідній співпраці з представниками Міністерства 

соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, закладів 

професійної, фахової передвищої та вищої освіти, навчально (науково) -

 методичних центрів професійно-технічної освіти, громадських організацій, 

фахівцями виробничо-технологічного спрямування та сфери управління 

персоналом опрацьовували інформацію щодо трудових функцій, які 

виконують педагогічні працівники закладів професійної освіти за 

конкретними видами трудової діяльності, предметів і засобів їх праці, а 

також – вимог, які висуваються до знань, умінь і навичок фахівців, рівня 

їхніх кваліфікацій, освіти і досвіду роботи; вивчали положення чинних 

нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо змісту 

та якості професійної діяльності, в результаті були розроблені професійні 

стандарти на групу професій педагогічних працівників, що здійснюють свою 

професійну діяльність в системі професійної освіти, а саме: 

- майстер виробничого навчання; 

- педагог професійного навчання; 

- методист закладу професійної (професійно-технічної) освіти.  

З перелічених вище, здійснимо аналіз професійного стандарту 

«Педагог професійного навчання» оскільки він є найбільш доцільним для 

аналізу з точки зору нашого дослідження.  

Професійний стандарт «Педагог професійного навчання» затверджено 

наказом МОНУ №1182 від 20.06.2020р.[30]. Згідно з ним педагог 

професійного навчання – це людина, яка організує та здійснює педагогічну 

діяльність в закладі професійної (професійно-технічної) освіти. Педагог 

професійного навчання може мати різні кваліфікаційні категорії (І, ІІ, вищу) 

за результатами атестації. Підтвердження його освітньої та професійної 

кваліфікації здійснюється на підставі наступних документів: 

- диплома бакалавра за спеціальністю «Професійна освіта» (за 

спеціалізаціями) з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка або диплома бакалавра 
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за спеціальностями інших галузей знань та документа про проходження 

психолого-педагогічної підготовки (7 рівень Національної рамки 

кваліфікацій); 

-  диплома магістра за спеціальністю «Професійна освіта» (за 

спеціалізаціями) з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка або диплома магістра за 

спеціальностями інших галузей знань та документа про проходження 

психолого-педагогічної підготовки (8 рівень Національної рамки 

кваліфікацій); 

- диплома кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння 

(підвищення) робітничої кваліфікації та додатків до дипломів 

кваліфікованого робітника або свідоцтва про присвоєння (підвищення) 

робітничої кваліфікації (3-4 рівень Національної рамки кваліфікацій). 

Педагог професійного навчання повинен володіти переліком певних 

загальних та професійних  компетентностей, останні з яких визначаються на 

основі трудових функцій, що йому  притаманні.  

Узагальнена інформація стосовно аналізу кваліфікаційних вимог до 

професій викладач закладу професійної освіти та педагог професійного 

навчання представлена в таблиці 1.4. 

Пояснення до таблиці 1.4: 

* незважаючи на те, що згідно з чинним законодавством освітньо-

кваліфікаційний рівень «спеціаліст» відмінений, в таблиці цей термін 

вживається стосовно до тих осіб, які здобули освіту до введення в дію 

відповідного нормативного документа. 

З огляду на інформацію наведену в таблиці 1.4 і викладач закладу 

професійної освіти і педагог професійного навчання мають схожі завдання та 

обов’язки. Відмінність цих педагогічних працівників  полягає в  їх рівні  

освіти  та освітньому ступені, який вони здобувають під час навчання. Тобто 

можна стверджувати про наступність та ступеневість підготовки 

педагогічних працівників в закладах освіти.  
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 Таблиця 1.4 
Узагальнена інформація стосовно аналізу кваліфікаційних вимог 

до професій викладач закладу професійної освіти та педагог 

професійного навчання 

Показники  Назва професії (посади) педагогічного працівника 
Викладач закладу 

професійної освіти 
Педагог професійного 

навчання 
Завдання та 
обов’язки 

- здійснює навчання і 
виховання учнів з 
урахуванням специфіки 
навчальної дисципліни; 
- проводить навчальні 
заняття; 
- відповідає за комплексно-
методичне забезпечення; 
- розробляє навчальні плани 
і програми; 
- підвищує професійну та 
педагогічну кваліфікацію; 
- вивчає та застосовує у 
практичній роботі 
досягнення педагогіки та 
інформаційних технологій.  

- планування освітнього 
процесу; 
- здійснення освітнього 
процесу; 
- здійснення самоосвітньої 
діяльності; 
- здійснення методичної 
роботи; 
- здійснення дослідно-
експериментальної 
діяльності; 
- здійснення моніторингу 
освітньої діяльності; 
- проведення 
профорієнтаційної роботи та 
підтримка кар’єрного 
розвитку здобувачів освіти. 

Кваліфікаційні 
вимоги 

Повна вища педагогічна 
освіта (магістр, спеціаліст*) 
зі спеціальності «Професійна 
освіта» або інша повна вища 
освіта та психолого-
педагогічна підготовка. 

Базова або повна вища 
педагогічна освіта за 
спеціальністю «Професійна 
освіта» (за спеціалізаціями) 
або спеціальностями інших 
галузей знань (бакалавр,  
магістр) та психолого-
педагогічна підготовка. 
Наявність диплома або 
свідоцтва про присвоєння 
(підвищення) робітничої 
кваліфікації. Рівень 
робітничої кваліфікації вище 
встановленого навчальним 
планом для випускників 
професійного навчального 
закладу. 
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Для професії «педагог професійного навчання» наступність та 

ступневість проявляється у: 

- первинній професійній підготовці, що передбачає навчання на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти і здобуття освітнього рівня 

«бакалавр», а також первинній професійній підготовці за відповідною 

робітничою професією для здобуття освітнього рівня «кваліфікований 

робітник»; 

- підвищенні кваліфікації – підготовці на другому (магістерському) 

рівні вищої освіти  для здобуття освітнього рівня «магістр», а також 

підвищенні кваліфікації за здобутою робітничою професією.  

Для професій «педагог професійного навчання» та «викладач закладу 

професійної освіти» наступність та ступеневість також може полягати в 

навчанні на третьому ступені вищої освіти, а також вдосконаленні 

професійних компетентностей шляхом самоосвіти (опанування курсів 

професійного призначення).    

Можливості наступності та ступеневості підготовки педагогічних 

працівників в закладах освіти підтверджується і Концепцією розвитку 

педагогічної освіти [31].  

Концепція є вихідним документом щодо проведення комплексної 

реформи в системі педагогічної освіти України, основною метою якої є 

вдосконалення підготовки педагогічних працівників нової генерації, 

створення умов для залучення до педагогічної діяльності фахівців інших 

професій та забезпечення умов для становлення і розвитку сучасних 

альтернативних моделей безперервного професійного та особистісного 

розвитку педагогів [31]. 

На сьогодні підготовка педагогічних працівників в Україні можлива на 

певних рівнях освіти (починаючи з фахової передвищої). Особисто для 

кожної людини кожен з етапів професійної підготовки може розглядатися як 

проміжним  (у  випадку подальшого  професійного  розвитку  та здобуття 

освіті на наступному  рівні), так і завершальним  (коли  потреби  у  
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подальшому професійному розвитку шляхом здобуття освіти не має). В будь-

якому випадку ступенева підготовка педагогічних працівників забезпечує 

педагогічними кадрами заклади освіти відповідних рівнів, зокрема заклади 

професійної освіти, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників 

[32]. 

З огляду на кваліфікаційні вимоги до викладача закладу професійної 

освіти та педагога професійного навчання (таблиця 1.4) можна зазначити, що 

опанування як першої так і  другої професійної кваліфікації можливо за двох 

умов: 

1) здобуття базової (бакалавр) та вищої (магістр) педагогічної освіти зі 

спеціальності «Професійна освіта» (акцентуємо увагу саме на слові 

«педагогічна», оскільки за спеціальністю «Професійна освіта» можна 

отримувати освіту не пов’язану з педагогічною діяльністю, а лише для 

можливості працювати в певній галузі промисловості, виробництва або 

сфери обслуговування); 

2) здобуття іншої освіти відповідного рівня та ступеня та психолого-

педагогічна підготовка. 

Охарактеризуємо означені шляхи здобуття педагогічних 

спеціальностей. 

Педагогічна освіта зі спеціальності «Професійна освіта». 

Абітурієнти, що навчаються за спеціальністю «Професійна освіта» (за 

різними спеціалізаціями), отримують інженерно-педагогічну освіту, що 

уможливлює формування гармонійно розвиненого фахівця, який поєднує в 

собі інженерні уміння, пов’язані із здатністю проєктувати та конструювати 

технічні об’єкти, розв’язувати технічні завдання, розбиратися в питаннях 

економіки, охорони праці певної галузі, системно мислити тощо, та 

педагогічні уміння, пов’язані з організацією та здійсненням освітнього 

процесу в закладі професійної освіти, вихованням учнівської молоді тощо 

[33]. 
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Інженерно-педагогічна освіта є унікальною серед педагогічних 

спеціальностей, оскільки поєднує в собі дві самостійні та водночас 

взаємопов’язані, інтегровані складові: інженерну та психолого-педагогічну. 

Підготовка інженерів-педагогів за спеціальністю «Професійна освіта» 

здійснюється за 22 спеціалізаціями, що зазначені у відповідному переліку 

[34]. Поряд з цим  чинний закон «Про вищу освіту» [35] надає повноваження 

закладу вищої освіти в межах ліцензованої спеціальності самостійно 

запроваджувати спеціалізації, тому встановлений законодавством перелік 

може бути збільшений. Таким чином заклади вищої освіти мають можливість 

забезпечити підготовку інженерно-педагогічних працівників для закладів 

системи професійної освіти, в яких вони будуть здійснювати навчання 

майбутніх кваліфікованих робітників для різних галузей промисловості, 

виробництва чи сфери послуг.  

Маючи відповідну предметну підготовку зі спеціальності «Професійна 

освіта», певної спеціалізації, а також в галузі професійної педагогіки та 

психології викладач закладу професійної освіти або педагог професійного 

навчання матиме змогу викладати дисципліни різних видів підготовки 

(загальнопрофесійної та професійно-теоретичної), тобто здійснювати 

професійно-педагогічну діяльність.   

 Інша освіта відповідного рівня та ступеня та психолого-педагогічна 

підготовка. Мається на увазі здобуття неповної вищої (молодший бакалавр),  

базової (бакалавр) та вищої (магістр) освіти зі спеціальності з певної галузі 

знань (які не відносяться до педагогічних), що забезпечує можливість 

професійної діяльності здобувачів освіти (промисловість, виробництво, 

сфера послуг).  

Якщо людина з такою освітою бажає обіймати посаду педагогічного 

працівника в закладі освіти (зокрема професійної) вона повинна отримати 

або педагогічну освіту або психолого-педагогічну підготовку.  
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Отримати педагогічну освіту можна на першому (бакалаврському) чи 

другому (магістерському) рівні вищої освіти в залежності від наявного 

освітнього ступеня освіти у здобувача.  

Під психолого-педагогічною підготовкою маються на увазі курси 

підвищення кваліфікації психолого-педагогічного спрямування в закладах 

освіти, які мають ліцензію на такий вид діяльності за конкретними освітніми 

програмами. Іншими видами підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників є участь у сертифікаційних програмах, семінарах, семінарах-

практикумах, семінарах-нарадах, тренінгах, семінарах-тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах, стажування тощо (в тому числі, за кордоном). 

Окремо хотілось би звернути увагу на кваліфікаційні вимоги педагога 

професійного навчання, щодо наявності в нього окрім вищої освіти, ще й 

робітничої професії та кваліфікації. Тобто педагог професійного навчання 

поєднує в собі функції і викладача і майстра виробничого навчання.  

Як було зазначено вище підготовку педагогічних працівників для 

системи професійної освіти здійснюють заклади вищої освіти. Підготовка 

педагогічних працівників повинна здійснюватися за спеціальностями галузі 

знань 01 «Освіта/Педагогіка» та іншими спеціальностями, якщо це 

передбачено відповідними освітніми програмами. 

Розглянемо систему підготовки педагогічних працівників  на прикладі 

Української інженерно-педагогічної академія (УІПА), яка є провідним 

закладом вищої освіти, що здійснює підготовку фахівців за відповідними 

освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами на початковому, 

першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-

науковому) рівнях вищої освіти за ліцензованими спеціальностями для 

різних галузей економіки України та іноземних країн. Крім того, УІПА 

здійснює післядипломну освіту, підвищення кваліфікації та стажування 

педагогічних та науково-педагогічних працівників, професійне навчання та 

підвищення кваліфікації кваліфікованих робітників тощо.  Перелік 
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спеціальностей, за якими здійснюється підготовка педагогічних працівників в 

УІПА та посад, які можуть обіймати випускники наведено в таблиці 1.5. 

З огляду на наведену таблицю 1.5 можна стверджувати про ступеневу 

підготовку педагогічних працівників в УІПА  за спеціальностями 

«Професійна освіта» та «Освітні, педагогічні науки».  

Оскільки характеристика спеціальності «Професійна освіта» докладно 

описана вище, визначимо характерні особливості спеціальності «Освітні, 

педагогічні науки». 

 Абітурієнти, що навчаються за спеціальністю «Освітні, педагогічні 

науки» отримують педагогічну освіту, що дає можливість підготувати 

фахівців у сфері освіти та педагогіки здатних до організації та здійснення 

навчально-виховної, методичної, організаційної та наукової діяльності в 

закладах освіти (в тому числі з дітьми та молоддю з особливими освітніми 

потребами), впровадження інноваційних та інформаційних технологій у 

професійній діяльності, забезпечення соціально-педагогічного супроводу 

дітей та молоді [32]. 

Випускники за спеціальністю 015 Професійна освіта певним освітнім 

ступенем можуть обіймати посади педагогічних працівників у закладах 

професійної або вищої освіти.  Випускники за спеціальністю 011 Освітні, 

педагогічні науки певним освітнім ступенем можуть обіймати посади 

педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти, 

позашкільної, професійної та вищої освіти, в інших освітніх установах і їх 

структурних підрозділах. 

Отже як було зазначено вище і викладач закладу професійної освіти і 

педагог професійного навчання можуть здійснювати теоретичну підготовку в 

закладах професійної освіти, тобто викладати теоретичні дисципліни.  
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Таблиця 1.5 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка педагогічних працівників в УІПА та посад, які 

можуть обіймати випускники 

Рівні освіти Освітній 
ступінь 

Шифр і 
назва 
галузі 
знань 

Код і назва спеціальності 
(спеціалізації) 

Посади педагогічних працівників в закладах 
освіти 

1 2 3 4 5 
Третій 

(освітньо-
науковий/ 
освітньо-

творчий) рівень 
ВО 

Доктор 
філософії  

01 Освіта/ 
Педагогіка 

011 Освітні, педагогічні 
науки 
015 Професійна освіта (за 
спеціалізаціями) 

Професор, доцент 

Другий 
(магістерський) 

рівень ВО 

Магістр  01 Освіта/ 
Педагогіка 

011 Освітні, педагогічні 
науки  

Методист, старший майстер закладу 
професійної освіти, викладач закладу вищої 
освіти, викладач навчально-виховного 
закладу, асистент    

015 Професійна освіта (за 
спеціалізаціями) 

Викладач закладу професійної освіти, 
педагог професійного навчання, методист, 
старший майстер закладу професійної 
освіти, викладач закладу вищої освіти,  
асистент 
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Продовження табл.1.5 
 

1 2 3 4 5 
Перший 

(бакалаврський) 
рівень ВО 

Бакалавр  01 Освіта/ 
Педагогіка 

011 Освітні, педагогічні 
науки  

Педагог-організатор; організатор 
позакласної та позашкільної виховної 
роботи з дітьми; методист позашкільного 
навчального закладу; асистент вчителя 
загальноосвітнього навчального закладу з   
інклюзивним  та  інтегрованим  навчанням; 
вихователь в освітніх установах і їх 
структурних підрозділах, інших установах і 
організаціях; асистент вихователя 
соціального по роботі з дітьми-інвалідами 

015 Професійна освіта (за 
спеціалізаціями) 

Педагог професійного навчання 

Початковий 
рівень ВО 

Молодший 
бакалавр  

01 Освіта/ 
Педагогіка 

015 Професійна освіта (за 
спеціалізаціями) 

Майстер виробничого навчання 



55 
 

Цікавими з точки зору нашого дослідження є дисципліни професійно-

теоретичної підготовки, оскільки дозволяють оволодіти учням науково-

технічними, технологічними та спеціальними знаннями, вміннями і 

навичками, застосовувати ці знання при виконанні  як  типових, так і  

нестандартних  завдань  пов’язаних  з  майбутньою професійною діяльністю, 

що буде відбуватися в техніко-технологічному середовищі. 

Серед дисциплін, що вивчаються в процесі професійно-теоретичної 

підготовки можна виділити технічні, предметом вивчення яких є техніка та 

технологічні процеси. Тому вважаємо можливим  в подальшому тексті 

роботи вживати поняття «викладач технічних дисциплін» як більш конкретне 

спрямування професійно-педагогічної діяльності викладача закладу 

професійної освіти та педагога професійного навчання.  

Наступним кроком нашого дослідження є характеристика професійно-

педагогічної діяльності викладача технічних дисциплін закладу професійної 

освіти. Взагалі до педагогічних працівників закладів професійної освіти, що 

здійснюють викладацьку діяльність, доречно застосовувати поняття не 

«педагогічна», а «професійно-педагогічна» діяльність. Це пов’язане з 

інтегрованим характером їх праці, що знаходиться на стику декількох 

предметних областей.  

Педагогічна діяльність - це особливий вид діяльності, що полягає у 

свідомих навчальних і виховних впливах педагога на особу, яка навчається, 

спрямованих на її особистісний, інтелектуальний, та діяльнісний розвиток, 

який одночасно слугує підґрунтям саморозвитку і самовдосконалення [36].  

Відтак, професійно-педагогічна діяльність - це педагогічна діяльність, 

зорієнтована на конкретну сферу діяльності. Основна мета професійно-

педагогічної діяльності викладача закладу професійної освіти незалежно від 

профілю підготовки майбутніх кваліфікованих робітників полягає у 

формуванні системи професійно важливих знань, умінь і навичок, а також 

професійному розвиткові майбутнього фахівця у конкретній галузі [37]. 
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Згідно з відомою класифікацією професій Є.Клімова [38] викладачу 

технічних дисциплін необхідні різнобічні здібності для того, щоб успішно 

здійснювати діяльність в системах: людина – людина, людина – знакова 

система, людина – техніка.  

Викладач технічних дисциплін повинен бути не тільки 

висококваліфікованим фахівцем в конкретній галузі знань, а й володіти 

технологією навчального-виховного процесу, сучасними технічними 

засобами навчання, здійснювати науково-дослідницьку діяльність, залучати 

до наукової та технічної творчості учнів [39].   

Науковці, що займаються дослідженням професійно-педагогічної 

діяльності педагогічних працівників (зокрема викладачів закладів 

професійної освіти, що мають відповідну інженерно-педагогічну освіту), 

визначають структуру професійно-педагогічної діяльності у вигляді певних її 

видів у відповідності з предметом діяльності.   

В роботі Л.Красинської [39] за результатами науково-педагогічних 

досліджень проаналізовані структура та зміст професійної діяльності 

викладача технічних дисциплін, акцентована увага саме на понятті 

«професійно-педагогічна» діяльність та визначені її види. До основних видів 

професійно-педагогічної діяльності автором віднесені: 

1) власне педагогічна діяльність – це  діяльність щодо створення умов 

для розвитку здобувачів за допомогою засобів навчання, виховання та освіти, 

яка націлена на заохочення їх до культурних досягнень людства та 

формування активної, відповідальної, вільної особистості. Метою (та 

одночасно предметом) цієї діяльності є професійно-особистісний розвиток 

учнів; 

2) предметно-інформаційна – метою якої є опрацювання нової 

інформації з предметної області знань, її відбір, аналіз та включення до 

змісту навчальної дисципліни. Останнє передбачає проєктування змісту 

навчальної дисципліни, визначення основних розділів та тем, відбір і 

композицію теоретичного матеріалу в рамках кожної теми, виділення 
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основних понять, закономірностей, принципів, визначення способів наочної 

представлення інформації, розробку навчально-методичної документації;     

3) науково-дослідницька – проведення самостійних досліджень в 

області конкретної науки, шляхом постановки проблеми, визначення 

предмету дослідження,  формулювання гіпотези та вибору оптимальних 

методів її перевірки. Результатом такої роботи є отримання та поповнення  

наукових знань з конкретної предметної області та поліпшення якості 

викладання навчальної дисципліни; 

4) техніко-технологічна – пов’язана з розвитком сучасної 

промисловості та виробництва (освоєння передових методів праці, сучасних 

технологічних процесів, нової техніки тощо), а також інформаційних 

технологій (комп’ютерні та мультимедійні засоби навчання, дистанційні 

курси, відео уроки тощо); 

5) діяльність з професійно-особистісного саморозвитку – передбачає 

постійне вдосконалення предметних знань (особливо в галузі техніки та 

виробничих технологій) та психолого-педагогічних. 

В роботі О.Власенко в структурі професійно-педагогічної діяльності 

викладача виділені 4 види діяльності [40]: 

1) навчальна – організація процесу навчання відповідно до 

нормативних документів (визначення мети й завдань навчання конкретного 

предмету у взаємозв’язку з іншими предметами; змісту навчання, сучасних 

форм і методів); 

2) методична – підготовка навчального процесу, його забезпечення та 

вдосконалення; 

3) науково-дослідницька – вивчення науково-педагогічної літератури, 

стеження за розвитком науки, самостійні дослідження, запровадження у 

власну практику педагогічних новацій;   

4) виховна – виховний вплив на тих, хто навчається, використовуючи 

потенційні можливості навчальних дисциплін, а також в позаурочний час.   
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Дослідниця Т.Яковенко визначаючи вимоги до педагога професійного 

навчання нової генерації в структурі його професійно-педагогічної діяльності 

визначає наступні види діяльності [41]: 

1) методична - визначення та (або) аналіз вихідних даних, чинників і 

характеристик навчання, побудова його прогнозної моделі; організація 

активної пізнавальної діяльності та управління нею (налагодження прямого 

та зворотного зв'язків); оцінювання ступеня відповідності реалізованого 

навчального процесу моделі з метою внесення корекції або повної зміни; 

2) виробничо-технологічна - забезпечення та управління навчальним і 

виробничим процесами в закладі професійної освіти; 

3) організаційно-управлінська - реалізація функцій організації 

навчально-виховного процесу, оптимізацією мікроклімату в колективі, 

плануванням, прийняттям рішень, організацією і контролем їх виконання; 

4) дослідницька діяльність - удосконалення професійно-педагогічної 

майстерності шляхом вивчення передового педагогічного досвіду та 

здобутків педагогічної науки, проведення емпіричних досліджень проблем 

професійної освіти з метою підвищення якості навчально-виховного процесу 

в закладі освіти; 

5) виховна діяльність - діагностика особистості і колективу здобувачів, 

планування виховної роботи; організація роботи за всіма напрямами 

виховання; психологічна реабілітація і корекція поведінки учнів; проведення 

профорієнтаційної роботи; проектування, виготовлення, оформлення 

атрибутики виховних заходів; організацію і здійснення діяльності гуртків, 

секцій і т.д. 

В Проекті МОНУ «Сучасна професійна освіта» (концептуальні засади 

реформування) складниками якісної професійної освіти є: вмотивований 

здобувач кваліфікацій; зміст освіти, що базується на професійних стандартах; 

сучасне освітнє середовище; інноваційний педагог; освітній процес, 

зорієнтований на результати навчання; визнання результатів навчання 

центрами оцінювання кваліфікацій [42]. 
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Інноваційний педагог в контексті сучасної професійної освіти 

розглядається як такий, що поєднує у своїй професійно-педагогічній 

діяльності теоретичну та практичну підготовки, має право на вільний вибір 

освітніх та створення авторських програм, а також дидактичних засобів 

навчання [42]. Іншими словами можна сказати, що такий педагог готовий до 

вивчення педагогічних інновацій і опанування інноваційними педагогічними 

технологіями, тобто здійснення інноваційної педагогічної діяльності [43]. 

Таким чином інноваційну педагогічну діяльність можна розглядати як один 

із видів професійно-педагогічної діяльності викладача технічних дисциплін.  

З огляду на зміст певного завдання та обов’язку педагогічного 

працівника, що наведені в табл.1.4, а також на визначення певного виду 

діяльності з точки зору авторів (науковців), що займались їх вивченням 

(описані вище), встановимо відповідність між завданнями та обов’язками 

педагогічних працівників закладів професійної освіти та видами діяльності 

(табл.1.6). Оскільки і викладач закладу професійної освіти і педагог 

професійного навчання в рамках нашого дослідження розглядаються з огляду 

на можливість викладання ними технічних дисциплін (див. пояснення вище) 

вважаємо можливим в таблиці 1.6 замінити їх на тотожне поняття «викладач 

технічних дисциплін».  

Встановлена відповідність дає змогу стверджувати, що виконання 

певних завдань та обов’язків викладачем технічних дисциплін може 

відбуватися як в контексті конкретного виду діяльності так і декількох. Це 

пов’язане, по-перше, з інтегрованим характером професійно-педагогічної 

діяльності, по-друге, різні автори один і той самий вид діяльності називають 

по різному. 

Інші науковці, що займаються дослідженням професійно-педагогічної 

діяльності педагогічних працівників визначають структуру професійно-

педагогічної діяльності у вигляді певних компонентів - відносно самостійних 

функцій діяльності, кожна з яких охоплює сукупність певних знань та умінь, 

необхідних для її реалізації. 
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Таблиця 1.6 

Відповідність між завданнями та обов’язками педагогічних працівників 

закладів професійної освіти та видами діяльності 

Завдання та обов’язки  
Види діяльності  
(в залежності від 

предмету діяльності) 

Викладач закладу 
професійної освіти 

Педагог професійного 
навчання 

Викладач технічних дисциплін  

- здійснює навчання і 
виховання учнів з 
урахуванням специфіки 
навчальної дисципліни; 
- проводить навчальні 
заняття; 

- здійснення освітнього 
процесу; 
- здійснення моніторингу 
освітньої діяльності; 
 

Педагогічна,  
Навчальна, 

Виховна  
Організаційно-
управлінська, 

Техніко-технологічна, 
Виробничо-
технологічна    

- відповідає за 
комплексно-методичне 
забезпечення; 

- здійснення методичної 
роботи; 

Методична, 
Предметно-

інформаційна   
- розробляє навчальні 
плани і програми; 

- планування освітнього 
процесу;  
- проведення 
профорієнтаційної 
роботи та підтримка 
кар’єрного розвитку 
здобувачів освіти 

Організаційно-
управлінська,  
Предметно-

інформаційна, 
Виробничо-
технологічна      

- підвищує професійну 
та педагогічну 
кваліфікацію; 

- здійснення 
самоосвітньої діяльності; 

Діяльність з 
професійно-

особистісного 
саморозвитку 

- вивчає та застосовує у 
практичній роботі 
досягнення педагогіки 
та інформаційних 
технологій. 

- здійснення дослідно-
експериментальної 
діяльності. 

Науково-дослідницька, 
Дослідницька, 
Інноваційна, 

Техніко-технологічна   

 
  



61 
 

За Н. Кузьміною, структуру професійно-педагогічної діяльності 

викладача становлять компоненти [44]: 

1) гностичний компонент - вміння отримувати нові знання, 

систематизувати їх, аналізувати позитивні моменти й недоліки у діяльності 

(власній та учнів); 

2) проєктувальний компонент - перспективне планування змісту та 

способів власної та учнівської діяльності на тривалий термін; 

3) конструктивний компонент - відбір та компонування навчальної 

інформації; 

4) організаторський компонент - уміння донести інформацію до учнів; 

5) комунікативний компонент -   встановлення позитивно 

педагогічного спілкування з учнями, батьками та учителями. 

В дослідження О.Бєляєвої в якості компонентів професійно-

педагогічної діяльності викладача виділені наступні [45]: 

1) мотиваційний - створення системи мотивації до різних видів 

навчальної діяльності; 

2) адаптивний - адаптація навчальної інформації до рівня її розуміння 

тими, хто навчається;   

3) стимулювальний - систематичне спрямування того, хто навчається 

на досягнення освітніх цілей; 

4) кібернетичний - постійне управління пізнавальною діяльністю того, 

хто навчається та формування в нього заданих якостей і рис особистості;  

5) технологічний - застосування таких стратегій, методів і засобів 

навчання й виховання, що дають гарантований позитивний результат освіти; 

6) діагностичний - вивчення результативності навчального процесу з 

метою підтвердження, що отриманий результат відповідає визначеному 

нормативними документами; 

7) моніторинговий - відстеження, оцінювання та регуляція здійснених 

педагогічних дій, забезпечення зворотного зв’язку; 
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8) комунікативний - забезпечення ефективності та продуктивності 

спілкування викладачів з тими, хто навчається, а також з іншими учасниками 

педагогічного процесу; 

9) проєктувальний - планування і реалізація системи дій, умов і засобів, 

необхідних для досягнення цілей професійно-педагогічної діяльності. 

Н. Брюханова [46] пропонує такі компоненти професійної діяльності 

інженера-педагога: 

1)  проєктувальний (навчання та виховання), який передбачає 

діяльність з розроблення дидактичних та виховних проектів з послідовним 

переходом від найвищого (стратегічного) через проміжний (тактичний) до 

найнижчого (оперативного) рівнів; 

2) організаційний (менеджерський), пов’язаний з організацією 

навчальної, навчально-методичної, виховної роботи, забезпеченням умов для 

засвоєння учнями інформації; 

 3) технологічний, у тому числі й комунікативний, який пов'язаний із 

здійсненням навчальної, навчально-методичної та виховної роботи; 

4) контрольно-корекційний, що обумовлює виконання додаткових 

проєктувальних дій за умови отримання  недостатніх результатів навчально-

виховного процесу; 

5) творчий (креативний), що характеризує якісно нове знання, яке 

відрізняється оригінальністю, раціональністю, неповторністю і суспільно-

історичною унікальністю; 

6) методологічний, пов'язаний з опануванням підходів і принципів 

наукового пізнання; 

7) науково-дослідний, спрямований на застосування знань наукових 

основ навчальної дисципліни, тенденцій розвитку тощо. 

Перелічені вище компоненти професійно-педагогічної діяльності у 

вигляді відносно самостійних функцій діяльності, є найбільш поширеними у 

науково-педагогічній літературі, які повинен вміти здійснювати майбутній 

інженер-педагог.  
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Це підтверджує і професійний стандарт «Педагог професійного 

навчання», оскільки в ньому професійні компетентності, які повинні бути 

сформовані у зазначеного фахівця сформульовані на основі трудових 

функцій, які він виконує та конкретизовані у вигляді знань та вмінь, а також 

засобів діяльності, які потрібні для цього.  

Оскільки вище ми ввели поняття «викладач технічних дисциплін» з 

огляду на можливість викладання педагогом професійного навчання і 

викладачем закладу професійної освіти технічних дисциплін, вважаємо за 

доцільне розглянути професійні компетентності зазначені в стандарті 

«Педагог професійного навчання» та трудові функції, як такі, що притаманні 

викладачу технічних дисциплін. Встановимо відповідність між трудовими 

функціями, компетентностями та компонентами професійно-педагогічної 

діяльності викладача з точки зору авторів (науковців), що займались їх 

вивченням (описані вище). За основу візьмемо компоненти професійно-

педагогічної діяльності визначені Н.Брюхановою, як такі, що були визначені 

на основі функцій діяльності інженерно-педагогічних працівників закладів 

системи професійної освіти. Компоненти визначені іншими науковцями за 

змістом знаходять своє відображення у тих, що визначені Н.Брюхановою. 

Результати цієї діяльності     представлені в таблиці 1.7. 

З огляду на таблицю 1.7, можна зазначити, що виконання всіх трудових 

функцій педагогом професійного навчання (викладачем технічних 

дисциплін) пов’язане з проєктувальним компонентом професійно-

педагогічної діяльності. Тому, враховуючи тематику нашого дослідження, а 

саме формування проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів 

технічних дисциплін, зосередимо нашу увагу саме на проєктувальному 

компоненті професійно-педагогічної діяльності, або проєктувальній 

діяльності. Оскільки саме проєктувальна діяльність майбутнього викладача 

технічних дисциплін є засобом формування в нього проєктувальної 

компетентності.  
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Таблиця 1.7 

Відповідність між трудовими функціями, компетентностями та 

компонентами діяльності педагога професійного навчання (викладача 

технічних дисциплін) 

Трудові 
функції 

Професійні компетентності  Компонент 
діяльності 

1 2 3 
Планування 
освітнього 

процесу 

Здатність вивчати, аналізувати та 
застосовувати навчальну, наукову,  
правову та іншу інформацію щодо 
планування освітнього процесу   

Проектувальний 
Організаційний 

Здатність здійснювати календарно-
тематичне планування вивчення змісту 
навчальних дисциплін, планування 
навчальних занять, самостійної та 
індивідуальної роботи здобувачів освіти, 
виховної роботи в учнівській групі та 
індивідуальної виховної роботи зі 
здобувачами освіти   

Здійснення 
освітнього 

процесу 

Здатність обирати  доцільні методи, 
форми,  засоби та технології навчання, 
виховання і розвитку здобувачів освіти 
відповідно до визначених завдань та 
індивідуальних особливостей здобувачів 
освіти   

Проектувальний 
Організаційний 
Технологічний 

Творчий 

Здатність визначати і структурувати 
зміст навчання з дисциплін у 
відповідності до вимог стандартів освіти  
Здатність здійснювати професійну 
підготовку здобувачів освіти за 
індивідуальними навчальними планами  
Здатність здійснювати освітній процес в 
інклюзивному освітньому середовищі  
Здатність застосовувати новітні форми, 
засоби, методи і прийоми навчання, 
інноваційні педагогічні технології  
Здатність застосовувати новітні 
виробничі технології галузі  
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Продовж.табл.1.7 
1 2 3 

Здійснення 
самоосвітньої 

діяльності 

Здатність оволодівати інноваційним 
педагогічним досвідом, застосовувати та 
поширювати його 

Проектувальний 
Організаційний 

Творчий 
Здатність проєктувати професійне 
самовдосконалення  

 

Здатність набувати додаткових 
кваліфікацій  

Здійснення 
методичної 

роботи 

Здатність приймати участь у роботі 
методичного кабінету, методичної 
комісії, організовувати предметні тижні в 
ЗПО та інше  

Проектувальний 
Організаційний 
Технологічний 
Методологічни

й 
Творчий 
Науково-
дослідний 

Здатність здійснювати індивідуальну 
роботу з науково-методичної теми, 
розробляти методичні вказівки, 
інструкції, рекомендації тощо 

Здійснення 
дослідно-

експеримента
льної 

діяльності 

Здатність оперувати науковими 
категоріями дослідження  

Проектувальний 
Методологічни

й 
Науково-
дослідний 
Творчий 

Здатність добирати та застосовувати 
теоретичні та емпіричні методи 
дослідження  
Здатність розробляти педагогічні 
інновації для реалізації основних ідей 
дослідження  
Здатність здійснювати педагогічний 
експеримент, узагальнювати та 
рекомендувати до впровадження 
результати педагогічного дослідження  

Здійснення 
моніторингу 

освітньої 
діяльності 

Здатність діагностувати рівень сформова-
ності компетентностей, навчальної ус-
пішності здобувачів освіти в формаль-
ному та неформальному навчанні   

Проектувальний 
Контрольно-
корекційний 

Здатність організовувати контроль 
навчально-виховної та професійно-
практичної діяльності здобувачів освіти    
Здатність здійснювати контроль якості 
виконання робіт здобувачами освіти  

Проведення 
профорієнтаці

йної роботи 
та підтримка  
кар’єрного  

Здатність брати участь у роботі груп з 
розробки професійних та освітніх 
стандартів, інших освітніх документів  

Проектувальний 
Організаційний 
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Продовж.табл.1.7 
1 2 3 

розвитку 
здобувачів 

освіти 

  

 

Здатність установлювати стійкі зв’язки з 
підприємствами щодо дуального 
навчання здобувачів освіти, виробничої 
практики 

 
Здатність організовувати 
профорієнтаційну роботу з учнівською 
молоддю  
Здатність підтримувати зв’язки з 
Державною службою зайнятості, 
організаціями, підприємствами стосовно 
працевлаштування випускників закладу   

   

З огляду на проведений в п.1.1 аналіз можна зробити висновок: 

1) професійна освіта в Україні здійснюється з урахуванням вимог 

чинного законодавства та забезпечує підготовку кваліфікованих робітників 

для різних галузей виробництва; 

2) підготовку кваліфікованих робітників в закладах професійної освіти  

здійснюють педагогічні працівники (зокрема викладачі технічних 

дисциплін), які не тільки повинні мати відповідну освіту, а бути обізнані в 

питаннях чинного законодавства,  реформування системи освіти в Україні, 

нових форм організації навчання, певних підходів до організації освітнього 

процесу тощо; 

3) педагогічні працівники в закладах професійної освіти (зокрема 

викладачі технічних дисциплін) повинні здійснювати певні види діяльності, 

які передбачені кваліфікаційними вимогами до його професії та вимогами 

сьогодення; 

4)  для того, щоб забезпечити майбутньому педагогічному працівнику 

закладу професійної освіти (зокрема викладачу технічних дисциплін) 

можливість здійснювати всі види діяльності, які передбачені 

кваліфікаційними вимогами до його професії та вимогами сьогодення, 
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заклади вищої освіти, які здійснюють підготовку таких фахівців, повинні 

належним чином організувати освітній процес та сформувати в них потрібні 

компетентності; 

5) серед видів діяльності, які повинні вміти здійснювати педагогічні 

працівники закладів професійної освіти (зокрема викладачі технічних 

дисциплін) можна виділити проєктувальну діяльність, що пов’язана з 

проєктуванням освітнього процесу (розробка навчально-програмної 

документації, проєктування змісту навчальних дисциплін спрямованого на 

формування певних професійних компетентностей, проєктування уроків та їх 

змісту, організація діяльності закладу освіти на основі нових форм навчання 

тощо); 

6) для можливості здійснювати проєктування освітнього процесу 

(проєктувальну діяльність) в закладі професійної освіти у майбутніх 

педагогічних працівників (зокрема викладачів технічних дисциплін) повинна 

бути сформована проєктувальна компетентність; 

7) оскільки будь-яка компетентність є інтегрованим результатом 

освітньої діяльності, а її формування відбувається завдяки комплексу 

навчальних дисциплін, можна стверджувати, що формування (зокрема) 

проєктувальної компетентності повинно відбуватися на засадах 

міждисциплінарності або інтеграції змісту навчальних дисциплін. 

Тому вважаємо в подальшій роботі розглянути питання пов’язані з 

застосуванням міждисциплінарного підходу до формування компетентностей 

у майбутніх фахівців (зокрема педагогічних працівників закладів освіти), а 

також питання стосовно формування саме проєктувальної компетентності.   

 

1.2. Стан розробленості проблеми формування проєктувальної 

компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін в 

педагогічній науці і практиці 

 

Для професійної підготовки майбутніх фахівців в будь-якій сфері 



68 
 
застосовується певний підхід до організації освітнього процесу, що надає 

можливість сформувати в них необхідні професійно значущі якості за 

потребою вимог сьогодення.   

Підхід, як одне з понять, головною ознакою якого є науковість, лежить 

в основі педагогічної теорії та визначає стан педагогічної практики [47].   

У педагогічних дослідженнях поняття «підхід» розглядається як:  

- основний пояснювальний принцип; інтерпретація основних 

закономірностей розгортання даного процесу; опис основних механізмів, що 

забезпечують динаміку явищ в процесі; сукупність ідей, взаємопов'язаних 

понять і способів педагогічної діяльності; методологічний інструментарій 

для вирішення складних завдань [48]; 

- реалізація на практиці домінуючої, головної ідеї навчання у вигляді 

певної стратегії за допомогою певного методу навчання [49]; 

- як метод або група методів; як сукупність способів, прийомів в 

розгляді будь-чого, у впливі на кого-, що-небудь і т.п.; як якесь бачення 

групи вчених [50]; 

- усвідомлена орієнтація педагога на реалізацію в професійній 

діяльності деякої сукупності взаємопов'язаних цінностей, принципів, цілей, 

методів дослідницької або практичної діяльності, що відповідає вимогам 

прийнятої освітньої парадигми [51]. 

Тобто для розробки педагогічної теорії потрібен відповідний підхід, 

який є основою її побудови. Як особлива наукова категорія підхід вважається 

основою формування не тільки будь-якої педагогічної теорії, але і практики: 

саме підхід лежить в основі формування принципів і методів навчання, 

виховання, освіти. 

Для того, щоб інженер-педагог міг організувати освітній процес на 

підставі певного підходу, він повинен мати певний обсяг теоретичних знань 

про сутність підходу як методологічної категорії педагогіки, а також 

практичні вміння та навички організації навчального процесу на основі 

існуючих підходів. 
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Серед підходів, які останнім часом набувають актуальності в контексті 

пізнання та формування загальнолюдських і професійно-значущих якостей у 

майбутніх фахівців указуються: системний, діяльнісний, технологічний, 

компетентнісний, контекстний, особистісно-зорієнтований, індивідуальний, 

культурологічний, аксіологічний, міждисциплінарний.  

Ці підходи спрямовані на вирішення тих чи інших проблем традиційної 

системи професійної підготовки. Деякі з них знайшли широке застосування 

(наприклад системний та діяльнісний підходи), деякі використовуються для 

окремих напрямів підготовки, навчальних дисциплін, тем, уроків, складових 

педагогічної системи як-от: цілі, зміст, технології навчання та виховання 

тощо [52]. 

Оскільки наше дослідження присвячене підготовці майбутніх 

викладачів технічних дисциплін в закладах вищої освіти, розглянемо більш 

детально це питання та визначимо найбільш поширені підходи, що 

застосовуються для організації освітнього процесу. 

Згідно з чинним законодавством [35] підготовка фахівців в системі 

вищої освіти здійснюється за стандартами вищої освіти (СВО). З 2014 року 

стандарти вищої освіти розробляються на основі компетентнісного підходу. 

Станом на 01.09.2019р. в системі вищої освіти України на основі 

компетентнісного підходу розроблено 100 стандартів для різних 

спеціальностей, рівнів та ступенів вищої освіти.   

Стандарт вищої освіти представляє собою комплекс вимог до змісту та 

результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти і наукових установ за 

кожним рівнем вищої освіти (відповідно до Національної рамки 

кваліфікацій) в межах кожної спеціальності [35]. 

Здобуття вищої освіти на кожному її рівні передбачає успішне 

виконання особою відповідної освітньої програми. Тому стандарт вищої 

освіти визначає вимоги до освітньої програми, що знаходять відображення у 

її змісті. Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми 

[35]: 
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1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти; 

2) перелік компетентностей випускника; 

3) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання; 

4) форми атестації здобувачів вищої освіти; 

5) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти; 

6) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності). 

Таким чином освітня програма повинна обов’язково містити: перелік 

освітніх компонентів та їхню логічну послідовність; вимоги до базового 

рівня здобувачів освіти; кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання 

цієї програми; очікувані програмні результати, якими повинен оволодіти 

здобувач вищої освіти [35]. 

Заклад вищої освіти на основі відповідної освітньої програми за 

кожною спеціальністю розробляє навчальний план, який визначає перелік та 

обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність їхнього 

вивчення, форми проведення навчальних занять та їхній обсяг, графік 

навчального процесу, форми й методи контролю. 

З наведеної вище інформації видно, що організація освітнього процесу 

в закладах вищої освіти відбувається на основі компетентнісного підходу. 

Розглянемо більш детально характеристику саме цього підходу.  

В Україні продовжується реформування системи освіти. Цей процес 

спрямовано на розвиток та набуття особистістю необхідних якостей і 

здібностей у відповідності до європейських вимог [53]. 

Використання поняття «компетентнісний підхід» у нормативно-

правових документах та наукових дослідженнях є результатом і 

передумовою його активного застосування в освітньому процесі, адже 

дозволяє істотно посилити самостійну й продуктивну діяльність здобувачів 

освіти, розвинути  їхні особистісні якості та творчі здібності. 
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Вихідним поняттям для розробки компетентнісного підходу в освіті є 

поняття «компетентності». Згідно з діючими нормативними документами 

[35],   компетентність - динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти. 

 Теорію реалізації компетентнісного підходу до освіти розробили і 

представили в своїх роботах такі зарубіжні вчені, як: Р. Бадер [54], Д. 

Мертенс [55], Б. Оскарсон [56], А. Шелтен [57]. Перспективи застосування 

компетентнісного підходу до сучасної вітчизняної освіти досліджували І. Бех 

[58], Н. Бібік [59], Л. Ващенко [60], І. Єрмаков [61], О. Локшина [62], О. 

Овчарук [63], Л. Паращенко [64], О. Пометун [65], І. Родигіна [66], І. 

Савченко [67], С. Трубачева [68] та інші. Практична реалізація 

компетентнісного підходу, формування компетентностей особистості 

знайшли розкриття в роботах таких російських вчених, як: І. Агапов [69], В. 

Болотов [70], А. Вербицький [71], І. Зимня [72], Е. Зеєр [73], А. Хуторський 

[74], С. Шишов [68] та інші. 

Вагомі результати в напрямку розробки компетентнісної моделі 

навчання отримані такими вченими, як: І. Варнавська, М. Вашуленко, О. 

Горошкіна, С. Караман, О. Кучерук, Н. Остапенко, Л. Мітіна, А. Нікітіна, М. 

Пентилюк, О. Савченко, Т. Симоненко, Г. Шелехова та ін. Предметом 

наукових досліджень  В. Баркасі, Н. Босак, Н. Голуб, І. Дроздової, С. 

Карамана, О. Копусь, Л. Мамчур, С. Омельчука, О. Пометун, О. Савченко, С. 

Сисоєвої та інших стала проблема формування фахової компетентності 

студентів вищих навчальних закладів [75].  

Незважаючи на велику кількість досліджень стосовно 

компетентнісного підходу в освіті, переважна більшість науковців наводить 

подібні за змістом визначення поняття «компетентнісний підхід». Наведемо 

деякі з них.  
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Так на думку В. Серікова [70] компетентнісний підхід є одним з 

напрямів модернізації освіти,  саме в ньому відбито зміст освіти, що не 

зводиться до знаннєво-орієнтованої компоненти, а передбачає набуття 

цілісного досвіду з вирішення життєвих проблем. 

Г.Селевко розглядає компетентнісний підхід як поступову 

переорієнтацію провідної освітньої парадигми з трансляції знань та 

формування умінь на створення умов для оволодіння здобувачем освіти 

комплексом компетентностей, що означає розвиток потенціалу випускника, 

його здатності до життєдіяльності в умовах сучасного багатофакторного 

ринково-економічного, соціально-політичного, інформаційно-

комунікаційного насиченого простору [76]. 

В. Химинець вважає, що компетентнісний підхід зміщує акцент з 

процесу накопичення нормативно визначених знань, умінь та навичок у 

площину формування й розвитку у здобувачів здатності практично діяти і 

творчо застосовувати набутий досвід у конкретних ситуаціях [77]. 

Підґрунтям методології компетентнісного підходу у вищій школі, на 

думку Г.Шевченко [78] є концептуальна ідея щодо необхідності заміни 

традиційно репродуктивного навчання творчо-дієвим, спрямованого на 

оволодіння знаннями, уміннями, навичками, особистісний розвиток 

здобувачів, формування системи соціокультурних потреб, самоактуалізацію 

та самовдосконалення їхньої особистості. 

Л.Овсієнко вважає, що компетентнісний підхід у закладах вищої освіти 

передбачає навчання дією, що означає самостійну роботу здобувачів з 

набуття і розширення досвіду із вирішення реальних завдань, навчання і 

розвитку здібностей з адаптації до будь-якої незвичної ситуації і пошуку 

раціональних рішень [75]. 

Науковець О.Пометун стверджує, що компетентнісний підхід до 

навчання тісно пов’язаний з особистісно-орієнтованим і діяльнісним, адже 

стосується особистості здобувача і може реалізовуватися й перевірятися у 

процесі виконання певного комплексу дій конкретною особистістю [79]. 
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Наявність великої кількості визначень понять «компетентнісний 

підхід» призвело до виявлення та узагальнення його основних ідей 

провідними науковцями.  

Так О. Глузман [80] вважає, що: 

- компетентнісний підхід не можна вважати принципово новим, адже 

вища освіта завжди орієнтувалася на набуття узагальнених способів дій; 

- компетентність не є протилежною щодо знань, умінь, навичок, 

оскільки включає їх у певній комбінації;  

- компетентність охоплює не тільки пізнавальну та операційно-

технологічну складові, а й соціальну, поведінкову, мотиваційну, етичну, 

містить систему ціннісних орієнтацій, результати навчання, отже, 

компетентності формуються не тільки під час навчання, а й під впливом 

політики, релігії, роботи, родини, друзів тощо. 

На думку Г.Шевченко [78], концептуальна сутність компетентнісного 

підходу полягає в наступному: 

- в озброєнні здобувачів чітко визначеною системою професійних 

компетентностей, яка визначається рівнем, характером і тенденціями 

розвитку культури, економіки, науки, освіти – всіх видів і сфер 

життєдіяльності як окремої людини, так і суспільства загалом будь-якої 

країни світу;  

- в орієнтуванні освітнього процесу на людину з опорою на 

антропологічні та аксіологічні засади її розвитку (мислення, світогляд, 

критичність відношення до праці, себе і колег, фаху, здатність до власної 

самооцінки);  

- у використанні на противагу знаннєво-орієнтованому підходу 

специфіки особистісно орієнтованого як умови модернізації вищої освіти. 

Л. Новікова [81] вважає, що компетентнісний підхід дозволяє:  

- перейти у професійній освіті до орієнтації на застосування й 

організацію знань;  

- забезпечити гнучкість освіти на користь розширення можливостей 
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виконання різноманітних завдань і працевлаштування;  

- орієнтувати діяльність людини на безмежну різноманітність життєвих 

і професійних ситуацій.  

Таким чином, бачимо радикальну зміну орієнтиру сучасної освіти на 

формування компетентностей. Це потребує нових цілей навчання, до яких 

треба адаптувати всі компоненти навчального процесу. Тільки за умови 

реформування всього педагогічного процесу можна досягти формування 

компетентності здобувачів освіти як інтегрованого результату навчання [82]. 

Розглянемо яким чином здійснюється екстраполяція ідей 

компетентнісного підходу на педагогічний процес. Відправною точкою в 

організації освітнього процесу в закладах вищої освіти є Стандарт вищої 

освіти.  В полі зору нашого дослідження (що визначено темою) є викладачі 

технічних дисциплін, які здобувають вищу освіту за спеціальністю 015 

«Професійна освіта (за спеціалізаціями)».  Стандарт вищої освіти для 

першого бакалаврського рівня з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, 

спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» затверджено 

наказом МОНУ від 21.11.2019р. №1460 і введено в дію з 2019/2020 н.р. В 

його розроблені брали участь науково-педагогічні працівники УІПА [83]. 

Будь-яким стандартом вищої освіти, в тому числі і зі спеціальності 015 

«Професійна освіта (за спеціалізаціями)»,  визначаються інтегральна, 

загальні та спеціальні компетентності, які корелюються згідно з 

кваліфікаційними рівнями НРК [84].  

При формулюванні інтегральної компетентності (ІК) за основу 

використовується опис відповідного кваліфікаційного рівня НРК (5-8). 

Перший  (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає 7 рівню НРК 

України.  Відповідно  визначення інтегральної компетентності подається в 

наступному вигляді: здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми в професійній освіти, що передбачає застосування 

певних теорій та методів педагогічної науки та інших наук відповідно до 

спеціалізації і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.   
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Загальні компетентності (ЗК) – універсальні компетентності, що не 

залежать від предметної  області, але важливі для успішної подальшої 

професійної та соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його 

особистісного розвитку.  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (ПК) – 

компетентності, що залежать від предметної області, та є важливими для 

успішної професійної діяльності за певною спеціальністю. 

Всі три групи компетентностей знаходять відображення в конкретній 

освітній програмі (яка розробляється закладом вищої освіти самостійно на 

підставі Стандарту) з урахуванням певної спеціалізації спеціальності 015 

Професійна освіта. Наведений в Стандарті перелік компетентностей не є 

вичерпаним і заклади вищої освіти можуть вказувати додаткові 

компетентності з огляду на спеціальність та її спеціалізацію.  

На основі встановлених Стандартом і освітньою програмою 

компетентностей визначаються результати навчання (ПР) – сукупність 

знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі 

навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, 

які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти. 

Результати навчання (знання та розуміння, вміння та навички) 

корелюються з переліком загальних та спеціальних компетентностей.  

Між визначеними компетентностями та результатами навчання 

встановлюється відповідність, а також визначається (самостійно закладом 

вищої освіти) перелік навчальних дисциплін і практик (освітні компоненти), 

які повинні забезпечити їх формування, що знаходить своє відображення в 

освітній програмі та навчальному плані.  

Встановити відповідність між компетентностями та освітніми 

компонентами (ОК) конкретної освітньої програми, а також програмними 

результатами та освітніми компонентами можливо завдяки побудові 

відповідних матриць, що є невід’ємною частиною будь-якої освітньої 

програми.  
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З огляду на наведену вище інформацію, можна зробити висновок, що 

формування будь-якої компетентності та досягнення відповідного 

програмного результату можливе завдяки комплексу навчальних дисциплін 

(освітніх компонентів). В даному випадку поняття «комплекс навчальних 

дисциплін» розуміє під собою міждисциплінарне навчання або 

міждисциплінарний підхід до навчання, який забезпечить у підсумку 

інтегрований результат освітньої підготовки майбутнього інженера-педагога. 

Тобто компетентнісний підхід в системі вищої освіти дозволяє визначити 

передумови застосування іншого підходу, а саме міждисциплінарного, що 

наочно представлено на рис.1.2.  

Оскільки метою нашого дослідження є підготовка педагогічних 

працівників (викладачів технічних дисциплін) для системи професійної 

(професійно-технічної) освіти, вважаємо за необхідне розглянути яким чином 

здійснюється екстраполяція ідей компетентнісного підходу на педагогічний 

процес в В п.1.1 було зазначено, що навчання в системі професійної освіти 

відбувається на підставі стандартів «першого» та «другого» покоління. Саме 

стандарти  «другого» покоління, розроблені на основі компетентнісного 

підходу,  сьогодні активно впроваджуються в процес підготовки майбутніх 

кваліфікованих робітників.  В п.1.1 було проведено порівняльний аналіз 

структурних елементів стандартів «першого» та «другого» покоління та 

охарактеризовано їх зміст. 

Як і у випадку зі стандартами вищої освіти,  ДСПТО (К) визначають 

перелік певних компетентностей, якими повинен оволодіти майбутній 

кваліфікований робітник певної професії.  

Загальнопрофесійні компетентності (ЗПК) – знання та уміння, що є 

загальними (спільними) для професії, набуваються один раз – перед 

оволодінням навчальним матеріалом початкової професійної кваліфікації.  

системі професійної (професійно-технічної) освіти. 
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Рис.1.2. Модель передумов застосування міждисциплінарного підходу в 

системі вищої освіти 
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Ключові компетентності (КК) – загальні здібності й уміння 

(психологічні, когнітивні, соціально-особистісні, інформаційні, 

комунікативні), що дають змогу особі розуміти ситуацію, досягати успіху в 

особистісному і професійному житті, набувати соціальної самостійності та 

забезпечують ефективну професійну й міжособистісну взаємодію 

(набуваються впродовж всього терміну навчання поза робочим навчальним 

планом). 

Професійні компетентності (ПК) – знання та уміння особи, які дають 

їй змогу виконувати трудові функції, швидко адаптуватися до змін у 

професійній діяльності та є складовими відповідної професійної кваліфікації. 

Перелічені компетентності є основою для формування типового 

навчального плану, що містить види підготовки (загальнопрофесійну, 

професійно-теоретичну та професійно-практичну), загальнопрофесійний 

блок (ЗПБ) та навчальні модулі (М№1…М№к).  

Характеристику загальнопрофесійного блоку та навчального модуля 

було надано в п.1.1. Формування загальнопрофесійних компетентностей 

відбувається під час опанування загальнопрофесійного блоку, професійних – 

під час опанування навчальних модулів.  

Структуру навчального модуля можна розглянути з огляду на рис.1.3. 

Він складається з певної кількості компетентностей (К 1.1….К 1.r), достатніх 

для оволодіння певним рівнем кваліфікації. Кожна компетентність містить 

перелік відповідних знань та вмінь, якими потрібно оволодіти (для 

компетентності К 1.1 це знання та вміння ЗВ 1.1.1……ЗВ 1.1.р) . Формування 

цих знань та вмінь відбувається в процесі вивчення певних навчальних 

дисциплін (НД 1….НД g).  

Тобто, з огляду на рис.1.3  та наведену інформацію, можна зробити 

висновок, що формування відповідної компетентності (наприклад К 1.1) 

відбувається завдяки інтеграції знань та вмінь з різних навчальних 

дисциплін, що свідчить про можливість застосування міждисциплінарного 
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підходу до формування змісту професійної освіти, тобто певного 

навчального модуля. 

 

Рис.1.3. Модель передумов застосування міждисциплінарного підходу 

в системі професійної освіти 
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- організація освітнього процесу в системі вищої та професійної освіти 

відбувається на основі стандартів розроблених на підставі компетентнісного 

підходу; 

- організація освітнього процесу на основі компетентнісного підходу 

створює передумови для застосування міждисциплінарного підходу; 

- міждисциплінарний підхід може бути використаний для організації 

освітнього процесу в системі вищої та професійної освіти, для підготовки 

майбутніх інженерів-педагогів (викладачів технічних дисциплін) та 

кваліфікованих робітників; 

- в процесі підготовки майбутніх викладачів технічних дисциплін  у 

закладах вищої освіти міждисциплінарний підхід застосовується не тільки 

для організації освітнього процесу, а й для формування у майбутніх фахівців 

певного обсягу теоретичних знань про сутність цього підходу, а також 

практичних вмінь та навичок організації освітнього процесу на його підставі 

в процесі майбутньої професійної діяльності.  

Розглянемо стан розробленості питання застосування 

міждисциплінарного підходу до змісту професійної освіти в педагогічній 

науці і практиці.  

Для педагогічної освіти XXI століття є характерними тенденції 

досягнення стандартів міжнародного рівня, безперервність освіти протягом 

усього життя, перехід від предметного до міждисциплінарного навчання на 

основі компетентнісного підходу, що забезпечує мобільність майбутнього 

фахівця, його конкурентоздатність на ринку праці. Ці та інші питання 

висвітлено в Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», Державній 

національній програмі «Освіта» (Україна XXI ст.), відображено в основних 

принципах розвитку вищої освіти України у контексті Болонського процесу 

[85]. 

Ще в 1998 році у Парижі в комюніке конференції ЮНЕСКО «Нова 

динаміка вищої освіти і науки для соціальної зміни і розвитку» було 

наголошено, що освітні системи у вищій школі потрібно організувати більш 
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гнучко, щоб просувати науку і міждисциплінарність (міжпредметність) [85].  

Міждисциплінарний принцип підготовки педагогів є одним з провідних 

у вищих навчальних закладах США. Навчальні програми США насичені 

міждисциплінарними предметами, спрямованими на професійну підготовку. 

Отже, майбутні вчителі не лише набувають суто професійних знань, умінь і 

навичок прикладного характеру, у них формуються міжпредметні 

компетентності як здатність застосовувати в педагогічній діяльності поряд із 

специфічними для певного предмета ще і знання, уміння, навички і способи 

діяльності, які належать до інших навчальних дисциплін і освітніх галузей, 

опрацювання яких дозволяє отримати нові якості знань [85]. 

Прикладом одного з міжнародних проєктів (Німеччина-В’єтнам) за 

яким відбувається міждисциплінарна підготовка вчителів фізико-

математичного профілю є  «Inter TeTra», метою якого є створення 

навчальних курсів міждисциплінарного характеру,  що містять теоретичну та 

практичну частини. Здобувачі освіти вивчають дидактичні основи 

викладання навчальних дисциплін як окремо, так і вчаться встановлювати 

зв’язки між ними. Значна увага при цьому приділена практичній підготовці 

під час якої і відбувається формування вмінь встановлювати 

міждисциплінарні зв’язки, проєктувати та здійснювати освітній процес на 

міждисциплінарній основі [86].   

Організація освітнього процесу в університеті Мельбурну на підставі 

міждисциплінарного підходу заснована на попередній ретельній роботі 

викладацького складу щодо розробки і презентації кожної окремої 

дисципліни, за результатами якої кожен викладач робить висновок стосовно 

можливої міждисциплінарної взаємодії. Міждисциплінарна освіта доповнює 

дисциплінарне викладання та навчання, щоб студенти могли вчитися 

реагувати на виклики, які виходять за межі дисциплін, працювати у стику 

кількох дисциплін та розробляти дослідницькі траєкторії, що не відповідають 

стандартним дисциплінарним шляхам. Всі ідеї стосовно оцінки 

міждисциплінарних можливостей навчальних дисциплін, проєктування 
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міждисциплінарного навчання, організації та здійсненні освітнього процесу 

висвітлені у посібнику [87].  

Тому на сьогодні очевидно, що ідеї міждисциплінарного підходу до 

навчання поряд із сучасними концептуальними підходами до вдосконалення 

педагогічної підготовки майбутніх фахівців є актуальними. 

Проблема реалізації міждисциплінарного підходу в освітньому процесі 

вивчалась у роботах О. Афанасьєва, С. Баландіна,  B. Безрукової, , В. 

Буданова, О. Бушковської, Є. Вишнякова, О. Гурьєва, В.Іванової, М. 

Берулави, Т. Давиденко,  О. Данилюка, І. Зверєва, Є.Колосової, 

В.Максимової, Г.Федорец, П.Чапаєва, Н.Чебишева, В.Шибаєва та ін. Всі 

вони, так чи інакше, пов'язують міждисциплінарний підхід до навчання  з 

поняттям міждисциплінарна інтеграція. 

На думку академіка С.Сисоєвої «… міждисциплінарний підхід не 

обмежує знання, а створює умови для реалізації зв’язків між різними 

науками, здатними забезпечити при вивченні об’єкту дослідження необхідні 

та достатні знання, зосереджуючись при цьому на власному предметі у 

цілісному явищі (об’єкті дослідження). Міждисциплінарний підхід вирішує 

існуючі у предметній системі навчання протиріччя між розрізненим 

засвоєнням знань і необхідністю їх синтезу, цілісного та комплексного 

застосування на практиці, у діяльності та житті людини» [88]. 

Професор А. Колот вважає, що для комплексної характеристики 

категорії міждисциплінарності її треба розглядати як мінімум з різних 

позицій, серед яких доцільно вирізнити такі:  

- можливість виявлення, розпізнання й сприйняття того, що було 

схованим у надрах окремих наук за допомогою методів та засобів інших 

наук;  

- взаємозапозичення близькими за предметами дослідження науками 

методів, засобів, результатів у вигляді понять, категорій, моделей, схем;  
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- інтеграція окремих результатів досліджень задля створення нових 

міждисциплінарних об’єктів, що сприятиме отриманню нового наукового 

знання;  

- синергія різних наук, результатом якої є розвиток інтеграційних 

процесів, зростаюча взаємодія методів, інструментарію задля отримання 

нового наукового знання [89]. 

На практиці, вважає А. Колот, міждисциплінарний підхід може 

реалізовуватися за двома основними форматами, сценаріями або підходами.  

Перший формат є найбільш поширеним. За ним міждисциплінарність 

встановлює зв’язки між різними дисциплінами або науками,  не порушуючи 

їхньої своєрідності, унікальності, самостійності.  

Другий формат подає міждисциплінарність як реальний інструмент 

створення інтегрованих проєктів або продуктів на тлі об’єднання дисциплін 

або наук, подальше опанування яких є принципово важливим як для науки, 

так і для освіти [89]. 

Методологія застосування принципів міждисциплінарності 

розкривається в наукових працях В. Андрущенка, В. Василькової, В. 

Дудченка, С. Кримського, С. Курдямова, О. Маркова. Способи реалізації та 

наукові положення міждисциплінарного підходу до педагогічної підготовки 

майбутніх фахівців також висвітлено у дослідженнях С. Гончаренка, Л. 

Каменської, В.  Кременя, В. Огнев’юка, С. Сисоєвої, В. Стьопіна, Л. 

Яковенко та ін., які переконані, що зміни парадигм освіти, впровадження 

інновацій, зокрема сучасних методів, засобів і форм навчання у педагогічну 

підготовку, можна досягти взаємодією різних наук, тобто 

міждисциплінарністю.  

Сучасні науковці все частіше розглядають в своїх дослідженнях 

формування певних компетентностей у майбутніх фахівців різних галузей на 

основі міждисциплінарного підходу. Будь-яку компетентність вони 

розглядають як інтегративну властивість особистості, що забезпечує 

ефективне існування в професійному середовищі. Проаналізуємо деякі з цих 
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наукових досліджень оскільки вони представляють інтерес з точки зору теми 

нашої роботи, яка також передбачає формування конкретної компетентності 

на основі міждисциплінарного підходу.    

Так Степанова М. вивчає формування компетентності іншомовного 

ділового спілкування у магістрів нелінгвістичних закладів вищої освіти на 

основі міждисциплінарного підходу [90]. Цей підхід об'єднує професійну, 

лінгвістичну, психолого-педагогічну і культурологічну складові навчання 

майбутніх фахівців [91]. Він  дозволяє встановити міждисциплінарні зв’язки 

між навчальною дисципліною «Ділова іноземна мова» та дисциплінами 

професійного, загальнонаукового, гуманітарного циклів. 

Професійна складова міждисциплінарного підходу забезпечує 

формування професійних компетентностей у магістранта в процесі його 

навчання, склад та зміст яких залежить від спеціалізації здобувача освіти. 

Міждисциплінарні зв’язки з предметами професійного циклу забезпечують 

органічне включення професійних компетентностей в компетентність 

іншомовного ділового спілкування [90].  

Психолого-педагогічна складова міждисциплінарного підходу об’єднує 

ряд компетентностей, які забезпечують можливість самостійного 

застосування педагогічних та психологічних знань, вмінь та навичок до 

вирішення практичних задач, що виникають в процесі професійної діяльності 

та ділового спілкування [90].  

Лінгвістична складова міждисциплінарного підходу забезпечує 

формування лінгвопсихологічної компетентності, завдяки використанню 

даних сучасної психології при навчанні ділової іноземної мови, щоб студенти 

могли засвоїти певні способи впливу і маніпуляції, допустимі і бажані в 

сфері іншомовного ділового спілкування. Успіх при пошуку роботи багато в 

чому залежить не тільки від рівня володіння іноземною мовою, а й від умінь 

кандидата на посаду представити себе і свою кваліфікацію в найбільш 

виграшному світлі. Тому одним з найважливіших завдань є оволодіння 

практичними навичками самопрезентації та ефективної поведінки на 
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співбесіді, що неможливо без використання міждисциплінарних зв'язків як з 

предметами професійного циклу, так і психолого-педагогічними 

дисциплінами [90]. 

Культурологічна складова міждисциплінарного підходу забезпечує 

формування міжкультурної комунікативної компетентності, що забезпечує 

можливість вирішення комунікативних завдань і досягнення поставлених 

цілей комунікації в ході ділового спілкування іноземною мовою з 

представниками інших культур [90]. 

Степанова М. зазначає, що формування компетентності іншомовного 

ділового спілкування у магістрів нелінгвістичних закладів вищої освіти на 

основі міждисциплінарного підходу реалізується при виконанні певних 

завдань, які моделюють ситуації реального ділового спілкування в сфері 

майбутньої професійної діяльності магістра. Сформована в результаті 

компетентність іншомовного ділового спілкування є важливою частиною 

загальної професійної компетентності магістра, готового до активної 

ділового життя та діяльності в сучасному мультикультурному світі [90]. 

Міждисциплінарний підхід у формуванні здоров’язбережувальної 

компетентності в майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту 

розглядає О. Захарова. Здоров’язбережувальна компетентність, на думку 

автора, передбачає збереження власного фізичного, соціального, психічного 

й духовного здоров’я та здоров’я свого оточення. За ствердженням науковця 

компетентності (в тому числі і здоров’язбережувальна), які представлені у 

вимогах до вищої професійної освіти за напрямом «Фізичне виховання», 

мають міждисциплінарний характер. Це зумовлено специфікою майбутньої 

професії, яка передбачає в практичній діяльності визначення та 

обґрунтування прийнятих рішень з позицій психолого-педагогічних і медико-

біологічних наук [92].  

Професійна діяльність майбутнього фахівця в галузі фізичного 

виховання вимагає творчого підходу до досягнення поставлених завдань. Це 

зумовлено особливостями галузі, де в якості об’єкта професійної діяльності 
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виступає людина, в роботі з якою необхідне врахування індивідуальних 

особливостей, та принципів здоров’язбереження. Дії фахівця галузі «Фізичне 

виховання і спорт» повинні базуватися на засадах дидактики та теорії й 

методики фізичної культури і спорту, відповідати фізіологічним 

закономірностям організму людини, бути доцільними з економічного 

погляду [92]. 

Під час застосування міждисциплінарного підходу в процесі 

формування здоров’язбережувальної компетентності в майбутніх фахівців 

фізичного виховання та спорту, студенти інтегрують матеріал фахових 

дисциплін, набувають навички майбутньої практичної діяльності та 

розвивають здібності до самостійної продуктивної роботи. Формування  

здоров’язбережувальної компетентності вимагає створення певних 

навчальних ситуацій, що дають змогу викладачу моделювати й здійснювати 

ефективний контроль за діяльністю студента в штучно створеному 

професійному середовищі. Отже, формування необхідної компетентності 

може бути високоефективним за умовою використання міждисциплінарних 

зв’язків тому, що кожна компетентність випускника повинна забезпечуватися 

певним набором дисциплін і практик [92]. 

Іванова М. та Кузнєцова О. розглядають технологію навчання 

іноземної мови в технічному закладі вищої освіти на основі 

міждисциплінарного підходу. Ця технологія  включає наступні етапи: 

методичний (розвиток вмінь технічного перекладу, накопичення та засвоєння 

лексичного матеріалу, аналіз іноземної літератури зі спеціальності), 

змістовний (вивчення іноземної мови за спеціально розробленим навчальним 

посібником зі спеціальності) та організаційно-діяльнісний (інтеграція змісту 

та технологій навчання іноземної мови з курсом лекцій «Вступ до 

спеціальності») [93].  

В результаті міждисциплінарної інтеграції відбувається синтез цілей 

окремих навчальних дисциплін та іноземної мови, формулюється єдина 

інтегративна, міждисциплінарна мета. Авторами визначені основні вимоги, 
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які пред’являються до міждисциплінарної мети навчання та 

міждисциплінарних навчальних програм [93]: 

- навчальні матеріали міждисциплінарних навчальних програм повинні 

в рівній мірі відповідати меті оволодіння іноземною мовою та спеціальністю; 

- іноземна мова повинна виступати як засіб організації навчання 

професійної діяльності та досягнення її результатів; 

- професійні знання здобувачів освіти повинні надавати їм можливість 

продуктивної взаємодії в групі для рішення поточних завдань засобами 

іноземної мови; 

- мовний навчальний матеріал повинен бути представлений у вигляді 

вправ спрямованих на розвиток логічного та дидактичного мислення; 

-  міждисциплінарні навчальні програми повинні інформаційно 

доповнювати одна одну, що забезпечить взаємодію в ситуаціях професійного 

спілкування.    

Описана Івановою М. та Кузнєцовою О. технологія навчання іноземної 

мови в технічному закладі вищої освіти на основі міждисциплінарного 

підходу сприяє формуванню комунікативної компетентності у здобувачів 

освіти.  

Міждисциплінарному підходу до професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи у галузі мистецької освіти приділено увагу 

Красовською О. [94]. Автор розглядає міждисциплінарні зв’язки в 

педагогічному процесі, як зв’язки  між навчальними дисциплінами різних 

галузей знань. Міжпредметна інтеграція у контексті професійної підготовки 

зазначених педагогічних кадрів, що утворюється з різних предметних 

галузей, забезпечує цілісність змісту підготовки та формування професійних 

компетентностей як сукупності інтегративних художньо-педагогічних знань.  

Одним з напрямів реалізації міждисциплінарного підходу, на думку 

автора, є розробка та впровадження в освітній процес робочої програми 

навчальної дисципліни «Методика викладання інтегрованого курсу 

«Мистецтво». Мета цієї дисципліни полягає у формуванні основ професійно-
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педагогічної свідомості майбутнього учителя шляхом опанування сучасними 

педагогічними інтегрованими технологіями у галузі викладання художньо-

естетичних дисциплін для молодших школярів. Саме тому, програма 

навчальної дисципліни включає змістовий модуль: «Теоретичні та методичні 

питання інтеграції мистецьких дисциплін у початковій школі». 

Міждисциплінарність окресленої програми простежується в логічних 

зв’язках із такими дисциплінами: «Вікова психологія», «Педагогіка», 

«Образотворчим мистецтвом з методикою», «Теорія і методика музики з 

основами хореографії» та окремими методиками навчання в початковій 

школі [94].  

Міждисциплінарний підхід у професійній підготовці майбутніх 

програмістів обґрунтовано у дослідженні Круглик В. та Осадчого В. 

Професійна підготовка майбутніх програмістів передбачає вивчення різних 

дисциплін, що пов’язані між собою послідовністю вивчення, забезпечують 

засвоєння інших предметів і є відправною точкою для подальшої професійної 

діяльності. Вивчення дисциплін гуманітарної та соціально-економічної, 

математичної та природничо-наукової (фундаментальної) сфер є основою 

формування професійної компетентності, що здійснюється на основі 

міждисциплінарного підходу під час вирішення професійно спрямованих 

завдань на заняттях з дисциплін професійної та практичної підготовки. 

Кожна дисципліна представляє певну науку, надаючи частину знань у 

вигляді об’єктів, явищ, принципів, підходів, що застосовуються у процесі 

розробки програмних продуктів програмістами (програмуванні) [95]. 

Міждисциплінарний підхід до підготовки кадрів для галузі фізичної 

культури та спорту є предметом вивчення Баландіна С. [96]. Основна мета 

його дослідження полягає в оптимізації підготовки бакалаврів за напрямом 

«Фізична культура» на основі впровадження послідовних 

практикоорієнтованих проєктних робіт, які передбачають реалізацію 

міждисциплінарного підходу в рамках дисципліни «Теорія і методика 

обраного виду спорту». Дана дисципліна викладається протягом декількох 
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років і дозволяє проєктувати знання отримані при вивченні інших професій-

них дисциплін  на вирішення задач, які виникають в практиці обраного виду 

спорту. Автором розроблена технологія міждисциплінарного проєктування в 

рамках дисципліни «Теорія і методика обраного виду спорту» для оцінюван-

ня сформованості професійних компетентностей бакалаврів стосовно вмінь: 

застосовувати знання теоретичних дисциплін професійного циклу для обґру-

нтування педагогічних рішень, що приймаються;  застосовувати інструмен-

тальні та лабораторні методики контролю стану тих, хто займається 

фізичною культурою та спортом; складати оперативні плани і програми 

конкретних навчально-тренувальних занять; роботи в колективі; здатності 

аргументовано та ясно представляти результати своєї діяльності [96].   

Міждисциплінарне проєктування розглядається як активна форма 

організації діяльності здобувачів освіти на кожному курсі навчання, в основі 

якого лежать проблемні задачі, які доведеться вирішувати  випускнику в ході 

своєї професійної діяльності. В процесі роботи над міждисциплінарним 

проєктом здобувачі освіти інтегрують навчальний матеріал професійних 

дисциплін (медико-біологічного, психолого-педагогічного та управлінського 

спрямування), здобувають навички майбутньої практичної діяльності, 

розвивають здібності до самостійної продуктивної роботи і колективної 

кооперації [96]. 

Науковець Дев’яткіна С. вивчає формування професійних 

компетентностей бакалаврів педагогічної освіти (майбутніх вчителів 

технології) на основі реалізації міждисциплінарного підходу. Вона розробила 

модель процесу формування професійних компетентностей у майбутніх 

вчителів технології на основі реалізації міждисциплінарного підходу до 

освітнього процесу, згідно з якою цей процес відбувається в 4 етапи, які є 

компонентами моделі [97].  

Цільовий компонент – спрямований на розвиток стійкої мотивації до 

професійного вдосконалення та пізнавальної мотивації до вивчення 

навчальний дисциплін [97]. 
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Проєктувальний компонент – предметно-смислове наповнення 

процесу формування професійних компетентностей бакалаврів педагогічної 

освіти за напрямом «Технологія» (поглиблення технолого-педагогічної 

освіти міждисциплінарним змістом) [97]. 

Організаційно-формуючий компонент – відбір форм, методів і засобів 

навчання, що забезпечують засвоєння міждисциплінарного змісту, 

визначення педагогічних умов, які актуалізують виконання майбутнім 

вчителем технології професійних дій  [97]. 

Діагностичний компонент – розвиток рефлексивних умінь, 

самоконтролю, адекватної самооцінки своєї діяльності (міждисциплінарний 

оціночний інструмент) [97]. 

Автором визначений комплекс  педагогічних умов формування 

професійних компетентностей бакалаврів педагогічної освіти [97]:  

1) використання педагогічного потенціалу професійно орієнтованих 

ділових ігор (ділова гра, в даному випадку,  представляє собою модель 

професійних ситуацій, в яких майбутні педагоги мають можливість не тільки 

демонструвати свої знання, а й виконувати функції і ролі вчителя технології, 

класного керівника); 

2) реалізація міждисциплінарного проєкту - відбувається під час 

проведення практичних занять та включає наступні етапи: розробка 

проєктного завдання, проєктування об’єкту, який досліджується, оформлення 

результатів, презентація проєкту, рефлексія. Захист міждисциплінарного 

проєкту відбувається у вигляді ділової гри; 

3) створення віртуального (електронного) та реального професійно-

орієнтованого середовища  на прикладі інтегрованого курсу «Основи 

дослідницької діяльності». Інтегрований курс було сформовано на основі 

змісту навчальний дисциплін «Нарисна геометрія», «Інженерна графіка», 

«Деталі машин», «Обробка конструкційних матеріалів», «Конструювання та 

моделювання», «Основи творчо-конструкторської діяльності», «Методика 

навчання профілю», «Комп’ютерна графіка». Інтегрований курс включає  
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навчально-методичний комплекс в системі дистанційного  навчання: 

методичні  рекомендації щодо виконання практичних робіт для учнів і 

педагогів, завдання для самостійної  роботи, розроблені  тести для контролю 

та самоконтролю, список використаної літератури та Інтернет-ресурси, 

електронний  курс лекцій, міждисциплінарні завдання для контролю 

сформованості професійних компетентностей. 

Формуванню предметних компетентностей в області інформаційних 

технологій майбутніх вчителів інформатики на основі міждисциплінарного 

підходу присвячене дослідження Нікітіна П. До предметних компетентностей 

автор відносить: таку, що призначена для користувача, компетентність в 

області програмування, в області мультимедіа, в області мережевих 

технологій.  Предметні компетентності в області інформаційних технологій 

формуються за допомогою циклу дисциплін, тому їх становлення необхідно 

розглядати через сукупність дисциплін, які їх формують, тобто на основі 

міждисциплінарного  підходу [98]. 

Автором запропонована модель міждисциплінарної системи 

формування предметних компетентностей майбутніх вчителів інформатики, 

що об’єднує в собі методичні системи навчання конкретним дисциплінам. 

Модель складається з наступних компонентів [98]: 

1) цільового – визначає проміжні та кінцеві цілі навчання майбутніх 

вчителів інформатики на основі аналізу стандарту професійної підготовки; 

2) змістовного – визначення змісту навчальних дисциплін, які будуть  

брати участь у формуванні предметних компетентностей, та блочно-

модульний його розподіл. Модулі будуть мати міждисциплінарну структуру 

у вигляді набору розділів із різних навчальних дисциплін об’єднаних 

тематичною ознакою. По завершенню вивчення певного блоку (складається з 

певної кількості модулів) виконується підсумковий міждисциплінарний 

проєкт у вигляді комплексного інтегрованого завдання, що синтезує методи 

та види діяльності з декількох взаємопов’язаних питань;   

3) інструментального – автоматизована система міждисциплінарного 
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навчання студентів – комплекс програмно-технічних та навчально-

методичних засобів, що дозволяють організувати міждисциплінарне 

навчання з залученням викладачів різних навчальних дисциплін та 

електронних освітніх ресурсів,  а також автоматизувати процеси подачі 

матеріалу та контролю результатів навчальної діяльності; 

4) технологічного – методи та форми навчання майбутніх вчителів 

інформатики (система лекційних занять, лабораторних робіт, 

компетентнісно-орієнтованих і комплексних інтегрованих завдань, завдань 

для самостійної роботи та педагогічної практики); 

5)   контрольно-регулювального – організація поточного та 

підсумкового контролю; 

6) оціночно-результативного – комплексна оцінка сформованості 

предметних компетентностей   (перевірка теоретичних знань, навальні 

завдання під час виконання лабораторних робіт, компетентнісно-орієнтовані 

завдання,   комплексні інтегровані завдання – професійні міждисциплінарні 

проєкти, оцінювання педагогічної практики). 

В таблиці 1.8 наведена узагальнена інформація стосовно досліджень 

науковців, які присвячені формуванню певних компетентностей на основі 

міждисциплінарного підходу. З огляду на наведену в таблиці 1.8 інформацію 

можна зробити висновок: 

1) формування різноманітних компетентностей відбувається на основі 

міждисциплінарного підходу в процесі підготовки фахівців для різних 

галузей виробництва, в тому числі в процесі підготовки майбутніх 

педагогічних працівників; 

2)  реалізація міждисциплінарного підходу відбувається за двома 

форматами (докладно  були   описані   вище):  на  рівні   міждисциплінарних   

зв’язків   без порушення самостійності дисципліни та з появою певного 

інтегрованого продукту (інтегрованого курсу); 

3)  для реалізації міждисциплінарного підходу обираються навчальні 

дисципліни  з  огляду  на  компетентність, яку потрібно  сформувати  (тобто  
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Таблиця 1.8 

Узагальнена інформація стосовно досліджень науковців, які присвячені формуванню певних 

компетентностей на основі міждисциплінарного підходу 

№ 
з/п 

Прізвище 
науковця 

Компетентності Фахівці у яких 
формуються 

компетентності  

Навчальні 
дисципліни 

Реалізація  Наявність 
моделі 

формування 
компетентностей   

1 2 3 4 5 6 7 
1 Степанова 

М.М. 
Іншомовна 
компетентність 
ділового спілкування  

Магістри  
нелінгвістичних 
закладів вищої 
освіти 

Ділова іноземна 
мова та 
дисципліни 
професійного, 
загальнонаукового 
та гуманітарного 
циклів  

Завдання, які 
моделюють 
ситуації 
реального 
ділового 
спілкування в 
сфері майбутньої 
професійної 
діяльності 
фахівця 

- 

2 Захарова 
О.М. 

Здоров’язбережувальна 
компетентність  

Фахівці  
фізичного 
виховання та 
спорту 

Фахові 
дисципліни  

Навчальні 
ситуації, які 
моделюють 
професійну 
діяльність  

- 

  



94 
 

Продовж. табл. 1.8 
 
1 2 3 4 5 6 7 
3 Іванова 

М.А., 
Кузнєцова 
О.В. 

Комунікативна 
компетентність  

Фахівці 
гірництва  

Іноземна мова та 
ступ до 
спеціальності  

Вправи та завдання, 
які моделюють 
ситуації реального 
ділового 
спілкування 

- 

4 Красовська 
О.О. 

Професійні 
компетентності  

Учителі 
початкової 
школи у галузі 
мистецької 
освіти 

Мистецтво та 
психолого-
педагогічні 
дисципліни  

Інтегрований курс  

- 

5 Круглик 
В.С., 
Осадчий 
В.В. 

Професійні 
компетентності  

Програмісти  Гуманітарні, 
соціально-
економічні, 
математичні та 
природничо-
наукові 
дисципліни  

Професійно 
спрямовані завдання  

- 

6 Баландін 
С.І. 

Професійні 
компетентності  

Фахівці  
фізичної 
культури та 
спорту 

Теорія і методика 
обраного виду 
спорту та дисцип-
ліни медико-
біологічного, 
психолого-
педагогічного та 
управлінського 
спрямування 

Практикоорієнтовані  
проєктні роботи 

- 
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Продовж. табл. 1.8 
1 2 3 4 5 6 7 
7 Дев’яткіна 

С.М. 
Професійні 
компетентності  

Вчителі  
технології, 
бакалаври 
педагогічної 
освіти  

«Нарисна 
геометрія», 
«Інженерна 
графіка», 
«Деталі машин», 
«Обробка 
конструкційних 
матеріалів», 
«Конструювання 
та 
моделювання», 
«Основи творчо-
конструкторської 
діяльності», 
«Методика 
навчання 
профілю», 
«Комп’ютерна 
графіка» 

Інтегрований курс  

+ 

8 Нікітін 
П.В. 

Предметні 
компетентності 

Вчителі  
інформатики 

«Комп’ютерна 
графіка та 
видавнича 
справа», 
«Інтернет та 
мультимедіа 
технології»,  

Міждисциплінарний  
проєкт у вигляді 
комплексного 
інтегрованого 
завдання 

+ 
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Продовж. табл. 1.8 
 
1 2 3 4 5 6 7 
    «Сучасна мова 

програмування», 
«Бази даних та 
керівництво 
ними», 
«Використання 
інформаційних 
та 
комунікаційних 
технологій в 
освіті», 
«Інформаційні 
системи» 
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дисципліни, які забезпечують формування певної компетентності); 

4)  реалізація міждисциплінарного підходу здебільшого відбувається 

завдяки завданням, ситуаціям, вправам, проєктам, які мають 

міждисциплінарний зміст та пов’язані з майбутньою професійною діяльністю 

фахівця; 

5) процес формування певних компетентностей на основі 

міждисциплінарного підходу відбувається за певною моделлю, що 

складається з конкретних компонентів, та за певних педагогічних умов.  

   Для того, щоб створити повне уявлення про формування 

компетентностей на основі міждисциплінарного підходу, вважаємо за 

потрібне проаналізувати дослідження, які присвячені формуванню саме 

проєктувальних компетентностей. Визначити, чи застосовується для їх 

формування міждисциплінарний підхід, чи здійснюється процес формування 

за певною моделлю та за певних педагогічних умов. Вивчення цих питань 

буде здійснено в п.1.3.   

 

1.3. Аналіз теоретичних основ формування проєктувальної 

компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах 

міждисциплінарного підходу 

 

Зазначимо, що у загальному розумінні проєктування слід розуміти як 

здатність намічати, окреслювати план дій, конструювати, планувати та 

здійснювати задум, намір. Це створення прототипу, прообразу 

передбачуваного об’єкта. Термін «проєктування» походить від слова 

«проєкт», яке у перекладі з латинської мови (projectus) означає «кинутий 

уперед» [99]. Проєктування раніше пов’язували насамперед з технічною 

діяльністю, яка передбачала усвідомлення, виокремлення та експансію 

проєктування у відповідності до інших сфер діяльності. Відтак, поряд із 

класичним проєктуванням склалося  педагогічне і дидактичне проєктування. 

Специфіка підготовки майбутніх інженерів-педагогів полягає у тому, 
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що їх проєктувальна діяльність розглядається як у галузі педагогіки, так і 

фахової підготовки. 

Якщо розглядати проєктувальну діяльність майбутніх інженерів-

педагогів  в галузі фахової (інженерної) підготовки, то вона буде полягати в 

аналізі та розробки математичних, фізичних моделей тощо; виборі способів 

виконання технічних креслень; виборі технічних систем; проєктуванні 

окремих виробничих технологій; розрахунку окремих ланок для побудови 

лінійних систем автоматичного управління об’єктами, визначення їх 

динамічних характеристик; розробки схем для вимірювання параметрів та 

контролю режимів робити пристроїв; розробки засобів діагностики 

результатів виробничого процесу; плануванні трудового процесу; оцінки 

шкідливого впливу виробничого процесу на здоров’я людини та стану 

навколишнього середовища; розробки засобів захисту людини від впливу 

факторів небезпеки; визначенні економічних показників трудового процесу; 

розрахунку виробничої потужності підприємства, аналізу її використання і 

формування виробничої програми; оцінки якості і конкурентоспроможності 

підприємства; оцінки раціональності використання фінансових ресурсів та 

оцінки фінансового стану підприємства з метою запобігання банкрутства та 

ін. [101].  

Якщо розглядати проєктувальну діяльність майбутніх інженерів-

педагогів  в галузі психолого-педагогічної підготовки, то вона буде полягати 

в проєктуванні функціонування педагогічної системи; психологічному 

аналізі змісту структури професійної діяльності інженера-педагога; 

психодіагностики професійно важливих якостей особистості інженера-

педагога; проєктуванні навчально-плануючої документації; аналізі 

професійної діяльності робітника з метою формування змісту освіти; 

плануванні навчально-виховного процесу в закладі професійної освіти; 

проєктуванні змісту професійної теоретичної та практичної підготовки, 

виховних заходів; аналізі та діагностики процесу підготовки; розробки 

педагогічних технологій; розробки засобів діагностики результатів 
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навчально-виховного процесу [101]. 

Так в своїй роботі Білик В. [100] розглядає проєктувальну діяльність у 

процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів швейного 

профілю, що проявляється у виконанні ними конструктивних, 

розрахункових, творчих, практичних та інших видів робіт, що стосуються як 

інженерного, так і педагогічного складників підготовки. Педагогічне 

проєктування майбутнім інженером-педагогом полягає у визначенні та 

обґрунтуванні змісту, форм, методів, засобів навчання, що реалізується у 

розробці дидактичних проєктів на різних рівнях: навчальної дисципліни, 

розділу, теми навчального заняття тощо. Разом з тим інженерне 

проєктування у швейній галузі полягає у розробці пакету технічної 

документації на зразок спроєктованої моделі одягу згідно технічного 

завдання шляхом обґрунтованого конструювання та відповідного 

розрахунку. 

Оскільки темою нашого дослідження передбачено формування 

проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін 

в процесі навчання у закладі вищої освіти для можливості подальшого 

здійснення професійно-педагогічної діяльності в закладах професійної 

освіти, нашу увагу зосередимо на педагогічному проєктуванні (або 

педагогічній проєктувальній діяльності). В будь-якому разі  педагогічна 

проєктувальна діяльність майбутніх викладачів технічних дисциплін повинна 

враховувати зміни, що відбуваються в науці, техніці та виробництві, 

нововведення в системі освіти.  

Питаннями педагогічного проєктування починаючи з 60-х років ХХ 

століття та у теперішній час займаються багато науковців: М.Алексєєв [102], 

О.Анісімов [103], Ю.Бабанський [105], В.Безрукова [105], О.Бєлова [106], 

В.Беспалько [107], Н.Брюханова [52],  Т.Дмитренко [108], О.Єлісєєнко [109], 

В.Загвязинський [110], Г.Кирилова [111], В.Киричук [112],  О.Коваленко [113], 

В.Краєвський [114], М.Лазарєв [115], Г.Лебедєва [116],  Л.Лісіна  [117], 

О.Литвиненко [118], Б.Лихачов [119],  Н.Селіванова [120], А.Терещук [121],  
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О.Чернобай [122], І.Шевченко [123], М.Шевчук [124], Н.Яковлева [125] та інші. 

Вченими виявлено та сформульовано теоретичні й практичні проблеми 

проєктування педагогічних об’єктів різних рівнів, розроблено теоретичні 

основи педагогічного проєктування, рекомендації з проєктування освітніх 

систем, визначено роль проєктування в професійній діяльності педагога, 

розглянуто дії, що становлять проєктування навчальної теми, курсу, уроку [52].  

 Завдяки їх напрацюванням одержали поширення вирази «проєктування 

освітньої моделі», «проєкт виховання й навчання», «проєктування педагогічних 

систем, процесів та ситуацій», «проєктування особистісно-орієнтованої 

ситуації», «проєктування змісту навчальної дисципліни», «проєктування 

технологій навчання», «проєктування логіки вивчення змісту», «проєктування 

умов, в яких буде знаходитися дитина», «проєктування вимог до викладача», 

«проєктування особистості», «проєктування розвитку людини», «проєктне 

навчання», «проєктивні методики», «проєктна техніка виконання» та багато 

інших [52]. 

Становлення педагогічного проєктування, його стрімкий розвиток, 

прагнення вчених підкреслити ті чи інші особливості, призвели до появи різних 

тлумачень поняття «педагогічне проєктування». Наведемо деякі з них.  

В.Безрукова вважає, що педагогічне проєктування – це попередня 

розробка основних деталей майбутньої діяльності учнів та педагогів [105]. 

За твердженням Н.Борисової, педагогічне проєктування – це діяльність, 

спрямована на розробку і реалізацію освітніх проєктів [126]. 

За визначенням І.Шевченко, проєктування в освіті – це процес 

створення нових форм взаємодії педагогів, здобувачів, педагогічної 

громадськості, а також - способів розробки й впровадження нового змісту й 

технологій підготовки, нових способів і технік педагогічної діяльності та 

мислення [123].   

На думку О.Литвиненко, педагогічне проєктування – це знаходження 

способу переходу від реального стану до ідеального. Це не просто 

передбачення, засноване тільки на особистому досвіді і інтуїції; воно 
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ґрунтується на вивченні сутності педагогічних закономірностей, 

психологічних особливостей розвитку особистості, досліджень в 

педагогічній області, на формуванні власних педагогічних умінь, 

цілеспрямованому розвитку здатності до взаємодії. Крім того, проєктування 

залежить від розуміння його логіки і сутності кожного етапу [118].  

Г.Муравйова розглядає педагогічне проєктування як вид професійної 

діяльності педагога, для якого є характерним сукупність методів і засобів, що 

забезпечують передбачення педагогом технологічної структури освітнього 

процесу та його результатів [127]. 

Найбільш ґрунтовними дослідженнями з питань педагогічного 

проєктування є роботи: 

-  Н.Брюханової «Основи педагогічного проєктування в системі 

інженерно-педагогічної освіти» [52], в якій визначено сутність поняття 

«педагогічне проєктування», роль проєктування в педагогічній теорії та 

практиці, принципи проєктування в педагогіці, структуру педагогічного 

проєктування, рівні, етапи та дії педагогічного проєктування, характеристику 

педагогічного проєкту;     

- Н.Яковлевої «Теоретико-методологические основы педагогического 

проєктирования» [125], в якій представлено зміст педагогічного 

проєктування, опис процесу педагогічного проєктування і його 

організаційної структури, охарактеризована діяльність педагога-

проєктувальника.  

Обидві дослідниці вивели визначення поняття «педагогічне 

проєктування» на підставі аналізу психолого-педагогічної літератури, 

власного досвіду практичної діяльності, а також систематизували 

інформацію стосовно педагогічного проєктування  починаючи з 60-х років 

ХХ століття.  

На думку Н.Яковлевої, педагогічне проєктування це цілеспрямована 

діяльність педагога зі створення проєкту, який представляє собою 

інноваційну модель педагогічної системи, орієнтовану на масове 
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використання [125]. 

На думку Н.Брюханової, педагогічне проєктування це обов’язковий етап 

професійної діяльності педагога, який передує його взаємодії із здобувачами та 

призначений для вибору найефективніших рішень щодо цієї взаємодії, а також 

докладне, чітке, обґрунтоване й послідовне їхнє викладення, що утворює 

поняття педагогічного проєкту [52]. 

На наш погляд, останнє твердження є більш змістовним та узагальнює 

погляди різних науковців на педагогічне проєктування. Саме цього поняття ми 

будемо дотримуватися у своїй роботі.   

Розглянемо компоненти педагогічного проєктування (педагогічної 

проєктувальної діяльності) майбутніх викладачів технічних дисциплін.  

Н.Яковлєва [128] розглядає педагогічне проєктування через такі елементи, як 

мета, об'єкт, суб'єкт, засоби, методи і результат. В.Козаков визначив більш 

розширений перелік компонентів проєктувальної діяльності, додавши до вже 

визначених умови (середовище та засоби), процес та продукт [130].  

Охарактеризуємо перелічені елементи педагогічної проєктувальної 

діяльності.  

Виступаючи ідеальним представленням кінцевого результату, мета є 

основною передумовою професійної діяльності педагога взагалі, і 

проєктувальної зокрема. Метою педагогічного проєктування є розробка 

педагогічного проєкту, виконаного на рівні закладу професійної освіти, 

спеціальності, дисципліни й теми. Педагогічний проєкт повинен бути 

представлений у вигляді комплексу документів, які докладно висвітлюють 

зміст і способи взаємодії викладача й здобувачів, а також вимоги стосовно 

організації, функціонування й розвитку педагогічних систем, процесів, 

ситуацій [128, 129]. 

Об'єктом проєктування виступає, як правило, певна педагогічна 

конструкція: технологія, метод, зміст освіти, навчальна програма й т.д. [128]. 

Всі ці та інші педагогічні конструкції, на які спрямована діяльність 

проєктувальника, у теорії педагогічного проєктування, як правило, 
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об’єднуються, по-перше, - в педагогічну систему як цілісну єдність всіх 

факторів,  які забезпечують досягнення поставлених цілей розвитку людини, 

по-друге, - в педагогічний процес як об’єднання в єдине ціле тих компонентів, 

які сприяють розвитку здобувачів і педагогів в їх безпосередній взаємодії, по-

третє, - в педагогічну ситуацію як об’єкт проєктування, який характеризується 

станом педагогічного процесу в конкретному часовому й просторовому вимірі 

[105].  

Об'єкт проєктування, навіть маючи ззовні традиційне вираження, 

повинен будуватися на принципово новій ідеї. Це пов'язано з тим, що 

потреба в педагогічному проєктуванні виникає тільки тоді, коли виникає 

можливість відмінного від звичного вирішення наявної проблеми [128]. 

Суб'єктом проєктування виступають педагог або група фахівців. Яким би 

не був цей суб'єкт, він повинен володіти специфічними рисами [129]:  

б) професіоналізмом і високою працездатністю;  

в) суспільно значущими ціннісними орієнтаціями;  

а) творчим мисленням і здатністю до винахідництва;  

г) здатністю передбачати наслідки перспективних змін дійсності, 

реалізованих у педагогічному проєкті. 

Методи проєктування досить різноманітні, оскільки їхнє використання 

залежить не тільки від проблеми й предмета проєктування, які уособлюють 

групу об'єктивних чинників, але й від особливостей самих суб'єктів 

проєктування, від того набору прийомів і методів, якими вони володіють, що 

уосолює групу суб'єктивних чинників проєктування. Зокрема, до них 

відносяться евристичні методи рішення винахідницьких завдань, моделювання, 

методи кваліметрії тощо [129].  

Засоби проєктування, що притаманне будь-якій діяльності, можна умовно 

розділити на матеріальні та ідеальні (духовні). Першими є законодавчі акти, 

документація, технічні засоби, таблиці, схеми тощо. До других – загальні засоби 

наукових досліджень, ключові теоретичні положення суміжних наук тощо [128, 

129]. 
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Середовище педагогічного проєктування також може приймати як 

матеріальну форму (наприклад, приміщення), так і зовнішньомовну (наприклад, 

інформаційне оточення людини). Воно, виходячи із комбінацій, кількісних та 

якісних характеристик, може суттєво прискорити чи загальмувати виконання 

діяльності [52].  

Процес педагогічного проєктування складається з етапів підготовки, 

розробки, перевірки, завершення. На першому етапі відбувається 

встановлення суперечностей, визначення проблеми та формулювання мети 

проєктувальної діяльності або усвідомлення поставлених перед 

проєктувальником завдань, співставлення  можливостей та потреб, 

визначення послідовності дій та особливостей застосування відповідних 

засобів тощо [52]. 

На другому етапі обґрунтовується та приймається низка рішень, 

реалізація яких допомагатиме усунути виявлені протиріччя і поліпшити 

освітні результати [52]. 

На третьому етапі ведеться спостереження за тим, як реалізується 

проєкт і наскільки ним передбачено та враховано реалії освітнього процесу, 

формулюється відповідний висновок та, за необхідності, - приймаються 

рішення про коригування проєкту [52]. 

На четвертому етапі відбувається оформлення оптимального варіанта 

розробленого проєкту [52]. 

Продуктом проєктування є педагогічний проєкт, характеристика якого 

наведена вище.  Результатом педагогічного проєктування є досвідні здобутки 

щодо виконання цієї діяльності.  

Ініціюється  проєктувальна діяльність потребами теорії та практики 

педагогіки, де в узагальненому вигляді формулюються першочергові 

проблеми, вирішення яких можливе засобами педагогічного проєктування. 

Деталізація проєктувальної діяльності здійснюється її конкретними 

виконавцями – педагогами, які повинні бути компетентними в цій області 
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діяльності (тобто в них повинна бути сформована проєктувальна 

компетентність).  

Формування певних професійних компетентностей (в тому числі і 

проєктувальної, деякі дослідники вживають поняття «проєктної») у 

майбутніх викладачів технічних спеціальностей  відбувається в рамках 

компетентнісного підходу в освіті на підставі якого сьогодні здійснюється 

освітній процес в навчальних закладах.  

Сьогодні підготовка інженерів-педагогів (майбутніх викладачів 

технічних спеціальностей) в закладах вищої освіти здійснюється на основі 

освітньо-професійних програм, розроблених на підставі компетентнісного 

підходу.  Програми орієнтовані на ринок праці і забезпечують підготовку 

компетентних конкурентоздатних фахівців, здатних на високому рівні 

виконувати свої професійні обов’язки і успішно працювати в умовах 

реформування системи освіти.   

Для того, щоб відповідати вимогам сьогодення та здійснювати успішну 

професійну діяльність, викладач технічних дисциплін повинен безперервно 

навчатися, щоб мати можливість адаптуватися до  динамічних змін в 

суспільстві, виробництві та освіті.  

Професійний розвиток має бути спрямованим на реалізацію педагогом 

себе як особистості. Важливими чинниками професійного розвитку педагога 

є його прагнення до самовдосконалення й самоосвіти, які забезпечують 

розширення його професійних можливостей, пізнавальних інтересів та 

формування творчої індивідуальності [31]. 

Освітньо-професійні програми підготовки інженерів-педагогів 

(майбутніх викладачів технічних дисциплін) повинні забезпечувати [31]: 

- формування загальних та спеціальних (фахових) компетентностей;  

- набуття ними досвіду з формування компетентностей у здобувачів; 

- оволодіння новітніми технологіями, в тому числі інформаційно-

комунікаційними та цифровими; 

- підсилення практичної складової педагогічної освіти; 
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- максимальне наближення педагогічної підготовки до умов 

професійної діяльності; 

- набуття навичок педагогічного дослідження; 

- набуття досвіду роботи в інклюзивному просторі тощо. 

Як видно з переліченого вище, освітньо-професійній програми, в 

першу чергу, повинні забезпечувати формування відповідних 

компетентностей. Згідно з законом України «Про вищу освіту», 

компетентність – це динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти [35]. 

Як було зазначено у п.1.2 освітньо-професійною програмою 

визначаються інтегральна, загальні та спеціальні компетентності, які 

корелюються згідно з кваліфікаційними рівнями Національної рамки 

кваліфікацій (НРК)  [84].  

Саме спеціальні компетентності становлять інтерес для нашого 

дослідження, оскільки науковці, що займаються саме їх вивченням, до їх 

переліку відносять проєктувальну (або проєктну) компетентність. В нашому 

дослідженні ми не будемо наводити загальний перелік та характеристику всіх 

спеціальних (фахових, предметних) компетентностей оскільки це не є метою 

нашої роботи.  Зосередимо нашу увагу саме на визначенні поняття 

«проєктувальна компетентність» з точки зору різних науковців та на 

структурі цієї компетентності.    

Проєктувальну компетентність відносять до спеціальних (фахових, 

предметних) наступні науковці: І.Білик, Н.Брюханова, Г.Демакова, 

В.Докучаєва, І.Каньковский, О.Коваленко, Л.Маричева, О.Мельниченко, 

М.Смірнова, Н.Яковлева, С.Ярмакєєва та інші. Наведемо визначенні поняття 

«проєктувальна компетентність» цих авторів.  
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Проєктувальна компетентність - готовність майбутнього педагога до 

здійснення професійної діяльності в аспекті педагогічного проєктування 

(В.Докучаєва [131]).  

Проєктувальна компетентність - це уміння здійснювати аналіз 

соціального замовлення на підготовку фахівців, формулювати мету 

підготовки майбутніх фахівців, конструювати зміст навчання, аналізувати 

умови та розробляти методики й тенології з організації навчально-виховного 

процесу, володіння такими якостями: аналітичність, логічність, критичність 

мислення, розвинена уява та передбачення результатів (О.Коваленко, 

Н.Брюханова О.Мельниченко [132]).  

Проєктувальна компетентність - інтегративна якість педагога , що 

відбиває його готовність і здатність здійснювати педагогічне проєктування в 

умовах педагогічного процесу (Г.Демакова [133]). 

Проєктувальна компетентність - найважливіший компонент 

професійно-педагогічної компетентності педагога, що виражається в 

готовності і здатності до здійснення проєктування освітнього процесу 

(Л.Маричева [134]). 

Проєктувальна компетентність - сукупність знань, умінь і якостей 

особистості, необхідних для підготовки і впровадження в освітній процес 

педагогічних проєктів, що підвищують якість освіти студентів (Н.Яковлєва 

[135]). 

Проєктувальна компетентність - забезпечує педагогічний або 

виробничий процес відповідною нормативною документацією, програмами, 

планами та інноваційними проєктами (І. Каньковський [136]). 

Проєктувальна компетентність - інтегративна професійно-

особистісна якість педагога, що представляє собою особливим чином 

структуровану систему знань, умінь, цінностей і мотивів, що визначають 

його здатність до авторського проєктування особистісного розвитку учнів в 

рамках тієї чи іншої предметної області (С.Ярмакєєва [137]).  
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Проєктувальна компетентність бакалавра техніки і технології – це 

інтегративна властивість особистості професіонала, що характеризує його 

глибоку обізнаність в професійній області знань, професійні вміння 

прогнозувати і проєктувати на основі особистого професійного досвіду, 

досягати значних результатів і якості в професійній діяльності та вирішенні 

професійних завдань в технічній галузі (М.Смірнова [138]). 

Проєктувальна компетентність - інтегрований результат освітньої 

підготовки майбутнього інженера-педагога, що відображає сформованість 

відповідних знань, умінь, професійно-важливих якостей та полягає у 

здатності здійснювати проєктувальну діяльність у галузі педагогіки і певної 

галузі виробництва шляхом розробки педагогічних та виробничих проєктів 

(В.Білик [100]). 

З огляду на наведені вище поняття, можна зробити висновок, що 

проєктувальна компетентність (на думку більшості авторів) представляє 

інтегрований результат освітньої підготовки майбутнього інженера-педагога 

та полягає в готовності і здатності до здійснення проєктування освітнього 

процесу. 

Найбільш доречним в контексті нашого дослідження є поняття 

сформульоване Білик В. [100], яке ми можемо конкретизувати наступним 

чином: проєктувальна компетентність викладача технічних дисциплін – це 

інтегрований результат його підготовки, що відображає сформованість 

відповідних знань, умінь та професійно-важливих якостей та забезпечує його 

здатність до проєктування освітнього процесу шляхом розробки відповідних 

дидактичних проєктів.  

Науковці, що займаються вивченням проєктувальної компетентності 

визначають її структуру, у вигляді окремих компонентів, та зміст. 

Охарактеризуємо структурні компоненти проєктувальної компетентності.  

В.Білик в структурі проєктувальної компетентності виділяє наступні 

компоненти [100]: 

- гностичний - система фахових знань, які забезпечують виконання 
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функцій інженерного та педагогічного проєктування;  

- діяльнісний - система фахових умінь з визначення цілей, 

формулювання гіпотези, розробки й обґрунтування технічних і педагогічних 

проєктів; 

- особистісний - передбачає володіння необхідними для здійснення 

проєктувальної діяльності професійно-важливими якостями. 

В роботі С.Ярмакєєвої визначені такі компоненти проєктувальної 

компетентності [137]: 

- когнітивний - комплекс професійних знань в області педагогічного 

проєктування і педагогіки додаткової освіти дітей, програмно-методичного 

забезпечення освітнього процесу; 

- діяльнісно-практичний -  комплекс проєктувальних умінь, пов'язаних 

з аналізом актуальної ситуації розвитку учня, що забезпечують прогноз, 

створення і реалізацію проєкту діяльності; 

- ціннісно-мотиваційний - професійно-проєктувальна спрямованість 

особистості, що виражається в ціннісному відношенні, інтересі до процесу 

проєктування, прагненні до вдосконалення і творчої самореалізації в 

професійно-проєктувальній, перетворювальній діяльності.  

Формування проєктувальної компетентності, на думку М.Смірнової, у 

майбутнього інженера-педагога, передбачає послідовне проходження трьох 

стадій [138]: 

- мотиваційно-орієнтаційної - створення позитивного ставлення до 

проєктування у професійній діяльності, формування стійкого інтересу до 

проєктування у професійній області (здійснюється за рахунок використання 

інформаційних проєктів); 

 - формуючої - формування готовності до проєктування у професійній 

діяльності (практико-орієнтованих проєктів); 

- я-концепція - формування власної позиції до проєктування у 

професійній діяльності, усвідомлення цінності проєктувальної 

компетентності у професійній діяльності (дослідні та творчі проєкти). 
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В структурі проєктувальної компетентності М.Дьяченко та 

Л.Кандибович виділяють наступні елементи [139]: 

-  мотиваційний - позитивне ставлення до професії, інтерес до неї, 

потреба успішно виконувати поставлені завдання, прагнення досягти успіху; 

- орієнтаційний - усвідомлення особливостей та умов професійної 

діяльності, її вимог до суб’єктів трудового процесу; 

- операційний - володіння способами професійної діяльності, 

прийомами мислення, як от: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення тощо; 

- вольовий – самомобілізація на  виконання професійних обов’язків; 

- оціночний - самооцінка професійної підготовленості і відповідності 

вимогам щодо вирішення трудових завдань. 

Розглядаючи зміст і структуру проєктувальної компетентності у 

майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю І.Цідило та 

С.Козіброда виділяють наступні її компоненти [139]: 

- мотиваційно-цільовий - прагнення особистості до власного розвитку і 

її вмотивована самоосвіта; 

- когнітивно-інтелектуальний - оволодіння системою загальних 

педагогічних та інженерних знань, необхідних для ефективного здійснення 

професійного саморозвитку, характеризується розумінням інженера-педагога 

сутності свого професійного саморозвитку, функцій, змісту, особливостей, 

складових елементів тощо; 

- професійно-діяльнісний – структурне і змістове наповнення 

професійної діяльності (мета, засіб, результат) та її професійно-педагогічна 

спрямованість;   

- результативно-рефлексивний - аналіз і оцінка результатів 

професійної діяльності у відповідності до заданих цілей і завдань.  

В структурі проєктної компетентності магістрів педагогічної освіти 

Омарова М. виділяє наступні компоненти [141]:  
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- мотиваційний  - забезпечує розвиток позитивного ставлення до 

професійних знань та вмінь, підвищує мотивацію до їх засвоєння, формує 

професійну позицію, ціннісне ставлення до професійної діяльності; 

- когнітивний - забезпечує придбання магістрами науково-теоретичних 

і практичних знань і умінь, досвід практичної діяльності, а також розвиток 

професійних значущих якостей; 

- діяльнісний - проявляється в наявності особистісних особливостей, що 

забезпечують оволодіння магістром професійними знаннями і вміннями 

проявляти їх у практичній діяльності; в умінні встановлювати міжособистісні 

зв'язки; узгоджувати свої дії з діями інших магістрів, вибирати оптимальний 

стиль спілкування в різних ситуаціях; 

- рефлексивний - визначає готовність і здатність магістра до 

самовдосконалення і саморозвитку в професійній сфері (готовність 

вирішувати проблемні ситуації, здатність навчатися самостійно, 

досліджувати навколишнє середовище для виявлення його обмежень і 

ресурсів, здатність контролювати і оцінювати свою поведінкову і психічну 

активність в процесі проєктування).  

Підсумовуючи наведену вище інформацію, можна зазначити, що 

більшість авторів у структурі проєктувальної компетентності виділяють 4 

компоненти. Наведемо узагальнюючу назву кожного компонента та варіанти 

на підставі яких ця назва була визначена (з наведених вище та за підсумками 

аналізу психолого-педагогічної літератури): 

1) мотиваційний (або ціннісно-мотиваційний, мотиваційно-

орієнтаційний, мотиваційно-цільовий); 

2) когнітивний (або гностичний, когнітивно-інтелектуальний); 

3) операційний (або діяльнісний, діяльнісно-практичний, професійно-

діяльнісний, практичний, практико-операційний); 

4)  рефлексивний (або оціночний, результативно-рефлексивний, 

контрольно-оцінювальний, рефлексивно-особистісний).  

В роботі Н.Брюханової [52] структура проєктувальної компетентності 
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розкрита за структурою загальної професійної педагогічної компетентності, а 

саме за спрямованістю, елементами досвіду, необхідними якостями та 

здібностями, що знайшло своє відображення у змісті кожного компоненту 

проєктувальної компетентності.  

В таблиці 1.9 наведена інформація стосовно найбільш поширених назв 

компонентів проєктувальної компетентності та їх зміст (взятий з роботи 

Н.Брюханової [52]).    

Таблиця 1.9 

Структура та зміст проєктувальної компетентності 

Компоненти 
(за результатами 

аналізу) 

Зміст (за Н.Брюхановою) 

Мотиваційний Прояв інтересу до педагогічного проєктування, 
розуміння його ролі для забезпечення якісного 
навчально-виховного процесу в закладах професійної 
освіти, типовості механізмів дидактичного та виховного 
проєктування на різних рівнях здійснення підготовки, 
наявність міцної мотивації щодо якісного здійснення, 
перевірки та коригування результатів педагогічного 
проєктування, підвищення рівня власного 
професіоналізму як проєктувальника. 

Когнітивний Знання рівнів та етапів здійснення педагогічного 
проєктування у контексті роботи закладів професійної 
освіти, його структурних елементів та способів 
взаємозв’язку. 

Операційний Вміння здійснювати аналіз умов праці та вимог до 
підготовки конкретних фахівців, розробляти цілі, зміст, 
технології реалізації навчально-виховного процесу на на 
всіх рівнях професійної освіти (глобальних та етапних),  
здійснювати перевірку та коригування проєкту.  

Рефлексивний Здатність до педагогічного планування, педагогічного 
прогнозування, педагогічного моделювання й 
педагогічного конструювання як складових педагогічної 
проєктувальної діяльності. 

 

Узагальнена інформація стосовно проєктувальної діяльності інженера-

педагога представлена на рис. 1.4. З огляду на нього, а також проведений 

попередній аналіз наукових джерел, можна зазначити, що проєктувальна 
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діяльність інженером-педагогом здійснюється як у галузі педагогіки, так і у 

галузі виробництва. В цих галузях можливо розробити різні види проєктів, 

які перелічені на рис.1.4. 

Як було зазначено вище,  проєктувальна компетентність (на думку 

більшості авторів) представляє інтегрований результат освітньої підготовки 

майбутнього інженера-педагога. Інтегрований результат досягається завдяки 

міждисциплінарному підходу до організації освітнього процесу, як було 

зазначено в п.1.2. Також в попередньому пункті було проаналізовано 

формування різних компетентностей на основі міждисциплінарного підходу. 

В даному пункті спробуємо проаналізувати формування проєктувальної 

компетентності та з’ясувати чи застосовується для цього міждисциплінарний 

підхід. 

Серед наукових досліджень можна виділити такі, які досліджують 

питання формування саме проєктувальних компетентностей в процесі 

підготовки фахівців для різних галузей.  Вивченню сутності педагогічного 

проєктування та проєктної діяльності здобувачів освіти присвячені роботи 

багатьох вчених.  

Основними напрямками дослідження даної проблеми є: проєктування 

професійної педагогічної освіти (В. Болотов [142], М. Горчакова-Сибірська 

[143], Г. Ібрагімов [144], Є. Ісаєв [145], І. Колеснікова [143], О. Орлов [146], 

В. Слободчиков [147] та інші); педагогічне проєктування професійної 

діяльності вчителя (І. Княгінєчєва [148], Л. Морозова [149], В. Монахов 

[150], О.Ніжніков [151], Т. Смиковська [152] та інші); проєктна діяльність як 

засіб формування професійної компетентності майбутнього педагога (В. 

Веселова [153], Н. Головіна [154], Г.Демакова [155], Н. Трофімова [156], Л. 

Філімонюк [157] та інші); специфіка організації проєктного навчання у вищій 

школі (Н. Алексєєв [158], А. Антюхов [159], Ю. Гарагуля [160], Л. Курбатова 

[161], О. Клюєва [162], Л. Іванова [163],  В. Рубцов [164] та інші). Розглянемо 

наукові дослідження, які присвячені формуванню проєктувальної (проєктної) 

компетентності  або  здійсненню  проєктної  діяльності у  здобувачів  освіти  
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Рис.1.4. Характеристика проєктувальної діяльності інженера-педагога  
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педагогічних закладів вищої освіти, тобто тих, що опановують педагогічні 

професії.  

Питання проєктної діяльності студентів педагогічних закладів вищої 

освіти  в умовах міждисциплінарної інтеграції розглянуто в роботі Брєдневої 

Н. [165]. Під проєктною діяльністю студентів в умовах міждисциплінарної 

інтеграції автор розуміє самостійну діяльність, спрямовану на створення 

продукту (проєкту), яка потребує інтеграції знань з різних спеціальних та 

загальнонаукових дисциплін, а також розвиток професійних якостей, вмінь та 

навичок, які потрібні сучасному конкурентоздатному фахівцю.     

Автором розроблена модель організації проєктної діяльності студентів 

в умовах міждисциплінарної інтеграції, що включає наступні компоненти 

[165]: 

1) концептуальний  - в основу якого покладена ідея забезпечення 

майбутнього фахівця інтегрованими знаннями завдяки механізму проєктної 

діяльності на шляху підвищення рівня його конкурентоздатності. 

  Концептуальний компонент передбачає  наявність таких аспектів:  

- цільового – приведення якості професійної підготовки у відповідність 

до вимог ринку праці, формування конкурентоздатного фахівця; 

- науково-методологічного – включає підходи (системний, особистісно-

діяльнісний), які створюють найбільш оптимальні умови для досягнення 

поставленої мети, та принципи (взаємозв’язку рівня підготовки фахівців з 

вимогами соціуму, особистості, роботодавців; інтегративності; креативності 

проєктної діяльності; свобідного вибору студентом освітньої траєкторії; 

мультимедійності; орієнтації на самоосвіту та саморозвиток студента), які 

забезпечують успішність реалізації проєктної діяльності в умовах 

міждисциплінарної інтеграції. 

2) змістовний – передбачає інтеграцію навчальних дисциплін 

«Іноземна мова», «Інформатика», «Спеціальність» та забезпечує підготовку 

студентів в області іншомовної, професійної та інформаційно-технологічної 

діяльності; 
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3) технологічний – включає реалізацію програми проєктної діяльності. 

Програма проєктної діяльності реалізується в рамках дисципліни «Іноземна 

мова»  і передбачає послідовне створення чотирьох проєктів (міні-проєкту, 

реферативного та двох мультимедійних) за умови інтеграції в них трьох 

дисциплін (перелічені вище). Кожен вид проєкту впливає на удосконалення 

підготовки студентів в області іншомовної, професійної та інформаційно-

технологічної діяльності; 

4) діагностичний – містить рівні, критерії та показники 

конкурентоздатності  майбутнього фахівця: 

- когнітивний (показники: ступінь розвитку пізнавальних процесів, 

інтелектуальна лабільність); 

- комунікативний (показники: сформованість комунікативних та 

організаторських здібностей, готовність до співпраці); 

-   креативний (показники: наявність творчого мислення, дослідницька 

творча активність); 

- особистісно-мотиваційний (показники: комунікабельність, 

толерантність, якості лідера, наявність мотивації досягнення успіхів, 

мотивації до професійної діяльності); 

- діяльнісно-рефлексивний (показники: ступінь розвитку проєктних, 

інтегративних, дослідницьких умінь, умінь працювати з інформацією, 

здатність до рефлексії, знання, вміння та навички в області  іншомовної, 

професійної та інформаційно-технологічної діяльності). 

Визначені 3 рівні конкурентоздатності майбутніх фахівців (високий, 

середній, низький). Засобами діагностики слугують анкетування, 

спостереження, тестування, аналіз проєктної діяльності.  

В ході дослідження автором також визначені педагогічні умови, які 

сприяють успішній організації проєктної діяльності: міждисциплінарна 

інтеграція, створення «ситуації успіху», позитивний настрій на проєктну 

діяльність, організація спілкування суб’єктів освітнього процесу (викладач, 

студент) на основі позитивної міжособистісної взаємодії, рефлексивний 
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характер проєктної діяльності, сприйняття студентами іноземної мови як 

одного зі способів оволодіння майбутньою професійною діяльністю, 

створення можливостей для  розвитку творчої ініціативи студентів.    

Формуванню проєктної компетентності майбутніх педагогів початкової 

школи присвячене дослідження Парфьонової Т. [166].  Під проєктною 

компетентністю автор розуміє складову професійно-педагогічної 

компетентності педагога, яка обумовлена сукупністю певних якостей 

особистості, високим рівнем його професійної підготовки до проєктної 

діяльності в початковій школі  та передбачає прогнозування, цілепокладання, 

моделювання та організацію навчальної діяльності молодших школярів, а 

також отримання результатів в точно зазначений час та з використанням 

певних ресурсів.  

Автором визначені структурні компоненти проєктної компетентності: 

- соціокультурний – професійний та життєвий досвід свідомої 

творчості; 

- психологічний – сукупність професійно-особистісних якостей 

педагога, які обумовлюють продуктивність проєктної діяльності, яку він 

здійснює спільно з учнями; 

- педагогічний – комплекс професійних знань, вмінь та навичок, 

необхідних для ефективного цілепокладання, моделювання, планування та 

рефлексивної оцінки проєктної діяльності учнів.  

Парфьоновою Т. розроблена модель формування проєктної 

компетентності, що включає наступні блоки [166]:  

- методологічний - інтеграція підходів: системного, культурологічного, 

діяльнісного, аксіологічного, особистісного, компетентнісного і 

контекстного; 

-  цільової - мета і завдання;  

- змістовний - модулі програми формування проєктної компетентності 

майбутніх педагогів в процесі професійної підготовки у вищому закладі 

освіти: «Методологія та теорія проєктної діяльності педагога», «Психологічні 
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основи проєктної компетентності педагога», «Організація і технологія 

проєктної діяльності молодших школярів». Програма формування проєктної 

компетентності містить комплекс проєктних задач міжпредметного 

характеру;  

- організаційно-діяльнісний - комплекс методів, форм і організаційно-

педагогічних умов створення проєктно-розвиваючого середовища, що сприяє 

ефективному формуванню проєктувальної компетентності майбутніх 

педагогів в процесі професійної підготовки у вищому закладі освіти; 

-  результативно-оціночний - критерії оцінки рівня сформованості 

проєктувальної компетентності студента-педагога і встановлення ступеня 

відповідності його ідеальному результату формування проєктувальної 

компетентності майбутніх педагогів в процесі професійної підготовки у 

вищому закладі освіти. 

Ефективному функціонуванню моделі формування проєктної 

компетентності майбутніх педагогів початкової школи сприяють педагогічні 

умови визначені Парфьоновою Т. [166]: 

- створення за допомогою циклу спеціальних заходів проєктно-

розвиваючого середовища в освітньому просторі закладу вищої освіти, яке 

передбачає актуалізацію потреби студентів в оволодінні проєктною 

компетентністю і формування мотивації до використання проєктної 

компетентності в майбутній професійно-педагогічній діяльності; 

- забезпечення методичної підтримки формування проєктної 

компетентності майбутніх педагогів в процесі професійної підготовки у 

закладі вищої освіти за допомогою створення освітньої програми, яка 

відповідає вимогам міждисциплінарної взаємодії та має модульну побудову; 

- забезпечення цілісності та безперервності формування проєктної 

компетентності студентів в процесі професійної підготовки у закладі вищої 

освіти  з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей 

особистості і суб'єктного досвіду проєктної діяльності; 
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- систематична діагностика динаміки формування проєктної 

компетентності майбутніх педагогів в процесі професійної підготовки у 

закладі вищої освіти.  

Педагогічні умови формування проєктної компетентності магістрів 

педагогічної освіти також визначені в роботі Омарової М. [141]. Під 

проєктною компетентністю Омарова М. визначає готовність магістра 

педагогічної освіти до здійснення педагогічного проєктування в області 

освітніх програм та індивідуальних освітніх маршрутів, здатність до 

проєктування форм і методів контролю якості освіти. 

Серед педагогічних умов формування проєктної компетентності 

магістра педагогічної освіти Омарова М. виділяє [141]:  

- змістовні умови - включення у зміст дисциплін завдань формування 

проєктної компетенції магістрів педагогічної освіти; різнобічний розвиток 

змісту дисциплін з проєктування за рахунок акцентуації уваги учнів на 

реалізації проєктування в сфері професійної діяльності; перенесення 

переваги з інформаційного компонента змісту проєктного навчання на 

освоєння процедур і способів професійно-проєктного дії за допомогою 

вирішення професійно-орієнтованих проєктних завдань; встановлення 

структурно-логічних міжпредметних зв'язків проєктних і педагогічних 

навчальних дисциплін для комплексного розвитку проєктної компетентності; 

- дидактичні умови - підвищення ролі міжпредметних зв'язків у 

формуванні проєктної компетентності магістрів педагогічної освіти; 

інтенсифікація процесу формування проєктної компетентності магістрів 

педагогічної освіти, за допомогою введення в навчальні плани підготовки 

магістрів додаткових проєктних курсів, що забезпечують повноту і 

безперервність проєктної підготовки магістрів педагогічної освіти; 

- методичні умови - застосування комплексу традиційних та 

інноваційних методів навчання в поєднанні з різними формами і засобами 

навчання; 
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- діагностичні умови - реалізація педагогічного моніторингу 

формування проєктної компетентності магістрів педагогічної освіти і її 

своєчасна корекція в разі виявленої необхідності; застосування 

діагностичних методик для вивчення рівня проєктної компетентності 

магістрів педагогічної освіти. 

Формування проєктної компетентності магістрів педагогічної освіти 

відбувається в процесі вивчення навчальних дисциплін «Проєктування 

освітніх систем», «Проєктування освітніх технологій», «Проєктування 

системи якості вищої освіти», «Проєктування освітніх програм  вищої 

освіти».  

В рамках вивчення дисципліни «Проєктування освітніх систем» 

магістри опановують вміння і навички проєктування навчально-виховного 

процесу, засобів діагностики та контролю в системі загальної та професійної 

освіти, для чого виконуються завдання, спрямовані на формування проєктних 

умінь, розвиток професійних якостей, що характеризують готовність до 

професійної проєктної діяльності. 

В рамках вивчення дисципліни «Проєктування освітніх технологій» 

магістри опановують систему знань, умінь і навичок в області теорії і 

практики застосування сучасних освітніх технологій в освіті, в розвитку 

педагогічної та управлінської культури. Магістри  виконують роботи, що 

сприяють формуванню уявлень про методологічні основі освітніх технологій; 

моделюванню навчальної діяльності та окремих технологій. 

При вивченні дисципліни «Проєктування системи якості вищої освіти» 

магістри опановують систему знань, умінь і навичок проєктування засобів 

діагностики і контролю в системі вищої освіти. Також магістри виконують 

завдання, спрямовані на формування знання про зміст навчального процесу 

та вміння його проєктувати; навичок в складанні програми проєкту 

традиційного і програмованого типів навчання; знань про форми організації 

навчання та їх застосування в практичній діяльності; знань в області теорії і 

практики використання методу контролю знань. 
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В рамках вивчення дисципліни «Проєктування освітніх програм вищої 

освіти» магістри опановують системні педагогічні знання (розробка цілей, 

завдань, принципів, змісту і форм освітньої програми вищої освіти), а також 

освоюють технологію розробки інтерактивних методів освітньої діяльності. 

Омаровою М. визначена технологія формування проєктної 

компетентності магістранта педагогічної освіти, яка  включає наступний 

алгоритм дій [141]:  

- мета, яка полягає в освоєнні комплексу знань, що забезпечує 

складання алгоритму проєктних дій і його застосування в практичній 

діяльності;  

- завдання, що забезпечують якість освітнього процесу;  

- зміст елективних курсів з використанням активних методів і форм 

навчання  (ігрові: навчальні дискусії, «мозковий штурм»; інтелектуальна 

розминка; неігрові: кейс-метод, аналіз конкретних ситуацій, метод проєктів). 

Педагогічні умови розвитку проєктної компетентності вчителя в 

системі підвищення кваліфікації розглянуті в роботі Іванової Л. [163]. Автор 

вважає, що проєктування виступає в якості узагальненої трудової функції, 

виконання якої є необхідним механізмом організації професійної діяльності 

вчителя (педагога), сприяє реалізації його компетентностей, а також 

формуванню всіх груп універсальних навчальних дій учнів. Якість 

проєктування напряму залежить від рівня проєктної компетентності педагога.  

Під проєктною компетентністю вчителя Іванова Л. розуміє 

інтегративну професійно-особистісну якість, основану на проєктних знаннях, 

особистому досвіді проєктної діяльності та орієнтації на ціннісному 

відношенні до неї, свідчить про інноваційний характер професійної 

компетентності педагога та забезпечує творчий стиль його професійно-

педагогічної діяльності [163].    

Автором запропонована модель розвитку проєктної компетентності 

вчителя, що складається з наступних компонентів [163]: 

-  прогностично-цільовий – прогнозування та планування діяльності; 
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- змістовний – знання, вміння, навички, особистісний досвід отримані в 

результаті вивчення курсу «Розвиток проєктної компетентності вчителя»; 

- організаційно-діяльнісний – методи, засоби, форми та технології 

розвитку проєктної компетентності (традиційні та інноваційні); 

- критеріально-оціночний -  критерії (особистісний, когнітивний, 

діяльнісно-інструментальний) та показники (мотивація, інтерес, орієнтація на 

ціннісні відношення; повнота, усвідомленість та систематичність знань; 

прогностичні, організаційно-діяльнісні, комунікативні, творчі вміння, 

готовність до саморозвитку та рефлексії); 

- результативний – результат як гарантовано розвинена проєктна 

компетентність.  

Окремо, як компонент моделі, автор виносить педагогічні умови, які 

сприяють ефективному розвитку  проєктної компетентності вчителя, а саме 

[163]: 

- самоактуалізація особистісного досвіду в процесі реалізації проєктної 

компетентності; 

- створення мотиваційного поля, що сприяє розвитку у вчителя 

інтересу до проєктної діяльності; 

- навчання у взаємодії та спільній творчості; 

- реалізація педагогічного моніторингу розвитку проєктної 

компетентності вчителя; 

- організація наукової та методичної діяльності педагогів, яка основана 

на використанні спеціального курсу «Розвиток проєктної компетентності 

вчителя»; 

- планування підвищення рівня розвитку проєктної компетентності як 

динамічно перспективного та довготривалого орієнтування професійної 

діяльності вчителя в процесі підвищення кваліфікації.  

Окремо хотілось би звернути увагу саме на спеціальний курс «Розвиток 

проєктної компетентності вчителя», що об'єднує кілька предметів не тільки з 

близьких, але і з різних предметних областей на рівні педагогічних цілей, 
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технологій. В процесі вивчення спецкурсу «Розвиток проєктної 

компетентності вчителя» відбувається інтеграції знань, умінь і навичок, а 

також взаємопроникнення і взаємодія всіх компонентів знань для реалізації 

проєктної діяльності. 

Формуванню проєктної компетентності бакалаврів педагогічної освіти 

в закладі вищої освіти (профіль «Іноземна мова») присвячене дослідження 

Смагіної Е. [167]. На думку автора, проєктна компетентність являє собою 

складну, інтегративну характеристику особистості, комплексний ресурс, який 

відображає її здатність і готовність здійснювати ефективне вирішення 

професійних завдань за допомогою проєктної діяльності. Проєктна 

компетентність бакалавра педагогічної освіти, профіль «Іноземна мова», 

включає наступні професійні компетенції: здатність проєктувати освітні 

програми; здатність проєктувати індивідуальні освітні маршрути учнів; 

здатність проєктувати траєкторії свого професійного зростання і 

особистісного розвитку. 

Як і у випадку з попередніми науковцями, Смагіна Е. розробила 

модель, що розкриває зміст і етапи формування проєктної компетентності 

бакалаврів педагогічної освіти. Модель складається з наступних блоків [167]:  

- цільового – визначає формування в закладі вищої освіти проєктної 

компетентності бакалаврів педагогічної освіти, профіль «Іноземна мова»; 

- змістовного – передбачає інтегративне формування компонентів 

проєктної компетентності за рахунок вивчення курсу «Практикум з розвитку 

проєктної компетентності студентів-бакалаврів педагогічної освіти»; 

- організаційно-технологічного - включає розроблені етапи технології 

формування проєктної компетентності бакалаврів педагогічної освіти в 

закладі вищої освіти  та комплекс педагогічних умов; 

- критеріaльно-oціночного - описує рівні сформованості проєктної 

компетентності студентів-бакалаврів педагогічного освіти, профіль 

«Іноземна мова», а також їх критерії та показники;  
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- результативного - відображає досягнення збалансованості державних 

вимог з особистісними цілями, високого рівня сформованості проєктної 

компетентності бакалаврів педагогічного освіти, профіль «Іноземна мова».  

Вище вже йшла мова про дослідження Білик В. [100] стосовно 

формування проєктувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів 

швейного профілю в процесі професійної підготовки. Було розглянуто, що 

розуміє автор під поняттями проєктувальна діяльність та проєктувальна 

компетентність. Але автором також запропонована модель формування 

проєктувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного 

профілю, аналіз якої наведений нижче. 

Як і більшість науковців, Білик В. виділяє в моделі формування 

проєктувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного 

профілю певні блоки [100]: 

- цільовий – цілі і задачі формування проєктувальної компетентності;  

- теоретичний – принципи та методологічні підходи. Підготовка 

майбутніх фахівців здійснюється на основі загальнодидактичних (науковості; 

систематичності й системності; зв’язку теорії з практикою; свідомості й 

самостійності навчання; доступності; міцності знань, умінь і навичок) та 

специфічних (поліфункціональності; інтеграції технічних та гуманітарних 

знань) принципів. Серед методологічних підходів, на основі яких 

здійснюється формування проєктувальної компетентності, автором зазначені: 

компетентнісний, що передбачає орієнтацію навчання на кінцеві результати 

описані у термінах компетентностей; особистісно орієнтований, який 

спрямований на індивідуальний розвиток студента; діяльнісний, що полягає у 

формуванні умінь здійснювати практичну діяльність; контекстний, що 

орієнтований на збагачення навчання елементами професійної діяльності; 

- технологічний – педагогічні умови формування проєктувальної 

компетентності: 1)  удосконалення та реструктурування змісту фахових 

дисциплін «Матеріалознавство», «Художнє проєктування костюма», 

«Конструювання швейних виробів», «Конструкторсько-технологічна 
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підготовка виробництва», «Системи автоматизованого проєктування одягу» 

(шляхом застосування графоаналітичного методу структурування 

навчального матеріалу) та педагогічних «Методика професійного навчання», 

«Організація і методика виховної роботи», «Інноваційні педагогічні 

технології» (шляхом включення до змісту навчальної дисципліни тем 

пов’язаних з проєктуванням  освітнього процесу); 2) реалізація авторського 

алгоритму формування проєктувальної компетентності у майбутніх 

інженерів-педагогів швейного профілю у формі бінарних дій суб’єктів 

навчання (який базується на міждисциплінарній структурі фахових 

дисциплін); 3) поєднання традиційного та інноваційного педагогічного 

інструментарію для формування проєктувальної компетентності у майбутніх 

фахівців;   

- результативний - критерії (когнітивний, діяльнісно-практичний, 

особистісно-професійний), показники і рівні (початковий, базовий, високий) 

сформованості проєктувальної компетентності у майбутніх інженерів-

педагогів швейного профілю, а також діагностичний інструментарій 

(тестування, проєктування, експертне оцінювання).  

Формування креативно-проєктувальної компетентності майбутніх 

учителів засобами мультимедійного навчального посібника з педагогіки 

розглядає в своєму дослідженні Левіна І. [168]. Поняття «креативно-

проєктувальна компетентність» майбутнього вчителя за думкою автора - це 

інтегративна професійно-особистісна якість, заснована на знаннях, уміннях, 

особистісному досвіді й ціннісних орієнтаціях вчителя, що сприяють його 

ефективній підготовці до впровадження креативних освітніх проєктів. 

У структурі креативно-проєктувальної компетентності майбутніх 

вчителів Левіна І. виділяє такі компоненти [168]:  

- мотиваційний - позитивне ставлення до розробки освітніх проєктів, 

прагнення розв’язувати педагогічні творчі задачі, обирати засоби 

стимулювання активності і самостійності здобувачів; 

-  когнітивний - обізнаність із сучасними проєктними технологіями 
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креативного характеру, система знань щодо методики викладання дисциплін 

на основі застосування креативних технологій, розуміння специфіки 

застосування ІКТ в ході проєктно-творчої роботи; 

-  операціональний - дослідні, організаторські, проєктувальні вміння, 

що дозволяють проєктувати і реалізовувати креативні освітні технології, 

здійснювати організацію самостійної творчої роботи, проєктувати навчально-

творчі заходи із застосуванням ІКТ; 

- оцінний  - здатність об‘єктивно оцінювати досягнення щодо 

застосування креативних технологій у власній проєктній діяльності; 

здатність до аналізу і рефлексії власної творчої діяльності; здатність до 

самовдосконалення. 

Формування креативно-проєктувальної компетентності майбутніх 

учителів засобами мультимедійного навчального посібника з педагогіки 

автор пропонує здійснювати на основі розробленої моделі, що складається з 

наступних блоків [168]: 

- цільового – мета  і завдання, які реалізується через методологічні 

підходи до організації процесу педагогічної підготовки студентів: системний, 

особистісно-діяльнісний, практико-орієнтований з урахуванням таких 

принципів навчання, як от: зв'язок теорії з практикою, систематичність та 

послідовність, активність, доступність; 

- змістовного - знання, вміння і навички, що формуються в процесі 

навчання, досвід створення креативних проєктів, досвід емоційно вольового 

ставлення. Передбачає ознайомлення майбутніх фахівців з теоретичними 

основами креативної проєктної діяльності та її реалізації в освітньому 

процесі; розкриття теоретико-практичних засад формування різних елементів 

креативно-проєктної компетентності за допомогою мультимедійного 

навчального посібника з педагогіки (містить систематизовану інформацію 

відповідно до навчальної програми з педагогіки з урахуванням сучасних 

завдань професійної підготовки вчителя та міжпредметних зв‘язків з іншими 

дисциплінами педагогічного циклу); 
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- технологічного - чітка організація освітнього процесу з 

використанням відповідних форм підготовки, наприклад, лекцій, практичних 

занять, виробничої практики, конкурсів, ділових ігор, дискусій; активних та 

інтерактивних методів навчання, серед яких - моделювання ситуацій 

професійної діяльності в навчальному процесі, ігрові методи; 

мультимедійних, аудіовізуальних й технічних засобів підготовки; 

педагогічних умов таких, як: занурення студентів в креативну проєктну 

діяльність; цілеспрямоване формування у них позитивного емоційного 

ставлення до креативної професійної діяльності; систематичне включення 

студентів в проєктну діяльність і цілеспрямоване формування проєктних 

умінь);  

- аналітично-результативного  - дослідження ефективності 

впроваджених заходів у ході взаємодії суб'єктів освітнього процесу, 

виявлення рівнів сформованості креативно-проєктувальної компетентності у 

майбутніх вчителів. 

В монографії Брюханової Н. [52] «Основи педагогічного проєктування 

в інженерно-педагогічній освіті» представлена технологія формування 

проєктувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів засобами 

навчальних курсів психолого-педагогічного спрямування. 

Проєктувальна компетентність – є основною і найскладнішою в 

професійній педагогічній діяльності викладача технічних дисциплін. Вона 

ґрунтується на певній методології, водночас підтверджуючи її 

результативність, адекватність, корисність і визначаючи поведінку педагога 

під час виконання будь-яких інших дій методологічного, комунікативного, 

креативного, управлінського або науково-дослідного характеру [52].  

Віддаючи належне взаємодії педагога із здобувачами освіти, 

педагогічним чи виробничим колективами, тим не менше, їй передує 

ретельна підготовка, яка і складає основу педагогічного проєктування [52].  

З огляду на рис.1.4 дидактичні проєкти інженер-педагог виконує для 

навчання певної спеціальності, а також з певної дисципліни чи теми. Коли 
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йде мова про дидактичні проєкти зі спеціальності в якості продукту 

проєктувальної діяльності інженера-педагога (або певної групи педагогічної 

працівників) ми отримуємо стандарт професійної освіти або освітньо-

професійну програму. Стандарт професійної освіти та освітньо-професійна 

програма визначають перелік навчальних дисциплін, які повинен опанувати 

майбутній фахівець. Проєктувальна діяльність інженера-педагога, в даному 

випадку, буде представляти проєкт навчання з певної навчальної дисципліни. 

Кожна навчальна дисципліна складається з певних тем, які розподілені на 

окремі уроки, відповідно проєктувальна діяльність інженера-педагога, в 

даному випадку, буде полягати в розробці дидактичного проєкту навчання з 

певної  теми та проведення конкретного уроку (з урахуванням певних 

методів та технологій проведення).  

З огляду на вищезазначене Брюхановою Н. [52] визначені  дисципліни, 

які мають забезпечити різні напрямки педагогічного проєктування: «Теорія 

та методика виховної роботи», «Методика професійного навчання: 

дидактичне проєктування», «Методика професійного навчання: проєктування 

основних технологій навчання», «Креативні технології навчання».  

Брюхановою Н. визначена мета формування проєктувальної 

компетентності [52]:  ґрунтуючись на взаємозв’язках виробничої, 

професійно-технічної та інженерно-педагогічної галузей економіки, 

переймаючись роллю елементів особистості в розробці складових навчально-

виховного процесу, прагнучи розвитку творчої особистості учня закладу 

професійної освіти, на підставі знань структури і правових основ професійної 

діяльності викладача технічних дисциплін, компонентів навчально-виховного 

процесу, теорій цілепокладання і текстоутворення, способів стимулювання 

дій здобувачів освіти, наступності у навчанні, психологічних особливостей 

здобувачів щодо сприйняття й опрацювання нової інформації, поетапного 

формування пізнавальних дій і здійснення рефлексії у пізнавальному процесі, 

умов розвитку творчих здібностей здобувачів освіти уміти обґрунтовувати, 

вибирати, розробляти й реалізовувати технології підготовки у закладах 
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професійної освіти. 

Способи формування проєктувальної компетентності і досягнення 

окресленої вище мети засобами перелічених раніше дисциплін полягають у 

визначенні з кожної навчальної дисципліни цілей, змісту і технології у 

вигляді форм, методів і засобів навчання.  

Узагальнена інформація стосовно застосування міждисциплінарного 

підходу під час формування проєктувальної компетентності у здобувачів 

педагогічної освіти представлена в таблиці 1.10.  

Таблиця 1.10 

Узагальнена інформація стосовно застосування 

міждисциплінарного підходу (МДП) під час формування проєктувальної 

компетентності у здобувачів педагогічної освіти 

№ 
з/
п 

Прізвище 
науковця 

Фахівці у 
яких 

формується 
компетентніс

ть 

Застосу-
вання 
МПД 

В чому 
проявляється 

застосування МДП 

Наявність 
моделі 

формуван-
ня 

компетент
ностей 

1 2 3 4 5 6 
1 Брєднева Н. Студенти 

педагогічних 
закладів 
вищої освіти  

Так 

Інтеграція знань з 
різних спеціальних 
та загальнонауко-
вих навчальних 
дисциплін  

+ 

2 Парфьонова 
Т. 

Майбутні 
педагоги 
початкової 
школи  

Так 

Освітня програма, 
яка відповідає ви-
могам міждисцип-
лінарної взаємодії, 
містить комплекс 
проєктних задач 
міжпредметного 
характеру  

+ 

3 Омарова М. Магістри 
педагогічної 
освіти  Так 

Структурно-логіч-
ні міжпредметні 
зв'язки проєктних і 
педагогічних нав-
чальних дисциплін 

Технологі
я  
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Продовження табл. 1.10 
1 2 3 4 5 6 
4 Іванова Л. Підвищення 

кваліфікації 
вчителів  

Так 

Спецкурс побудо-
ваний на засадах 
інтеграції 
предметів не тіль-
ки з близьких, але і 
з різних предмет-
них областей  

+ 

5 Смагіна Е. Бакалаври 
педагогічної 
освіти  

Так 
Практикум побу-
дований на засадах 
інтеграції  

+ 

6 Білик В. Інженери-
педагоги 
швейного 
профілю  Так 

Міждисциплінарна 
структура фахових 
дисциплін,  між-
предметні зв‘язки з 
дисциплінами 
педагогічного 
циклу 

+ 

7 Левіна І. Майбутні 
вчителі  

Так 

Міжпредметні 
зв‘язки дисциплін 
педагогічного 
циклу 

+ 

8 Брюханова 
Н. 

Інженери-
педагоги 
(майбутні 
викладачі 
технічних 
дисциплін) 

Так 

Застосування дис-
циплін «Теорія та 
методика виховної 
роботи», «Методи-
ка професійного 
навчання: дидак-
тичне проєктуван-
ня», «Методика 
професійного нав-
чання: проєктуван-
ня основних тех-
нологій навчання», 

Техноло-
гія  

   

 

 «Креативні 
технології 
навчання» для 
формування 
проєктувальної 
компетентності 
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З огляду на неї можна зазначити, що всі науковці, що досліджують 

формування проєктувальних компетентностей у здобувачів освіти, 

передбачають застосування для цього міждисциплінарного підходу та 

переважна більшість з них розробляють відповідні моделі. 

Здійснений аналіз робить доречним необхідність розробки методики 

формування проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів 

технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу на основі 

відповідної моделі, яка, в свою чергу, повинна складатися з певних 

компонентів або блоків, кожен з яких має певне змістовне наповнення. 

 Визначення кількості та назв структурних компонентів моделі 

формування проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів 

технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу, а також 

обґрунтування змістовного їх наповнення буде здійснено у розділі 2.  

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Проаналізовано сучасний стан системи професійної (професійно-

технічної) освіти в Україні та вимоги до підготовки кваліфікованих 

робітників, що є основою розвитку та вдосконалення системи професійної 

освіти. Охарактеризована мережа закладів професійної (професійно-

технічної) освіти та види підготовки, які вони забезпечують. Здійснений 

порівняльний аналіз нормативних документів, а саме Державних стандартів 

професійної-технічної освіти різних поколінь, що регламентують змістовну 

складову підготовки кваліфікованих робітників. Проведений аналіз нової 

форми організації навчального процесу в системі професійної освіти 

(дуального навчання), визначені види діяльності, що передбачені для 

виконання закладом професійної освіти, а також спільні види діяльності з 

підприємством-партнером. Встановлено, що якість організації освітнього 

процесу залежить від кваліфікації та професіоналізму викладацьких кадрів, 

які повинні бути обізнаними в питаннях реформування системи освіти в 
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Україні, діючої нормативної бази, нових форм організації навчання та 

відповідно вміти проєктувати на цій основі освітній процес.   

2. Охарактеризована система підготовки педагогічних працівників для 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти в Україні за 

спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» взагалі та на 

прикладі Української інженерно-педагогічної академії зокрема, яка є 

провідним закладом вищої освіти в цьому питанні. Визначено перелік посад 

педагогічних працівників, на яких можна працювати в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти. Зосереджено увагу на посадах «викладач  

закладу професійної (професійно-технічної) освіти» та «педагог 

професійного навчання», як таких що найбільш відповідають темі нашого 

дослідження. Здійснений порівняльний аналіз кваліфікаційних вимог до 

зазначених професій. Встановлено, що вони мають схожі завдання та 

обов’язки, а їх відмінність полягає в  рівні  освіти  та  освітньому ступені, 

який вони здобувають під час навчання.    

Доведено, що викладач закладу професійної освіти і педагог 

професійного навчання можуть здійснювати теоретичну підготовку в 

закладах професійної освіти, тобто викладати теоретичні дисципліни, серед 

яких є такі, предметом вивчення яких є техніка та технологічні процеси, що 

дало змогу нам вживати в тексті роботи поняття «викладач технічних 

дисциплін» як більш конкретне спрямування професійно-педагогічної 

діяльності викладача закладу професійної освіти та педагога професійного 

навчання.   

3. Охарактеризована професійно-педагогічна діяльність викладача 

технічних дисциплін закладу професійної освіти за результатами аналізу 

науково-педагогічної літератури. У структурі професійно-педагогічної 

діяльності визначені види (з огляду на предмет діяльності) та компоненти 

діяльності (з огляду на функції діяльності).  Встановлено відповідність між 

завданнями та обов’язками викладача технічних дисциплін та видами 

діяльності, а також трудовими функціями, компетентностями та 
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компонентами діяльності. Доведено, що виконання всіх трудових функцій 

викладачем технічних дисциплін пов’язане з проєктувальним компонентом 

професійно-педагогічної діяльності, що в свою чергу викликає необхідність 

формування у них проєктувальної компетентності.  

4. Здійснено аналіз поняття «проєктувальна компетентність» різних 

науковців та конкретизовано його з огляду на викладача технічних 

дисциплін, проєктувальна компетентність якого повинна представляти собою   

інтегрований результат його освітньої підготовки, що відображає 

сформованість відповідних знань, умінь та професійно-важливих якостей та 

забезпечує його здатність до проєктування освітнього процесу шляхом 

розробки відповідних дидактичних проєктів.  

 5. Охарактеризовано освітній процес підготовці майбутніх викладачів 

технічних дисциплін в закладах вищої освіти та нормативну базу, яка 

регламентує цю діяльність. Визначено компетентнісний підхід, як найбільш 

поширений на даний час для організації освітнього процесу як в системі 

вищої освіти, так і професійно-технічної освіти. Проведено аналіз 

екстраполяції ідей компетентнісного підходу на освітній  процес в системі 

вищої та професійно-технічної освіти. Здійснено аналіз стандарту вищої 

освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», яким 

визначені компетентності, що повинні бути сформовані у майбутнього 

випускника. Здійснено аналіз Державного стандарту професійно-технічної 

освіти на компетентнісному підході, яким визначено  перелік 

компетентностей, якими повинен оволодіти майбутній кваліфікований 

робітник певної професії. Це дало змогу розробити моделі передумов 

застосування міждисциплінарного підходу в системі вищої та професійно-

технічної освіти. Довести, що будь-яка компетентність є інтегрованим 

результатом освітньої діяльності, а її формування відбувається завдяки 

комплексу навчальних дисциплін (що розуміє під собою міждисциплінарне 

навчання). 

6. Здійснено аналіз стану розробленості питання застосування 
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міждисциплінарного підходу до змісту професійної освіти в педагогічній 

науці і практиці. Проаналізовані дослідження науковців стосовно 

формування компетентностей на основі міждисциплінарного підходу, що 

дало змогу встановити, що цей  процес відбувається за певною моделлю, яка, 

в свою чергу, складається з конкретних компонентів. Виявлено, що 

реалізація  міждисциплінарного підходу в процесі формування 

компетентностей забезпечується завдяки встановленню міждисциплінарних 

зв’язків між навчальними дисциплінами, розробці відповідних завдань та 

педагогічних умов, вибору певного формату навчання (без порушення 

самостійності дисципліни та з появою певного інтегрованого продукту). 

7. Розглянуто структуру проєктувальної діяльності майбутніх 

інженерів-педагогів та питання педагогічного проєктування. Визначені види 

проєктів, які можна розробити у галузі педагогіки та виробництва. Докладно 

проаналізовано поняття «проєктувальна компетентність», визначено та 

охарактеризовано її структурні компоненти.  Проаналізовано застосування  

міждисциплінарного підходу стосовно формування проєктувальних 

компетентностей у здобувачів педагогічної освіти, що дало змогу виявити, 

що формування проєктувальної компетентності на засадах 

міждисциплінарного підходу повинно відбуватися на основі відповідної 

моделі, яка, в свою чергу, повинна складатися з певних компонентів або 

блоків, кожен з яких має певне змістовне наповнення. 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях 

[169,170,171]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОЄКТУВАЛЬНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН НА ЗАСАДАХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ 

 

2.1. Модель  методики формування проєктувальної компетентності 

у майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах 

міждисциплінарного підходу 

 

Побудова моделі методики формування проєктувальної компетентності 

у майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного 

підходу починається з визначення самого поняття «методика». Наведемо 

декілька з них.   

Методика - це певним чином вибудувана система конкретних методів, 

покликаних для вирішення якої-небудь конкретного завдання, для 

досягнення поставленої мети [1]. 

Методика - це визначені принципи, форми, методи та засоби, за 

допомогою яких відбувається більш глибоке пізнання різноманітних 

педагогічних проблем та їх розв'язання [2]. 

Методика це цілеспрямована система методів навчання, що забезпечує 

вирішення завдань навчання [3]. 

Методика це цілісна система проєктування та організації процесу 

навчання, сукупність методичних рекомендацій, ефективність застосування 

яких залежить від майстерності та рівня творчості педагога [4]. 

Методика це галузь педагогічної науки, приватна теорія навчання. 

Предметом методики є навчання певному навчальному предмету, а її 

завдання полягають у вивченні закономірностей цього навчання та 

встановленні на їх основі нормативних вимог до діяльності викладача. До 

галузі методики відноситься вивчення мети, змісту, форм, методів та засобів 

навчання з певного навчального предмета [5]. 



154 
 

Серед наведених понять є як загальні, так і такі, що конкретизують  

методику стосовно викладання конкретної навчальної дисципліни. В будь-

якому випадку для того, щоб вирішити за допомогою методики конкретне 

завдання, слід його визначити та намітити способи його вирішення. З огляду 

на мету нашого дослідження завданням методики є формування 

проєктувальної компетентності  у майбутніх викладачів технічних дисциплін 

на засадах міждисциплінарного підходу, вирішите яке можливо за 

допомогою чітко поставленої мети та змісту, а також розробленого 

дидактичного інструментарію (форм, методів та засобів навчання), що 

наочно будуть представлені у вигляді відповідної моделі.  

В п.1.3 були проаналізовані моделі формування проєктувальної 

компетентності у здобувачів педагогічної освіти, визначені їх структурні 

компоненти та їх змістовне наповнення. Для розробки моделі формування 

проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін  

на засадах міждисциплінарного підходу слід визначитися з кількістю та 

назвами структурних компонентів моделі, а також обґрунтувати їх зміст. З 

цією метою в табл.2.1 була узагальнена інформація стосовно всіх можливих 

структурних компонентів моделей формування проєктувальної 

компетентності у здобувачів педагогічної освіти та їх змістовного 

наповнення.  

Проаналізуємо структурні  компоненти та їх зміст представлені в 

табл.2.1 та визначимося зі структурними компонентами моделі 

проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін  

на засадах міждисциплінарного підходу. 

Першим компонентом є цільовий або прогностично-цільовий. В 

структурі нашої моделі  ми застосуємо саме цільовий компонент і, як і 

більшість дослідників, будемо визначати в його змісті цілі та задачі 

(завдання), відповідність якості професійної підготовки фахівця вимогам 

ринку праці та суспільства.  
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Таблиця 2.1 

Складові моделі формування проєктувальної компетентності у 

педагогів професійної освіти та їхній зміст 

Компоненти, блоки Зміст 
1 2 

Цільовий,  
прогностично-
цільовий  

відповідність якості професійної підготовки 
фахівця вимогам ринку праці (Брєднева Н.) 
мета і завдання (Парфьонова Т.) 
прогнозування та планування діяльності (Іванова 
Л.) 
відповідність якості професійної підготовки 
фахівця вимогам суспільства (Смагіна Е.) 
цілі і задачі (Білик В.) 
мета  і завдання (Левіна І.) 
розвиток мотивації до навчання та професійного 
вдосконалення (Дев’яткіна С.) 
проміжні та кінцеві цілі навчання (Нікітін П.) 

Методологічний,  
науково-методологіч-
ний, теоретичний  

підходи та принципи(Брєднева Н.)  
інтеграція підходів (Парфьонова Т.) 
принципи та методологічні підходи (Білик В.) 

Змістовний   інтеграція навчальних дисциплін (Брєднева Н.) 
модулі програми формування проєктної 
компетентності (Парфьонова Т.) 
знання, вміння, навички, особистісний досвід 
(Іванова Л.) 
інтегративне формування компонентів проєктної 
компетентності (Смагіна Е.) 
знання, вміння і навички, досвід створення 
креативних проєктів, досвід емоційно вольового 
ставлення (Левіна І.)  
визначення змісту навчальних дисциплін, які 
будуть  брати участь у формуванні предметних 
компетентностей, та блочно-модульний його 
розподіл (Нікітін П.) 

Технологічний  удосконалення та реструктурування змісту фахових 
та педагогічних дисциплін; реалізація авторського 
алгоритму формування проєктувальної 
компетентності; поєднання традиційного та 
інноваційного педагогічного інструментарію для 
формування проєктувальної компетентності у 
майбутніх фахівців (Білик В.) 
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Продовж. табл.2.1 

1 2 

 

реалізація програми проєктної діяльності (Брєднева 
Н.) 
чітка організація освітнього процесу з 
використанням відповідних форм, методів та 
засобів навчання,  педагогічних умов (Левіна І.) 
методи та форми навчання (Нікітін П.) 

Інструментальний  автоматизована система міждисциплінарного 
навчання студентів – комплекс програмно-
технічних та навчально-методичних засобів, що 
дозволяють організувати міждисциплінарне 
навчання (Нікітін П.)  

Проєктувальний  предметно-смислове наповнення процесу 
формування професійних компетентностей 
бакалаврів педагогічної освіти (поглиблення 
технолого-педагогічної освіти міждисциплінарним 
змістом) (Дев’яткіна С.) 

Організаційно-
діяльнісний, 
організаційно-
технологічний, 
організаційно-
формуючий    

комплекс методів, форм і організаційно-
педагогічних умов створення проєктно-
розвиваючого середовища (Парфьонова Т.) 
методи, засоби, форми та технології розвитку 
проєктної компетентності (традиційні та 
інноваційні) (Іванова Л.) 
етапи технології формування проєктної 
компетентності бакалаврів педагогічної освіти в 
закладі вищої освіти  та комплекс педагогічних 
умов  (Смагіна Е.) 
відбір форм, методів і засобів навчання, що 
забезпечують засвоєння міждисциплінарного 
змісту, визначення педагогічних умов (Дев’яткіна 
С.) 

Діагностичний, 
результативно-
оціночний, 
критеріально-
оціночний, 
контрольно-
регулювальний     

рівні, критерії та показники конкурентоздатності  
майбутнього фахівця (Брєднева Н.) 
критерії оцінки рівня сформованості проєктувальної 
компетентності (Парфьонова Т.) 
критерії та показники (Іванова Л.) 
рівні сформованості проєктної компетентності, а 
також їх критерії та показники (Смагіна Е.) 
розвиток рефлексивних умінь, самоконтролю, 
адекватної самооцінки своєї діяльності 
(міждисциплінарний оціночний інструмент) 
(Дев’яткіна С.) 
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Продовж. табл.2.1 

1 2 

 організація поточного та підсумкового контролю 
(Нікітін П.) 

Результативний,  
аналітично-
результативний,  
оціночно-
результативний    

результат як гарантовано розвинена проєктна 
компетентність (Іванова Л.) 
відображає досягнення збалансованості державних 
вимог з особистісними цілями, високого рівня 
сформованості проєктної компетентності бакалаврів 
(Смагіна Е.) 
критерії, показники і рівні сформованості 
проєктувальної компетентності, а також 
діагностичний інструментарій (Білик В.)  
дослідження ефективності впроваджених заходів у 
процес взаємодії суб'єктів освітнього процесу, 
виявлення рівнів сформованості креативно-
проєктувальної компетентності у майбутніх 
вчителів (Левіна І.) 
комплексна оцінка сформованості предметних 
компетентностей (Нікітін П.) 

 

Другим компонентом моделі науковці виділяють методологічний, 

науково-методологічний або теоретичний, які змістовно є ідентичними та 

представляють підходи (або їх інтеграцію) та принципи, урахування яких 

відбувається в процесі формування проєктувальної компетентності у 

майбутніх фахівців. Відображення підходів на підставі яких здійснюється 

формування проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів 

технічних дисциплін буде здійснено нами у методологічному компоненті 

моделі, яку ми запропонуємо.  

З огляду на аналіз проведений в розділі 1, при розробці нашої моделі 

буде враховано компетентнісний та міждисциплінарний підходи. Тому що на 

підставі компетентнісного підходу здійснюється процес підготовки фахівців 

у закладах вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, а 

міждисциплінарний підхід тісно пов'язаний з формуванням компетентностей, 

оскільки дозволяє забезпечити інтегрований результат  освітньої діяльності 

(п.1.2, п.1.3).  
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Наступним компонентом моделі, на думку більшості науковців, є 

змістовний, який передбачає визначення навчальних дисциплін, які 

забезпечать формування проєктувальної компетентності у майбутніх 

фахівців та інтеграцію їх змісту.  

Для визначення навчальних дисциплін між якими існують 

міждисциплінарні зв’язки необхідні для формування проєктувальної 

компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін, слід 

проаналізувати види педагогічних (дидактичних) проєктів в системі 

професійної освіти, що представлені на рис.1.4, та структуру діяльності 

інженера-педагога (викладача технічних дисциплін) щодо їх розробки. Це 

надасть нам можливість визначити знання та вміння, які потрібні фахівцю 

для здійснення цієї діяльності.   

Для визначення навчальних дисциплін, які забезпечать  майбутніх 

викладачів технічних дисциплін необхідними для здійснення проєктувальної 

діяльності знаннями та вміннями, та встановлення міждисциплінарних 

зв’язків між ними, слід проаналізувати освітню програму та навчальний план 

підготовки відповідних фахівців. В нашому випадку підготовку інженерів-

педагогів за освітньою програмою «Професійна освіта (енергетика)».  

Також визначити мету кожної дисципліни педагогічної складової та 

серед усіх обрати ту дисципліну в процесі вивчення якої відбувається 

формування знань та вмінь у здобувачів освіти стосовно розробки 

дидактичних проєктів, тобто формування проєктувальної компетентності. 

У визначеній дисципліні слід проаналізувати зміст (на основі силабусу 

навчальної дисципліни)  на предмет наявності тем, які саме відповідають за 

формування  проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів 

технічних дисциплін. Проаналізований зміст може підлягати коригуванню 

або оновленню (без зміни кількості кредитів та годин, що передбачені на її 

вивчення освітньою програмою, але з можливим перерозподілом годин 

всередині дисципліни) з огляду на завдання нашого дослідження, а саме 

формування проєктувальної компетентності.    
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З огляду на те, що на підставі аналізу професійної діяльності 

викладачів системи професійної освіти нами були визначені види 

дидактичних проєктів, які вони можуть розробляти (рис.1.4) вважаємо за 

потрібне оновити зміст практичних занять навчальної дисципліни, що 

відповідає за формування проєктувальної компетентності, або ввести такі 

практичні заняття завданням яких є  розробки різноманітних видів 

дидактичних проєктів, що можуть відрізнятися один від одного ступенем 

складності (за змістом) та самостійності здобувача освіти (стосовно його 

виконання). 

Оскільки формування проєктувальної компетентності в нашій роботі 

повинно відбуватися на засадах міждисциплінарного підходу, слід розробити 

структуру діяльності викладача технічних дисциплін з розробки кожного 

виду дидактичного проєкту, в якій виділити компоненти, що складають 

процес діяльності майбутнього інженера-педагога (викладача технічних 

дисциплін) щодо його створення та визначити міждисциплінарні зв’язки між 

змістом навчальних дисциплін інженерної та педагогічної складової 

(педагогічні при цьому забезпечать його реалізацію, а технічні його 

змістовне наповнення).  

Розглянемо наступні компоненти моделі формування проєктувальної 

компетентності, визначені науковцями як технологічний, інструментальний 

та проєктувальний. Так стосовно технологічного компоненту думки 

науковців дещо розділились, окремі з них передбачають в ньому 

проєктування змісту (що є більш характерним для змістовного компоненту) 

та організацію освітнього процесу з формування проєктувальної 

компетентності з використанням відповідних форм, методів та засобів 

навчання (що більш притаманно організаційно-діяльнісному, організаційно-

технологічному або організаційно-формуючому компоненту, про що буде 

йти мова нижче).  

Стосовно інструментального компоненту, що розглядається тільки 

Нікітіним П. і представляє собою автоматизовану систему 
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міждисциплінарного навчання студентів, у вигляді комплексу програмно-

технічних та навчально-методичних засобів, що дозволяють організувати 

міждисциплінарне навчання, можна використати наведену ідею для 

автоматизованого формування міждисциплінарного змісту в процесі 

формування проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів 

технічних дисциплін на етапі розробки змістовного компоненту.  

Стосовно проєктувального компоненту, що розглядається тільки 

Дев’яткіною С. і  представляє собою предметно-смислове наповнення 

процесу формування професійних компетентностей бакалаврів педагогічної 

освіти (поглиблення технолого-педагогічної освіти міждисциплінарним 

змістом), можна зазначити, що він має споріднене зі змістовним 

компонентом моделі (описаний вище) цільове призначення, тому виділятися 

нами, як окремий компонент моделі формування проєктувальної 

компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах 

міждисциплінарного підходу, не буде.  

Наступними компонентами моделі формування проєктувальної 

компетентності, на думку науковців, є організаційно-діяльнісний, 

організаційно-технологічний або організаційно-формуючий. Всі дослідники 

передбачають в структурі цього компоненту комплекс методів, форм та 

засобів навчання, а також педагогічних умов, які забезпечать можливість 

засвоєння міждисциплінарного змісту в процесі формування проєктувальної 

компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін. В нашому 

випадку ми зупинимося на організаційно-діяльнісному компоненті, що 

дозволить визначити дидактичний інструментарій методики формування 

проєктувальної компетентності, а саме методи, форми та засоби навчання.   

Наступні 2 групи компонентів, що представлені в табл.2.1, є дещо 

схожими за назвою та за змістом. Це діагностичний, результативно-

оціночний, критеріально-оціночний, контрольно-регулювальний  та  

результативний,  аналітично-результативний, оціночно-результативний. В 

будь-якому випадку вони передбачають критерії та показники за якими слід 
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провести оцінювання рівня сформованості проєктувальної компетентності у 

здобувачів освіти, а також її відповідність заявленим в нормативних 

документах (стандарті освіти, освітній програмі) результатам.  

В нашому випадку ми зупинимося на діагностичному компоненті у 

структурі моделі, а оцінювання сформованості проєктувальної 

компетентності будемо здійснювати з огляду на її структуру, для чого 

визначимо відповідні критерії, показники та рівні сформованості 

проєктувальної компетентності.   

Для наочного уявлення методики формування проєктувальної 

компетентності у здобувачів освіти під час навчання в закладі вищої освіти 

нами розроблено відповідну модель, визначено її компоненти (рис.2.1). 

Обґрунтування змісту кожного структурного компоненту моделі буде 

здійснено у наступних пунктах 2 розділу.    

 

2.2. Цілі та зміст методики формування проєктувальної 

компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах 

міждисциплінарного підходу 

 

Створення будь-якої методики навчання  починається з конструювання 

цілі. З огляду на тему дослідження, а саме формування проєктувальної 

компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах 

міждисциплінарного підходу, можна зазначити, що при формулюванні цілі 

слід враховувати сучасний стан організації професійної освіти в Україні, 

особливості діяльності педагогічних кадрів пов’язані з проєктуванням 

освітнього процесу. Оскільки попередній аналіз довів, що проєктувальна 

компетентність представляє собою інтегрований результат освітньої 

діяльності, а її формування відбувається за певною моделлю з урахуванням 

міждисциплінарного підходу, ці особливості можна зазначити при 

формулюванні мети методики формування проєктувальної компетентності у 

майбутніх викладачів технічних дисциплін (рис.2.2). 



162 
 

 

Рис.2.1. Модель методики формування проєктувальної компетентності 
у майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного 

підходу  
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Рис.2.2. Формулювання мети методики формування проєктувальної 

компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах 

міждисциплінарного підходу 

 
Чітко визначена мета дозволяє перейти до конструювання змісту 

методики формування проєктувальної компетентності у майбутніх 

викладачів технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу. 

Необхідно визначити навчальні дисципліни, які забезпечать формування 

проєктувальної компетентності у майбутніх фахівців та інтеграцію їх змісту.  

Для визначення навчальних дисциплін, інтеграцію яких слід здійснити 

при формуванні проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів 

технічних дисциплін, слід проаналізувати види педагогічних (дидактичних) 

проєктів, що представлені на рис.1.4 та навчальні плани підготовки у закладі 

Реформування системи освіти 
Стандарти професійної освіти на компетентнісній основі 

Підготовка компетентного фахівця 
Нові організаційні форми навчання 

Нововведення в науці, техніці та виробництві 

Проєктуванні освітнього процесу (розробці педагогічних 
(дидактичних) проєктів)  

враховуються при   

що здійснюються    

Педагогічними працівниками (зокрема викладачами 
технічних дисциплін) закладів професійної освіти   

за умови     

Сформованості у педагогічних працівників (зокрема у 
викладачів технічних дисциплін) проєктувальної 

компетентності    

Мета: Формування проєктувальної компетентності у 
викладачів технічних дисциплін на засадах 
міждисциплінарного підходу під час навчання в закладі вищої 
освіти    
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вищої освіти зазначених фахівців.  З огляду на рис.1.4 такими проєктами є: 

проєкт підготовки кваліфікованих робітників, проєкт з дисципліни, проєкт 

навчального модуля (за умови компетентнісного навчання), інтегровано-

тематичне проєктування, проєкт з теми або уроку.  

В своїх наукових дослідженнях Н.Брюханова [6] узагальнила та 

систематизувала інформацію за результатами аналізу науково-педагогічної 

літератури стосовно класифікаційних ознак проєктів та на їх основі 

охарактеризувала проєкт педагогічної підготовки педагогічних кадрів в системі 

вищої освіти (рис.2.3).  

 Рис. 2.3. Характеристика проєкту педагогічної підготовки інженерно-

педагогічних кадрів за класифікаційними ознаками (за Н.Брюхановою) 
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В якості класифікаційних ознак проєкту Н.Брюхановою обрані: клас, тип 

вид проєкту, сутність зв’язку, характер координації, об’єкт інвестування, 

ступінь обов’язковості, масштаб, складність, тривалість [6].  

На підставі цих ознак та рис.2.3 спробуємо охарактеризувати проєкт 

підготовки кваліфікованих робітників, оскільки саме з нього 

започатковується освітній процес в закладі професійної освіти. Всі інші 

проєкти в галузі педагоги зазначені на рис.1.4 його конкретизують та 

деталізують. 

Характеристика проєкту підготовки кваліфікованих робітників за 

класифікаційними ознаками представлена на рис.2.4. 

За класом проєкт є мультипроєктом оскільки підготовка 

кваліфікованих робітників здійснюється в системі професійної освіти (як у 

закладі освіти так і на виробництві) з урахуванням вимог виробництва взагалі 

та конкретного зокрема, тобто проєкт охоплює освітню та виробничу сфери. 

Наведене вище впливає і на вибір типу проєкту, який не можливо назвати 

суто педагогічним, доречним буде охарактеризувати його педагогічно-

виробничим. 

За видом можна охарактеризувати його як навчально-освітній або 

змішаний. Навчально-освітній тому, що передбачає отримання учнями певної 

професії та кваліфікації. 

Змішаний передбачає поєднання в собі декількох видів проєктів. 

Наприклад в даному випадку можливе поєднання навчально-освітнього та 

інноваційного проєкту (за умови впровадження нової форми навчання, 

наприклад дуальної), або навчально-освітнього та науково-дослідницького, в 

тому разі коли відбувається експериментальна перевірка стандарту 

професійної освіти або інших нововведень МОНУ. 

За масштабом – це великий проєкт за тривалістю, кількістю учасників, 

видами діяльності, складовими проєкту тощо.   

За тривалістю – довгостроковий – від декількох місяців до декількох 

років. 



166 
 

 

Рис. 2.4. Характеристика проєкту підготовки кваліфікованих робітників 

в системі ПТО за класифікаційними ознаками 

 

За складністю – складний, оскільки передбачає виконання різних видів 

завдань. 
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спланований, скріплений зобов’язаннями). 

За характером координації – з відкритою координацією, оскільки 

відбувається управління процесом підготовки кваліфікованих робітників на 

різних рівнях.  

Наступним є проєкт з дисципліни, оскільки в нашому дослідженні ми 

говоримо про майбутнього викладача технічних дисциплін, будемо 

орієнтуватися на проєкт навчання з технічної дисципліни. 

Перше ніж характеризувати проєкт з дисципліни, наведемо структуру 

діяльності інженера-педагога (в даному випадку викладача технічних 

дисциплін) з дидактичного проєктування (рис.2.5). 

 
Рис.2.5. Структура діяльності інженера-педагога (викладача технічних 

дисциплін) з дидактичного проєктування 

 
Навчальна дисципліна передбачена для вивчення майбутніми 

кваліфікованими робітниками з певної професії певного кваліфікаційного 

рівня, тому повинна складатися з відповідного змісту, який розподіляється в 

окремі розділи або теми програми, конкретизується в темах окремих уроків. 

Оскільки на сьогодні процес навчання в закладах професійної освіти 

Мета Предмет  Суб’єкт   Процес    Продукт    

Розробка 
дидактичного 

проєкту  

Технічні та 
педагогічні 

знання   

Інженер-
педагог 

(викладач 
технічних 
дисциплін)  

- аналіз діяльності 
фахівця; 

- розробка змісту 
професійної підготовки; 

- постановка мети в 
навчанні; 

- діагностика стану 
навчання; 
- розробка 

інформаційних 
матеріалів; 

- добір навчальної 
літератури; 

- розробка технологій 
навчання; 

- розробка технологій 
контролю 

 

Дидактичний  
проєкт 
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відбувається як за стандартами «першого», так і «другого» покоління (на 

компетентнісному підході), про що йшла мова в п.1.1, розглянемо структуру 

діяльності викладача технічних дисциплін з розробки проєкту з технічної 

дисципліни. 

На рис.2.6 представлено структуру діяльності інженера-педагога 

(викладача технічних дисциплін) зі створення дидактичного проєкту з 

технічної дисципліни (за умови навчання за стандартами «першого» 

покоління). В даному випадку процес створення дидактичного проєкту 

відбувається на підставі аналізу ДСПТО, професійної діяльності 

кваліфікованого робітника (КР), навчальної літератури та інших джерел 

інформації.  

Назва навчальної дисципліни відповідає її назві в ДСПТО, кількість 

годин на її вивчення також береться з ДСПТО, але може бути скоригована в 

залежності від її значущості для підготовки КР та обсягу навчальної 

інформації. Значення навчальної дисципліни обґрунтовується на підставі 

аналізу професійної діяльності. Мета вивчення дисципліни передбачає 

визначення знань та вмінь, які будуть сформовані під час її вивчення, та з 

огляду на результати, які слід отримати. Міждисциплінарні зв’язки 

визначаються на основі аналізу змісту програми даної навчальної дисципліни 

та програм інших навчальних дисциплін, які регламентовані ДСПТО та 

знайшли своє відображення в навчальному плані. Зміст навчальної 

дисципліни відповідає ДСПТО, може  бути скоригованим у відповідності з 

аналізом професійної діяльності, новітніми технологіями в науці, техніці та 

виробництві, з урахуванням аналізу навчальної літератури та інших джерел 

інформації. На підставі  визначеного змісту визначається перелік технологій 

навчання (форми, методи, засоби) та технологій контролю, які повинні 

сприяти досягненню визначеної мети вивчення навчальної дисципліни. 

На рис.2.7 представлено структуру діяльності інженера-педагога 

(викладача технічних дисциплін) зі створення дидактичного проєкту з 

технічної  дисципліни  (за  умови    навчання    за  стандартами     «другого» 
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Рис.2.6. Структура діяльності інженера-педагога (викладача технічних 

дисциплін) зі створення дидактичного проєкту з технічної дисципліни (за 

умови навчання за стандартами «першого» покоління) 

 
покоління на компетентнісному підході). Вона дещо відрізняється від 

структури діяльності представленій на рис.2.6, в такому структурному 

елементі як процес. З огляду на іншу структуру ДСПТО (К), яка була 

Мета 

Предмет  

Суб’єкт   

Процес    

Продукт    

Розробка дидактичного проєкту з технічної дисципліни 

Технічні та педагогічні знання   

Інженер-педагог (викладач технічних дисциплін)  

Дидактичний  проєкт з технічної дисципліни 

Аналіз ДСПТО    Аналіз професійної 
діяльності КР    

Назва навчальної дисципліни    

Кількість годин на вивчення 
дисципліни     

Значення навчальної 
дисципліни для підготовки КР    

Мета вивчення навчальної 
дисципліни     

Міждисциплінарні зв’язки      

Аналіз навчальної 
літератури, інших 

інформаційних 
джерел      

Зміст навчальної дисципліни     

Технології навчання      
 

Технології контролю      
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представлена на рис.1.3, аналіз ДСПТО (К) полягає в аналізі 

загальнопрофесійного блоку (ЗПБ) та навчальних модулів (М),  

компетентностей (К), якими повинен володіти конкретний кваліфікований 

робітник в процесі опанування ЗПБ або М, знань та вмінь (ЗВ), які сприяють 

формуванню відповідних компетентностей. На підставі аналізу К 

визначається назва однієї або декількох навчальних дисциплін, в рамках якої 

(яких) буде відбуватися їх формування.  

На підставі аналізу професійної діяльності, а також важливості 

відповідних знань для формування відповідної компетентності, визначається 

значення навчальної дисципліни. Відповідні теми навчальної дисципліни 

визначаються на підставі ЗВ (з подальшим віднесенням їх до конкретного 

навчального модуля), а наповнення їх змістом відбувається у відповідності з 

аналізом професійної діяльності, новітніми технологіями в науці, техніці та 

виробництві, з урахуванням аналізу навчальної літератури та інших джерел 

інформації. Формування однієї компетентності може відбуватися завдяки ЗВ, 

що відносяться до різних навчальних дисциплін. Таким чином аналіз ЗВ 

дозволяє встановити міждисциплінарні зв’язки і враховувати їх при 

конструюванні інших елементів дидактичного проєкту з технічної 

дисципліни, таких як мета, технології навчання та контролю. Кількість годин 

на вивчення конкретної дисципліни визначається виходячи з загальної 

кількості, що відведена на професійно-теоретичну підготовку в ЗПБ та 

кожному навчальному модулі, в залежності від обсягу навчального змісту та 

значущості навчальної дисципліни. 

З огляду на рис.1.4 наступним проєктом є проєкт навчального модуля 

(за умови компетентнісного навчання). Як було зазначено в п.1.1, навчальний 

модуль – це логічно завершена складова ДСПТО (К), що містить навчальний 

матеріал з дисциплін професійно-теоретичної та професійно-практичної 

підготовки, необхідний для досягнення професійних компетентностей, тобто  
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Рис.2.7. Структура діяльності інженера-педагога (викладача технічних 
дисциплін) зі створення дидактичного проєкту з технічної дисципліни (за 
умови навчання за стандартами «другого» покоління на компетентнісному 

підході) 

Мета 

Предмет  

Суб’єкт   

Процес    

Продукт    

Розробка дидактичного проєкту з технічної дисципліни 

Технічні та педагогічні знання   

Інженер-педагог (викладач технічних дисциплін)  

Дидактичний  проєкт з технічної дисципліни 

Аналіз ДСПТО(К)    Аналіз професійної 
діяльності КР    

Аналіз 
навчальної 
літератури, 

інших 
інформаційних 

джерел      

Зміст навчальної 
дисципліни     

Технології навчання      
 

Технології 
контролю      

Аналіз ЗПБ, М    

Кількість годин на 
вивчення 

дисципліни     

Значення навчальної 
дисципліни для 
підготовки КР    

Мета вивчення 
навчальної 
дисципліни     

Міждисциплінарні 
зв’язки      

Назва 1 або 
декількох 

навчальних 
дисциплін    

Аналіз К    

Аналіз ЗВ    
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певного рівня кваліфікації. Опанувати навчальні модулі означає освоїти 

професію певного рівня кваліфікації. 

Структуру діяльності інженера-педагога (викладача технічних 

дисциплін) зі створення дидактичного проєкту з навчального модуля (за 

умови навчання за стандартами «другого» покоління на компетентнісному 

підході) представлено на рис.2.8. Аналіз ДСПТО (К) полягає в аналізі 

навчальних модулів (М),  компетентностей (К), якими повинен володіти 

конкретний кваліфікований робітник в процесі опанування М, знань та вмінь 

(ЗВ), які сприяють формуванню відповідних компетентностей. 

Проєкт навчального модуля  відбувається за умови, що проведена 

попередня робота зі створення дидактичного проєкту з технічної дисципліни 

(за умови навчання за стандартами «другого» покоління на 

компетентнісному підході). Оскільки ця робота передбачає аналіз К, на 

підставі якого визначаються назви навчальних дисциплін та їх змістовне 

наповнення, а також чітке розуміння приналежності певних тем та їх змісту 

до конкретного навчального модуля.  Зі створеного, під час розробки 

дидактичного проєкту з технічної дисципліни, переліку навчальних 

дисциплін обираються дисципліни професійно-теоретичної (ПТП) та 

професійно-практичної (ППП) підготовки та їх теми, які забезпечать 

формування певної професійної компетентності. В рамках навчального 

модуля відбувається змістовне об’єднання навчального матеріалу дисциплін 

ПТП та ППП, що свідчить про наявність міждисциплінарних зв’язків між 

ними.  

Кількість годин на вивчення конкретного навчального модуля 

визначається ДСПТО (К). Мета вивчення навчального модуля 

підпорядкована формуванню відповідних професійних компетентностей 

передбачених ДСПТО (К). Технології навчання та технології контролю 

залежать від змісту навчального матеріалу   дисциплін ПТП та ППП. 

 



173 
 

 

Рис.2.8. Структура діяльності інженера-педагога (викладача технічних 

дисциплін) зі створення дидактичного проєкту з навчального модуля (за 

умови навчання за стандартами «другого» покоління на компетентнісному 

підході) 
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Процес    

Продукт    

Розробка дидактичного проєкту з навчального модуля 

Технічні та педагогічні знання   

Інженер-педагог (викладач технічних дисциплін)  

Дидактичний  проєкт з навчального модуля 

Аналіз 
ДСПТО(К)    

Технології 
навчання      

 

Технології 
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Аналіз М    

Кількість годин на 
вивчення М     

Навчальні  
дисципліни 
ПТП+ППП    

Мета вивчення М 

Перелік  
навчальних 
дисциплін    

Аналіз К    Аналіз ЗВ    

Зміст  
навчальних 
дисциплін     

Теми навчальних  
дисциплін 
ПТП+ППП    
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Наступним (згідно з рис.1.4) є інтегровано-тематичне проєктування.  

Реформування системи освіти в Україні за новим законодавством обумовлює 

початок інтегрованого проєктно-тематичного навчання вже у початковій 

школі. 

В основу розуміння інтегрованого навчання покладено комплексний 

підхід, завдяки якому підготовка не поділяється на окремі дисципліни, а  

розглядається у загальному виді. Тоді нівелюються предметні межі, а 

педагоги заохочують здобувачів використовувати знання й уміння з різних 

предметних областей в межах конкретного тематичного проєкту, який є 

основною формою організації навчання у новій українській школі. 

З’являється, так зване, інтегроване проєктно-тематичне навчання [7]. 

Очевидно, що сьогодні існує багато результатів наукових досліджень 

та практичних прикладів застосування інтегрованого навчання в системі 

освіти взагалі та професійної зокрема. Наукове дослідженні І.Пастирської [8] 

містить систематизовану інформацію щодо інтегративних процесів в освіті 

України з 1980-го по 2000 рік, що відбувалися в різних типах закладів освіти. 

З кінця 90-х років минулого сторіччя розпочався етап детального 

конструювання систем освіти на основі інтеграції знань та визначення 

загальнодидактичних підходів до побудови їх принципів, цілей, змісту, 

методів та засобів. 

Особливості організації процесу навчання в системі професійної освіти 

створюють можливості застосування інтегрованого проєктно-тематичного 

навчання в закладах професійної освіти в процесі підготовки кваліфікованих 

робітників.  

Навчання в закладах професійної освіти передбачає формування в 

учнів не тільки певних теоретичних знань, а й практичних умінь та навичок в 

межах конкретних спеціальностей. Це здійснюється під час виробничого 

навчання, яке виконує інтеграційну функцію, адже передбачає застосування 

всіх отриманих при вивченні теоретичних предметів знань на практиці, а 
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також  пов’язане з виготовленням реальної продукції, наданням конкретних 

послуг, виконанням певних видів робіт тощо.   

При розробці інтегрованого тематичного проєкту (ІТП), за умови 

навчання за стандартами «першого» покоління, слід проаналізувати зміст 

програми виробничого навчання та обрати теми, в рамках яких може бути 

виконаний проєкт. Найбільш доречними, в даному випадку, є теми 

результатом вивчення яких є не тільки сформовані практичні вміння та 

навички, а також отримана корисна продукція, надана конкретна послуга чи 

виконана робота (наприклад: приготування кулінарної страви, виготовлення 

швейного виробу, настилання підлоги плиткою, оштукатурювання 

поверхонь, виконання фарбування волосся, формування туристичного пакету 

для організації конкретної подорожі, виготовлення столярного виробу тощо).  

Всі інші дисципліни, що входять до навчального плану і відносяться до 

загальнопрофесійного та професійно-теоретичного видів підготовки, повинні 

бути проаналізовані на предмет наявності в них такого змісту, який 

пов'язаний з темою інтегрованого тематичного проєкту. 

Наприклад: 

- дисципліни інформаційного спрямування повинні надати можливість 

здобувачу освіти пошуку за електронними джерелами різноманітної 

інформації стосовно теми проєкту або виконання його частини; 

- дисципліни економічного спрямування повинні надати можливість 

здобувачу освіти здійснити розрахункові дії (наприклад: вартість 

виготовлення виробу, виконання роботи, приготування страви тощо); 

- дисципліни технологічного напрямку повинні надати можливість 

здобувачу освіти опанувати всю технологічну складову завдання, що буде 

виконана під час проєкту (наприклад: технологічні операції, послідовність їх 

виконання, технічні умови, можливі помилки, дефекти, причини, що їх 

викликали, та процедура їх усунення тощо); 
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- дисципліни напряму матеріалознавство повинні надати можливість 

здобувачу освіти вивчити всі матеріали, які потрібні для виконання завдання 

в рамках проєкту; 

- дисципліни напряму обладнання повинні надати можливість 

здобувачу освіти вивчити все необхідне обладнання, інструменти та 

пристосування потрібні  для виконання завдання в рамках проєкту; 

- дисципліни напряму охорона праці повинні ознайомити здобувача 

освіти з безпекою праці під час виконання завдання в рамках проєкту.  

Завдяки інтеграції в проєкті змісту навчального матеріалу, пов’язаного 

саме з виконанням конкретного завдання, здобувачі освіти мають зрозуміти 

зв'язки між різними навчальними предметами та реальним життям. 

Інтегрований тематичний проєкт може відбуватися за вертикальною та 

горизонтальною інтеграцією оскільки він охоплює багато навчальних 

дисциплін в яких, зміст, що підлягає вивченню в рамках проєкту може 

розділений на декілька уроків в одній дисципліни (вертикальна інтеграція), 

так і поєднуватися зі змістом інших навчальних дисциплін (горизонтальна 

інтеграція).   

За діяльністю він може бути інформаційним (передбачає самостійний 

збір потрібної інформації), творчим (передбачає застосування отриманих 

знань для виконання конкретного завдання) та практичним (передбачає 

конкретний кінцевий результат, що має корисне призначення). 

За кількістю навчальних предметів інтегрований тематичний проєкт є 

міжпредметним. 

За кількістю учасників проєкту інтегрований тематичний проєкт може 

бути груповим (здобувачі освіти розділені на окремі групи для виконання 

декількох проєктів, які тематично наближені один до одного, або для 

виконання частини завдання одного проєкту) та колективним (всі здобувачі 

освіти однієї групи задіяні у виконанні одного проєкту). За характером 

контактів інтегрований тематичний проєкт є внутрішнім (оскільки взаємодія 

між виконавцями проєкту відбувається в рамках одної групи). 
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За тривалістю проєкт може бути короткостроковим і вимагати до 

одного тижня або середньостроковим і вимагати два тижні та більше, що 

залежить від кількості годин відведених на виробничому навчанні на 

виконання певного виду роботи, який обраний в якості теми проєкту. 

За характером партнерських взаємодій – кооперативний (оскільки 

передбачає взаємодію між усіма учасниками освітнього процесу). 

Означені вище характеристики інтегрованого тематичного проєкту 

впливають на визначення його тривалості, мети, технологій навчання, за 

допомогою яких він буде виконуватися, та технологій контролю результату 

проєкту.  

Структуру діяльності інженера-педагога (викладача технічних 

дисциплін) та майстра виробничого навчання зі створення інтегрованого 

тематичного  проєкту (за умови навчання за стандартами «першого» 

покоління) представлено на рис.2.9. 

При розробці інтегрованого тематичного проєкту, за умови навчання за 

стандартами «другого» покоління на компетентнісній основі, слід 

проаналізувати професійні компетентності, які формуються під час 

опанування певної професії певного кваліфікаційного рівня, в процесі 

вивчення конкретного навчального модуля. Обрати серед них такі 

компетентності, підтвердженням сформованості яких є практичні вміння та 

навички здобувачів освіти виготовляти конкретну продукцію, надавати 

конкретні послуги чи виконувати роботи на кшталт тих, що перелічені вище 

(при описі розробки інтегрованого тематичного проєкту за умови навчання за 

стандартами «першого» покоління).  

При розробці інтегрованого тематичного проєкту, за умови навчання за 

стандартами «другого» покоління на компетентнісній основі, повинні бути 

враховані результати розробки дидактичного проєкту з навчального модуля  

(рис.2.8), оскільки під час розробки визначається перелік дисциплін 

професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, які повинні 
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забезпечити формування відповідної професійної компетентності, їх зміст та 

міжпредметні зв’язки.  

 

 

Рис.2.9. Структура діяльності інженера-педагога (викладача технічних 

дисциплін) та майстра виробничого навчання зі створення інтегрованого 

тематичного  проєкту (за умови навчання за стандартами «першого» 

покоління) 

Охарактеризувати інтегрований тематичний проєкт, за умови навчання 

за стандартами «другого» покоління на компетентнісній основі, можна за 

аналогічними показниками, що представлені вище.    

Мета 

Предмет  

Суб’єкт   

 
Процес    

Продукт    

Розробка інтегрованого тематичного проєкту  

Технічні та педагогічні знання   

Інженер-педагог (викладач технічних дисциплін), майстер 
виробничого навчання   

Інтегрований тематичний проєкт  

Технології ІТП       
 

Контроль 
результатів ІТП      

Аналіз ВН    

Тривалість  ІТП     

Мета ІТП 

Аналіз дисциплін 
ЗПП    

Аналіз дисциплін 
ПТП    

Зміст ІТП 

Теми для ІТП 
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Структуру діяльності інженера-педагога (викладача технічних 

дисциплін) та майстра виробничого навчання зі створення інтегрованого 

тематичного проєкту (за умови навчання за стандартами «другого» покоління 

на компетентнісному підході) представлено на рис.2.10.   

 

Рис.2.10. Структура діяльності інженера-педагога (викладача технічних 

дисциплін) та майстра виробничого навчання зі створення інтегрованого 

тематичного проєкту (за умови навчання за стандартами «другого» покоління 

на компетентнісному підході) 

 

Мета 

Предмет  

Суб’єкт   

Процес    

Продукт    

Розробка інтегрованого тематичного проєкту  

Технічні та педагогічні знання   

Інженер-педагог (викладач технічних дисциплін), майстер 
виробничого навчання   

Інтегрований тематичний проєкт  

Технології ІТП       
 

Контроль 
результатів ІТП      

Аналіз К    

Тривалість  ІТП     

Мета ІТП 

Аналіз дисциплін 
ПТП    

Аналіз дисциплін 
ППП    

Зміст ІТП 

Теми для ІТП 

Аналіз М    
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Останнім дидактичним проєктом на рис.1.4, що виконується в галузі 

педагогіки, є проєкт з теми або з уроку. В даному випадку структура 

діяльності викладача технічних дисциплін за умови навчання за стандартами 

«першого»  та «другого» покоління буде однаковою. Спочатку слід 

проаналізувати тему за якою буде розроблено проєкт уроку та визначити 

мету її вивчення. За допомогою навчальної літератури та інших джерел 

інформації визначити зміст теми, а також літературу та (або) посилання на 

електронні джерела інформації, якими зможуть самостійно користуватися 

здобувачі освіти. При визначенні змісту слід враховувати міжпредметні 

зв’язки з іншими навчальними дисциплінами (ця робота вже могла бути 

здійснена викладачем технічних дисциплін у випадку розробки дидактичного 

проєкту з навчальної дисципліни та навчального модуля).     

Конструювання дидактичних матеріалів, розробку технологій навчання 

та контролю слід проводити з урахуванням особливостей контингенту 

здобувачів освіти,  з яким доведеться працювати викладачу технічних 

дисциплін. Знайомство з контингентом учнів слід починати з аналізу їх 

соціодемографічних характеристик, також необхідно провести аналіз базових 

знань і досвіду учнів, здійснити  психологічну діагностику групи, в 

результаті якої визначаються вид мислення учнів групи, типи їхнього 

темпераменту, неформальні відносини в групі, визначити емоційне ставлення 

до обраної професії та навчальної дисципліни.  

Структуру діяльності інженера-педагога (викладача технічних 

дисциплін) зі створення дидактичного  проєкту з теми або з уроку (за умови 

навчання за стандартами «першого» та «другого» покоління) представлено на 

рис.2.11. 

Наведена вище інформація стосовно структури діяльності інженера-

педагога (викладача технічних дисциплін) щодо розробки різноманітних 

дидактичних проєктів в системі професійної освіти, дає можливість 

визначити знання, які потрібні фахівцю для здійснення цієї діяльності. 

Узагальнена інформація  стосовно цього наведена в таблиці 2.2. 
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Рис.2.11. Структура діяльності інженера-педагога (викладача технічних 

дисциплін) зі створення дидактичного  проєкту з теми або з уроку (за умови 

навчання за стандартами «першого» та «другого» покоління) 

  

Мета 

Предмет  

Суб’єкт   

Процес    

Продукт    

Розробка дидактичного проєкту з теми або з уроку 

Технічні та педагогічні знання   

Інженер-педагог (викладач технічних дисциплін)  

Дидактичний  проєкт з теми або з уроку 

Аналіз теми    Аналіз особливостей 
контингенту учнів    

Аналіз навчальної 
літератури, інших 

інформаційних 
джерел      

Зміст теми з 
урахуванням 

міждисциплінарних 
зв’язків      

Технології навчання      
 

Технології контролю      

Мета вивчення теми      

Конструювання 
дидактичних 

матеріалів       
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Перелік знань в табл.2.2 є узагальненим, і вразі потреби може бути 

більш деталізованим. Знання, які перелічені в табл.2.2, формуються у 

здобувачів освіти в процесі вивчення дисциплін, що відносяться до 

педагогічної складової. Але треба враховувати, що кожен проєкт з 

дисципліни, навчального модуля, теми,  уроку або інтегровано-тематичний 

розробляється на основі певного навчального матеріалу з технічної 

дисципліни.  

Таблиця 2.2 

Узагальнена інформація стосовно знань, що потрібні інженеру-

педагогу (викладачу технічних дисциплін) для розробки різноманітних 

дидактичних проєктів в системі професійної освіти 

Види проєктів Знання, що потрібні для розробки проєктів 
Проєкт  підготовки 
кваліфікованих 
робітників, 
Проєкт  з дисципліни, 
Проєкт  навчального 
модуля (за умови 
компетентнісного 
навчання), 
Інтегровано-тематичне 
проєктування, 
Проєкт з теми або уроку 

Дидактичне проєктування та його особливості  
Система професійної освіти України  
Особливості організації освітнього процесу в 
закладах професійної освіти  
Професійна діяльність фахівця та методика його 
аналізу  
Професія, кваліфікація, компетентності   
Стандарти професійної освіти, структура та 
зміст   
Навчально-плануюча та навчально-програмна 
документація, її розробка   
Постановка цілей навчання  
Конструювання змісту навчального матеріалу  
Міжпредметні та міжтемні зв’язки навчального 
матеріалу та способи їх реалізації  
Дидактичні складники професійної підготовки 
(методи, засоби, форми навчання і контролю) 
Типи та структура уроків в системі професійної 
освіти  
Технології навчання та особливості їх розробки  
Джерела інформації для формування змісту 
навчального матеріалу 
Технологія організації та здійснення освітнього 
процесу  в конкретному закладі освіти 
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Технічні знання здобувачі освіти отримують в процесі вивчення 

дисциплін інженерної складової у закладі вищої освіти і завдяки цьому в 

подальшій професійній діяльності мають можливість викладати технічні 

дисципліни, що передбачені стандартами професійної освіти для підготовки 

кваліфікованих робітників в закладах професійної освіти. 

Для визначення навчальних дисциплін, інтеграцію яких слід здійснити 

при формуванні проєктувальної компетентності у майбутніх викладів 

технічних дисциплін, слід проаналізувати освітню програму та навчальний 

план підготовки відповідних фахівців.  

В якості прикладу розглянемо освітню програму «Професійна освіта 

(Енергетика)». На рис.2.12 представлені освітні компоненти, які 

забезпечують формування  як загальних  та    професійних    компетентностей   

окремо,   так і інтегральної в сукупності. 

Цікавими для нашого дослідження є освітні компоненти,  які  

забезпечують  формування  професійних  компетентностей,  до яких 

відноситься і проєктувальна. Оскільки в процесі навчання за освітньою 

програмою майбутні фахівці здобувають інженерно-педагогічну освіту,  у 

складі освітніх компонентів, які забезпечують формування професійних 

компетентностей, можна виділити ті що відповідають за педагогічну 

складову, та за інженерну. Саме вони є цікавими для нашого дослідження, 

оскільки, як було зазначено в п.1.1, інженер-педагог може здійснювати 

проєктувальну діяльність як у галузі педагогіки, так і фахової підготовки, 

шляхом розробки педагогічних та виробничих проєктів.  

Для виявлення логічної послідовності та узгодженості у часі вивчення 

навчальних дисциплін, що відносяться до педагогічної та інженерної 

складової, проведемо аналіз навчального плану зі спеціальності 015 

«Професійна освіта (енергетика)». Результати аналізу представлено в таблиці 

2.3. 
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ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

Навчальний план зі 
спеціальності 015 

«Професійна освіта 
(енергетика)» 

СВО зі спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» 

  Інтегральна  

Освітня програма «Професійна освіта (енергетика)»  

Компетентності 

Загальні   Професійні   

  Педагогічна складова     Інженерна складова   

Педагогічна практика 

Загальна та вікова психологія / Соціалізація 
особистості / Самовиховання та 

саморегуляція особистості  
 

Комунікативні процеси у педагогічній 
діяльності / Основи педагогічних 

вимірювань та моніторингу якості освіти / 
Педагогічна  конфліктологія 

Ділова іноземна мова / Іноземна мова 
професійно-ділового спілкування 

Професійна педагогіка  

Освітні теорії та методології у професійній 
діяльності  

Психологія педагогічної діяльності / 
Психодіагностика/ Корекційна педагогіка  

Методика професійного навчання 

Основи інженерно-педагогічної творчості 

Командоутворення і технології командної 
роботи  

Етика педагогічної діяльності   

Вища математика 

Основи освітнього 
менеджменту  

Фізика 
 

Українська мова   

Іноземна мова 

Основи охорони праці та 
безпека життєдіяльності  

Інструментальне 
забезпечення E-Learning / 
Технології цифровізації 

управління  

Основи енерго та 
ресурсозбереження /Основи 
ефективного використання 

енергії / Нетрадиційні 
енергоресурси  

Інформаційні та 
комунікаційні  технології 

Історичні та політичні студії 

Філософсько-українознавчі 
студії  

Теоретико-прикладні основи 
права  

Технології особистісного 
зростання та навчання  

Вступ до фаху та виробниче 
навчання   

Виробнича практика    

Технологічна практика   

Електропостачання  

Електричні мережі і системи та 
оперативна діяльність   

Діагностика, ремонт та 
подовження ресурсу 
електрообладнання  

Автоматизація 
електроенергетичних систем / 

Системи автоматизації в 
електроенергетиці   

Монтаж та експлуатація 
електрообладнання та 

енергосистем   

Розрахунок параметрів 
енергооб’єктів   

Релейний захист і автоматика 
електроенергетичних систем  

Альтернативні джерела енергії 
та децентралізовані 

енергосистеми / Системи 
розподіленоїелектрогенерації 

Електротехніка та енергетичне 
обладнання 

Рис.2.12. Освітні компоненти, що забезпечують 
формування компетентностей у здобувачів вищої освіти за 
освітньою програмою «Професійна освіта (енергетика)» 
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Охарактеризуємо цілі навчальних дисциплін педагогічної складової 

представлених в табл.2.3, з метою визначення тих дисциплін, які можуть 

забезпечити здобувача освіти знаннями, що потрібні для розробки проєктів  

(перелічені в табл.2.2.). 

Як видно з табл.2.3, вивчення дисциплін педагогічної складової 

починається на 2 курсі в 3 семестрі. Вивчаються дисципліни «Загальна та 

вікова психологія», «Основи соціалізації особистості», «Самовиховання та 

саморегуляція особистості». Вони відносяться дисциплін за вибором 

здобувача освіти та мають наступні цілі: 

-  «Загальна та вікова психологія» спрямована на  формування у 

студентів системи психологічних знань, умінь і навичок, що сприяють 

підвищенню ефективності педагогічної діяльності, знань щодо 

індивідуального розвитку людської психіки в онтогенезі та обумовлених 

віком особливостей, тенденцій, процесів;  особливостей психічного розвитку 

людини при переході від одного вікового етапу до іншого, включаючи 

розгорнуті, змістовні психологічні характеристики, що відносяться до різних 

вікових груп; 

-  «Основи соціалізації особистості» спрямована на формування у 

студентів здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

педагогічних процесів та явищ, знань механізмів, що впливають на процес 

соціалізації, розуміння їх причинно-наслідкових зв’язків; 

- «Самовиховання та саморегуляція особистості» спрямована на   

забезпечення здобувачів освіти знаннями і вміннями з питань самопізнання, 

самовиховання, самореалізації особистості в процесі педагогічної діяльності; 

створення умов для соціального, культурного та професійного 

самовизначення особистості шляхом усвідомлення кожним власної 

індивідуальності та володіння механізмами самопізнання, саморозвитку та 

самореалізації. 
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Таблиця 2.3 
 

Навчальні дисципліни педагогічної та інженерної складової 

підготовки фахівців зі спеціальності 015 «Професійна освіта 

(енергетика)» та послідовність їх вивчення 

Навчальні дисципліни 
Розподіл годин за семестрами   

Семестри  
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Педагогічна складова          

Загальна та вікова психологія / 
Соціалізація особистості / 
Самовиховання та саморегуляція 
особистості 

  90      

Ділова іноземна мова / Іноземна 
мова професійно-ділового 
спілкування 

    16 16 16 16 

Професійна педагогіка     90    
Освітні теорії та методології у 
професійній діяльності 

   64     

Психологія педагогічної діяльності / 
Психодіагностика/ Корекційна 
педагогіка 

    90    

Комунікативні процеси у 
педагогічній діяльності / Основи 
педагогічних вимірювань та 
моніторингу якості освіти / 
Педагогічна  конфліктологія 

      90  

Методика професійного навчання      134 90  
Основи інженерно-педагогічної 
творчості 

     32   

Командоутворення і технології 
командної роботи 

     44   

Етика педагогічної діяльності        34 
Педагогічна практика         135 

Інженерна складова         
Електропостачання        68 
Електричні мережі і системи та 
оперативна діяльність 

    80    
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Продовж. табл.2.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Діагностика, ремонт та подовження 
ресурсу електрообладнання 

  60      

Автоматизація електроенергетичних 
систем / Системи автоматизації в 
електроенергетиці 

      60  

Альтернативні джерела енергії та 
децентралізовані енергосистеми / 
Системи 
розподіленоїелектрогенерації 

       60 

Електротехніка та енергетичне 
обладнання 

  44      

Розрахунок параметрів 
енергооб’єктів 

   90     

Релейний захист і автоматика 
електроенергетичних систем 

      60  

Вступ до фаху та виробниче 
навчання 

18        

Виробнича практика  270  180     
Технологічна практика      180 135  

 
На 2 курсі в 4 семестрі вивчається дисципліна «Освітні теорії та 

методології у професійній діяльності» метою якої є формування знань про 

основні категорії педагогіки, її місце в системі інших наук, про систему 

педагогічних наук, сутність поняття «педагогічна система»; стосовно  

розуміння загальних закономірностей та принципів, на яких базується процес 

навчання. 

На 3 курсі в 5 семестрі вивчаються дисципліни: 

-  «Професійна педагогіка», метою якої є практичне оволодіння 

здобувачами освіти основами організації освітнього процесу в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти в обсязі, необхідному для 

подальшої професійної діяльності; 

- «Корекційна педагогіка» метою якої є розкриття теоретико-

методологічних засад корекційної педагогіки, науково-теоретичних основ 

корекційно-реабілітаційної допомоги учням з особливими потребами, 

сучасних способів організації педагогічної допомоги учням з особливими 
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потребами, особливостей їх психолого-педагогічного супроводу, розуміння 

специфіки надання необхідної допомоги цим учням; 

- «Психологія педагогічної діяльності» метою якої є вивчення фактів, 

механізмів, закономірностей засвоєння соціокультурного досвіду і 

викликаних цим процесом змін на рівні інтелектуального і особистісного 

розвитку людини, як суб’єкта навчальної діяльності; психологічні 

особливості педагогічної діяльності та особистості педагогічного працівника, 

як спеціаліста з притаманними функціями, пов’язаними з навчанням і 

вихованням учнів; 

- «Психодіагностика» метою якої є формування системи знань щодо 

психодіагностики як науки і забезпечення теоретичної підготовки майбутніх 

спеціалістів; формування практичних вмінь проведення психодіагностичного 

обстеження і забезпечення практичної підготовки майбутніх спеціалістів; 

сприяння самопізнанню та особистісному розвитку студентів, формуванню 

психодіагностичного мислення, активізації творчого потенціалу майбутніх 

фахівців. 

Останні три дисципліни входять до переліку вибіркових.  

На 3 курсі в 6 семестрі вивчається дисципліна «Основи інженерно-

педагогічної творчості», що має на меті ознайомлення студентів із основними 

психічними процесами, на яких ґрунтується творча діяльність, методами 

інженерної творчості, педагогічними прийомами формування творчих 

здібностей у відповідній професійній діяльності. 

В цьому ж семестрі розпочинається вивчення першої частини 

дисципліни «Методика професійного навчання» яка забезпечує формування 

знань та вмінь у здобувачів освіти стосовно: розробки дидактичних проєктів 

(структури та змісту), визначення вимог щодо їх здійснення на всіх рівнях та 

етапах підготовки здобувачів освіти в закладах загальної середньої освіти, 

професійної освіти; розробки технологій навчання з дисципліни і теми у 

відповідності до мети й особливостей їх змісту та впровадження технологій  

в освітньо-виховний процес. 
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Також вивчається дисципліна «Командоутворення та технології 

командної роботи» метою вивчення якої є формування у студентів 

компетентностей щодо управління формуванням та розвитком команд, 

діагностування проблем групи та вироблення рішень, спрямованих на 

підвищення ефективності роботи команди. 

На 4 курсі в 7 семестрі продовжується вивчення дисципліни «Методика 

професійного навчання» метою якої є формування у студентів вмінь 

обгрунтовано у відповідності до мети й особливостей змісту обирати 

технології навчання з дисципліни і теми, вибирати засоби освітньої 

інноватики, розробляти механізми впровадження інновацій в освітній процес 

і аналізувати результати; вибудовувати стратегію і тактику особистісного і 

кар’єрного росту. 

Також вивчаються дисциплін з переліку вибіркових:  

- «Комунікативні процеси у педагогічній діяльності» метою якої є 

формування у майбутніх викладачів технічних дисциплін педагогічної 

культури спілкування, здібностей самореалізації й самовдосконалення через 

вербальні, невербальні засоби комунікації, умінь здійснювати професійну 

педагогічну комунікацію на високому рівні; 

- «Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти» 

метою вивчення якої є формування у здобувачів освіти умінь з розробки та 

реалізації програми прикладного педагогічного дослідження, яке передбачає 

уточнення характеристик відомих галузевих або освітніх об'єктів і процесів з 

метою їхнього удосконалення, а також моніторинг якості освіти; 

- «Педагогічна конфліктологія» метою вивчення якої є набуття знань 

щодо психологічних особливостей суб'єктів педагогічної діяльності та 

визначення ефективної комунікативної стратегії з управління педагогічними 

конфліктами. 

На 4 курсі у 8 семестрі вивчається дисципліна «Етика педагогічної 

діяльності» метою якої є ознайомлення студентів з основними категоріями 

етики педагогічної діяльності; головними принципами, нормами і функціями 
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етики педагогічної діяльності; формування вмінь застосовувати етичні 

знання на практиці; розвиток у студентів моральних професійних якостей, 

необхідних для майбутньої фахової діяльності. 

Завершальним етапом у підготовці інженерів-педагогів є педагогічна 

практика, що засвідчує загальний рівень фахової, психолого-педагогічної та 

методичної компетентності здобувачів освіти, забезпечує формування 

здатностей: керувати навчальними/розвивальними проєктами; 

впроваджувати освітні стратегії, засновані на конкретних критеріях для 

оцінювання навчальних досягнень; управляти комплексними 

діями/проєктами, відповідати за прийняття рішень у непередбачуваних 

умовах та професійний розвиток здобувачів освіти і підлеглих; збирати, 

аналізувати та інтерпретувати інформацію. 

З огляду на наведені цілі перелічених вище навчальних дисциплін та 

знання, які потрібні майбутньому інженеру-педагогу (викладачу технічних 

дисциплін) для розробки проєктів (табл.2.2) можна зробити висновок, що 

найбільш цим потребам відповідають навчальні дисципліни: «Професійна 

педагогіка» та «Методика професійного навчання». Взагалі всі дисципліни 

педагогічної складової тісно пов’язані між собою, оскільки слугують 

необхідною базою знань перед вивченням одна одної (рис.2.13). 

Наведена в табл.2.3 та на рис.2.13 інформація свідчить про логічну 

послідовність та узгодженість у часі вивчення навчальних дисциплін, що 

відносяться до складу педагогічної та інженерної складової зі спеціальності 

015 «Професійна освіта (енергетика)».  

З огляду на мету навчання, саме в процесі вивчення «Методики 

професійного навчання» відбувається формування вмінь у здобувачів освіти 

стосовно розробки дидактичних проєктів, що забезпечує формування 

проєктувальної компетентності. Для того, щоб пересвідчитись у цьому 

ствердженні проаналізуємо зміст дисципліни «Методика професійного 

навчання» на предмет наявності тем, які саме відповідають за формування  

проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін. 
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Скористуємось для цього силабусом навчальної дисципліни з якого візьмемо 

інформацію стосовно змістовного наповнення курсу (додаток Б, таблиця Б.1). 

З огляду на наведений зміст навчальної дисципліни «Методика 

професійного навчання» можна зазначити, що дисципліна містить теми, які 

забезпечують знання та вміння стосовно дидактичного проєктування, але у 

змісті дисципліни не враховано специфіку різноманітних дидактичних 

проєктів, які притаманні системі професійної освіти (види яких та структура 

діяльності інженере-педагога щодо їх розробки розглядались вище), а також 

практичну діяльність здобувачів освіти стосовно їх розробки. Тому вважаємо 

за потрібне відкоригувати (реконструювати) зміст дисципліни «Методика 

професійного навчання», кількість лекційних та практичних занять без змін 

загального обсягу годин на вивчення дисципліни. Результати цієї діяльності 

представлені в додатку Б, таблиця Б.2. 

Пояснення до таблиці Б.2:  

- в змістовному модулі 1 було збільшено кількість лекційних занять з 3 

до 6, що дозволило додати тему «Види дидактичних проєктів в системі 

професійної освіти» метою якої є ознайомлення здобувачів освіти з 

різноманітними видами та особливостями дидактичних проєктів 

притаманних системі професійної освіти. Види дидактичних проєктів 

розроблені та охарактеризовані нами в даній роботі на підставі аналізу 

науково-педагогічної літератури та досвіду практичної діяльності. Ця тема 

дасть змогу створити уявлення у здобувачів освіти стосовно того, які саме 

проєкті їм слід буде розробляти під час навчання та в майбутніх професійній 

діяльності, і дозволить перейти до теми структура діяльності інженера-

педагога з дидактичного проєктування;   

- також було здійснено перерозподіл годин між лекційними та 

практичними заняттями змістовних модулів 1,2,3, що дозволило виділити час 

на практичні заняття (№32-43) з розробки різноманітних видів дидактичних 

проєктів, чого не було у попередньому змісті навчальної дисципліни.  
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Рис.2.13. Міждисциплінарні зв’язки педагогічної складової освітньої програми «Професійна освіта 
(енергетика)» 
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Наявність таких практичних занять є логічним завершенням вивчення 

всіх попередніх тем та формування вмінь стосовно дидактичного 

проєктування (невід’ємної складової проєктувальної компетентності). 

Загальна кількість годин на лекційні та практичні заняття залишилася без 

змін у порівнянні зі звичайним змістом навчальної дисципліни «Методика 

професійного навчання»; 

- у змістовному модулі 4 та 5 було здійснено коригування тем 

практичних занять, вони були конкретизовані у вигляді формулювання 

«створення дидактичного проєкту» та «проєктування алгоритмів (структури) 

діяльності викладача технічних дисциплін зі створення різних дидактичних 

проєктів з використанням новітніх технологій навчання»; перерозподіл 

кількості годин між лекційними та практичними заняття на користь останніх, 

що дозволить приділити більше часу на практичну діяльність здобувачів 

освіти та забезпечити формування проєктувальної компетентності.   

Визначимо міждисциплінарні зв’язки в рамках виконання відповідних 

дидактичних проєктів або їх частин під час опанування 1 модуля навчальної 

дисципліни «Методика професійного навчання» (за оновленим змістом). Для 

цього скористуємось моделями різноманітних дидактичних проєктів, що 

представлені на рис. 2.6-2.11 та змістом навчальних дисциплін «Методика 

професійного навчання» (таблиця Б.2, додаток Б) та «Професійна педагогіка» 

(додаток Б, таблиця Б.3). Зміст дисципліни «Професійна педагогіка» взятий 

без змін, такий який використовується в навчальному процесі. Зміст 

дисципліни «Методика професійного навчання» взятий оновлений, як 

найбільш доцільний в контексті виконання нашого дослідження.   

В кожному дидактичному проєкті візьмемо за основу компоненти, що 

складають процес діяльності майбутнього інженера-педагога (викладача 

технічних дисциплін) щодо його створення (в узагальненому вигляді), та 

визначимо міждисциплінарні зв’язки між змістом навчальних дисциплін 

інженерної та педагогічної складової. Результати представлені на рис.2.14. 

Пояснення до рис.2.14: 
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1) скорочення: МПН1 – навчальна дисципліна «Методика професійного 

навчання» модуль 1; всі інші скорочення, що наведені на рис.2.14 дивись у 

переліку умовних позначень;   

2)  на момент вивчення дисципліни «Методика професійного 

навчання» на 4 курсі, згідно з табл.2.3, вже відбулося (і буде продовжуватись 

далі) опанування  дисциплін інженерної складової, які забезпечать 

можливість здобувачу освіти в процесі навчання використовувати отримані 

знання для виконання практичних завдань, що передбачені дисциплінами 

педагогічної складової (в тому числі розробки дидактичних проєктів або їх 

частин  в рамках методики професійного навчання), та можуть бути основою 

для формування змісту навчальних дисциплін, що вивчаються в системі 

професійної освіти при підготовці кваліфікованих робітників за конкретними 

професіями. 

В деяких випадках назви технічних навчальних дисциплін, що 

вивчаються у ЗВО можуть повністю співпадати з тими, що вивчаються в 

системі професійної освіти, в інших – можуть бути частинами змісту 

навчальних дисциплін.   

3) виділені кольором на рис.2.14 теми дисциплін «Методика 

професійного навчання» та «Професійна педагогіка» є основою для розробки 

всіх видів дидактичних проєктів, тому що забезпечують здобувачів освіти 

знаннями стосовно дидактичного проєктування взагалі та структурування 

освітнього процесу зокрема.    

Визначимо міждисциплінарні зв’язки в рамках виконання відповідних 

дидактичних проєктів під час опанування 2 модуля навчальної дисципліни 

«Методика професійного навчання» (за оновленим змістом) (рис.2.15). 

Пояснення до рис.2.15: 

1) скорочення: 

- МПН2 – навчальна дисципліна «Методика професійного 

навчання» модуль 2; 
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 Дидактичні проєкти  
 ДПТД(

1) 
ДПТД(
2) 

ДПНМ
(2) 

ДІТП(
1) 

ДІТП(
2) 

ДПУ(1
,2) 

 МПН11,2(П), 4,5,6(Л), ПП 16,17,18(Л), 14,15,16(П) 
Аналіз ДСПТО  ПП 2(Л), 2(П), МПН1 7,8(П) - - - 
Аналіз ПД КР ПП 1(Л), МПН1 3,4,5,6(П)  - - - 

Аналіз НЛ та інших ІД   МПН116,17(П), ПП 13(Л), 11,14,15(П) 
Значення НД МПН1 7,8,9(Л), 9,10(П), ПП 1(Л), 

2(П) 
- - - 

Мета вивчення НД  
(НМ, ІТП, теми) 

МПН1 7,8,9(Л), 9,10,11(П), ПП 14,15(П) 

Міждисциплінарні 
зв’язки  

ПП 2(Л), МПН1 18,19(П) 

Зміст НД (НМ, ІТП, 
теми) 

ПП 2(Л), 1(П), МПН1 12,13,24(Л), 7,8,30,31(П) 

Технології навчання  ПП 9,12,13,14(Л), 9,10,11,12(П), МПН1 14-21(Л), 22-27(П) 
Технології контролю  ПП 15(Л), 13(П), МПН1 22,23(Л), 28,29(П) 

 

Рис.2.14. Міждисциплінарні зв’язки дисциплін педагогічної та інженерної складової при виконанні дидактичних 

проєктів або їх частин (1 модуль МПН) 

ТД з переліку інженерної 
складової, що 

вивчаються у ЗВО 

ТД з переліку тих, що 
вивчаються у ЗПО під час 
підготовки кваліфікованих 

робітників  

можуть бути використані для 
формування змісту 
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Рис.2.15. Міждисциплінарні зв’язки дисциплін педагогічної та 

інженерної складової при виконанні дидактичних проєктів (2 модуль МПН) 

 

2) пояснення стосовно технічних дисциплін таке ж саме як і до 

рис.2.14; 

3) оскільки виконання цих видів дидактичних проєктів передбачає вже 

наявність знань та вмінь у здобувачів освіти стосовно виконання 

дидактичних проєктів та їх частин в процесі опанування 1 модуля навчальної 

дисципліни «Методика професійного навчання», формування яких 

відбувалося на підставі інтеграції змісту дисциплін «Професійна педагогіка» 

та «Методика професійного навчання», у змісті зазначених дисциплін нами 
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- проєктних технологій; 
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були визначені теми, які є основою для розробки дидактичних проєктів 

уроків з використанням новітніх технологій, прийомів або методів навчання, 

дидактичних проєктів  інших або інноваційних організаційних форм 

навчання та структури цієї діяльності викладачів технічних дисциплін.  

Оскільки наше дослідження присвячене майбутнім викладачам 

технічних дисциплін, що будуть здійснювати свою діяльність в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти і предметом їх діяльності будуть 

технічні дисципліни, що вивчаються здобувачами освіти під час оволодіння 

вміннями та навичками з конкретної робітничої професії, приділимо увагу 

питанню встановлення міждисциплінарних зв’язків між змістом технічних 

дисциплін. 

В роботі нами вже визначені види дидактичних проєктів, які 

виконують в своїй професійній діяльності викладачі технічних дисциплін і 

докладно розроблено структуру їх діяльності з кожного дидактичного 

проєкту (рис.2.6-2.11).  

З огляду на рис.2.6-2.11 можна зазначити, що процес виконання 

кожного дидактичного проєкту передбачає наявність у викладача технічних 

дисциплін вмінь встановлювати міждисциплінарні зв’язки між змістом 

навчальних дисциплін.  

Оскільки описані нами проєкти виконуються для системи професійної 

освіти, в якій навчання здійснюється на підставі стандартів професійної 

освіти, встановлення міждисциплінарних зв’язків повинно відбуватися між 

змістом технічних дисциплін, що регламентовані стандартами професійної 

освіти з конкретної професії.  

Стандарти професійної освіти використовуються не тільки для 

навчання майбутніх кваліфікованих робітників в системі ПТО, а й для 

навчання майбутніх викладачів технічних дисциплін під час опанування 

ними вищої освіти. Це надає можливість їм бути обізнаними у змісті того, що 

вивчається в закладі професійної освіти, виконувати завдання напряму 

пов’язані з їх майбутньою професійною діяльністю, прискорює процес їх 
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адаптації до професійної діяльності під час проходження педагогічної 

практики та після улаштування на роботу в заклад професійної освіти.         

Розглянемо процес встановлення міждисциплінарних зв’язків між 

змістом технічних дисциплін при виконанні різних дидактичних проєктів.  

При створенні дидактичного проєкту з технічної дисципліни (за умови 

навчання за стандартами «першого» покоління) ми маємо вже готовий 

перелік навчальних дисциплін, що запропонований стандартом професійної 

освіти та їх орієнтований зміст. Задача викладача технічних дисциплін при 

розробці дидактичного проєкту технічної дисципліни ознайомитися з 

орієнтовний змістом, відкоригувати його (оновити) з огляду на сучасний стан 

науки, техніки та технологій виробництва, вимоги роботодавців щодо 

фахівця, який їм потрібен та встановити зв’язки з іншими навчальними 

дисциплінами, щоб в подальшому спиратися на них при викладанні 

навчального матеріалу. Встановити міждисциплінарні зв’язки в даному 

випадку можливо за рахунок складання зведено-тематичного плану або 

графічного зображення тематичних планів навчальних дисциплін.  

Зведено-тематичний план включає перелік та зміст тем навчальних 

дисциплін, їх обсяг в годинах та послідовність вивчення по тижнях.  

Складання зведено-тематичного плану для великої кількості навчальних 

дисциплін одночасно - це трудомісткий процес, який потребує значних 

затрат часу. Зазвичай зведено-тематичний план складають для двох-трьох 

навчальних дисциплін.  

Приклад зведено-тематичного плану для навчальних дисциплін 

«Спеціальна технологія» та «Виробниче навчання»  (професія 7241 

Електрослюсар з обслуговування  автоматики та засобів вимірювання 

електростанцій 3 розряд) наведено в додатку В таблиця В.2. Кількість годин 

на тиждень для вивчення зазначених навальних дисциплін взята з  плану 

навчального процесу (додаток В, таблиця В.1). Теми, що занесені в зведено-

тематичний план, взяті як загальні з тематичних планів  зазначених 

навчальних дисциплін, без конкретизації змісту всередині теми для 
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демонстрації прикладу виконання цієї роботи [9]. Деталізований зведено-

тематичний план дозволить зробити діяльність з встановлення 

міждисциплінарних зв’язків більш точною. Питання розробки документації з 

планування освітнього процесу вивчаються майбутніми викладачами 

технічних дисциплін під час вивчення дисциплін «Професійна педагогіка» 

(лекція №2) та «Методика професійного навчання» (лекція №24, модуль 1). 

Практичні вміння на навички  з розробки зведено-тематичного плану та 

іншої плануючої документації відпрацьовуються на практичному занятті 

№42-43 («Методика професійного навчання», модуль 1). 

Наочне уявлення послідовності вивчення тем споріднених навчальних 

дисциплін, а також встановлення між ними міждисциплінарних зв’язків 

можливо виконати на підставі графічного зображення тематичних планів 

навчальних предметів. Це надасть змогу встановити наскільки логічною є 

послідовність засвоєння навчального матеріалу учнями та які 

міждисциплінарні зв’язки (попередні чи супутні) існують між темами 

навчальних дисциплін.  

Для виконання цієї діяльності потрібно мати план навчального процесу 

та тематичні плани навчальних дисциплін, які розробник хоче відобразити на 

графічному зображенні. Оскільки приклад зведено-тематичного плану ми 

наводили для професії «Електрослюсар з обслуговування  автоматики та 

засобів вимірювання електростанцій», графічне зображення тематичних 

планів виконаємо для цієї ж професії. План навчального процесу 

представлений в таблиці В.1, додаток В. Тематичні плани навчальних 

дисциплін в додатку Г. Фрагмент  графічного зображення тематичних планів 

навчальних дисциплін для професії «Електрослюсар з обслуговування  

автоматики та засобів вимірювання електростанцій» наведений в додатку В, 

таблиця В.3. Практичні вміння на навички з розробки графічного зображення 

тематичних планів навчальних дисциплін відпрацьовуються здобувачами 

освіти самостійно в рамках виконання завдань в системі дистанційної освіти 

в віртуальному навчальному середовищі Moodle при вивченні навчальної 
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дисципліни «Методика професійного навчання», модуль 1. 

При створенні дидактичного проєкту з технічної дисципліни (за умови 

навчання за стандартами «другого» покоління) ми не маємо готового 

переліку навчальних дисциплін та їх орієнтованого змісту. Задача викладача 

технічних дисциплін полягає в аналізі компетентностей, які потрібно 

сформувати у кваліфікованих робітників, знань та вмінь завдяки яким вони 

повинні бути сформовані. На підставі цієї діяльності визначаються назви 

навчальних дисциплін та відбувається їх змістовне наповнення, за 

допомогою різних інформаційних джерел, в тому числі знань з технічних 

дисциплін, отриманих в процесі навчання в закладі вищої освіти, з огляду на 

сучасний стан науки, техніки та технологій виробництва, вимоги суспільства 

та роботодавців щодо фахівця. Практичні вміння на навички  з розробки 

технічних дисциплін та наповнення їх змістом відпрацьовуються на 

практичному занятті №7-8 («Методика професійного навчання», модуль 1). 

Встановлення міждисциплінарних зв’язків між змістом розроблених 

технічних дисциплін відбувається за аналогічним принципом 

продемонстрованим вище. 

Розглянемо діяльність майбутнього інженера-педагога (викладача 

технічних дисциплін) зі встановлення міждисциплінарних зв’язків при 

створенні дидактичного проєкту з навчального модуля (за умови навчання за 

стандартами «другого» покоління на компетентнісному підході) на 

конкретному прикладі.  

За основу візьмемо стандарт професійної освіти з підготовки 

кваліфікованих робітників з професії «Електрослюсар з ремонту й 

обслуговування  автоматики та засобів вимірювань  електростанцій» [10], у 

структурі якого передбачено 4 навчальних модуля з огляду на можливі рівні 

кваліфікації. Навчальний модуль 1, в рамках якого відбувається підготовка 

кваліфікованого робітника зазначеної професії 3 розряду передбачає 

формування професійних компетентностей, які зазначені в таблиці В.4, 

додаток В. 
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Наступний крок передбачає аналіз знань та вмінь, які сприяють 

формуванню відповідної компетентності. Перелік знань та вмінь, які 

сприяють формуванню професійних компетентностей наведених в таблиці 

В.4, представлений в таблиці В.5, додаток В. 

Приналежність знань та вмінь до певної навчальної дисципліни 

можливо здійснити за умови, що проведена попередня робота зі створення 

дидактичного проєкту з технічної дисципліни, результатом якої є 

формування переліку та змісту навчальних дисциплін, які підлягають 

вивченню в процесі підготовки кваліфікованих робітників певного профілю. 

Наявність переліку навчальних дисциплін та їх змісту дозволяє полегшити 

створення інших дидактичних проєктів. 

Орієнтовний перелік навчальних дисциплін для вивчення майбутніми 

кваліфікованими робітниками з професії «Електрослюсар з ремонту й 

обслуговування  автоматики та засобів вимірювань  електростанцій» є 

наступним:  

Спецтехнологія (НД№1), Основи матеріалознавства (НД№2), Основи 

електротехніки (НД№3), Основи теплотехніки (НД№4), Основи електроніки 

(НД№5),  Електричні вимірювання (НД№6), Виробниче навчання (НД№7) 

[9]. 

Продемонструємо на прикладі однієї професійної компетентності 

встановлення відповідності між знаннями та вміннями та навчальними 

дисциплінами, які забезпечують їх формування (таблиця В.6, додаток В). 

Визначення приналежності того чи іншого знання або вміння до змісту 

конкретної навчальної дисципліни можливе за умови наявності змісту всіх 

дисциплін, які повинні забезпечувати підготовку конкретного фахівця, а 

також за умови сформованого у інженера-педагога вміння орієнтуватися у 

змісті навчальних дисциплін. Тобто майбутній інженер-педагог повинен 

професійно та чітко встановлювати змістовні зв’язки поміж навчальними 

дисциплінами. Проте, зважаючи на значний обсяг переліку дисциплін, 

реалізація даного процесу досить ускладнена, потребує візуалізації й 
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оптимізації. Використання програмних засобів, що здійснюють подібне 

візуальне відображення й систематизацію міждисциплінарних зв’язків, 

сприяє підвищенню ефективності виконання даної ланки роботи майбутнього 

викладача системи професійної освіти. 

Про це йшла мова в п.2.1 при аналізі структурних компонентів моделей 

формування проєктувальної компетентності у здобувачів педагогічної освіти. 

Автоматизована система міждисциплінарного навчання студентів, у вигляді 

комплексу програмно-технічних та навчально-методичних засобів, що 

дозволяють організувати міждисциплінарне навчання було запропонована 

науковцем Нікітіним П.  

В п.2.1 ми висловили припущення, що наведену Нікітіним П. ідею  

можна використати для автоматизованого формування міждисциплінарного 

змісту в процесі формування проєктувальної компетентності у майбутніх 

викладачів технічних дисциплін на етапі розробки змістовного компоненту.  

У співпраці з науковцями Української інженерно-педагогічної академії 

Коваленко О., Брюхановою Н., Бондаренко Т., Ящун Т., Божко Н. нами було 

розроблено програмний засіб, що здійснює побудову структурно-змістовної 

моделі деякого процесу у вигляді графу в ярусно-паралельній формі [11]. 

Охарактеризуємо розроблений програмний засіб. Оскільки кожну 

дисципліну можна представити як безліч її основних, ключових понять, ці 

поняття можуть бути розділені на три підмножини: 

- вхідні – відомі здобувачам освіти поняття з навчальних дисциплін, які 

вивчалися до моменту вивчення навчальної дисципліни, яка потребує 

визначення міждисциплінарних зв’язків; 

- внутрішні – нові поняття навчальної дисципліни, яка потребує 

визначення міждисциплінарних зв’язків, для розуміння яких необхідні вхідні 

поняття; 

- вихідні поняття – засвоєні поняття навчальної дисципліни, яка 

потребує визначення міждисциплінарних зв’язків, які будуть вхідними щодо 

інших дисциплін. 
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Після визначення безлічі понять необхідно визначити їхню залежність 

один від одного. При цьому для кожного поняття необхідно вказати 

підмножину понять, що залежать від нього. Отриману залежність між 

поняттями можна уявити двома способами: матричним та графічним. 

При матричному способі необхідно сформувати квадратну матрицю, 

кількість рядків і стовпців якої дорівнює кількості понять. Далі потрібно 

пронумерувати рядки та стовпці матриці, вказуючи таким чином номери 

понять. Після цього рядково для кожного i-го поняття проставити цифру 1 на 

перетині з тими стовпцями, з якими це поняття пов’язане. Отримана матриця 

називається матрицею взаємозв'язків понять. 

При графічному уявленні необхідно побудувати граф, кожен вузол 

якого – це поняття, а гілки відбивають залежність понять. Такий граф дає 

більш наочне уявлення про структуру зв’язків, ніж матриця, проте його гілки 

можуть бути дуже переплетені. 

Але і матриця і граф понять потребують аналізу. Для вирішення даної 

задачі був розроблений метод аналізу матриці взаємозв’язків та графа понять, 

що дозволяє сформувати логічно несуперечливий та оптимальний, з точки 

зору логіки викладу, ланцюжок понять на основі обліку міждисциплінарних 

зв’язків, що полягає у виконанні наступних етапів: 

- побудова матриці взаємозв’язків та графа понять; 

- аналіз графа щодо виявлення «контурів» і «автономних» вершин; 

- розкладання графа на шари та на їх основі переведення графа в 

ярусно-паралельну форму; 

- аналіз графа з метою встановлення логічних ланцюгів викладення 

матеріалу з теми. 

Продемонструємо встановлення відповідності між знаннями та 

вміннями та навчальними дисциплінами, які забезпечують формування 

професійних компетентностей за допомогою охарактеризованого вище 

програмного засобу.  

При формуванні ПК-3.1 Електрослюсаря з ремонту й обслуговування  
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автоматики та засобів вимірювань  електростанцій можна виділити 8 

елементів, що належать до категорії знання (З1-З8) та 15 елементів, що 

належать до категорії вміння (В1-В15) – таблиця В.6, додаток В. Кожен з 

елементів аналізується на предмет співпадіння зі змістом навчальних 

дисциплін (НД№1-НД№7) – додаток Д.  

Вхідними даними для побудови графа залежності є матриця, що 

відображає зв’язок між знаннями й вміннями та навчальними дисциплінами, 

які забезпечують їхнє формування (рис.2.16). 

 

 

 
Рис. 2.16. Матриця залежності між знаннями й вміннями та 

навчальними дисциплінами 
  

НД1 НД2 НД3 НД4 НД5 НД6 НД7
З1 1
З2 1
З3 1 1 1
З4 1 1 1 1
З5 1 1 1 1
З6 1 1 1
З7 1 1 1
З8 1 1
В1 1 1
В2 1 1
В3 1 1
В4 1 1 1
В5 1 1 1
В6 1 1 1
В7 1 1 1
В8 1 1 1
В9 1 1 1 1
В10 1 1 1
В11 1 1 1 1 1
В12 1 1 1
В13 1 1 1 1
В14 1 1 1
В15 1 1 1 1
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Запрограмований алгоритм побудови графа дозволив представити дану 

матрицю залежності таким чином (рис. 2.17). 

З огляду на побудований граф взаємозв’язку навчальних дисциплін, 

можна зробити висновок, що з наведеного переліку навчальних дисциплін у 

формуванні ПК-3.1 будуть брати участь 6 НД (зв’язки з НД№2 не були 

встановлені, але це не свідчить про непотрібність її вивчення, оскільки вона 

може брати участь у формуванні загальнопрофесійних компетентностей або 

професійних компетентностей інших навчальних модулів).  

З існуючого змісту шести НД, буде обраний саме такий, що потрібен 

для формування ПК-3.1. Інші професійні компетентності ПК-3.2 і ПК-3.3 

підлягають аналізу за аналогічним принципом. В результаті це дозволить 

визначити як зміст кожної окремої дисципліни, для якої встановлені зв’язки з 

конкретною компетентністю, так і зміст конкретного навчального модуля. 

Таким чином встановлення відповідності між знаннями та вміннями та 

навчальними дисциплінами, які забезпечують їх формування можна зробити 

традиційним способом (таблиця В.6, додаток В) та за допомогою 

відповідного програмного засобу (рис.2.16, 2.17).   

Теоретичні знання з описаної вище діяльності формуються на  

лекційних  заняттях №12-13,  практичні  вміння, навички  відпрацьовуються 

на практичному занятті №36-37 («Методика професійного навчання», модуль 

1) та при виконанні завдань професійного спрямування при вивченні 

навчальної дисципліни «Інформаційні та комунікаційні технології». 

Розглянемо встановлення міждисциплінарних зв’язків при розробці 

інтегрованого тематичного проєкту. Як було зазначено вище, інтегровані 

тематичні проєкти можуть розроблятися за умови навчання як за 

стандартами «першого», так і «другого» покоління. В будь якому випадку 

для вибору теми інтегрованого тематичного проєкту слід обирати такі, що 

пов’язані з виготовленням корисної продукції, наданням конкретних послуг, 

виконанням певних видів робіт тощо.  Зазвичай такі теми притаманні 

«Виробничому навчанню». Тому розробка інтегрованих тематичних проєктів  
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Рис. 2.17.  Візуалізація міждисциплінарних зв’язків в межах заданої 

компетентності 
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повинна вестися у тісній співпраці майстра виробничого навчання та 

викладачів технічних дисциплін (наприклад в рамках засідання методичних 

комісій). 

При цьому, перш за все, ретельному аналізу підлягають або програма 

дисципліни «Виробниче навчання», або професійні компетентності та види 

робіт, які повинні бути виконані в процесі їх формування (з огляду на 

покоління стандартів за якими ведеться навчання в ЗПО). Не всі теми 

«Виробничого навчання» або види робіт можливо застосувати для того, щоб 

сформувати завдання для інтегрованого тематичного проєкту. На це впливає 

також специфіка професії та періоди опанування професією.  Це свідчить про 

те, що за весь період навчання майбутні кваліфіковані робітники можуть 

виконати декілька інтегрованих тематичних проєктів.   

Наприклад, серед видів робіт, що виконуються здобувачами освіти  під 

час їх навчання в системі професійної освіти з професії електрослюсар з 

ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій, 

можна виділити електромонтажні.  

Електромонтажні роботи включають в себе комплекс заходів з 

підготовки, організації та здійсненню монтажу (встановлення) різного 

електрообладнання, в тому числі й електропроводки, як у приміщеннях, так і 

на відкритому повітрі.  

Проєкти виконання електромонтажних робіт на великих об’єктах зі 

складним 

електроустаткуванням розробляються проєктними організаціями, а на 

невеликих об’єктах - виробничими і проєктними відділами 

електромонтажних управлінь. 

Тобто саме поняття електромонтажні роботи передбачає розробку 

проєкту, що може бути основою для формулювання завдання для розробки 

інтегрованого тематичного проєкту.  

Проєкт проведення електромонтажних робіт складається, як правило, з 

пояснювальної записки, кошторису, специфікації (матеріалів, устаткування і 
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різних конструкцій), однолінійних розрахункових схем, по поверхових 

планів та інших документів. 

Виконання кожної частини проєкту можливе завдяки наявності у 

фахівця теоретичних знань та практичних умінь з різних навчальних 

дисциплін загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-

практичної підготовок.  Тобто виконання проєкту в цілому можливе завдяки 

наявності міждисциплінарних зв’язків між змістом навчального матеріалу  та 

наявності вмінь у здобувачів освіти їх встановлювати.  

Практичні вміння та навички цієї діяльності відпрацьовуються на 

практичному занятті №38-41 («Методика професійного навчання», модуль 1). 

Розглянемо встановлення міждисциплінарних зв’язків при розробці 

дидактичного проєкту з теми або уроку. Зазначений дидактичний проєкт 

розробляється за умови, що вже розроблені дидактичні проєкти навчальних 

дисциплін, тобто ми маємо зміст дисципліни і розподіл його на окремі теми 

та уроки. Одна із задач викладача технічних дисциплін полягає в наповненні 

змістом конкретного уроку та встановлення міждисциплінарних зв’язків з 

іншими навчальними дисциплінами.  

Зазвичай для визначення змісту конкретного уроку користуються 

структурно-логічними або логіко-семантичними схемами, що представляють 

собою систему зв'язків між поняттями окремої частини навчального 

матеріалу (однієї навчальної дисципліни) та  дозволяють наочно уявити 

послідовність і підпорядкованість понять, закономірність зв'язків між ними. 

В своєму дослідженні Божко Н. [12] запропонувала використовувати 

інтегровані структурно-логічні схеми, що представляють собою систему 

зв'язків між поняттями із різних навчальних дисциплін в рамках вивчення 

окремої частини навчального матеріалу. Наявність на одній структурно-

логічній схемі понять із різних навчальних дисциплін, логічно пов’язаних 

одне з одним, дозволить наочно уявити наявність міждисциплінарних 

зв’язків між змістом навчального матеріалу, продемонструвати ці зв’язки 

здобувачам освіти на заняттях та сформувати в них уявлення про комплексне 
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застосування знань отриманих при вивченні різних навчальних дисциплін.  

Ми підтримуємо описану вище ідею і пропонуємо наряду з 

традиційними структурно-логічними схемами використовувати інтегровані. 

Оскільки наше дослідження присвячене не стільки інтеграції, скільки 

застосуванню міждисциплінарного підходу в процесі формування 

проєктувальної компетентності, пропонуємо описані Божко Н. інтегровані 

структурно-логічні схеми, в нашому контексті, використовувати як 

структурно-логічні схеми з міждисциплінарними зв’язками. Приклад 

розробки такої схеми наведено на рис.2.18.     

Дана тема вивчається під час опанування професії електрослюсаря з 

ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань  електростанцій 

в ЗПО в рамках дисципліни «Спеціальна технологія». Як видно з рисунку 

2.18, ми можемо створити уявлення не тільки про зміст цієї теми, а й про її 

зв’язки з іншими навчальними дисциплінами та їх темами. В даному випадку 

це навчальні дисципліни «Основи матеріалознавства», «Основи 

електротехніки», «Електричні вимірювання» (докладний зміст зазначених 

дисциплін наведено в додатку Д).  

Питання формування змісту навчального матеріалу та встановлення 

міждисциплінарних зв’язків вивчаються майбутніми викладачами технічних 

дисциплін під час вивчення «Методики професійного навчання» (лекція 

№12-13, модуль 1). Практичні вміння на навички  з розробки структурно-

логічних схем відпрацьовуються на практичному занятті №18-19 («Методика 

професійного навчання», модуль 1). 

З огляду на вище викладене зробимо висновок про те, що зміст 

методики формування проєктувальної компетентності у майбутніх 

викладачів технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу, 

повинен будуватися на основі інтеграції змісту дисциплін педагогічної та 

інженерної складової. При цьому в кожному конкретному випадку, при 

виконанні певного завдання з розробки конкретного проєкту або його 

частини,  повинна  відбуватися  інтеграція  змісту  навчального  матеріалу  з  
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Рис.2.18. Структурно-логічна схема вивчення теми «Монтаж електропроводок» з міждисциплінарними 

зв’язками 
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конкретних навчальних дисциплін: педагогічні при цьому забезпечать його 

реалізацію, а технічні його змістовне наповнення. 

Реалізація змісту методики та досягнення поставленої мети 

відбувається в процесі організації та здійснення освітнього процесу за 

допомогою відповідного дидактичного інструментарію, що буде розглянутий 

в п.2.3. 

 
2.3.  Форми, методи і засоби методики формування проєктувальної 

компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах 

міждисциплінарного підходу 

 

Як було зазначено в п.2.1 дидактичний інструментарій реалізується в 

формах, методах та засобах навчання. Для того, щоб визначитися з 

дидактичним інструментарієм методики формування проєктувальної 

компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах 

міждисциплінарного підходу слід проаналізувати існуючий з навчальної 

дисципліни «Методика професійного навчання»  та  в методиках формування 

компетентностей на основі міждисциплінарного підходу різних науковців. 

Навчальна дисципліна «Методика професійного навчання» 

(розробниками якої є Коваленко О., Брюханова Н., Корольова Н.) забезпечує 

формування знань та вмінь у здобувачів освіти з розробки дидактичних 

проєктів (структури та змісту), визначення вимог щодо їх здійснення на всіх 

рівнях та етапах підготовки здобувачів освіти в закладах професійної освіти; 

розробки традиційних та інноваційних технологій навчання, а також їхнього 

впровадження  в освітній процес [13]. 

Опанування її змістом відбувається під час проведення лекційних та 

практичних занять, а також виконання самостійної роботи. На лекційних 

заняттях застосовується здебільшого фронтальна форма організації 

діяльності. Діяльність на практичних заняттях регламентується з огляду на 

зміст завдання і може бути індивідуальною, колективною чи груповою. 
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Самостійна робота носить переважно індивідуальний характер. Всі форми 

навчання передбачають застосування наступних методів:  пояснювально-

ілюстративні (словесні – розповідь, пояснення, бесіда, лекція; наочні – 

демонстрація  мультимедійних презентацій у програмі Power Point, 

відеоматеріалів; ілюстрація змісту за допомогою візуальних засобів 

представлення інформації), репродуктивні, практичні (вправи, самостійна 

робота, вирішення педагогічних ситуацій, робота з навчальною літературою 

та різними джерелами інформації, конспектування, вирішення завдань 

різного рівня складності, бесіда, обговорення, презентація результатів 

діяльності), проблемно-пошукові (проблемний виклад, дискусія, частково-

пошукові методи, обговорення проблем); інтерактивні (групова робота, ігрові 

методи, методи розвитку критичного мислення).  

В п.1.3 нами були проаналізовані дослідження різних науковців 

стосовно розробки ними методик формування проєктувальних 

компетентностей у здобувачів педагогічної освіти. Зосередимо нашу увагу на  

питаннях форм, методів та засобів навчання, що використовуються 

науковцями для досягнення поставленої мети,  а саме формування 

проєктувальної компетентності. 

В якості дидактичного інструментарію в процесі формування проєктної 

компетентності магістрів педагогічної освіти Омарова М. [14] пропонує 

поєднання активних та інтерактивних методів навчання серед яких: лекція з 

елементами розмови, «мозковий штурм», інтелектуальна розминка, 

проведення дискусії на професійну тему, кейс-метод, метод проєктів. 

Комплексне використання різних методів навчання, на думку автора,  

дозволяє якнайкраще використовувати їх сильні сторони.  

В якості форм навчання автор пропонує проведення: 

-  семінарських занять на яких приділяється увага розвитку у 

магістрантів техніки ведення навчальної та наукової дискусії, обговоренню 

доповідей та рефератів, використанню кейс-методу (за допомогою якого 

вирішуються різні проєктно-педагогічні завдання) та проведенню 
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інтелектуальної розминки, що дозволяє якісно підвищити ерудованість та 

готовність магістрів до професійно-педагогічної діяльності; 

- лабораторних робіт, під час проведення яких магістранти опановують 

вміння та навички проєктування навчально-виховного процесу, засобів 

діагностики та контролю у системі загальної та професійної освіти, 

виконують лабораторні завдання, спрямовані на формування проєктних 

умінь, розвиток професійних якостей, що характеризують готовність до 

професійної проєктної діяльності. 

В якості засобів навчання автор пропонує: проєктно-педагогічні 

завдання; вирішення  ситуацій-проблем (опис реальної проблемної ситуації, 

де метою є пошук її вирішення), ситуацій-оцінок (вихід із ситуації знайдено, 

мета: провести критичний аналіз прийнятих рішень, дати мотивований 

висновок), ситуацій-ілюстрацій (мета представити ситуацію, пояснити 

причини її виникнення, описати процедуру її вирішення); лабораторні 

завдання, спрямовані на формування знання про зміст навчального процесу 

та вміння його проєктувати; навичок у складанні програми проєкту 

традиційного та програмованого типів навчання; знань про форми організації 

навчання та їх застосування у практичній діяльності; знань у галузі теорії та 

практики використання методу контролю знань.  

Дидактичний інструментарій автора Іванової Л. [15] в процесі розвитку 

проєктної компетентності вчителя в системі підвищення кваліфікації полягає 

у використанні прийомів проблемного та дискусійного викладу навчального 

матеріалу. Це дозволило автору застосовувати загальнонаукові методи 

пізнання, а також впровадити інноваційні форми роботи: майстер-класи 

метапредметного профілю, реалізацію проєктів та міні-проєктів, набуття 

досвіду публічної презентації проєктної діяльності та ін.  

Іванова Л. також пропонує обговорення теоретичних положень змісту 

навчального матеріалу в процесі організації групової форми взаємодії. 

Обов’язковою формою організації діяльності в процесі розвитку 

проєктної компетентності вчителя в системі підвищення кваліфікації є 
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проведення практичних занять під час виконуються різноманітні проєкти, 

проводяться  ділові та рольові ігри, тренінги та інші інноваційні форми 

організації навчання. 

Когнітивно-комунікативний та рефлексивний методи, а також методи 

проблемного та інтерактивного навчання, метод навчання у співпраці, метод 

проєктів, метод аналізу конкретних ситуацій (case-study) використовується 

науковцем Смагіною Е. [16] в якості дидактичного інструментарію під час 

формуванню проєктної компетентності бакалаврів педагогічної освіти 

(профіль «Іноземна мова»).  

 В якості засобів навчання Смагіна Е. пропонує: аудіовізуальні, 

мультимедійні засоби, мережеві освітні ресурси, підкастинг, вебкастинг;  

систему  проблемних ситуативних завдань: комунікативних, комунікативно-

пізнавальних, предметно-технологічних;  плани-конспекти; портфоліо 

майбутнього педагога; інструменти самодіагностики (листи самоаналізу та 

самооцінки). 

Формування проєктної компетентності бакалаврів педагогічної освіти 

відбувається під час аудиторних та позааудиторних занять. 

Найбільш детально розробленим дидактичним інструментарієм, з 

нашої точки зору, є у Білик В. [17] стосовно формування проєктувальної 

компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю в процесі 

професійної підготовки. 

Автор передбачає доцільність поєднання традиційного та 

інноваційного педагогічного інструментарію для формування проєктувальної 

компетентності у майбутніх фахівців. Вона пропонує використовувати 

методи активізації навчання, що дають змогу перейти від пасивного до 

активного сприйняття знань студентами і забезпечити формування дій, 

необхідних для майбутньої професійної діяльності. З цією метою автором 

обрані методи моделювання професійної діяльності у навчальному процесі 

(метод проєктів, кейс-метод, ігрові методи, портфоліо) [17]. 

Автор вважає, що розповсюджені у вищій школі традиційні методи 
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навчання не у повній мірі використовують приховані можливості розвитку 

розумових якостей студентів та призводять до їх перевантаження. На думку 

Білик В. для розвитку продуктивного мислення у студентів викладач повинен 

ставити перед ними проблеми, подібні реальним професійним, задавати 

питання відкритого типу, що дасть можливість майбутнім інженерам-

педагогам моделювати і виконувати завдання важливі для майбутньої 

професійної діяльності. Це ствердження дозволяє використовувати методи, 

що направлені на моделювання професійної діяльності у навчальному 

процесі, це: метод проєктів, кейс-метод, ігрові методи, портфоліо [17]. 

Використання методу проєктів полягає у створенні проєкту студентом 

або групою студентів згідно поставленого викладачем завдання у галузі 

швейного виробництва для отримання якісного кінцевого результату, 

готового для впровадження у життя [17]. 

Використання кейс-методу полягає у реалізації колективної форми 

навчання під час аудиторної або самостійної роботи студентів. Під час 

розв’язання кейсів студенти повинні проаналізувати запропоновану 

ситуацію, розібратися в суті проблеми та запропонувати можливі шляхи її 

вирішення і вибрати найкращий. Кейси при цьому базуються на реальному 

фактичному матеріалі або ж максимально наближені до реальної ситуації 

[17]. 

Використання ігрових методів передбачає імітацію виконання 

професійних дій у певних ситуаціях шляхом гри за певними 

правилами,студенти виконують завдання наближені до реальних 

професійних дій, що є основою у майбутньої професійної діяльності [17]. 

Після завершення вивчення фахових дисциплін, що забезпечують 

формування проєктувальної компетентності студенти демонструють і 

захищають прилюдно в аудиторії розроблені портфоліо, що містять 

теоретичні і практичні розробки (реферати, есе, звіти з лабораторних і 

практичних робіт, розв’язання кейсів, розроблені проєкти) [17]. 

Формування проєктувальної компетентності Білик В. пропонує 
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реалізувати згідно таких організаційних форм навчання: теоретичного 

навчання: лекції (вступна, тематична, оглядова, заключна, проблемна лекція, 

лекція-візуалізація, лекція удвох та лекція із запланованими помилками), 

індивідуальні завдання (написання рефератів тематика яких охоплює 

проблемні питання стосовно виробничого та педагогічного проєктування); 

практичного навчання: практичні заняття, курсові роботи, практика, 

підготовка випускних кваліфікаційних робіт; екскурсії [17]. 

В якості засобів навчання Білик В. використовує: навчально-методичні 

комплекси фахових дисциплін, що реалізовані в середовищі MOODLE; 

наочні засоби навчання: натуральні, образотворчі та символічні, засоби 

мультимедіа (відеофільми, презентації) та обладнання навчальних аудиторій 

[17]. 

Розглянемо дидактичний інструментарій при формуванні креативно-

проєктувальної компетентності майбутніх учителів засобами 

мультимедійного навчального посібника з педагогіки, запропонованого в 

дослідженні Левіної І. [18]. До цього інструментарію відносяться: 

- форми організації навчання, серед яких виділено лекції, практичні 

заняття, виробничу практику;  

- активні та інтерактивні, ігрові методи навчання, моделювання 

ситуацій професійної діяльності в навчальному процесі;  

- мультимедійні, аудіовізуальні, технічні засоби навчання.  

Серед засобів навчання на особливу увагу заслуговує розроблений 

автором мультимедійний навчальний посібник з педагогіки, що  містить 

систематизовану інформацію відповідно до навчальної програми з педагогіки 

з урахуванням сучасних завдань професійної підготовки вчителя та 

міжпредметних зв‘язків з іншими дисциплінами педагогічного циклу. 

Посібник містить такі розділи: мультимедійний блок, бібліотека 

мультимедійних наочностей, віртуальна лабораторія та тестовий тренажер. 

Використання мультимедійного навчального посібника з педагогіки можливе 

у кількох режимах, серед яких: «Лекції», «Конструктор лекцій», «Практичні 
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та лабораторні заняття», «Конструктор практичних та лабораторних занять», 

«Завдання для самостійної та індивідуальної роботи», «Конструктор тестових 

завдань», «Довідкова інформація» тощо [18]. 

В роботі Брєдневої Н. [15] приділена увага питанням проєктної 

діяльності студентів педагогічних закладів вищої освіти  в умовах 

міждисциплінарної інтеграції. Автором запропонована модель 

проєктувальної діяльності, про яку вже йшла мова в п.1.3. Аналізуючи зміст 

роботи  Брєдневої Н. з точки зору дидактичного інструментарію, наша увага 

була зосереджена саме на здійсненні проєктної діяльності здобувачами 

освіти, що полягає у виконанні низки проєктів, що поступово ускладнюються 

як за змістом так і збільшуються за обсягом.  

Першим проєкт -  індивідуальний міні-проєкт іноземною мовою з 

використанням інформаційних технологій.   

Другий проєкт -  індивідуальний реферативний іноземною мовою за 

темою, пов'язаною зі спеціальністю, із залученням музичного супроводу, 

художнього оформлення, інформаційних технологій. 

Третій проєкт - груповий мультимедійний проєкт за темою, пов'язаною 

з майбутньою професією, із залученням мультимедіа засобів. 

Четвертий проєкт - індивідуальний мультимедійний націлений на 

закріплення навичок практичного застосування інформаційних технологій на 

вирішення професійних завдань. 

В роботі Брєдневої Н. проєктна діяльність реалізується в рамках 

дисципліни «Іноземна мова» та передбачає послідовне створення чотирьох 

проєктів в умовах інтеграції трьох дисциплін - іноземної мови, спеціальності, 

інформатики, з наступною їх презентацією на міждисциплінарних 

конференціях. 

Проаналізуємо дидактичний інструментарій запропонований 

Парфьоновою Т. [19] в дослідженні стосовно формування проєктної 

компетентності майбутніх педагогів початкової школи.   

Авторкою запропонований основний метод формування проєктної 
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компетентності майбутніх освітян у процесі професійного навчання - метод 

педагогічного проєктування, що дозволяє виконувати проєктування різних 

компонентів цілісного педагогічного процесу: моделювання конкретних 

педагогічних ситуацій з елементами ігрових технологій; створення творчих 

лабораторій з метою розробки педагогічних концепцій та систем; організацію 

дискусій за підсумками роботи творчих лабораторій у режимі «круглого 

столу» з метою стимулювання у студентів пізнавального інтересу, 

формування стійкої мотивації до успіху проєктної діяльності, навичок 

публічного виступу, захисту своєї позиції; проєктування індивідуальної 

бесіди з учнем з подальшим програванням у формі рольової гри [20]. 

Окрім методу педагогічного проєктування автор пропонує для 

формування проєктної компетентності майбутніх педагогів початкової школи 

у процесі вищої освіти застосовувати такі методи, як кейс-метод, методи 

формування системи теоретичних знань у галузі педагогічного проєктування 

(лекція, пояснення, дискусія, аналіз конкретних освітніх проєктів), методи 

формування проєктних умінь (практичні вправи, практичні роботи, рольові 

ігри, творчі завдання), методи контролю динаміки формування проєктної 

компетентність педагога (спостереження, метод експертних оцінок, 

тестування, захист проєктів) [20]. 

Узагальнена інформація стосовно застосування дидактичного 

інструментарію під час формування проєктувальної компетентності у 

здобувачів педагогічної освіти представлена в таблиці 2.4. 

На її підставі можна зробити наступні висновки: 

1) дидактичний інструментарій методики формування проєктувальної 

компетентності повинен органічно поєднувати форми, методи та засоби 

навчання, що дозволять формувати не тільки знання з проєктувальної 

діяльності, а також практичні вміння; 

2) більшість авторів сходиться на думці, що в якості форм навчання 

слід застосовувати такі, що забезпечують аудиторну та позааудиторну роботу 

здобувачів освіти, індивідуальне та колективне виконання ними 



219 
 
запропонованих завдань, оскільки такий характер взаємодії пов'язаний з 

майбутньою професійною діяльністю, забезпечує формування навичок 

комунікації, міжособистісної взаємодії, публічного виступу та обговорення, 

вчить відповідальності за виконану роботу; 

3) опанування змістом в контексті формування проєктувальної 

компетентності пов’язане з розробкою і використанням відповідних засобів 

навчання, що дозволяють створити орієнтовну основу діяльності у здобувачів 

освіти  та забезпечити виконання ними відповідних завдань; 

4) в якості завдань, що відповідають за формування практичних вмінь 

та досвіду проєктувальної діяльності у здобувачів освіти, більшість авторів 

пропонують виконання різноманітних проєктів (проєктних завдань), що 

розрізняються рівнями складності, обсягом виконання або стосуються різних 

компонентів освітнього процесу; 

5) при проєктуванні змісту різноманітних проєктів (проєктних завдань) 

слід також враховувати їх міждисциплінарний характер, оскільки виконання 

кожного проєкту можливе завдяки інтеграції знань та вмінь з різних 

навчальних дисциплін;     

6) формування проєктувальної компетентності на думку багатьох 

дослідників повинно відбуватися завдяки застосуванню традиційних та 

інноваційних (або активних, інтерактивних) методів навчання, оскільки 

пасивне сприйняття навчальної інформації не забезпечує формування 

практичних вмінь і не має практичного показу реалізації в професійній 

діяльності. Застосування інноваційних методів сприяє активізації 

пізнавальної діяльності здобувачів освіти, підвищує їх мотивацію до 

навчання, забезпечує вимоги сьогодення стосовно формування особистості 

педагогічного працівника,  прискорює процес формування проєктувальної 

компетентності.         

З огляду на наведену вище інформацію стосовно дидактичного 

інструментарію методики формування проєктувальної компетентності у 

здобувачів педагогічної освіти, розглянемо оновлений зміст навчальної     
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Таблиця 2.4 
Узагальнена інформація стосовно застосування дидактичного інструментарію під час формування 

проєктувальної компетентності у здобувачів педагогічної освіти 

№ 
з/п 

Прізвище 
науковця 

Форми  Методи  Засоби  

1 2 3 4 5 
1 Коваленко О., 

Брюханова Н., 
Корольова Н. 

Лекційні заняття, 
практичні заняття, 
самостійна робота 

Пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, практичні, 

проблемно-пошукові, 
інтерактивні 

Мультимедійні  презентацій, 
відеоматеріали, візуальні засоби 

представлення інформації, 
завдання різного рівня 

складності, в тому числі 
проєктного характеру  

2 Омарова М. Лабораторні заняття,  
семінарські заняття 

Активні, інтерактивні Проєктно-педагогічні завдання, 
ситуація-проблема, ситуація-
оцінка, ситуація-ілюстрація, 

лабораторні завдання 
3 Іванова Л. Майстер-клас, 

групова форма, 
практичні заняття, 

ділові та рольові ігри, 
тренінги   

Проблемно-пошукові, активні, 
інтерактивні   

Проєктні завдання 

4 Смагіна Е. Аудиторні, 
позааудиторні 

Когнітивно-комунікативний, 
рефлексивний, проблемного та 

інтерактивного навчання 

Інформаційні, проблемні 
ситуативні завдання, плани-

конспекти, портфоліо, 
інструменти самодіагностики 
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Продовж. табл. 2.4 
1 2 3 4 5 
5 Білик В. Індивідуальні, 

групові, колективні, 
самостійна робота, 

аудиторні, 
позааудиторні 

Традиційні та інноваційні, 
методи активізації навчальної 

діяльності, методи моделювання 
професійної діяльності (метод 

проєктів, кейс-метод, ігрові 
методи, портфоліо) 

Проблемні завдання, проєктні 
завдання, навчально-методичні 

комплекси, наочні засоби 
навчання 

6 Левіна І. Лекційні заняття, 
практичні заняття 

Активні  та інтерактивні, ігрові 
методи, моделювання ситуацій 

професійної діяльності в 
навчальному процесі 

Мультимедійні (мультимедійний 
навчальний посібник), 
аудіовізуальні, технічні  

7 Брєднева Н. Індивідуальні, 
групові, 

міждисциплінарні 
конференції  

Традиційні та інноваційні  Індивідуальні, групові, 
реферативні, мультимедійні 

проєкти   

8 Парфьонова Т. Індивідуальні, 
колективні  

Метод педагогічного 
проєктування, традиційні, 

інноваційні  

Проєктні завдання  
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дисципліни «Методика професійного навчання» з метою визначення форм, 

методів та засобів навчання, що будуть використані нами в методиці 

формування проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів 

технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу.  

Опанування як діючим змістом навчальної дисципліни «Методика 

професійного навчання» (згідно з табл.Б.1), так і оновленим (згідно з 

табл.Б.2), повинно відбуватися під час лекційних та практичних занять. 

Наявність таких форм організації навчальної діяльності цілком доцільне, 

оскільки відповідає схемі організації навчального процесу за умов 

використання теорії поетапного формування розумових дій, яка розглядає 

навчання як систему «певних видів діяльності, виконання яких призводить до 

набуття нових знань і вмінь» [21].  

Завдання «Методики професійного навчання» полягає в тому, щоб, у 

відповідності до теорії поетапного формування розумових дій, навчити 

майбутніх викладачів технічних дисциплін діяти, тобто використовувати 

надбані знання для вирішення практичних завдань. 

Схема організації навчального процесу за умов використання теорії 

поетапного формування розумових дій представлена на рис.2.19. 

 

Рис.2.19. Схема організації навчального процесу відповідно до теорії 

поетапного формування розумових дій 
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За умов використання в процесі опанування змістом навчальної 

дисципліни «Методика професійного навчання» лекційних та практичних 

занять теорія поетапного формування розумових дій реалізується наступним 

чином:  

- на лекційних заняттях відбувається мотивація виконання діяльності та 

створюється орієнтовна основа діяльності, яку треба буде виконати під час 

проведення практичних занять або самостійного виконання завдань, що 

передують виконанню практичних завдань на практичних заняттях; 

- на практичних заняттях  відбувається мотивація виконання діяльності, 

створюється орієнтовна основа діяльності (але здебільшого шляхом 

повторення теоретичного матеріалу та пояснення видів діяльності, що будуть 

виконуватися на практичному занятті), здійснюється виконавча діяльність 

(шляхом індивідуального або колективного виконання спеціально 

розроблених для цього завдань) та контроль сформованих дій (шляхом 

аналізу та оцінки діяльності здобувачів освіти як викладачем, так і 

здобувачами освіти – самостійно та колективно). 

На лекційних заняттях відбувається фронтальна форма організації 

діяльності здобувачів освіти в процесі опанування змістом навчальної 

дисципліни. При цьому ми погоджуємося з розробниками курсу «Методика 

професійного навчання» Коваленко О., Брюхановою Н., Корольовою Н. 

стосовно застосування  пояснювально-ілюстративних методів навчання під 

час лекційних занять, що полягають у поєднанні словесних та наочних 

методів навчання. Застосування різноманітних видів наочності (зокрема 

відеоматеріалів стосовно реальної організації та здійснення освітнього 

процесу в системі професійної освіти) сприяє можливості застосування 

діалогічних методів навчання під час проведення лекційних занять та 

активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти. Також підтримуємо 

ідею проблемного викладу навчальної інформації на лекційних заняттях, що 

призводить до розвитку аналітичного та критичного мислення. Інформація 

стосовно форм організації діяльності під час практичних занять буде 
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розглянута нижче.  

В п.2.2 нами було запропоновано оновлений зміст навчальної 

дисципліни «Методика професійного навчання» здебільшого в контексті 

практичних занять. Розглянемо оновлений зміст саме практичних занять 

навчальної дисципліни «Методика професійного навчання» з метою аналізу 

завдань, які повинні виконувати здобувачі освіти.  

Всі завдання, які ми пропонуємо до виконання на практичних заняттях 

можна розділити на наступні:  

1)   виконання частин майбутніх дидактичних проєктів (модуль 1, 

практичні заняття №1-31);  

2) виконання різних видів дидактичних проєктів за наданим (готовим) 

алгоритмом (структурою) діяльності з урахуванням знань та вмінь отриманих 

під час розробки частин дидактичних проєктів (модуль 1, практичні заняття 

№32-43); 

3) проєктування алгоритмів (структури) діяльності викладача 

технічних дисциплін зі створення дидактичних проєктів різних 

організаційних форм навчання з використанням новітніх технологій навчання 

та розробка таких дидактичних проєктів (модуль 2, практичні заняття №3-

28). 

Вважаємо, що зазначені вище завдання мають у своєму змісті певний 

об’єкт проєктування – частину дидактичного проєкту або дидактичний 

проєкт з деталями, що його уточнюють, тому їх (об’єкти проєктування) 

можна розподілити за рівнями складності: перший рівень складності 

(виконання перших завдань); другий рівень складності (виконання других 

завдань); третій рівень складності (виконання третіх завдань).    

Різні рівні складності об’єктів проєктування свідчать про поступове 

формування проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів 

технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу. Проєктувальна 

діяльність здобувачів освіти поступово ускладнюється від завдань першого 

рівня складності до третього, змінюється характер діяльності здобувача 
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освіти – від такого, що корегується та направляється викладачем, 

виконується з його частковою консультативною допомогою, до такого, що 

виконується самостійно здобувачем освіти.   

Це дозволяє нам ввести ранжування проєктувальних компетентностей: 

-   проєктувальні компетентності 1-го рангу – відповідають за 

проєктування складових частин дидактичних проєктів; 

- проєктувальні компетентності 2-го рангу – відповідають за 

проєктування різних видів дидактичних проєктів; 

- проєктувальні компетентності 3-го рангу – відповідають за 

проєктування різних видів дидактичних проєктів з використанням новітніх 

технологій навчання та проєктування діяльності викладача технічних 

дисциплін при розробці таких проєктів.  

Узагальнена інформація стосовно ранжування проєктувальної 

компетентності майбутнього викладача технічних дисциплін та визначення 

складності завдань, що забезпечують її формування представлена в таблиці 

2.5. 

Зміст проєктних завдань до кожного практичного заняття у 

відповідності до оновленого змісту дисципліни «Методика професійного 

навчання» сформульовано в таблиці Б.4, додаток Б. Рівні складності завдань 

мають відповідне позначення РС1, РС2, РС3. Сформульовані  проєктні 

завдання представляють собою засоби навчання, а точніше засоби 

проєктувальної діяльності, що є складовою дидактичного інструментарію 

методики формування проєктувальної компетентності у майбутніх 

викладачів технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу. 

Наявність міждисциплінарних зв’язків між змістом технічних дисциплін 

(інженерної складової) та педагогічних дисциплін при виконанні проєктних 

завдань, а саме частин дидактичних проєктів або їх в цілому докладно 

показана в п.2.2. 
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Таблиця 2.5 

Узагальнена інформація стосовно ранжування проєктувальної 

компетентності майбутнього викладача технічних дисциплін та 

визначення складності завдань, що забезпечують її формування 

Ранг 
проєктувальної 
компетентності 

Рівень 
складності 
проєктного 

завдання 

Зміст проєктного завдання 

Перший ранг Перший виконання частин майбутніх 
дидактичних проєктів 

Другий ранг Другий виконання різних видів дидактичних 
проєктів за наданим (готовим) 
алгоритмом (структурою) діяльності з 
урахуванням знань та вмінь отриманих 
під час розробки частин дидактичних 
проєктів 

Третій ранг Третій проєктування алгоритмів (структури) 
діяльності викладача технічних 
дисциплін зі створення дидактичних 
проєктів різних організаційних форм 
навчання з використанням новітніх 
технологій навчання та розробка таких 
дидактичних проєктів 

 

Проєктні завдання виконуються на практичних заняттях як 

індивідуально, так і колективно. Індивідуальна форма організації діяльності 

здобувачів освіти  передбачає  їх роботу над частинами дидактичних проєктів 

або розробку дидактичних проєктів та структури їх проєктувальної 

діяльності. Деякі проєкти (наприклад інтегровані тематичні можуть 

виконуватися колективно, групою здобувачів освіти оскільки передбачають 

поєднання змісту декількох технічних дисциплін).  

Колективна форма організації здобувачів освіти передбачає їх роботу 

під час презентації розроблених дидактичних проєктів та їх реалізацію в 

освітньому процесі. Студенти  групи  виступають у ролі викладачів та у ролі 

учнівського   контингенту, оцінюють діяльність один одного, беруть участь в 

колективному обговоренні розроблених дидактичних проєктів. 
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Наступним компонентом дидактичного інструментарію методики 

формування проєктувальної компетентності є методи навчання.  Слід 

зазначити, що питання стосовно методів навчання вже частково розкрито 

нами вище в процесі опису інших складників дидактичного інструментарію 

методики таких як форми та засоби навчання. 

Але хотілось би ще звернути увагу на таблицю 2.4, в якій ми зазначили, 

що всі розробники методики формування проєктувальної компетентності у 

здобувачів освіти сходяться на думці, що поряд з традиційними методами 

навчання слід використовувати такі, що активізують діяльність здобувачів 

освіти. Серед таких автори перелічують активні, інтерактивні, інноваційні, 

ігрові методи навчання.  

Наведемо декілька визначень перелічених методів навчання. 

Активні методи навчання дозволяють розвивати мислення здобувачів 

освіти, стимулюють їх до творчого розв’язання проблем, що максимально 

наближені до реальних професійних ситуацій, сприяють активізації 

пізнавальної діяльності, забезпечують розвиток і саморозвиток особистості 

здобувачів на основі виявлення їх індивідуальних особливостей і здібностей 

[22].    

Активні методи навчання – це методи, спрямовані на активізацію 

освітньої діяльності студентів, вироблення умінь самостійного оперативного 

вирішення ними практичних завдань, зокрема професійних, опановування 

компетентностями [23]. 

Інтерактивні  методи, на відміну від активних, орієнтовані на більш 

широку взаємодію, коли вона контакти встановлюються не тільки між 

викладачем і здобувачами, але й між здобувачами [24]. 

Інтерактивне навчання має конкретну мету ‒ створення комфортних 

умов навчання, коли кожен із здобувачів відчуває власну успішність, 

інтелектуальну спроможність [25]. 

Інноваційні методи навчання пов’язані з активним процесом створення 

й поширення нових методів і засобів для вирішення дидактичних завдань 
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підготовки фахівців у гармонічному поєднанні класичних традиційних 

методик та результатів творчого пошуку, застосування нестандартних, 

прогресивних технології, оригінальних дидактичних ідей і форм 

забезпечення освітнього процесу [26]. 

Ігрові технології навчання – це особливий метод навчання, який 

передбачає засвоєння навчального матеріалу та змісту освіти, формує 

взаємодію педагога і здобувачів освіти за допомогою гри, а також допомагає 

знайти та отримати бажану ціль, тобто досягти певного результату [27]. 

З переліченого вище можна зробити висновок, що активні та 

інтерактивні методи навчання дозволяють перейти від пасивної моделі 

організації освітнього процесу, за якої здобувач освіти виступає в ролі 

об'єкта підготовки і повинен засвоїти й відтворити матеріал, переданий йому 

джерелом правильних знань (викладачем, текстом підручника тощо), до 

активної моделі організації освітнього процесу, яка передбачає 

стимулювання пізнавальної діяльності і самостійності здобувачів освіти, 

взаємодію в системі студент-викладач, а також наявність творчих завдань, та 

інтерактивної, яка характеризується навчанням, коли всі здобувачі освіти 

перебувають в активній взаємодії між собою і викладачем, використовуючи 

моделювання життєвих і професійних ситуацій, ролеві ігри та методи, що 

дають змогу створити ситуації пошуку, співпереживання, суперечностей, 

ризику, сумніву, переконання, задоволення, аналізу та самооцінки своїх дій, 

спільне розв’язання проблем. 

Відповідно для активної моделі організації освітнього процесу 

використовуються активні методи навчання (наприклад: бесіди, відкритий 

мікрофон, пошук інформації, виконання індивідуальних творчих проєктів, 

вікторини, рішення кросвордів, захист творчої роботи тощо) для 

інтерактивної – інноваційні методи навчання серед яких є і ігрові (наприклад: 

кейс-метод, дискусії, метод проєктів, рольові і ділові ігри, тренінгові заняття, 

командні конкурси і змагання, робота в парах, малі, робочі або творчі групи, 

мозкова атака тощо). 
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З огляду на описану вище форму організації колективної діяльності під 

час презентації здобувачами освіти розроблених дидактичних проєктів та їх 

реалізацію в освітньому процесі можна зазначити, що на практичних 

заняттях застосовується інтерактивна модель організації освітнього процесу з 

використанням інноваційних (а саме ігрових) методів навчання, оскільки  

студенти  групи  виступають у ролі викладачів та у ролі учнівського   

контингенту, оцінюють діяльність один одного, беруть участь в 

колективному обговоренні розроблених дидактичних проєктів. Таке 

навчання сприяє формуванню компетентного випускника, який легко 

адаптується до майбутньої професійної діяльності.  

Наступним завданням нашої діяльності є визначення способів 

оцінювання сформованості проєктувальної компетентності майбутніх 

викладачів технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу  та 

розробка моделі формування проєктувальної компетентності майбутніх 

викладачів технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу .  

 

2.4. Критерії оцінювання сформованості проєктувальної 

компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах 

міждисциплінарного підходу 

 

Формування проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів 

технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу повинно 

здійснюватися за відповідною методикою, яка не тільки визначає особливості 

організації освітнього процесу, а й дозволяє провести оцінку сформованості 

проєктувальної компетентності. 

В п.1.3 нами було проаналізовано структуру проєктувальної 

компетентності за науково-педагогічною літературою та узагальнено 

інформацію щодо найбільш поширених назв компонентів проєктувальної 

компетентності та їх змісту.  

Проаналізуємо дослідження науковців щодо оцінки сформованості 
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проєктувальної компетентності у здобувачів освіти.  

В дослідженні Омарової М. [14]  для визначення якості сформованості 

проєктувальної компетентності магістрів педагогічної освіти виділені 

наступні рівні:  

- високий - характеризує: проєктно-педагогічну позицію, що визначає 

орієнтир професійної спрямованості; освоєння комплексу теоретичних знань, 

що забезпечує складання алгоритму проєктних дій та його застосування у 

практичній діяльності; вільне володіння змістом технології проєктування та її 

застосування у суворій технологічній послідовності у сфері освіти; 

здійснення освоєного досвіду у творчій діяльності (виявляє відповідальність, 

практичність, високу швидкість у вирішенні практичних завдань, ділову 

спрямованість, наполегливість у досягненні цілей; відчуває потребу в 

усвідомленому плануванні діяльності, продумуванні способів для досягнення 

цілей, виявляє розвиненість уявлень про проєктну діяльність); здатність до 

конструктивної рефлексії; застосування свого досвіду для проєктування 

педагогічного процесу; 

- середній - характеризує: сформованість ціннісно-особистісної 

переконаності у необхідності вивчення проєктування та проєктної діяльності; 

освоєння знання про проєктну діяльність, що є основою для здійснення 

процесу проєктування та усвідомленого вибору застосовувати отримані 

знання у практичній діяльності; демонстрацію набутого досвіду у 

продуктивній діяльності (розуміє проєктно-педагогічний характер ситуації, 

виявляє потреби у свідомому плануванні діяльності, знаходить її проєктне 

рішення на базі наявних проєктних знань); здатність до інтенсивної рефлексії 

(суб'єкт оцінює свою поведінку виходячи з принципів відповідності вимогам 

проєктних норм); 

- низький - характеризує: освоєння проєктних знань найменшою мірою 

та їх застосування для виконання елементарних: професійно-проєктних 

функцій; реалізацію професійних функцій через алгоритмічну діяльність 

(діяльність магістранта має інтуїтивно-емпіричний характер, і він не 
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розглядає її з проєктної позиції); здатність до екстенсивної рефлексії 

(співвідносить власні дії з діями інших суб'єктів у аналогічній ситуації). 

В дослідженні Смагіної Е. [16]  для визначення якості сформованості 

проєктувальної компетентності бакалаврів педагогічної освіти виділені 

наступні рівні:  

- високий, що супроводжується виразністю професійних мотивів, 

націленістю на самореалізацію, наявністю міцного запасу знань в обсязі, 

необхідному для бакалаврів педагогічної освіти за профілем «Іноземна 

мова», збалансованим володінням усіма компонентами проєктної 

компетентності, високою ступенем продуктивності проєктної діяльності; 

- середній - відрізняється усвідомленням важливої ролі проєктної 

діяльності, проте для цього рівня типові: слабка мотивація до оволодіння 

цією діяльністю та використання її для вирішення професійних завдань, не 

достатньо систематизовані знання про специфіку проєктної діяльності у 

сфері викладання іноземних мов, репродуктивний характер володіння даним 

видом діяльності; 

- низький - характерні: не сформованість професійної мотивації 

стосовно проєктної діяльності; відсутність чи фрагментарність знань про 

особливості проєктної діяльності педагога за профілем «Іноземна мова»; 

відсутність готовності до використання проєктної діяльності на вирішення 

професійного завдань. 

Для діагностики рівня сформованості проєктувальної компетентності 

Білик В. [17] визначає  критерії, показники і рівні сформованості. 

Нагадаємо, що в структурі проєктувальної компетентності Білик В. 

виділяє гностичний, діяльнісний та особистісний компоненти.  

Критерієм сформованості гностичного компоненту проєктувальної 

компетентності є когнітивний, що дозволяє оцінити ступінь оволодіння 

студентами знаннями, необхідними для виконання функцій проєктування, та 

уміннями застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності [17].  

Критерієм сформованості діяльнісного компоненту проєктувальної 
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компетентності є діяльнісно-практичний, за допомогою якого визначається 

ступінь володіння фаховими уміннями [17].  

Особистісно-професійний критерій особистісного компоненту 

проєктувальної компетентності дозволяє визначити рівень сформованості 

професійно-важливих якостей, що впливають на ефективність професійної 

діяльності [17]. 

При  визначенні результатів навчання з проєктувальної компетентності 

Білик В. виокремлено три рівня її сформованості [17]:  

- початковий – рівень сформованих знань і умінь дозволяє здійснювати 

репродуктивні дії при виконанні квазіпрофесійних завдань із виробничого та 

педагогічного проєктування; 

- базовий – рівень сформованих знань і умінь дозволяє 

виконувати дії, послідовність яких чітко запланована студентом у межах 

поставленого завдання;  

- високий – рівень сформованих знань і умінь дозволяє синтезувати 

інформацію для розв’язання квазіпрофесійних завдань.  

Для діагностики рівня сформованості проєктувальної компетентності 

Маричева Л. [27], як і попередня дослідниця визначає  критерії та рівні 

сформованості. 

В структурі проєктувальної компетентності Маричева Л. на відміну від 

інших дослідників виділяє знання та вміння в галузі проєктувальної 

діяльності та професійно-важливі якості, необхідні для її здійснення.  

В якості критеріїв виділені наступні [28]:  

- когнітивний - знання в галузі проєктувальної діяльності;  

- операційний - володіння вміннями проєктувальної діяльності;  

- особистісний - особистісні якості студента, самооцінка.  

На основі даних критеріїв авторкою були виділені рівні сформованості 

проєктувальної компетентності [28]: 

- низький - характеризується наявністю слабких знань про 

проєктування як вид діяльності, невмінням оперувати термінологією 
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проєктної діяльності, невмінням ставити цілі, завдання та задовільно 

проєктувати свою діяльність, систематизувати та актуалізувати необхідну 

інформацію, нездатністю студента працювати у кооперації з іншими людьми, 

утрудненнями у виконанні творчих завдань, відсутністю інтелектуальної 

ініціативи, організованості, відповідальності за виконання того чи іншого 

завдання; 

- середній - визначається частковим володінням термінологією 

проєктування, володінням ключовими для здійснення проєктування 

знаннями (знання процедури, основних стратегій проєктування освітнього 

процесу, меж застосування педагогічного проєктування в галузі освіти), 

перевагою виконувати відомі типи завдань, конструюванням окремих частин 

педагогічного процесу, вимагає колективної роботи та допомоги викладача, 

що характеризується проявом слабкого ступеня відповідальності та 

організованості у процесі проєктувальної діяльності, прагненням студента 

взаємодіяти з колегами та однокурсниками, учнями, враховуючи їх інтереси 

та підтримуючи творчу ініціативу, виконанням операцій за зразком, 

співтворчістю та частково самостійним пошуком; 

- високий - відрізняється осмисленим володінням системою знань у 

галузі проєктувальної діяльності (знання принципів, процедури та стратегій 

проєктування освітнього процесу), розумінням значущості проєктувальної 

діяльності, глибоким та стійким інтересом до проєктувальної діяльності, 

усвідомленим володінням усім складом проєктувальних умінь без сторонньої 

допомоги, здійсненням корекції виконаної діяльності, що характеризується 

високою організацією проєктувальної діяльності, свідомою цілеспрямованою 

роботою з удосконалення умінь у сфері проєктувальної діяльності, 

вимогливістю, критичністю та глибоким аналізом результатів власної 

проєктувальної діяльності. 

Науковець Іванова О., що займається питаннями формування 

проєктувальної компетентності у майбутніх бакалаврів автодорожнього 

будівництва [29] також виділяє критерії та рівні сформованості 
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проєктувальної компетентності. В якості  критеріїв є наступні:  

- ціннісно-мотиваційний - передбачає оцінку сформованості 

спонукальної (прояв внутрішніх та зовнішніх потреб студента в активізації 

навчальної та практико-дослідницької діяльності) та спрямовуючої (потреба 

у саморозвитку та самореалізації) мотивації студента до формування 

проєктувальної компетентності; 

- когнітивний - спрямований на оцінку рівня сформованості комплексу 

загальних та професійних знань студента, необхідних для вирішення 

проєктних завдань професійної та пізнавальної діяльності (інтегрованих 

знань про сутність проєктувальної діяльності та технології її здійснення в 

умовах ринкової економіки); 

- діяльнісний - необхідний для оцінки наступних характеристик 

майбутнього бакалавра, значущих для проєктувальної діяльності: наявність 

практичного досвіду, вміння правильно розпоряджатися знаннями, вміннями 

та навичками при виконанні трудових функцій, пов'язаних з проєктувальною 

діяльністю в галузі будівництва, здатність сприймати велику кількість 

інформацій, зіставляти та аналізувати розрізнених фактів, здатність приймати 

та впроваджувати нове на практиці, просторову уяву, креативність. 

Кожен з зазначених критеріїв підлягає оцінці та визначенню 

відповідного рівня сформованості [30]:  

- високий рівень - є систематичні та глибокі природничо-наукові, 

соціально-економічні та професійні знання у сфері проєктування об'єктів, 

студент має творче мислення у проєктних роботах підвищеної складності; 

студент активно виявляє пізнавальний інтерес до проєктувальною діяльності, 

відчуває потребу у застосуванні поставлених цілей та завдань професійної 

діяльності для успішної самореалізації; студент успішно застосовує отримані 

у процесі навчання знання, вміння та навички проєктування на практиці; 

- достатній рівень -  студент має достатні, проте не завжди 

систематизовані знання в області проєктування, обізнаний в області методів 

проєктування, не завжди здатний керувати своїм часом, вибудовувати та 
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реалізувати траєкторію саморозвитку; студент усвідомлює значимість у 

проєктуванні як основи професійної діяльності, однак мотивація до 

оволодіння в області проєктування у нього нестійка і визначається 

прагненням до зовнішнього успіху в навчальної діяльності; студент здатний 

застосовувати отримані знання, вміння та навички проєктування у рішенні 

проєктувальних завдань; 

- низький рівень - є прогалини в знаннях в області проєктних рішень, 

студент не оперує знаннями у методах проєктування, математичної обробки 

даних і т. д., не бажає займатися саморозвитком; студент не висловлює 

інтересу та не мотивований до оволодіння проєктувальною діяльності, не 

усвідомлює цінність проєктування у професійній діяльності; у студента 

відсутні знання, вміння та навички в галузі проєктування (знаходити, 

аналізувати та досліджувати інформацію, необхідну для розробки та 

оформлення проєкту) при вирішенні проєктувальних завдань. 

Проєктувальна компетентність майбутніх учителів Демаковою Г. [31] 

оцінюється за такими критеріями: знання в області педагогічного 

проєктування, вміння проєктування діяльності та якості особистості. Кожен 

критерій оцінюється виходячи з трьох рівнів (низького, середнього та 

високого), відповідно до яких визначався загальний рівень проєктувальної 

компетентності: репродуктивний, репродуктивно-творчий чи творчий.  

Сформованість проєктувальної компетентності у вчителів в процесі 

підвищення їх кваліфікації Іванова Л. пропонує здійснювати за допомогою 

критеріїв та показників на підставі яких визначається рівень проєктувальної 

компетентності (оптимальний, допустимий, критичний) [29]. 

В якості критеріїв автором були виділені: мотиваційний, когнітивний 

та діяльнісно-інструментальний [29].  

Метою мотиваційного критерію є спонукання вчителя до усвідомлення 

потреби проєктної діяльності, він характеризується готовністю до цього виду 

діяльності, потребою поповнення знань. Показниками даного критерію є 

вмотивованість, прояв оптимального рівня мотивації, інтересу до проєктної 
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діяльності, встановлення на її реалізацію, наявність професійного зростання 

[29]. 

Мета когнітивного критерію - формування та розвиток системи 

наукових знань, необхідних для зростання рівня проєктної компетентності 

вчителя. Показником когнітивного критерію є результативність, що 

виражається через самореалізацію вчителя, що базується на глибині, 

мобільності, усвідомленості використання знань про проєктну 

компетентність [29]. 

Мета діяльнісно-інструментальний критерію – формування та розвиток 

системи навичок та умінь, що використовуються для реалізації проєктної 

діяльності. Показником діяльнісно-інструментального критерію є 

самостійність, інтерактивність, як спеціально організована пізнавальна 

діяльність, що має соціальну спрямованість [29]. 

Оцінку сформованості креативно-проєктувальної компетентності 

дослідниця Левіна І. [18]  пропонує визначати за допомогою розроблених 

нею критеріїв та показників: 

- мотиваційно-ціннісного (позитивне ставлення до створення освітніх 

проєктів, прагнення вирішувати педагогічні творчі завдання, стимули, прояви 

активності, самостійності в проєктній діяльності),  

- когнітивно-діяльнісного (обізнаність із сучасними проєктними 

технологіями креативного характеру, система знань щодо методики 

викладання дисциплін на основі застосування креативних технологій, 

розуміння специфіки застосування ІКТ в ході проєктно-творчої роботи, 

вміння щодо проєктування креативних освітніх технологій, організації 

самостійної творчої роботи, розробки навчально-творчих заходів із 

застосуванням ІКТ); 

- рефлексивно-оцінного (здатність об‘єктивно оцінювати досягнення 

щодо застосування креативних технологій у власній проєктній діяльності; 

здатність до аналізу і рефлексії власної творчої діяльності; здатність до 

самовдосконалення). 
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 Означені критерії та їх показники дали змогу виокремити такі рівні 

сформованості креативно-проєктувальної компетентності майбутніх 

учителів: початковий, продуктивний і творчий [18]. 

Узагальнена інформація стосовно оцінювання сформованості 

проєктувальної компетентності у здобувачів вищої освіти представлена в 

таблиці 2.6. 

З огляду на наведену в табл. 2.6  інформацію можна зробити висновок, 

що оцінювання сформованості проєктувальної компетентності повинно 

відбуватися з огляду на її структуру, для чого повинні бути визначені 

відповідні критерії, показники та рівні сформованості проєктувальної 

компетентності.   

В даному розділі зосередимося на розробці критеріїв оцінювання та 

рівнів сформованості проєктувальної компетентності майбутніх викладачів 

технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу.  

Як видно з табл. 2.6 деякі дослідники виділяють окремо критерії у 

відповідності з компонентами проєктувальної компетентності, назви яких 

здебільшого є подібними до назв самих компонентів, деякі оцінюють 

сформованість проєктувальної компетентності за кожним її компонентом на 

певному рівні.  

В п.2.3 нами були визначені ранги проєктувальної компетентності в 

залежності від складності проєктного завдання, що виконується здобувачами 

освіти, тому і оцінювати сформованість проєктувальної компетентності 

майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного 

підходу ми будемо саме з огляду на ранги проєктувальної компетентності.  

Критерії сформованості проєктувальної компетентності ми оберемо з 

огляду на компоненти структури проєктувальної компетентності – 

мотиваційний, діяльнісний, операційний, рефлексивний (табл.1.9) та таблицю 

2.6. В якості критеріїв нами  обрані:  

- мотиваційний, що передбачає оцінку рівня сформованості мотивації у 

здобувачів освіти до навчання (в процесі вивчення навчальної дисципліни 
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«Методика професійного навчання») та виконання різних проєктних завдань 

або їх частин; 

- когнітивний, що передбачає оцінку рівня засвоєння навчального 

матеріалу, тобто формування професійних знань необхідних виконання 

різних проєктних завдань або їх частин; 

- діяльнісний, який відображає операційний та рефлексивний 

компоненти структури проєктувальної діяльності викладача технічних 

дисциплін та передбачає оцінку сформованих вмінь виконання різних 

проєктних завдань або їх частин.  

Критерії та показники за якими буде відбуватися оцінювання 

сформованості проєктувальної компетентності майбутніх викладачів 

технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу представлені на 

рис.2.20. 

При цьому вважаємо, що проєктувальна компетентність кожного рангу  

(1,2,3) може бути сформована на певному рівні (високому, середньому або 

низькому), що дасть змогу зробити висновок про загальну сформованість 

проєктувальної компетентності.  

Таким чином в розділі 2 ми розробили методику формування 

проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін 

на засадах міждисциплінарного підходу. Для наочного уявлення процесу 

формування проєктувальної компетентності у здобувачів освіти під час 

навчання в закладі вищої освіти нами розроблено відповідну модель, 

визначено її компоненти та наповнено їх відповідним змістом.  
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Таблиця 2.6 

Узагальнена інформація стосовно оцінювання сформованості проєктувальної компетентності у 

здобувачів вищої освіти (за результатами аналізу наукових джерел) 

Науковці Компоненти проєктувальної 
компетентності 

Критерії сформованості 
проєктувальної 
компетентності 

Рівні оцінки сформованості 
проєктувальної компетентності 

Омарова М.  Мотиваційний, когнітивний, 
діяльнісний, рефлексивний  

- 
Високий, середній, низький 

Смагіна Е. Мотиваційний, когнітивний, 
функціональний  

- 
Високий, середній, низький 

Білик В. Гностичний  Когнітивний 
Початковий, базовий, високий Діяльнісний  Діяльнісно-практичний 

Особистісний  Особистісно-професійний 
Маричева Л. Знання в галузі проєктувальної 

діяльності  
Когнітивний 

Високий, середній, низький Вміння  в галузі проєктувальної 
діяльності  

Операційний 

Професійно-важливі якості Особистісний 
Іванова О. Мотиваційний Ціннісно-мотиваційний 

Високий, достатній, низький Когнітивний  Когнітивний 
Функціональний  Діяльнісний 

Іванова Л. Структурний, функціонально-
процесуальний 

Мотиваційний, когні-
тивний, діяльнісно-
інструментальний 

Оптимальний, допустимий, 
критичний 

Левіна І. Мотиваційний, когнітивний, 
операціональний, оцінний  

Мотиваційно-ціннісний, 
когнітивно-діяльнісний, 

рефлексивно-оцінний 

Початковий, продуктивний, 
творчий 
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Рис.2.20. Критерії та показники оцінювання сформованості проєктувальної компетентності майбутніх викладачів 

технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу 

Критерії сформованості проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу 

Критерії сформованості проєктувальної 
компетентності 1-го рангу (ПК 1Р) 

Критерії сформованості проєктувальної 
компетентності 2-го рангу (ПК 2Р) 

Критерії сформованості проєктувальної 
компетентності 3-го рангу (ПК 3Р) 

Когнітивний  

Діяльнісний  Мотиваційний   

Показник 
засвоєння 

навчального 
матеріалу  

Показник 
мотивації 

до 
навчання   

Показник 
розробки 

частин ДП  

Показник 
перевірки 

розроблених 
частин ДП  

Когнітивний  

Діяльнісний  Мотиваційний   

Показник 
засвоєння 

навчального 
матеріалу  

Показник 
мотивації 

до 
навчання   

Показник 
розробки ДП  

Показник 
перевірки 

розроблених 
ДП  

Мотиваційний   

Когнітивний  

Діяльнісний  

Показник 
засвоєння 

навчального 
матеріалу  

Показник 
мотивації 

до 
навчання   

Показник розробки ДП різних ОФН з 
використанням новітніх технологій 

Показник перевірки розроблених ДП 
різних ОФН з використанням новітніх 

технологій  

Показник перевірки розробленої 
структури ПД викладача ТД  

Показник розробки структури ПД 
викладача ТД 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Розроблено модель методики формування проєктувальної 

компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах 

міждисциплінарного підходу, що складається з низки компонентів: 

цільового, методологічного, змістовного, організаційно-діяльнісного та 

діагностичного, які, в свою чергу, було наповнено відповідним змістом. 

2. Здійснено проєктування цільового компоненту моделі методики 

формування проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів 

технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу з урахуванням 

сучасного стану організації професійної освіти в Україні, особливостей 

діяльності педагогічних кадрів пов’язаних з проєктуванням освітнього 

процесу. 

3. Здійснено проєктування методологічного компоненту моделі 

методики формування проєктувальної компетентності у майбутніх 

викладачів технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу. 

Доведено, що при розробці методики враховано компетентнісний (тому що 

на його підставі здійснюється процес підготовки фахівців у закладах вищої та 

професійно-технічної освіти) та міждисциплінарний (тісно пов'язаний з 

формуванням компетентностей, оскільки дозволяє забезпечити інтегрований 

результат  освітньої діяльності) підходи.  

4. Здійснено проєктування змістовного компоненту моделі методики 

формування проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів 

технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу на підставі 

аналізу видів дидактичних проєктів (проєкту підготовки кваліфікованих 

робітників, проєкту з дисципліни, проєкту навчального модуля, інтегровано-

тематичного проєкту, проєкту з теми або уроку) та структури діяльності 

викладача технічних дисциплін щодо їх розробки. Це дало змогу визначити 

знання та вміння, які потрібні фахівцю для здійснення проєктувальної  

діяльності. 
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Проведено аналіз освітньої програми «Професійна освіта (Енергетика)» 

та навчального плану підготовки фахівців для визначення логічної 

послідовності та узгодженості у часі вивчення навчальних дисциплін, що 

відносяться до педагогічної та інженерної складової. Проаналізовано цілі 

вивчення кожної навчальної дисципліни педагогічної складової та 

встановлено, що формування знань та вмінь, які потрібні фахівцю для 

здійснення проєктувальної  діяльності забезпечується  в процесі вивчення 

«Методики професійного навчання». 

Проведено аналіз змісту навчальної дисципліни «Методика 

професійного навчання» на предмет наявності тем, які відповідають за 

формування проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів 

технічних дисциплін, який дозволив виявити теми, які забезпечують знання 

та вміння стосовно дидактичного проєктування, але у змісті дисципліни не 

було виявлено тем, що відображають специфіку різноманітних дидактичних 

проєктів, які притаманні системі професійної освіти, а також практичну 

діяльність здобувачів освіти стосовно їх розробки. Було здійснено 

коригування змісту дисципліни «Методика професійного навчання», 

кількості лекційних та практичних занять без змін загального обсягу годин на 

вивчення дисципліни. Це дозволило: додати тему «Види дидактичних 

проєктів в системі професійної освіти» метою якої є ознайомлення 

здобувачів освіти з різноманітними видами та особливостями дидактичних 

проєктів притаманних системі професійної освіти; здійснити перерозподіл 

годин між лекційними та практичними заняттями змістовних модулів 1,2,3, 

та виділити час на практичні заняття з розробки різноманітних видів 

дидактичних проєктів, що є логічним завершенням вивчення всіх попередніх 

тем та формування вмінь стосовно дидактичного проєктування (невід’ємної 

складової проєктувальної компетентності); відкоригувати у змістовному 

модулі 4 та 5 теми практичних занять у вигляді формулювання «створення 

дидактичного проєкту» та «проєктування алгоритмів (структури) діяльності 

викладача технічних дисциплін зі створення різних дидактичних проєктів з 
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використанням новітніх технологій навчання»; перерозподілити кількість 

годин у змістовному модулі 4 та 5 між лекційними та практичними заняття 

на користь останніх, що дозволило приділити більше часу на практичну 

діяльність здобувачів освіти з формування проєктувальної компетентності.   

Було визначено міждисциплінарні зв’язки між оновленим змістом 

навчальної дисципліни «Методика професійного навчання» та існуючим 

змістом навчальної дисципліни «Професійна педагогіка» в рамках виконання 

відповідних дидактичних проєктів та  їх частин під час опанування 1 та 2 

модулів навчальної дисципліни «Методика професійного навчання» (за 

оновленим змістом). Було доведено наявність міждисциплінарних зв’язків 

між технічними дисциплінами інженерної складової, методикою 

професійного навчання та професійною педагогікою, які забезпечать 

виконання практичних завдань (розробку дидактичних проєктів або їх 

частин).   

Охарактеризовано процес формування вмінь у здобувачів освіти 

(майбутніх викладачів технічних дисциплін) встановлювати 

міждисциплінарні зв’язки між змістом технічних дисциплін, що 

регламентовані стандартами професійної освіти з конкретної професії, 

оскільки дидактичні проєкти виконуються для системи професійної освіти. 

Процес формування вмінь стосовно встановлення міждисциплінарних 

зв’язків показаний на прикладі розробки зведено-тематичного плану, 

графічного зображення тематичних планів навчальних предметів, 

використання відповідного програмного засобу, побудови структурно-

логічних схем з міждисциплінарними зв’язками.   

У співпраці з науковцями Української інженерно-педагогічної академії 

було розроблено програмний засіб, що здійснює побудову структурно-

змістовної моделі деякого процесу у вигляді графу в ярусно-паралельній 

формі та застосовано його до встановлення відповідності між знаннями та 

вміннями та навчальними дисциплінами, які забезпечують формування 

професійних компетентностей.  
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5. Здійснено проєктування організаційно-діяльнісного компоненту 

моделі методики формування проєктувальної компетентності у майбутніх 

викладачів технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу. 

Розроблено дидактичний інструментарій методики формування 

проєктувальної компетентності для проведення лекційних та практичних 

занять з урахуванням оновленого змісту навчальної дисципліни «Методика 

професійного навчання». 

Розроблено проєктні завдання трьох рівнів складності (в залежності від 

об’єкту проєктування) для виконання на практичних заняттях, що 

забезпечують поступове формування проєктувальної компетентності у 

майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного 

підходу, що  дозволяє змінювати характер діяльності здобувача освіти – від 

такого, що корегується та направляється викладачем, виконується з його 

частковою консультативною допомогою, до такого, що виконується 

самостійно здобувачем освіти.  

Введено поняття рангу проєктувальної компетентності в залежності від 

складності проєктних завдань, що виконуються здобувачем освіти та 

характеру його діяльності. Проєктувальні  компетентності 1-го рангу – 

відповідають за проєктування складових частин дидактичних проєктів; 2-го 

рангу – за проєктування різних видів дидактичних проєктів; 3-го рангу – за 

проєктування різних видів дидактичних проєктів з використанням новітніх 

технологій навчання та проєктування діяльності викладача технічних 

дисциплін при розробці таких проєктів.  

6. Здійснено проєктування діагностичного компоненту моделі 

методики формування проєктувальної компетентності у майбутніх 

викладачів технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу. 

Визначено критерії сформованості проєктувальної компетентності 

(мотиваційний, когнітивний, діяльнісний) з огляду на компоненти структури 

проєктувальної компетентності, для кожного з критеріїв визначені відповідні 

показники (мотивації, засвоєння навчального матеріалу, виконання частин 
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дидактичних проєктів, дидактичних проєктів, структури діяльності 

викладача, перевірки зазначених видів робіт). Введено рівні сформованості 

проєктувальної компетентності кожного рангу (високий, середній, низький), 

які можна визначити за допомогою розроблених критеріїв та показників, що 

дає  змогу зробити висновок про загальну сформованість проєктувальної 

компетентності.  

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях 

[11,32,33,34,35]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

РОЗРОБЛЕНОЇ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ПРОЄКТУВАЛЬНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН НА ЗАСАДАХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ 

 

3.1. Загальні характеристики педагогічного експерименту 
 
Педагогічний експеримент – це комплексний метод дослідження, який 

забезпечує науково-об’єктивну та доказову перевірку правильності 

обґрунтованої на початку дослідження гіпотези [1].  

Метою експериментального дослідження, в даному випадку, є 

перевірка ефективності розробленої методики формування проєктувальної 

компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах 

міждисциплінарного підходу.  

З огляду на мету експериментального дослідження були визначені 

наступні завдання:  

- визначення критеріїв та показників, їх якісних та кількісних 

характеристик для оцінювання ефективності розробленої методики 

формування проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів 

технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу; 

- оцінка за визначеними критеріями та показниками ефективності 

традиційної методики формування проєктувальної компетентності у 

майбутніх викладачів технічних дисциплін; 

- експериментальна перевірка ефективності розробленої методики 

формування проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів 

технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу.  

Експериментальна робота включала декілька етапів. Перший етап - 

констатувальний експеримент проводився у 2019-2020 н. р. та полягав в 

тому, що експериментальним шляхом було виявлено стан формування 
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проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін  

в закладах вищої освіти за допомогою традиційної методики  формування 

проєктувальної компетентності. В констатувальному  експерименті брали 

участь 179 здобувачів освіти спеціальності 015 «Професійна освіта» (за 

спеціалізаціями) Української інженерно-педагогічної академії.  

Другий етап – формувальний експеримент проводився у 2020-2021 н.р. 

і полягав у застосуванні розробленої методики формування проєктувальної 

компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах 

міждисциплінарного підходу. В формувальному експерименті брали участь 

186 здобувачів освіти  спеціальності 015 «Професійна освіта» (за 

спеціалізаціями) Української інженерно-педагогічної академії.  

У контрольних групах освітній процес здійснювався за традиційною 

методикою формування проєктувальної компетентності. В 

експериментальних групах – за  розробленою методикою  формування 

проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін 

на засадах міждисциплінарного підходу, яка дозволяє сформувати у 

здобувачів освіти проєктувальні компетентності різних рангів, визначити 

рівень їх сформованості на підставі спеціально розроблених проєктних 

завдань різних рівнів складності.  

Формувальний експеримент дав змогу порівняти результати навчання 

здобувачів освіти в контрольних та експериментальних групах. 

Характеристика видів, завдань та учасників експерименту представлена в 

табл. 3.1. 

Під час експериментального дослідження були застосовані наступні 

методи: 

- теоретичні:  аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми 

розроблення методики формування проєктувальної компетентності у 

майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного 

підходу; 

- емпіричні: опитування, педагогічне спостереження за начально-
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пізнавальною діяльністю здобувачів освіти; математичні методи 

статистичної обробки експериментальних даних, за допомогою яких 

визначено кількісні залежності між показниками дослідження.  

Таблиця 3.1 

Види, завдання та учасники експерименту 

№ 
з/
п 

Види 
експерименту 

Характеристика учасників Кількість 
учасників 
КГ ЕГ 

1 Констатувальни
й експеримент  

Здобувачі освіти Української інженерно-
педагогічної академії за спеціальністю 
015 «Професійна освіта» (за 
спеціалізаціями):  

  

Охорона праці, Стандартизація, 
Технологія легкої промисловості, 
Харчові технології, Дизайн, Швейне 
виробництво  

58  

Машинобудування, Транспорт, 
комп’ютерні технології, Зварювання 

64  

Енергетика, Нафтогазова справа, 
Електроніка, Сфера обслуговування  

57  

 Всього в констатувальному експерименті 179 

2 Формувальний 
експеримент  

Здобувачі освіти Української інженерно-
педагогічної академії за спеціальністю 
015 «Професійна освіта» (за 
спеціалізаціями):  

  

Охорона праці, Стандартизація, 
Технологія легкої промисловості, 
Харчові технології, Дизайн, Швейне 
виробництво  

73  

Машинобудування, Транспорт, 
Комп’ютерні технології, Зварювання 

 60 

Енергетика, Нафтогазова справа, 
Електроніка, Сфера обслуговування  

 53 

 Всього по групам в формувальному експерименті  73 113 

 Всього в формувальному експерименті  186 

 Всього в експерименті   365 
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3.2.  Зміст, критерії та показники педагогічного експерименту 
 

В п.2.4 рис.2.20 нами були визначені критерії та показники оцінки 

сформованості проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів 

технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу. Наступним 

нашим завданням є наповнення їх відповідним змістом. 

З огляду на рис.2.20 сформованість проєктувальної компетентності 

кожного рангу визначається за мотиваційним, когнітивним та діяльнісним 

критеріями, для кожного з яких визначені відповідні показники. Кожен 

показник в свою чергу повинен бути оцінений за відповідною методикою або 

за наявністю певних оціночних засобів. Оціночні методики або засоби 

можуть бути однаковими  за структурою, але повинні відрізнятися змістом, з 

огляду на ранги проєктувальної компетентності, які були визначені з огляду 

на різні види проєктних завдань, що виконуються здобувачами освіти.  

Першим критерієм сформованості проєктувальної компетентності є 

мотиваційний, до складу якого входить показник мотивації до навчання.  

Для оцінки показника мотивації до навчання скористаємося методикою 

Дубовицької Т. «Методика діагностики спрямованості навчальної мотивації» 

[2], сутність якої полягає у визначення мотивації навчальної діяльності 

здобувачів освіти  щодо вивчення ними конкретних навчальних дисциплін. 

Опитувальник, за допомогою якого відбувається оцінка показника 

мотивації, налічує 20 висловлювань до яких слід висловити своє ставлення, 

поставивши поряд із номером висловлювання власну відповідь, шляхом 

використання для цього наступних позначень: правильно - (+ +); мабуть, 

правильно - (+); мабуть, неправильно - (-); неправильно – (– –). Підрахунок 

показників опитувальника проводиться відповідно до ключа, а інтерпретація 

результатів відповідно до їх аналізу. 

На основі опитувальника, що запропонований  Дубовицькою Т., ми 

розробили опитувальники для визначення мотивації до навчання в процесі 

формування проєктувальної компетентності 1, 2 та 3 рангу. Зміст 
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висловлювань був відкоригований з огляду на проєктувальні компетентності 

1, 2 та 3 рангу, проєктні завданні, що забезпечують їх формування, а також 

період вивчення навчальної дисципліни «Методика професійного навчання». 

Розроблені опитувальники,  а також підрахунок та інтерпретація результатів 

відповідно до ключа наведені в додатку Е.  

Максимальна кількість балів, яку можна отримати за результатами 

надання відповідей на висловлювання опитувальника для визначення 

мотивації до навчання – 20. Для визначення рівня мотивації до навчання 

нами використані такі нормативні межі: 0-5 балів - низький рівень мотивації; 

6-14 балів – середній рівень мотивації; 15-20 балів - високий рівень 

мотивації. 

Другим критерієм сформованості проєктувальної компетентності є 

когнітивний, до складу якого входить показник засвоєння навчального 

матеріалу. 

Для оцінки показника засвоєння навчального матеріалу нами були 

розроблені відповідні тестові завдання з огляду на ранги проєктувальної 

компетентності, проєктні завданні, що забезпечують їх формування, а також 

період вивчення навчальної дисципліни «Методика професійного навчання» 

(додаток Ж). 

Для визначення показника засвоєння навчального матеріалу за кожним 

рангом проєктувальної компетентності нами запропоновано по 30 тестових 

завдань, з однією правильною відповіддю на кожне питання, з максимально 

можливою кількістю балів – 30.  

Аналіз показника засвоєння навчального матеріалу пропонуємо 

проводити за методикою В.Беспалька, завдяки якій можна одержати середній 

коефіцієнт засвоєння навчального матеріалу кожним здобувачем освіти. 

Коефіцієнт якості засвоєння (Кяз) є результатом відношенням наданих 

здобувачем освіти правильних відповідей до загального числа можливих 

правильних відповідей, передбачених завданням. Інтервальні межі 

коефіцієнта якості засвоєння навчального матеріалу дозволяють визначити 
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рівень сформованих знань та вмінь: Кяз < 0,7 – низький рівень, 0,7≤Кяз<0,85 – 

середній рівень, 0,85≤ Кяз≤1 – високий рівень. Беручи до уваги рекомендації 

автора, вважається, що при величині вказаного коефіцієнта більше 0,7 

засвоєння навчального матеріалу досягнуто [3]. 

Для оцінки рівня знань здобувачів освіти  прийнято: 

 !яз = !!
∑!     (3.1) 

де  Ni - число правильних відповідей; 

            SN- загальне число можливих правильних відповідей. 

 

Третім критерієм сформованості проєктувальної компетентності є 

діяльнісний, до складу якого входять показники розробки частин 

дидактичних проєктів, дидактичних проєктів, дидактичних проєктів різних 

організаційних форм навчання з використанням новітніх технологій, 

структури діяльності викладача технічних дисциплін з дидактичного 

проєктування, а також показники перевірки розроблених проєктів та їх 

частин, та структури діяльності.   

Якісна та кількісна характеристика показників за кожним критерієм 

оцінювання наведена в додатку З, таблицях З.1-З.13, в кожній з яких 

визначені нормативні межі балів для визначення рівня (високого, середнього, 

низького) того показника, що оцінюється.  

В таблиці 3.2 наведена узагальнена інформація стосовно нормативних 

меж балів для кожного показника оцінювання. Нормативні межі балів для 

показника розробки дидактичних проєктів при визначенні рівня 

сформованості проєктувальної компетентності 2 рангу визначені як середні 

значення (див. додаток З, таблиця З.14) від сумарної кількості нормативних 

меж балів по кожному рівню та кількості дидактичних проєктів, що 

розробляються. 
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Таблиця 3.2 
Нормативні межі балів для кожного показника оцінювання 

сформованості проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів 

технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу 

Критерії  Показники Рівні  
В С Н 

Бали  
Проєктувальна компетентність 1 рангу 

М Показник мотивації до навчання   15-20 6-14 0-5 
К Показник засвоєння навчального 

матеріалу  
25-30 15-24 0-14 

Д Показник розробки частин ДП 21-30 11-20 0-10 
Д Показник перевірки розроблених частин 

ДП 
21-30 11-20 0-10 

Проєктувальна компетентність 2 рангу 
М Показник мотивації до навчання   15-20 6-14 0-5 
К Показник засвоєння навчального 

матеріалу  
25-30 15-24 0-14 

Д Показник розробки ДП 17-24 9-16 0-8 
Д Показник перевірки розроблених ДП 13-18 7-12 0-6 

Проєктувальна компетентність 3 рангу 
М Показник мотивації до навчання   15-20 6-14 0-5 
К Показник засвоєння навчального 

матеріалу  
25-30 15-24 0-14 

Д Показник розробки ДП різних ОФН з 
використанням новітніх технологій 

27-39 14-26 0-13 

Д Показник розробки структури ПД 
викладача ТД 

27-39 14-26 0-13 

Д Показник перевірки розроблених ДП 
різних ОФН з використанням новітніх 
технологій  

27-39 14-26 0-13 

Д Показник перевірки розробленої 
структури ПД викладача ТД  

27-39 14-26 0-13 

 

3.3. Експериментальне визначення ефективності традиційної 

методики формування проектувальної компетентності у майбутніх 

викладачів технічних дисциплін 

 

На основі критеріїв та показників, їх якісної та кількісної оцінки, що 

були визначені в п.3.2 розроблено програму констатувального експерименту: 
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– мета експерименту; 

– незалежні та залежні змінні дослідження; 

– умови проведення; 

– критерії та показники оцінки; 

– визначення необхідної кількості здобувачів освіти; 

– визначення необхідного терміну проведення експерименту; 

– методику проведення експерименту; 

– математичну обробку та аналіз експериментальних даних; 

– інтерпретацію експериментальних даних. 

Мета констатувального експерименту полягала в визначенні 

ефективності традиційної методики формування проєктувальної 

компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін в закладі вищої 

освіти.  

 Незалежними змінними в даному випадку були цілі, зміст, методи, 

засоби, форми та технологія традиційної методики формування 

проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін. 

Залежними змінними – критерії та показники,  що представлені на рис.2.20 та 

описані в п.3.2.  

Умови проведення – реальний освітній процес підготовки здобувачів 

освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта» (за спеціалізаціями) в 

закладі вищої освіти під час вивчення навчальної дисципліни «Методика 

професійного навчання». 

Згідно зі статистичними даними Єдиної електронної бази з питань 

освіти  в 2019-2020 н.р. в ЗВО України за спеціальністю 015 «Професійна 

освіта» (за  спеціалізаціями) навчались 2261 здобувач освіти. З огляду на це, 

визначимо мінімальну кількість учнів для репрезентації цієї генеральної 

сукупності осіб у виборці учасників експерименту. З цією метою 

скористаємось наступною формулою [4]: 
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                               ,                               (3.2) 

 

де  n – обсяг вибірки;  

         N – обсяг генеральної сукупності; 

t – значення абсциси для кривої нормального розподілу, яке 

визначається бажаною точністю (для Р=0,95 t= 1,96); 

D – рівень точності; 

s – стандартне відхилення (s=1,75). 

Визначимо кількість здобувачів освіти у виборці для N=2261, t= 1,96, 

s=1,75, D=0,4: 

!	 =
$1,96 × 1,750,4 .

!

1 + 1
2261 × $

1,96 × 1,75
0,4 .

! = 71 

 

Відповідно до розрахунків кількість здобувачів освіти - учасників 

констатувального експерименту склала 179 осіб у 3 потоках (в яких об’єднані 

групи за однією спеціальністю але різними спеціалізаціями).  

Термін проведення констатувального експерименту відповідає терміну 

вивчення навчальної дисципліни «Методика професійного навчання» (згідно 

з навчальним планом) і становить 2 семестри.  

Констатувальний експеримент проводився без порушення чинного 

процесу професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів зі 

спеціальності 015 «Професійна освіта» (за спеціалізаціями). Треба зазначити, 

що на момент проведення констатувального експерименту навчальна 

дисципліна «Методика професійного навчання» мала інший зміст відмінний 

від діючого, що наведений в додатку Б, таблиця Б.1. У 2019-2020 н.р. до 

змісту методики входили також 2 модулі: дидактичне проєктування та 
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технології навчання, але їх зміст дещо відрізнявся від наведеного в таблиці 

Б.1. Модуль 1 «Дидактичне проєктування» містив теми пов’язані з 

особливостями дидактичного проєктування, з видами діяльності майбутніх 

інженерів-педагогів, що забезпечують виконання частин дидактичних 

проєктів. Модуль 2 «Технології навчання» містив теми пов’язані з 

проєктуванням освітнього процесу за допомогою основних технологій 

навчання. Теми стосовно новітніх технологій навчання не розглядалися. 

Тому оцінювання сформованості проєктувальної компетентності було 

визначено за критеріями та показниками оцінки сформованості 

проєктувальної компетентності 1 та 2 рангу, узагальнені результати 

представлені в таблиці 3.3. 

З наведеної інформації можна зробити висновок, що формування 

проєктувальної компетентності відбувається не повністю, зміст навчальної 

дисципліни та завдання, які виконуються здобувачами освіти не дозволяють 

сформувати у них вміння виконувати всі види проєктувальної діяльності. Зі 

179 учасників констатувального експерименту на високому рівні 

проєктувальна компетентність сформована в середньому у 19 здобувачів 

освіти (10,6%), на середньому – у 106 (59,2%), на низькому – у 54 (30,2%). 

Середні значення балів по кожному показнику знаходяться ближче до 

нижньої границі або середини нормативної межі балів. Це свідчить про 

недостатню ефективність традиційної методики формування проєктувальної 

компетентності у здобувачів освіти.   

 

3.4. Експериментальне визначення ефективності розробленої 

методики формування проєктувальної компетентності у майбутніх 

викладачів технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу 

 

Програма формувального експерименту була розроблена за структурою 

програми проведення констатувального експерименту. Розглянемо основні 

пункти програми проведення формувального експерименту.  
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Таблиця 3.3 
Узагальнені результати оцінювання рівня сформованості 

проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів технічних 

дисциплін за традиційною методикою навчання (констатувальний 

експеримент) 

К
ри

т
ер

ії 
 

Показники Рівні  
В С Н 

Кількість здобувачів освіти 
/середнє значення 
показника (бали) 

Проєктувальна компетентність 1 рангу 

М Показник мотивації до навчання   18/15,2 90/10,8 71/5 
К Показник засвоєння навчального 

матеріалу  
27/26,1 99/21,3 53/12,1 

Д Показник розробки частин ДП 15/23,3 116/18,5 48/10 
Д Показник перевірки розроблених частин 

ДП 
15/24,3 116/18,9 48/9,8 

Проєктувальна компетентність 2 рангу 
М Показник мотивації до навчання   20/15,3 94/10,3 65/5 
К Показник засвоєння навчального 

матеріалу  
27/26,7 102/20,4 50/11,5 

Д Показник розробки ДП 15/20,1 118/13,5 46/7,8 
Д Показник перевірки розроблених ДП 15/17,1 118/11,3 46/5,8 

Проєктувальна компетентність 3 рангу 
М Показник мотивації до навчання   - - - 
К Показник засвоєння навчального 

матеріалу  
- - - 

Д Показник розробки ДП різних ОФН з 
використанням новітніх технологій 

- - - 

Д Показник розробки структури ПД 
викладача ТД 

- - - 

Д Показник перевірки розроблених ДП 
різних ОФН з використанням новітніх 
технологій  

- - - 

Д Показник перевірки розробленої 
структури ПД викладача ТД  

- - - 

 

Мета формувального експерименту полягає в перевірці гіпотези 

дослідження, стосовно підвищення ефективності формування проєктувальної 

компетентності майбутніх викладачів технічних дисциплін за умови 
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розробки та впровадження відповідної методики, яка базується на засадах 

міждисциплінарного підходу. 

Завданням формувального експерименту було впровадження в освітній 

процес підготовки інженерів-педагогів (майбутніх викладачів технічних 

дисциплін) методики формування у них проєктувальної компетентності на 

засадах міждисциплінарного підходу і визначення її ефективності.  

Незалежними змінними в формувальному експерименті були:  

- цілі, зміст, методи, засоби, форми та технологія традиційної методики 

формування проєктувальної компетентності - для контрольних груп; 

- цілі, зміст, методи, засоби, форми та технологія методики формування 

проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін 

на засадах міждисциплінарного підходу - для експериментальних груп. 

 Умови проведення – реальний освітній процес підготовки інженерів-

педагогів (майбутніх викладачів технічних дисциплін) за спеціальністю 015 

«Професійна освіта» (за спеціалізаціями) в Українській інженерно-

педагогічної академії. 

Кількість учасників формувального експерименту була визначена 

згідно з мінімальною кількістю студентів у виборці – 71 (формула 3.2) та 

становить: 

- 73 здобувача освіти  в 1 контрольній групі ( з числа студентів, що 

навчаються за спеціалізаціями: Охорона праці, Стандартизація, Технологія 

легкої промисловості, Харчові технології, Дизайн, Швейне виробництво); 

- 113 здобувачів освіти  в 2 експериментальних групах (з них 60, що 

навчаються за спеціалізаціями:  Машинобудування, Транспорт, Комп’ютерні 

технології, Зварювання; 53,  що навчаються за спеціалізаціями: Енергетика, 

Нафтогазова справа, Електроніка, Сфера обслуговування). 

Для проведення експериментального дослідження застосовані критерії, 

показники та методи, що були визначені в п.3.2. Термін проведення 

формувального експерименту відповідає терміну вивчення навчальної 

дисципліни «Методика професійного навчання» (згідно з навчальним 
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планом) і становить 2 семестри. Оцінювання за кожним з показників 

відбувалося після виконання відповідних завдань здобувачами освіти. 

Узагальнені результати оцінювання рівня сформованості 

проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін 

(контрольна група) за традиційною методикою навчання представлені в 

таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 
Узагальнені результати оцінювання рівня сформованості 

проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів технічних 

дисциплін (контрольна група) за традиційною методикою навчання 

К
ри

те
рі

ї Показники Рівні  
В С Н 

Кількість здобувачів 
освіти /середнє значення 

показника (бали) 
Проєктувальна компетентність 1 рангу 

М Показник мотивації до навчання   19/16,6 44/11,1 10/5 
К Показник засвоєння навчального матеріалу  25/25,3 36/20,2 12/10,1 
Д Показник розробки частин ДП 26/24,3 40/13,5 7/7,1 
Д Показник перевірки розроблених частин ДП 25/24,3 39/14,9 9/8,8 

Проєктувальна компетентність 2 рангу 
М Показник мотивації до навчання   18/15,4 44/10,1 11/4,8 
К Показник засвоєння навчального матеріалу  24/25,7 38/20 11/10,5 
Д Показник розробки ДП 23/19,4 40/11,1 10/6,8 
Д Показник перевірки розроблених ДП 22/14,1 42/8,3 9/4,8 

Проєктувальна компетентність 3 рангу 
М Показник мотивації до навчання   16/15,3 46/9,1 11/3,8 
К Показник засвоєння навчального матеріалу  21/25,3 39/19,3 13/10,1 
Д Показник розробки ДП різних ОФН з 

використанням новітніх технологій 
20/30,1 43/20,1 10/8,3 

Д Показник розробки структури ПД викладача 
ТД 

16/31,8 45/19,8 12/8,6 

Д Показник перевірки розроблених ДП різних 
ОФН з використанням новітніх технологій  

20/29,1 42/18,3 11/9,6 

Д Показник перевірки розробленої структури 
ПД викладача ТД  

15/28,6 46/17,4 12/8,1 

 
Узагальнені результати оцінювання рівня сформованості 

проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін 
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(експериментальна  група) за методикою формування проєктувальної 

компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах 

міждисциплінарного підходу представлені в табл. 3.5.  

Таблиця 3.5 
Узагальнені результати оцінювання рівня сформованості 

проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів технічних 

дисциплін (експериментальна  група) за методикою формування 

проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів технічних 

дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу 

К
ри

те
рі

ї Показники Рівні  
В С Н 

Кількість здобувачів 
освіти /середнє значення 

показника (бали) 
Проєктувальна компетентність 1 рангу 

М Показник мотивації до навчання   40/19,3 65/13,8 8/5 
К Показник засвоєння навчального матеріалу  45/29,8 56/24 12/13,8 
Д Показник розробки частин ДП 45/29,9 61/19,5 7/9,7 
Д Показник перевірки розроблених частин ДП 43/29,2 62/19,8 8/10 

Проєктувальна компетентність 2 рангу 
М Показник мотивації до навчання   42/19,5 64/13,6 7/5 
К Показник засвоєння навчального матеріалу  43/29,7 60/23,8 10/13,7 
Д Показник розробки ДП 44/23,9 60/15,8 9/8 
Д Показник перевірки розроблених ДП 45/17,8 59/11,8 9/6 

Проєктувальна компетентність 3 рангу 
М Показник мотивації до навчання   40/19,8 66/13,7 7/5 
К Показник засвоєння навчального матеріалу  41/29,7 61/23,7 11/14 
Д Показник розробки ДП різних ОФН з 

використанням новітніх технологій 
40/38,8 63/25,8 10/12,8 

Д Показник розробки структури ПД викладача 
ТД 

41/38,9 62/25,6 10/12,8 

Д Показник перевірки розроблених ДП різних 
ОФН з використанням новітніх технологій  

41/38,7 64/25,9 8/13 

Д Показник перевірки розробленої структури 
ПД викладача ТД  

42/38,2 63/25,3 8/12,8 

 
Результати порівняльного експерименту, а також узагальнені середні 

значення сформованості проєктувальної компетентності 1,2,3 рангу 

представлені в табл. 3.6. 
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Таблиця 3.6 
Результати порівняльного експерименту  

Ра
нг

 П
К

 

К
ри

те
рі

ї  Показники ЕГ  КГ  Приріст значення показника 
Рівні  Рівні  Рівні 

В С Н В С Н В С Н 
Бали (СЗ)  Бали (СЗ) Абс % Абс % Абс % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

М Показник мотивації до 
навчання   

19,3 13,8 5 16,6 11,1 5 2,7 16,2 2,7 24,3 0 0 

К Показник засвоєння 
навчального матеріалу  

29,8 24 13,8 25,3 20,2 10,1 4,5 17,7 3,8 18,8 3,7 36,6 

Д Показник розробки 
частин ДП 

29,9 19,5 9,7 24,3 13,5 7,1 5,6 23 6 44,4 2,6 36,6 

Д Показник перевірки 
розроблених частин ДП 

29,2 19,8 10 24,3 14,9 8,8 4,9 20,1 4,9 32,8 1,2 13,6 

 Середнє значення  27,05 19,3 9,6 22,6 14,9 7,75 4,45 19,6 4,4 29,5 1,35 23,8 

2 

М Показник мотивації до 
навчання   

19,5 13,6 5 15,4 10,1 4,8 4,1 26,6 3,5 34,6 0,2 4,2 

К Показник засвоєння 
навчального матеріалу  

29,7 23,8 13,7 25,7 20 10,5 4 15,5 3,8 19 3,2 30,4 

Д Показник розробки ДП 23,9 15,8 8 19,4 11,1 6,8 4,5 23,2 4,7 42,3 1,2 17,6 
Д Показник перевірки 

розроблених ДП 
17,8 11,8 6 14,1 8,3 4,8 3,7 26,2 3,5 42,1 1,2 25 

 Середнє значення  22,73 16,25 8,2 18,73 12,4 6,72 4 21,3 3,85 31 1,48 22,1 

3 

М Показник мотивації до 
навчання   

19,8 13,7 5 15,3 9,1 3,8 4,5 29,4 4,6 50,5 1,2 31,5 

К Показник засвоєння 
навчального матеріалу  

29,7 23,7 14 25,3 19,3 10,1 4,4 17,4 4,4 22,7 3,9 38,6 
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Продовж. табл.3.6 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Д Показник розробки ДП 
різних ОФН з 
використанням новітніх 
технологій 

38,8 25,8 12,8 30,1 20,1 8,3 8,7 28,9 5,7 28,3 4,5 54,2 

Д Показник розробки 
структури ПД викладача 
ТД 

38,9 25,6 12,8 31,8 19,8 8,6 7,1 22,3 5,8 29,3 4,2 48,8 

Д Показник перевірки 
розроблених ДП різних 
ОФН з використанням 
новітніх технологій  

38,7 25,9 13 29,1 18,3 9,6 9,6 32,9 7,6 41,5 3,4 35,4 

Д Показник перевірки 
розробленої структури 
ПД викладача ТД  

38,2 25,3 12,8 28,6 17,4 8,1 9,6 33,6 7,9 45,4 4,7 58 

 Середнє значення  34,01 23,3 11,7 26,7 17,3 8,1 7,31 27,4 6 34,7 3,6 44,4 
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Рис.3.1. Приріст середніх значень показника мотивації за рівнями 

проєктувальної компетентності 1,2,3 рангу 

 

В п.3.2 було зазначено, що показник засвоєння навчального матеріалу 

можна визначити на підставі розрахунку коефіцієнта якості засвоєння 

навчального матеріалу. Визначимо середнє значення коефіцієнту якості 

засвоєння навчального матеріалу при формуванні проєктувальної 

компетентності 1,2,3 рангу. Результати представлені в таблиці 3.7. З огляду 

на наведену в табл. 3.7 інформацію можна зазначити, що в контрольних 

групах коефіцієнт якості засвоєння навчального матеріалу в середньому 

склав 0,66, що свідчить при низький рівень сформованості знань з огляду на 

інтервальні межі описані вище. В експериментальних групах  коефіцієнт 

якості засвоєння навчального матеріалу в середньому склав 0,836, що 

свідчить про середній рівень сформованості знань.  Оскільки в 

експериментальній групі значення вказаного коефіцієнта більше 0,7 

засвоєння навчального матеріалу вважається досягнутим.  
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Рис.3.2. Приріст середніх значень показника засвоєння навчального 

матеріалу за рівнями проєктувальної компетентності 1,2,3 рангу 

 

Таблиця 3.7 

Визначення коефіцієнта якості засвоєння навчального матеріалу 

Групи 
Кількість 
учасників 

Ранг 
ПК 

Кількість правильних 
відповідей на тестові 

завдання  

Загальна кількість 
правильних 

відповідей на тестові 
завдання 

КЯЗ 
Рівні  

В  С  Н  
ЕГ 113 

1 
1341 1344 166 3390 0,84 

КГ 73 633 727 121 2190 0,67 
ЕГ 113 

2 
1277 1428 137 3390 0,83 

КГ 73 617 760 116 2190 0,68 
ЕГ 113 

3 
1218 1446 154 3390 0,84 

КГ 73 513 753 131 2190 0,64 
 

На рис.3.3 показано приріст середніх значень показників розробки 

частин дидактичних проєктів, дидактичних проєктів, дидактичних проєктів  

різних організаційних форм навчання, структури педагогічної діяльності при 

формуванні проєктувальної компетентності 1,2,3 рангу. З наведеної 
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інформації можна зробити висновок, що середнє значення приросту 

показника розробки частин дидактичних проєктів на високому рівні 

становить 5,6 балів (23%), на середньому рівні – 6 балів (44,4%), на низькому 

– 2,6 бали (36,6%). 

 

 

Рис.3.3. Приріст середніх значень показників розробки  частин ДП, ДП, 

ДП різних ОФН, структури педагогічної діяльності 

 

Середнє значення приросту показника розробки дидактичних проєктів 

на високому рівні становить 4,5 бали (23,2%), на середньому рівні – 4,7 балів 

(42,3%), на низькому – 1,2 бали (17,6%). 

Середнє значення приросту показника розробки дидактичних проєктів 

різних організаційних форм навчання на високому рівні становить 8,7 балів 

(28,9%), на середньому рівні – 5,7 балів (28,3%), на низькому – 4,5 бали 

(54,2%). 
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Середнє значення приросту показника розробки структури педагогічної 

діяльності на високому рівні становить 7,1 бали (22,3%), на середньому рівні 

– 5,8 балів (29,3%), на низькому – 4,2 бали (48,8%). 

На рис.3.4 показано приріст середніх значень показників перевірки 

розроблених частин дидактичних проєктів, дидактичних проєктів, 

дидактичних проєктів  різних організаційних форм навчання, структури 

педагогічної діяльності при формуванні проєктувальної компетентності 1,2,3 

рангу. З наведеної інформації можна зробити висновок, що середнє значення 

приросту показника перевірки розроблених частин дидактичних проєктів на 

високому рівні становить 4,9 балів (20,1%), на середньому рівні – 4,9 балів 

(32,8%), на низькому – 1,2 бали (13,6%). 

Середнє значення приросту показника перевірки розроблених 

дидактичних проєктів на високому рівні становить 3,7 бали (26,2%), на 

середньому рівні – 3,5 балів (42,1%), на низькому – 1,2 бали (25%). 

Середнє значення приросту показника перевірки розроблених 

дидактичних проєктів різних організаційних форм навчання на високому 

рівні становить 9,6 балів (32,9%), на середньому рівні – 7,6 балів (41,5%), на 

низькому – 3,4 бали (35,4%). 

Середнє значення приросту показника перевірки розроблених структур 

педагогічної діяльності на високому рівні становить 9,6 балів (33,6%), на 

середньому рівні – 7,9 балів (45,4%), на низькому – 4,7 бали (58%). 

На рис.3.5 наведена узагальнена інформація стосовно приросту 

середніх значень сформованості проєктувальної компетентності 1,2,3 рангу 

за рівнями. Це дає змогу встановити, що приріст середніх значень показників 

при формуванні проєктувальної  компетентності  1  рангу  на  високому  рівні  

склав  4,45  балів (19,6%), на середньому – 4,4 бали (29,5%), на низькому – 

1,85 балів (23,8%); приріст середніх значень показників при формуванні 

проєктувальної компетентності 2 рангу на високому рівні склав 4 бали 

(21,3%), на середньому – 3,85 балів  (31%), на низькому – 1,48 балів (22,1%); 

приріст середніх значень показників при формуванні проєктувальної 
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компетентності 3 рангу на високому рівні склав 7,31 балів (27,4%), на 

середньому – 6 балів  (34,7%), на низькому – 3,6 балів (44,4%).  

 

 

Рис.3.4. Приріст середніх значень показників перевірки розроблених 

частин ДП, ДП, ДП різних ОФН, структури педагогічної діяльності 

 

Таким чином, можна зробити висновок, що приріст значень показників 

відбувся при формуванні всіх рангів проєктувальної компетентності в 

експериментальній групі.   

З метою визначення статистичної значущості змін у рівнях 

сформованості проєктувальної компетентності 1,2,3 рангу майбутніх 

викладачів технічних дисциплін експериментальної і контрольної груп 

використовувався критерій Пірсона 1![5], який обчислювався за формулою 

(3.3). 
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де j – вибірки, що досліджуються,  j=1, :;;;;;; 
i – індекси значень величини, i=1, <;;;;;; 
k – кількість інтервалів;  

5#$- емпірична частота; 

5#$%- теоретична частота. 

 

Рис.3.5. Приріст середніх значень сформованості проєктувальної 

компетентності 1,2,3 рангу за рівнями  

В даному випадку теоретична частота обчислюється за формулою 3.4. 

5#$% =	 31		̸2!$
*

#'(
	9 ∙25#$	 ∙ !$

*

$'(
 (3.4) 

де !$ - обсяг j-ої вибірки.  

Результати обчислення критерію 1!подано в таблицях 3.8-3.10. 
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Таблиця 3.8 

Статистичний аналіз результатів експериментального дослідження 
сформованості проєктувальної компетентності 1 рангу у майбутніх 

викладачів технічних дисциплін 

Рівні 
ЕГ КГ 

Теоретичні 
частоти  1Е! 1К! 

Раз
ом осіб  % осіб  % 5#Е% 5#К%  

Високий  43 38 24 32,9 26,1 9,4 10,9 22,7 33,6 
Середній   61 54 40 54,8 37,1 15,7 15,4 37,6 53 
Низький  9 8 9 12,3 5,5 3,5 3,5 7,6 9,8 

 96,4 
 

 
Таблиця 3.9 

Статистичний аналіз результатів експериментального дослідження 
сформованості проєктувальної компетентності 2 рангу у майбутніх 

викладачів технічних дисциплін 

Рівні 
ЕГ КГ 

Теоретичні 
частоти  1Е! 1К! 

Разо
м 

осіб  % осіб  % 5#Е% 5#К%  
Високий  43 38 22 30,1 26,1 8,6 10,9 20,9 31,8 
Середній   61 54 41 56,2 37,1 16,1 15,4 38,5 53,9 
Низький  9 8 10 13,7 5,5 3,9 2,2 9,5 11,7 

 97,4 
 

Таблиця 3.10 
Статистичний аналіз результатів експериментального дослідження 

сформованості проєктувальної компетентності 3 рангу у майбутніх 
викладачів технічних дисциплін 

Рівні 
ЕГ КГ 

Теоретичні 
частоти  1Е! 1К! Разом 

осіб  % осіб  % 5#Е% 5#К%  
Високий  41 36,3 18 24,6 24,9 6,7 10,4 19,1 29,5 
Середній   63 55,7 43 58,9 33,8 16,9 25,2 40,3 65,5 
Низький  9 8 12 16,4 5,5 4,7 2,2 11,3 13,5 

 108,5 
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За наявної кількості ступенів свободи γ=(3-1)×(2-1)=2 і рівня 

значущості α=0,05 критичне значення  1кр!  становить 5,99. Розраховані в 

таблицях 3.8-3.10 емпіричні значення критерію Пірсона  1! становлять 96,4 

(для проєктувальної компетентності 1 рангу), 97,4 (для проєктувальної 

компетентності 2 рангу), 108,5 (для проєктувальної компетентності 3 рангу), 

що перевищує його критичне значення 5,99. Це підтверджує статистичну 

значущість результатів експериментальної роботи та висновок щодо 

результативності теоретично обґрунтованої та розробленої методики 

формування проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів 

технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу.  

Запропонована методика для навчання майбутніх викладачів технічних 

дисциплін на засадах міждисциплінарного підходу позитивно вплинула на 

формування їх проєктувальної компетентності. Здобувачі освіти виявили 

мотивацію до навчання, докладно засвоїли навчальний матеріал, навчилися 

проєктувати різні види дидактичних проєктів, встановлювати  зв'язок між 

навчальним матеріалом різних дисциплін, вирішувати проєктні завдання.  

Таким чином, проведене дослідження підтвердило правильність 

висунутої гіпотези дослідження – розроблена методика формування 

проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін 

на засадах міждисциплінарного підходу забезпечує підвищення ефективності 

та якості підготовки майбутніх інженерів-педагогів. 

 

Висновки до розділу 3 

 
1. Розроблено систему критеріїв та показників для оцінювання 

ефективності методики формування проєктувальної компетентності у 

майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного, 

яка дозволяє визначити мотивацію до навчання, якість засвоєння навчального 

матеріалу, сформованість вмінь з розробки частин дидактичних проєктів, 

дидактичних проєктів, дидактичних проєктів різних організаційних форм 
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навчання, структур діяльності викладачів технічних дисциплін з перелічених 

видів робіт, сформованість вмінь щодо перевірки виконаних видів діяльності.    

2. Результати констатувального експерименту показали недостатню 

ефективність традиційної методики формування проєктувальної 

компетентності у здобувачів освіти, зміст навчальної дисципліни та завдання, 

які виконуються здобувачами освіти не дозволяють сформувати у них вміння 

виконувати всі види проєктувальної діяльності.  

3. Результати формувального експерименту підтвердили висунуту 

гіпотезу про ефективність методики формування проєктувальної 

компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах 

міждисциплінарного підходу. Приріст значень показників відбувся при 

формуванні всіх рангів проєктувальної компетентності в експериментальній 

групі.   

4. Оброблення експериментальних даних за допомогою критерію 

Пірсона підтвердило статистичну значущість результатів експериментальної 

роботи. Це свідчить про істотно вищу ефективність і результативність 

розробленої методики формування проєктувальної компетентності у 

майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного 

підходу. 

5. Аналіз результатів експериментального дослідження показав, що 

розроблена методики формування проєктувальної компетентності у 

майбутніх викладачів технічних дисциплін на засадах міждисциплінарного 

підходу є достатньо ефективною та  забезпечує підвищення ефективності та 

якості підготовки майбутніх інженерів-педагогів. 

6. Отримані експериментальні результати дають підстави вважати, що 

обрана методологія дослідження є коректною, а висунуті гіпотези та 

розроблені теоретичні положення одержали експериментальне під-

твердження. 

Основні результати розділу опубліковані в працях [6].  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Проаналізовано стан дослідження проблеми формування 

проєктувальної компетентності у здобувачів педагогічної освіти та 

застосування для цього міждисциплінарного підходу в сучасній педагогічній 

науці, що дало змогу виявити, що формування проєктувальної 

компетентності у викладачів технічних дисциплін на засадах 

міждисциплінарного підходу повинно відбуватися на основі відповідної 

моделі, яка, в свою чергу, повинна складатися з певних компонентів або 

блоків, кожен з яких має певне змістовне наповнення. Виокремлено та 

обґрунтовано поняття «проєктувальна компетентність викладачів технічних 

дисциплін», що представляє собою інтегрований результат його освітньої 

підготовки, відображає сформованість відповідних знань, умінь та 

професійно-важливих якостей та забезпечує його здатність до проєктування 

освітнього процесу шляхом розробки відповідних дидактичних проєктів.  

2. Обґрунтовано та розроблено модель методики формування 

проєктувальної компетентності майбутніх викладачів технічних дисциплін  

на засадах міждисциплінарного підходу, що складається з цільового (при 

проєктуванні якого враховано сучасний стан організації професійної освіти в 

Україні та необхідність його постійної адаптації під мінливі умови 

сьогодення), методологічного (при проєктуванні якого враховано 

обов’язковий компетентнісний та додатковий міждисциплінарний підходи, 

які забезпечують системне формування проєктувальної компетентності), 

змістовного (при проєктуванні якого враховано міждисциплінарні зв’язки 

між технічними дисциплінами інженерної складової, методикою 

професійного навчання та професійною педагогікою), організаційно-

діяльнісного (який дозволяє системно реалізувати організаційну підсистему 

проєктувальної діяльності викладача технічних дисциплін) та діагностичного 

компонентів (який дозволяє визначити рівень сформованості проєктувальної 

компетентності  майбутніх викладачів технічних дисциплін). 
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3. Обґрунтовано та розроблено методику формування 

проєктувальної компетентності у майбутніх викладачів технічних дисциплін, 

яка побудована на засадах міждисциплінарного підходу та  відмінною рисою 

якої є формування системи проєктувальної діяльності викладача технічних 

дисциплін. 

4. Експериментально перевірено розроблену методику формування 

проєктувальної компетентності майбутніх викладачів технічних дисциплін на 

засадах міждисциплінарного підходу, що підтвердило висунуту гіпотезу 

стосовно підвищення ефективності та якості підготовки майбутніх інженерів-

педагогів завдяки її застосуванню.  
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Додаток Б 
Таблиця Б.1 

Зміст навчальної дисципліни «Методика професійного навчання» 

(діючий) 

Вид і номер занять Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 
годин 

1 2 3 
Модуль 1. Методика професійного навчання: дидактичне проєктування 

Змістовий модуль 1. Дидактичне проєктування: особливості, 
характеристика, вимоги 

Лекція 1, 2 Стан системи професійної (професійно-
технічної) освіти та вимоги до її педагогічного 
персоналу 

4 

Практичне заняття 
1,2,3 

Роль дидактичного проєктування в роботі 
інженера-педагога. 

6 

Лекція 3 Системний підхід та структура курсу методики 
професійного навчання. 

2 

Практичне заняття 
4 

Рівні та структура дидактичного проєктування 
інженера-педагога. 

2 

Практичне заняття 
5,6,7 

Аналіз професійної діяльності фахівця. 6 

Практичне заняття 
8,9,10,11 

Побудова функціональної структури діяльності 
майбутнього фахівця в ході дидактичного 
проєктування. 

8 

Практичне заняття 
12,13,14 

Методика проєктування програми професійної 
теоретичної і практичної підготовки майбутніх 
фахівців. 

6 

Змістовий модуль 2. Аналіз, прогнозування та конструювання в 
дидактичному проєктуванні 

Лекція 4,5,6,7,8,9 Цілепокладання у навчанні 12 
Практичне заняття 

15,16 
Методика прогнозування мети в навчанні на 
рівні спеціальності й окремої технічної 
дисципліни. 

4 
 

Практичне заняття 
17,18, 19,20 

Методика прогнозування мети в навчанні на 
рівні навчальної теми й окремої технічної 
дисципліни. 

8 

Лекція 10,11 Методика діагностики та корегування стану 
навчального процесу 

4 

Практичне заняття 
21,22,23 

Методика аналізу базових характеристик 
особистості 

6 

Лекція 12,13 Основи формування навчального матеріалу. 4 
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Продовж. табл.Б.1 
1 2 3 

Практичне заняття 
24,25 

Аналіз навчальної літератури 4 

Практичне заняття 
26,27,28,29 

Логічні та семантичні прийоми конструювання 
змісту навчання. 

8 

Практичне заняття 
30,31,32,33 

Конструювання й обґрунтування змісту однієї 
теми професійної підготовки. 

8 

Змістовий модуль 3. Моделювання та планування навчального процесу 
Лекція 14,15 Поняття технологій навчання та особливості 

їхньої розробки 
4 

Лекція 16,17 Мотивація навчальної діяльності 4 
Практичне заняття 

34 
Вибір способів формування мотивації навчання. 2 

Лекція 18,19 Методика проєктування технологій формування 
нових знань 

4 

Практичне заняття 
35 

Вибір способів формування орієнтовної основи 
діяльності 

2 

Практичне заняття 
36,37 

Активізація діяльності учнів (студентів) при 
викладанні нового матеріалу 

4 

Лекція 20,21 Методика проєктування технологій формування 
виконавчих дій 

4 

Практичне заняття 
38,39 

Способи формування виконавчих дій у 
майбутніх фахівців 

4 

Лекція 22,23 Методика проєктування технологій контролю 
професійних дій 

4 

Практичне заняття 
40,41 

Вибір способів здійснення контролю 
професійної підготовки 

4 

Лекція 24 Методика планування навчального процесу у 
закладах професійної (професійно-технічної) 
освіти 

2 

Практичне заняття 
42,43 

Обґрунтування та розробка поурочно-
тематичного плану та навчання з використанням 
традиційного навчання з обраної теми в процесі 
підготовки конкретного фахівця. 

4 

Всього за модулем 1 (лекцій – 48 год., ПЗ – 86 год.) 
Модуль 2. Методика професійного навчання: технології навчання 

Змістовий модуль 4. Розробка і реалізація новітніх технологій навчання 
в закладах професійної (професійно-технічної)  освіти 

Лекція 1 Організація навчання на уроках теоретичної та 
практичної підготовки в системі професійної 
(професійно-технічної)  освіти. 

2 
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Продовж. табл.Б.1 
1 2 3 

Практичне заняття 
1 

Актуальність застосування інноваційних 
технологій у процесі навчання з обраної теми в 
процесі підготовки конкретного фахівця 

2 

Лекція 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

 Розробка й реалізація інтерактивних технологій 
навчання в закладах професійної (професійно-
технічної)  освіти. 

20 

Практичне заняття 
2 

Вибір форм інтерактивного навчання 2 

Практичне заняття 
3,4 

Обґрунтування та розробка проблемної лекції з 
обраної теми в процесі підготовки конкретного 
фахівця. 

4 

Практичне заняття 
5,6 

Обґрунтування та розробка дискусії/семінар з 
обраної теми в процесі підготовки конкретного 
фахівця 

4 

Практичне заняття 
7,8 

Обґрунтування та розробка навчального 
тренінгу з обраної теми в процесі підготовки 
конкретного фахівця 

4 

Практичне заняття 
9 

Обґрунтування та розробка майстер-класу з 
обраної теми в процесі підготовки конкретного 
фахівця 

2 

Практичне заняття 
10 

Обґрунтування та розробка мозкового штурму з 
обраної теми в процесі підготовки конкретного 
фахівця 

2 

Практичне заняття 
11,12 

Обґрунтування і розробка прийомів колективно-
групового навчання з обраної теми в процесі 
підготовки конкретного фахівця 

4 

Практичне заняття 
13,14 

Обґрунтування і розробка прийомів 
кооперативного навчання з обраної теми в 
процесі підготовки конкретного фахівця 

 

Лекція 12,13,14,15 Розробка й реалізація імітаційних технологій 
навчання в закладах професійної (професійно-
технічної)  освіти 

8 

Лекція 16 Розробка й реалізація проєктних технологій 
навчання в закладах професійної (професійно-
технічної)  освіти 

2 

Практичне заняття 
15,16,17 

Обґрунтування і розробка імітаційних (ігрових) 
та проєктних технологій навчання з обраної теми 
в процесі підготовки конкретного фахівця 

6 

Змістовий модуль 5. Розробка і реалізація дистанційного, змішаного та 
дуального навчання в закладах професійної (професійно-технічної)  

освіти 
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Продовж. табл.Б.1 
1 2 3 

Лекція 17,18 Розробка й реалізація інформаційно-
комунікаційних технологій навчання в закладах 
професійної (професійно-технічної)  освіти 

4 

Практичне заняття 
18,19,20 

Обґрунтування та розробка проєкту 
дистанційного / змішаного навчання з обраної 
теми в процесі підготовки 

6 

Лекція 19,20 Розробка й реалізація технологій дистанційного 
навчання в закладах професійної (професійно-
технічної)  освіти 

4 

Лекція 21,22 Змішане навчання у закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти 

4 

Лекція 23 Дуальне навчання у закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти 

2 

Практичне заняття 
21,22 

Обґрунтування та розробка поурочно-
тематичного плану та навчання з використанням 
інноваційних навчання з обраної теми в процесі 
підготовки конкретного фахівця. 

4 

Всього за модулем 2 (лекцій – 46 год., ПЗ – 44 год.) 
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Таблиця Б.2 
Відкоригований зміст навчальної дисципліни «Методика 

професійного навчання» 

Вид і номер 
занять 

Тема заняття або завдання  К-ть 
годин 

1 2 3 
Модуль 1. Методика професійного навчання: дидактичне проєктування 

Змістовий модуль 1. Дидактичне проєктування: особливості, 
характеристика, вимоги 

Лекція 1,2 Стан системи професійної (професійно-технічної) 
освіти та вимоги до її педагогічного персоналу 

4 

Практичне 
заняття 1 

Роль дидактичного проєктування в роботі інженера-
педагога. 

2 

Лекція 3 Системний підхід та структура курсу методики 
професійного навчання. 

2 

Лекція 4,5,6 Види дидактичних проєктів в системі професійної 
освіти  

6 

Практичне 
заняття 2 

Рівні та структура дидактичного проєктування 
інженера-педагога. 

2 

Практичне 
заняття 3,4 

Аналіз професійної діяльності фахівця. 4 

Практичне 
заняття 5,6 

Побудова функціональної структури діяльності 
майбутнього фахівця в ході дидактичного 
проєктування. 

4 

Практичне 
заняття 7,8 

Методика проєктування програми професійної 
теоретичної і практичної підготовки майбутніх 
фахівців. 

4 

Змістовий модуль 2. Аналіз, прогнозування та конструювання в 
дидактичному проєктуванні 

Лекція 7,8,9 Цілепокладання у навчанні 6 
Практичне 
заняття 9,10 

Методика прогнозування мети в навчанні на рівні 
спеціальності й окремої технічної дисципліни. 

4 
 

Практичне 
заняття 11 

Методика прогнозування мети в навчанні на рівні 
навчальної теми окремої технічної дисципліни. 

2 

Лекція 10,11 Методика діагностики та корегування стану 
навчального процесу 

4 

Практичне 
заняття 12,13 

Методика аналізу базових характеристик 
особистості 

4 

Практичне 
заняття 14,15 

Методика аналізу стану навчального процесу 4 

Лекція 12,13 Основи формування навчального матеріалу. 4 
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Продовж. табл.Б.2 
1 2 3 

Практичне 
заняття 16,17 

Аналіз навчальної літератури 4 

Практичне 
заняття 18,19 

Логічні та семантичні прийоми конструювання 
змісту навчання. 

4 

Практичне 
заняття 20,21 

Конструювання й обґрунтування змісту однієї теми 
професійної підготовки. 

4 

Змістовий модуль 3. Моделювання та планування навчального процесу 
Лекція 14,15 Поняття технологій навчання та особливості їхньої 

розробки 
4 

Лекція 16,17 Мотивація навчальної діяльності 4 
Практичне 
заняття 22 

Вибір способів формування мотивації навчання. 2 

Лекція 18,19 Методика проєктування технологій формування 
нових знань 

4 

Практичне 
заняття 23 

Вибір способів формування орієнтовної основи 
діяльності 

2 

Практичне 
заняття 24,25 

Активізація діяльності учнів (студентів) при 
викладанні нового матеріалу 

4 

Лекція 20,21 Методика проєктування технологій формування 
виконавчих дій 

4 

Практичне 
заняття 26,27 

Способи формування виконавчих дій у майбутніх 
фахівців 

4 

Лекція 22,23 Методика проєктування технологій контролю 
професійних дій 

4 

Практичне 
заняття 28,29 

Вибір способів здійснення контролю професійної 
підготовки 

4 

Лекція 24 Методика планування навчального процесу у 
закладах професійної (професійно-технічної) освіти 

2 

Практичне 
заняття 30,31 

Обґрунтування та розробка поурочно-тематичного 
плану з технічної дисципліни в процесі підготовки 
конкретного фахівця. 

4 

Практичне 
заняття 32,33 

Створення дидактичного проекту з технічної 
дисципліни (за умови навчання за стандартами 
«першого» покоління) 

4 

Практичне 
заняття 34,35 

Створення дидактичного проекту з технічної 
дисципліни (за умови навчання за стандартами 
«другого» покоління на компетентнісному підході) 

4 

Практичне 
заняття 36,37 

Створення дидактичного проекту з навчального 
модуля (за умови навчання за стандартами 
«другого» покоління на компетентнісному підході) 

4 
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Продовж. табл.Б.2 
1 2 3 

Практичне 
заняття 38,39 

Створення інтегрованого тематичного  проекту (за 
умови навчання за стандартами «першого» 
покоління) 

4 

Практичне 
заняття 40,41 

Створення інтегрованого тематичного проекту (за 
умови навчання за стандартами «другого» 
покоління на компетентнісному підході) 

4 

Практичне 
заняття 42,43 

Створення дидактичного  проекту з теми або з 
уроку (за умови навчання за стандартами 
«першого» та «другого» покоління) 

4 

Всього за модулем 1 (лекцій – 48 год., ПЗ – 86 год.) 
Модуль 2. Методика професійного навчання: технології навчання 

Змістовий модуль 4. Розробка і реалізація новітніх технологій навчання 
в закладах професійної (професійно-технічної)  освіти 

Лекція 1. Організація навчання на уроках теоретичної та 
практичної підготовки в системі професійної 
(професійно-технічної)  освіти. 

2 

Практичне 
заняття 1 

Актуальність застосування інноваційних технологій 
у процесі навчання з обраної теми в процесі 
підготовки конкретного фахівця 

2 

Лекція 
2,3,4,5,6,7 

Розробка й реалізація інтерактивних технологій 
навчання в закладах професійної (професійно-
технічної)  освіти. 

12 

Практичне 
заняття 2 

Вибір форм інтерактивного навчання 2 

Практичне 
заняття 3,4 

Створення дидактичного  проекту уроку з теми 
технічної дисципліни з використанням проблемних 
технологій навчання в процесі підготовки 
конкретного фахівця та проєктування структури цієї 
діяльності викладача технічних дисциплін 

4 

Практичне 
заняття 5,6 

Створення дидактичного  проекту семінару з теми 
технічної дисципліни  в процесі підготовки 
конкретного фахівця та проєктування структури цієї 
діяльності викладача технічних дисциплін 

4 

Практичне 
заняття 7,8 

Створення дидактичного  проекту уроку з теми 
технічної дисципліни з використанням дискусії  в 
процесі підготовки конкретного фахівця та 
проєктування структури цієї діяльності викладача 
технічних дисциплін 

4 
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Продовж. табл.Б.2 
1 2 3 

Практичне 
заняття 9,10 

Створення дидактичного  проекту навчального 
тренінгу з обраної теми професійного спрямування 
в процесі підготовки конкретного фахівця та 
проєктування структури цієї діяльності викладача 
технічних дисциплін 

4 

Практичне 
заняття 11,12 

Створення дидактичного  проекту майстер-класу з 
обраної теми професійного спрямування в процесі 
підготовки конкретного фахівця та проєктування 
структури цієї діяльності викладача технічних 
дисциплін 

4 

Практичне 
заняття 13,14 

Створення дидактичного  проекту уроку з теми 
технічної дисципліни з використанням мозкового 
штурму в процесі підготовки конкретного фахівця 
та проєктування структури цієї діяльності 
викладача технічних дисциплін 

4 

Практичне 
заняття 15,16 

Створення дидактичного  проекту уроку з теми 
технічної дисципліни з використанням прийомів 
колективно-групового навчання в процесі 
підготовки конкретного фахівця та проєктування 
структури цієї діяльності викладача технічних 
дисциплін 

4 

Практичне 
заняття 17,18 

Створення дидактичного  проекту уроку з теми 
технічної дисципліни з використанням прийомів 
кооперованого навчання в процесі підготовки 
конкретного фахівця та проєктування структури цієї 
діяльності викладача технічних дисциплін 

4 

Лекція 8,9 Розробка й реалізація імітаційних технологій 
навчання в закладах професійної (професійно-
технічної)  освіти 

4 

Лекція 10,11 Розробка й реалізація проєктних технологій 
навчання в закладах професійної (професійно-
технічної)  освіти 

4 

Практичне 
заняття 19,20 

Створення дидактичного  проекту уроку з теми 
технічної дисципліни з використанням імітаційних 
(ігрових)  технологій навчання в процесі підготовки 
конкретного фахівця та проєктування структури цієї 
діяльності викладача технічних дисциплін 

4 

Практичне 
заняття 21,22 

Створення дидактичного  проекту уроку з теми 
технічної дисципліни з використанням проєктних 
технологій навчання в процесі підготовки 
конкретного фахівця та проєктування структури цієї 
діяльності викладача технічних дисциплін 

4 
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Продовж. табл.Б.2 
1 2 3 

Змістовий модуль 5. Розробка і реалізація дистанційного, змішаного та 
дуального навчання в закладах професійної (професійно-технічної)  

освіти 
Лекція 12,13 Розробка й реалізація інформаційно-комунікаційних 

технологій навчання в закладах професійної 
(професійно-технічної)  освіти 

4 

Практичне 
заняття 23,24 

Створення дидактичного  проекту уроку з теми 
технічної дисципліни з використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій в процесі 
підготовки конкретного фахівця та проєктування 
структури цієї діяльності викладача технічних 
дисциплін 

4 

Практичне 
заняття 25,26 

Створення дидактичного  проекту уроку з теми 
технічної дисципліни (за умови дистанційного 
навчання) в процесі підготовки конкретного 
фахівця та проєктування структури цієї діяльності 
викладача технічних дисциплін 

4 

Лекція 14,15 Розробка й реалізація технологій дистанційного 
навчання в закладах професійної (професійно-
технічної)  освіти 

4 

Лекція 16 Змішане навчання у закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти 

2 

Практичне 
заняття 27,28 

Створення дидактичного  проекту уроку з теми 
технічної дисципліни (за умови змішаного 
навчання) в процесі підготовки конкретного 
фахівця та проєктування структури цієї діяльності 
викладача технічних дисциплін 

4 

Лекція 17 Дуальне навчання у закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти 

2 

Всього за модулем 2 (лекцій – 34 год., ПЗ – 56 год.) 
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Таблиця Б.3 
Програма навчальної дисципліни «Професійна педагогіка» 

Види занять Години  
1 2 

Лекція 1. Зміст професійної освіти: поняття, структура, вимоги 2 
Лекція 2. Документи, що визначають зміст освіти 2 
Практичне заняття № 1. Зміст професійної освіти та документи, 
що відбивають зміст освіти 

2 

Практичне заняття №2. Аналіз державного стандарту професійно-
технічної освіти  

2 

Завдання для ДО 1. Зміст професійної освіти у зарубіжних країнах 0 
Лекція 3. Здобувач освіти, як об’єкт освітнього процесу  4 
Практичне заняття №3. Методи педагогічного вивчення 
особистості 

2 

Практичне заняття №4. Вивчення міжособистісних стосунків в 
групі (соціометричний метод дослідження) 

2 

Завдання для ДО 2. Педагогічне спостереження 0 
Лекція 4. Сучасний стан та перспективи розвитку професійної 
освіти  

2 

Лекція 5. Характеристика особистості майстра виробничого 
навчання та його професійно-педагогічної діяльності 

2 

Лекція 6. Педагогічний вплив особистості майстра виробничого 
навчання на формування особистості учня 

2 

Практичне заняття №5. Порівняння вимог до посад педагогічних 
працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти та 
видів їх діяльності 

2 

Завдання для ДО 3. Освітні он-лайн ресурси для навчання та 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 
професійно-технічної освіти   

0 

Лекція 7. Виховна робота в закладі професійної  (професійно-
технічної) освіти 

4 

Практичне заняття №6. Психолого-педагогічна характеристика 
учня 

2 

Лекція 8. Планування виховної роботи в закладі професійної  
(професійно-технічної) освіти 

2 

Практичне заняття №7. Розробка виховних заходів  2 
Лекція 9. Принципи професійного навчання 2 
Лекція 10. Виробничий процес, системи виробничого навчання 2 
Лекція 11. Планування виробничого навчання  2 
Практичне заняття №8. Аналіз систем виробничого навчання 2 
Лекція 12. Методи професійного навчання  4 
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Продовж. табл.Б.3 
1 2 

Практичне заняття №9 Застосування методів навчання  4 
Завдання для ДО 4. Застосування проблемно-пошукових методів 
навчання  

0 

Лекція 13. Засоби професійного навчання  4 
Практичне заняття №10.  Розробка засобів навчання  4 
Практичне заняття №11. Розробка навчально-технологічної  
документації  

2 

Лекція 14. Форми професійного навчання 4 
Практичне заняття №12. Порівняльний аналіз форм навчання  2 
Завдання для ДО 5. Організація дистанційного навчання в системі 
професійної освіти  

0 

Лекція 15. Діагностика і контроль професійного навчання  2 
Практичне заняття №13.  Розробка засобів контролю  2 
Лекція 16. Типи та структура уроків виробничого навчання  2 
Практичне заняття №14. Розробка плану уроку виробничого 
навчання  

4 

Лекція 17. Типи та структура уроків теоретичного навчання 4 
Практичне заняття №15. Розробка плану уроку теоретичного 
навчання  

4 

Лекція 18. Нетрадиційні форми навчання в освітньому процесі 4 
Практичне заняття №16 Застосування нетрадиційних форм 
навчання в освітньому процесі  

2 
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Таблиця Б.4 

Зміст проєктних завдань різного рівня складності до кожного 

практичного заняття оновленого змісту дисципліни «Методика 

професійного навчання»  

Вид і 
номер 
занять 

Тема заняття  Проєктні завдання  

1 2 3 
Модуль 1. Методика професійного навчання: дидактичне проєктування 

Практичне 
заняття 1 

Роль дидактичного 
проєктування в роботі 
інженера-педагога 

РС1. На основі аналізу професійного 
стандарту «Педагог професійного 
навчання» визначити професійні 
компетентності взагалі, які 
притаманні даній категорії 
педагогічних працівників та такі, які 
забезпечують виконання 
проєктувальної діяльності.    

Практичне 
заняття 2 

Рівні та структура 
дидактичного 
проєктування інженера-
педагога 

РС1. На основі аналізу професійного 
стандарту «Педагог професійного 
навчання» визначити види 
проєктувальної діяльності,   які 
притаманні даній категорії 
педагогічних працівників. 

Практичне 
заняття 3,4 

Аналіз професійної 
діяльності фахівця 

РС1. На основі аналізу освітньо-
кваліфікаційної характеристики 
конкретного фахівця, що міститься в 
Державному стандарті професійно-
технічної освіти з конкретної 
професії, здійснити аналіз його 
професійної діяльності. На основі 
отриманих результатів розробити 
функціональну структуру діяльності 
фахівця. 

Практичне 
заняття 5,6 

Побудова 
функціональної 
структури діяльності 
майбутнього фахівця в 
ході дидактичного 
проєктування 

РС1. На основі здійсненого аналізу 
професійної діяльності конкретного 
фахівця розробити функціональну 
структуру його діяльності. 
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Продовж. табл.Б.4 
1 2 3 

Практичне 
заняття 7,8 

Методика проєктування 
програми професійної 
теоретичної і практичної 
підготовки майбутніх 
фахівців 

РС1. На основі аналізу змісту 
Державного стандарту професійно-
технічної освіти з конкретної 
професії, освітньо-кваліфікаційних 
вимог до конкретного фахівця 
(загальнопрофесійні та професійні 
компетентності), визначити перелік 
дисциплін, що становлять зміст 
освіти фахівця. На прикладі однієї 
дисципліни (професійно-теоретич-
ної або професійно-практичної 
підготовки) спроектувати її 
програму, визначивши при цьому 
перелік тем навчальної дисципліни, 
їх орієнтовний зміст та форми 
організації діяльності тих, хто 
навчається. 

Практичне 
заняття 

9,10 

Методика прогнозування 
мети в навчанні на рівні 
спеціальності й окремої 
технічної дисципліни 

РС1. Спроектувати тактичну ціль 
вивчення конкретної технічної 
дисципліни з урахуванням елемен-
тів структури особистості. Сформу-
льована тактична ціль повинна 
відображати: професійну спрямова-
ність, професійну компетентність, 
комунікативну готовність, економіч-
ну обізнаність і правову компетент-
ність, професійну пам'ять, тип  
мислення, здатність творчого під-
ходу в рішенні технічних задач (при 
необхідності), здатність до само-
регуляції і самоаналізу. 

Практичне 
заняття 11 

Методика прогнозування 
мети в навчанні на рівні 
навчальної теми окремої 
технічної дисципліни 

РС1. Спроектувати оперативні цілі 
вивчення конкретних тем технічних 
дисциплін (2-3 теми). 
Конкретизувати оперативні цілі у 
вигляді дидактичної (навчальної), 
виховної та розвивальної цілей 
навчання. Формулювання 
дидактичної мети здійснити  як у 
загальному виді, так і з 
конкретизацією її за рівнями 
засвоєння навчального матеріалу. 
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Продовж. табл.Б.4 
1 2 3 

Практичне 
заняття 
12,13 

Методика аналізу 
базових характеристик 
особистості 

РС1. За допомогою відповідних 
методик провести аналіз базових 
характеристик особистості (в якості 
особистостей, які досліджуються 
використати студентів групи в якій 
ви навчаєтесь). За результатами 
аналізу зробити висновок стосовно 
загальної характеристики групи та 
надати можливі рекомендації щодо 
роботи з таким контингентом 
здобувачів освіти.  

Практичне 
заняття 
14,15 

Методика аналізу стану 
навчального процесу 

РС1. На основі аналізу змісту 
конкретної теми навчальної 
дисципліни встановити її зв’язки з 
іншими темами цієї навчальної 
дисципліни та іншими навчальними 
дисциплінами, визначити таким 
чином базові знання та вміння, які 
слід актуалізувати при вивченні 
нового матеріалу, розробити методи 
та засоби актуалізації базових знань.  

Практичне 
заняття 
16,17 

Аналіз навчальної 
літератури 

РС1. Провести аналіз навчальної 
літератури та інших інформаційних 
джерел для добору та 
структурування необхідної для 
навчання інформації (основної та 
допоміжної), що буде складати зміст 
навчальної дисципліни (або 
конкретної теми). Створити перелік 
навчальної літератури, яку слід 
використовувати в навчальному 
процесі для виконання різних видів 
діяльності.  

Практичне 
заняття 
18,19 

Логічні та семантичні 
прийоми конструювання 
змісту навчання. 

РС1. На основі аналізу змісту 
конкретної теми побудувати логіко-
семантичну (структурно-логічну) 
схему вивчення навчального 
матеріалу, на її підставі розробити 
план вивчення теми певного рівня 
складності. 
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Продовж. табл.Б.4 
1 2 3 

Практичне 
заняття 
20,21 

Конструювання й 
обґрунтування змісту 
однієї теми професійної 
підготовки. 

РС1. На основі розробленої в 
практичній роботі №18,19 логіко-
семантичної (структурно-логічної) 
схеми вивчення навчального 
матеріалу та плану вивчення теми 
розробити та обґрунтувати її зміст.   

Практичне 
заняття 22 

Вибір способів 
формування мотивації 
навчання. 

РС1. На основі аналізу змісту 
конкретної теми навчальної 
дисципліни спроектувати 
мотиваційні технології навчання для 
кожного етапу навчального процесу, 
визначити методи та прийоми 
здійснення мотивації, 
сформулювати текст мотивації. 

Практичне 
заняття 23 

Вибір способів 
формування орієнтовної 
основи діяльності 

РС1. На основі розробленого в 
практичній роботі №18,19 плану 
вивчення конкретної теми 
спроектувати технології 
формування орієнтовної основи 
діяльності, обравши найбільш 
доцільні для цього методи, форми та 
засоби навчання. Розробити 
запропоновані вами засоби навчання 
для формування орієнтовної основи 
діяльності. 

Практичне 
заняття 
24,25 

Активізація діяльності 
учнів (студентів) при 
викладанні нового 
матеріалу 

РС1. На основі визначених в 
практичні роботі №12,13 базових 
характеристик особистості, а також 
з урахуванням розробленого в 
практичній роботі №20,21 змісту 
конкретної теми визначити методи 
та прийоми активізації здобувачів 
освіти при викладанні нового 
матеріалу.   

Практичне 
заняття 
26,27 

Способи формування 
виконавчих дій у 
майбутніх фахівців 

РС1. Спроектувати технології 
формування виконавчих дій, 
обравши найбільш доцільні для 
цього методи, форми та засоби 
навчання за допомогою яких буде 
відбуватися формування матеріаль-
них, мовленнєвих та розумових дій з 
конкретної теми уроку.  
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Продовж. табл.Б.4 
1 2 3 

Практичне 
заняття 
28,29 

Вибір способів 
здійснення контролю 
професійної підготовки 

РС1. Спроектувати технології 
формування контрольних дій, 
визначити методи  та засоби 
контролю для видів контролю (у 
відповідності до етапів навчального 
процесу). Обов’язково розробити 
засоби контролю у вигляді змісту 
тих завдань, які необхідно виконати 
учням. 

Практичне 
заняття 
30,31 

Обґрунтування та 
розробка поурочно-
тематичного плану з 
технічної дисципліни в 
процесі підготовки 
конкретного фахівця. 

РС1. На основі аналізу змісту 
тематичного плану дисципліни 
професійно-теоретичної або 
професійно-практичної підготовки 
розробити поурочно-тематичний 
план навчальної дисципліни. 

Практичне 
заняття 
32,33 

Створення дидактичного 
проекту з технічної 
дисципліни (за умови 
навчання за стандартами 
«першого» покоління) 

РС2. Розробити дидактичний проект 
уроку з технічної дисципліни (з 
переліку запропонованих 
викладачем або обраних 
самостійно), за наданою структурою 
(алгоритмом) діяльності (за умови 
навчання за стандартами «першого» 
покоління). Для виконання цієї 
роботи можна скористатися 
результатами всіх попередніх 
практичних робіт.  

Практичне 
заняття 
34,35 

Створення дидактичного 
проекту з технічної 
дисципліни (за умови 
навчання за стандартами 
«другого» покоління на 
компетентнісному 
підході) 

РС2. Розробити дидактичний проект 
уроку з технічної дисципліни (з 
переліку запропонованих 
викладачем або обраних 
самостійно), за наданою структурою 
(алгоритмом) діяльності (за умови 
навчання за стандартами «другого» 
покоління). Для виконання цієї 
роботи можна скористатися 
результатами всіх попередніх 
практичних робіт.  
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Продовж. табл.Б.4 
1 2 3 

Практичне 
заняття 
36,37 

Створення дидактичного 
проекту з навчального 
модуля (за умови 
навчання за стандартами 
«другого» покоління на 
компетентнісному 
підході) 

РС2. Розробити дидактичний проект 
уроку з навчального модуля (з 
переліку запропонованих 
викладачем або обраних 
самостійно), за наданою структурою 
(алгоритмом) діяльності (за умови 
навчання за стандартами «другого» 
покоління). Для виконання цієї 
роботи можна скористатися 
результатами всіх попередніх 
практичних робіт. 

Практичне 
заняття 
38,39 

Створення інтегрованого 
тематичного  проекту (за 
умови навчання за 
стандартами «першого» 
покоління) 

РС2.Розробити дидактичний 
інтегрований тематичний проєкт (з 
переліку запропонованих 
викладачем або обраних 
самостійно), за наданою структурою 
(алгоритмом) діяльності (за умови 
навчання за стандартами «першого» 
покоління). Для виконання цієї 
роботи можна скористатися 
результатами всіх попередніх 
практичних робіт. 

Практичне 
заняття 
40,41 

Створення інтегрованого 
тематичного проекту (за 
умови навчання за 
стандартами «другого» 
покоління на 
компетентнісному 
підході) 

РС2.Розробити дидактичний 
інтегрований тематичний проєкт (з 
переліку запропонованих 
викладачем або обраних 
самостійно), за наданою структурою 
(алгоритмом) діяльності (за умови 
навчання за стандартами «другого» 
покоління). Для виконання цієї 
роботи можна скористатися 
результатами всіх попередніх 
практичних робіт. 
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Продовж. табл.Б.4 
1 2 3 

Практичне 
заняття 
42,43 

Створення дидактичного  
проекту з теми або з 
уроку (за умови навчання 
за стандартами 
«першого» та «другого» 
покоління) 

РС2. Розробити дидактичний проект 
уроку з конкретної теми (з переліку 
запропонованих викладачем або 
обраних самостійно), за наданою 
структурою (алгоритмом) 
діяльності. Визначити тип уроку та 
його структурні елементи, 
сформулювати дії викладача та 
учнів на кожному зі структурних 
елементів уроку.  Дидактичний 
проект уроку повинен бути 
доповнений розробленими 
дидактичними засобами навчання. 
Для виконання цієї роботи можна 
скористатися результатами всіх 
попередніх практичних робіт.  

Модуль 2. Методика професійного навчання: технології навчання 
Практичне 
заняття 1 

Актуальність 
застосування 
інноваційних технологій 
у процесі навчання з 
обраної теми в процесі 
підготовки конкретного 
фахівця 

РС2. З метою визначення 
актуальності застосування 
інноваційних технологій навчання в 
освітньому процесі, формування 
вмінь самостійної та пошукової 
діяльності, за допомогою 
різноманітних джерел інформації 
визначити переваги та недоліки 
традиційних та інноваційних 
технологій навчання. 

Практичне 
заняття 2 

Вибір форм 
інтерактивного навчання 

РС2. З метою формування вмінь 
щодо вибору форм інтерактивного 
навчання, до конкретної теми 
(обирається самостійно або 
надається викладачем) навчальної 
дисципліни професійного 
спрямування обрати найбільш 
ефективні форми інтерактивного 
навчання. Відповідь обґрунтувати. 
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Продовж. табл.Б.4 
1 2 3 

Практичне 
заняття 3,4 

Створення дидактичного  
проекту уроку з теми 
технічної дисципліни з 
використанням 
проблемних технологій 
навчання в процесі 
підготовки конкретного 
фахівця 

РС3. Розробити дидактичний проект 
уроку з теми технічної дисципліни 
(обирається самостійно) з 
використанням проблемних 
технологій навчання в процесі 
підготовки конкретного фахівця та 
алгоритм (структуру) цієї діяльності 
викладача технічних дисциплін.   

Практичне 
заняття 5,6 

Створення дидактичного  
проекту семінару з теми 
технічної дисципліни  в 
процесі підготовки 
конкретного фахівця 

РС3. Розробити дидактичний проект 
семінару з теми технічної 
дисципліни (обирається самостійно) 
в процесі підготовки конкретного 
фахівця та алгоритм (структуру) цієї 
діяльності викладача технічних 
дисциплін.   

Практичне 
заняття 7,8 

Створення дидактичного  
проекту уроку з теми 
технічної дисципліни з 
використанням дискусії  
в процесі підготовки 
конкретного фахівця 

РС3. Розробити дидактичний проект 
уроку з теми технічної дисципліни 
(обирається самостійно) з 
використанням дискусії в процесі 
підготовки конкретного фахівця та 
алгоритм (структуру) цієї діяльності 
викладача технічних дисциплін.   

Практичне 
заняття 

9,10 

Створення дидактичного  
проекту навчального 
тренінгу з обраної теми 
професійного 
спрямування в процесі 
підготовки конкретного 
фахівця  

РС3. Розробити дидактичний проект 
навчального тренінгу  з теми 
технічної дисципліни (обирається 
самостійно) в процесі підготовки 
конкретного фахівця та алгоритм 
(структуру) цієї діяльності 
викладача технічних дисциплін.   

Практичне 
заняття 
11,12 

Створення дидактичного  
проекту майстер-класу з 
обраної теми 
професійного 
спрямування в процесі 
підготовки конкретного 
фахівця  

РС3. Розробити дидактичний проект 
майстер-класу з теми технічної 
дисципліни (обирається самостійно) 
в процесі підготовки конкретного 
фахівця та алгоритм (структуру) цієї 
діяльності викладача технічних 
дисциплін.   
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Продовж. табл.Б.4 
1 2 3 

Прак
тичне 

заняття 
13,14 

Створення 
дидактичного  проекту 
уроку з теми технічної 
дисципліни з 
використанням 
мозкового штурму в 
процесі підготовки 
конкретного фахівця 

РС3. Розробити дидактичний проект 
уроку з теми технічної дисципліни 
(обирається самостійно) з 
використанням мозкового штурму в 
процесі підготовки конкретного 
фахівця та алгоритм (структуру) цієї 
діяльності викладача технічних 
дисциплін.   

Прак
тичне 

заняття 
15,16 

Створення 
дидактичного  проекту 
уроку з теми технічної 
дисципліни з 
використанням прийомів 
колективно-групового 
навчання в процесі 
підготовки конкретного 
фахівця 

РС3. Розробити дидактичний проект 
уроку з теми технічної дисципліни 
(обирається самостійно) з 
використанням прийомів 
колективно-групового навчання в 
процесі підготовки конкретного 
фахівця та алгоритм (структуру) цієї 
діяльності викладача технічних 
дисциплін.   

Прак
тичне 

заняття 
17,18 

Створення 
дидактичного  проекту 
уроку з теми технічної 
дисципліни з 
використанням прийомів 
кооперованого навчання 
в процесі підготовки 
конкретного фахівця 

РС3. Розробити дидактичний проект 
уроку з теми технічної дисципліни 
(обирається самостійно) з 
використанням прийомів 
кооперованого навчання в процесі 
підготовки конкретного фахівця та 
алгоритм (структуру) цієї діяльності 
викладача технічних дисциплін.   

Прак
тичне 

заняття 
19,20 

Створення 
дидактичного  проекту 
уроку з теми технічної 
дисципліни  з 
використанням 
імітаційних (ігрових)  
технологій навчання в 
процесі підготовки 
конкретного фахівця 

РС3. Розробити дидактичний проект 
уроку з теми технічної дисципліни 
(обирається самостійно) з 
використанням імітаційних 
(ігрових)  технологій навчання в 
процесі підготовки конкретного 
фахівця та алгоритм (структуру) цієї 
діяльності викладача технічних 
дисциплін.   
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Продовж. табл.Б.4 
1 2 3 

Практичне 
заняття 
21,22 

Створення дидактичного  
проекту уроку з теми 
технічної дисципліни  з 
використанням 
проєктних технологій 
навчання в процесі 
підготовки конкретного 
фахівця 

РС3. Розробити дидактичний проект 
уроку з теми технічної дисципліни 
(обирається самостійно) з 
використанням проєктних 
технологій навчання в процесі 
підготовки конкретного фахівця та 
алгоритм (структуру) цієї діяльності 
викладача технічних дисциплін.   

Практичне 
заняття 
23,24 

Створення дидактичного  
проекту уроку з теми 
технічної дисципліни з 
використанням 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій в процесі 
підготовки конкретного 
фахівця 

РС3. Розробити дидактичний проект 
уроку з теми технічної дисципліни 
(обирається самостійно) з 
використанням інформаційно-
комунікаційних технологій в 
процесі підготовки конкретного 
фахівця та алгоритм (структуру) цієї 
діяльності викладача технічних 
дисциплін.   

Практичне 
заняття 
25,26 

Створення дидактичного  
проекту уроку з теми 
технічної дисципліни (за 
умови дистанційного 
навчання) в процесі 
підготовки конкретного 
фахівця 

РС3. Розробити дидактичний проект 
уроку з теми технічної дисципліни 
(обирається самостійно) за умови 
дистанційного навчання в процесі 
підготовки конкретного фахівця та 
алгоритм (структуру) цієї діяльності 
викладача технічних дисциплін.   

Практичне 
заняття 
27,28 

Створення дидактичного  
проекту уроку з теми 
технічної дисципліни (за 
умови змішаного 
навчання) в процесі 
підготовки конкретного 
фахівця 

РС3.Розробити дидактичний проект 
уроку з теми технічної дисципліни 
(обирається самостійно) за умови 
змішаного навчання в процесі 
підготовки конкретного фахівця та 
алгоритм (структуру) цієї діяльності 
викладача технічних дисциплін.   
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Додаток В 
Таблиця В.1 

План навчального процесу  
для підготовки кваліфікованих робітників 

з професії  7241 Електрослюсар з обслуговування  автоматики та 
засобів вимірювання електростанцій 3 розряду  

 
№ 
з/п 

Навчальні	предмети	 Кількість 
годин 

Розподіл за курсами, 
півріччями (годин на тиждень) 

Всь
ого 

ЛПЗ 8 2 5 2 1 6 7 1 

1. Загально-професійна 
підготовка 

59 4         

1.1 Інформаційні 
технології 

17 4 1 1 1 1 - -   

1.2 Основи галузевої еконо-
міки і підприємництва 

17  1 1 1 1 - -   

1.3 Основи правових знань 17  1 1 1 1 - -   

1.4
. 

Праила дорожнього 
руху 

8  1 - - - - -   

2. Професійно-
теоретична підготовка 

391 18         

2.1 Охорона праці 30  1 4 2 2 - -   
2.2 Спеціальна 

технологія  
172  7 8 6 6 16 7   

2.3 Основи теплотехніки  20  1 1 2 - - -   

2.4 Основи електротехніки  56  4 2 4 - - -   

2.5 Основи електроніки  28  2 1 2 - - -   

2.6 Основи матеріалозн-ва  15  1 1 1 - - -   

2.7 Електричні 
вимірювання  

34 8 2 2 2 2 - -   

2.8 Читання креслень  36 10 2 2 2 3 - -   

3.  Професійно-
практична підготовка 

651          

3.1 Виробниче навчання в 
майстерні  

234  12 12 12 18 18 -   

3.2 Виробниче навчання на 
виробництві  

144  - - - - - 24   

3.3 Виробнича практика 273  - - - - - - 35 28 

4. Консультації 15          
5. Державна кваліф. 

атестація  
7         7 

6. Загальний обсяг навч. 
часу (без п.4) 

1108 22 36 36 36 34 34 31 35 35 
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Таблиця В.2 
Зведено-тематичний план навчальних дисциплін  

«Спеціальна технологія» та «Виробниче навчання»  
(професія 7241 Електрослюсар з обслуговування  автоматики та 

засобів вимірювання електростанцій 3 розряд) для встановлення 
міждисциплінарних зв’язків  

Н
ом

ер
 

ти
ж

ня
 Спеціальна технологія 

(теми) 

К
іл

ьк
іс

ть
 

го
ди

н 
на

 
ти

ж
де

нь
  Виробниче навчання 

(теми) 

К
іл

ьк
іс

ть
 

го
ди

н 
на

 
ти

ж
де

нь
  

1 2 3 4 5 

1 

Значення технічного 
навчання персоналу (2) 

7 

Охорона праці та 
протипожежні засоби в 
навчальних майстернях, 

на підприємстві (6) 
12 

Електростанції та їх 
технологічний процес (5) 

Екскурсія на 
підприємство (6) 

2 

Електростанції та їх 
технологічний процес (1) 

7 

Слюсарні роботи (12) 

12 
Технологія слюсарних робіт 

(6) 

3 

Технологія слюсарних робіт 
(6) 

7 

Слюсарні роботи (12) 

12 
Технологія 

електромонтажних робіт (1) 

4 
Технологія 

електромонтажних робіт (7) 
7 

Слюсарні роботи (12) 
12 

5 
Електронні системи 

керування підприємством 
(7) 

7 
Слюсарні роботи (12) 

12 

6 
Електронні системи 

керування підприємством 
(7) 

7 
Слюсарні роботи (12) 

12 

7 

Електронні системи 
керування підприємством 

(4) 
7 

Слюсарні роботи (12) 

12 Принципові електричні 
схеми управління 

автоматикою та засобами 
вимірювань (3) 

8 

Принципові електричні 
схеми управління 

автоматикою та засобами 
вимірювань (7) 

7 

Слюсарні роботи (12) 

12 
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Продовж. табл.В.2 
1 2 3 4 5 

9 

Принципові електричні 
схеми управління 

автоматикою та засобами 
вимірювань (8) 

8 

Слюсарно-складальні 
роботи (12) 

12 

10 

Принципові електричні 
схеми управління 

автоматикою та засобами 
вимірювань (8) 

8 

Слюсарно-складальні 
роботи (12) 

12 

11 

Принципові електричні 
схеми управління 

автоматикою та засобами 
вимірювань (6) 

6 

Електромонтажні роботи 
(12) 

12 

12 

Принципові електричні 
схеми управління 

автоматикою та засобами 
вимірювань (6) 

6 

Електромонтажні роботи 
(12) 

12 

13 

Принципові електричні 
схеми управління 

автоматикою та засобами 
вимірювань (2) 

6 

Електромонтажні роботи 
(12) 

12 

Технологічний захист 
обладнання (4) 

14 
Технологічний захист 

обладнання (6) 
6 

Електромонтажні роботи 
(12) 

12 

15 
Технологічний захист 

обладнання (6) 
6 

Електромонтажні роботи 
(12) 

12 

16 
Технологічний захист 

обладнання (6) 
6 

Електромонтажні роботи 
(18) 

18 

17 
Технологічний захист 

обладнання (6) 
6 

Електромонтажні роботи 
(18) 

18 

18 

Технологічний захист 
обладнання (2) 

16 

Електромонтажні роботи 
(18) 

18 
Теплотехнічні вимірювання 

(14) 

19 

Теплотехнічні вимірювання 
(6) 

7 

Обслуговування 
пишучого обладнання 

(24) 
24 Вивчення правил 

держнагляд охорони праці, 
ПТЕ, ПТБ, ППБ та 

інструкцій (1) 
  



304 
 

Продовж. табл.В.2 
1 2 3 4 5 

20 

Вивчення правил 
держнагляд охорони праці, 

ПТЕ, ПТБ, ППБ та 
інструкцій (7) 

7 

Обслуговування 
контрольно-

вимірювальних приладів 
(24) 

24 

21 

Вивчення правил 
держнагляд охорони праці, 

ПТЕ, ПТБ, ППБ та 
інструкцій (4) 

7 

Обслуговування  оптико-
механічних приладів та 

систем (24) 

24 Характерні неполадки та 
пошкодження в схемах 

управління, їх 
попередження та усунення 

(3) 

22 

Характерні неполадки та 
пошкодження в схемах 

управління, їх 
попередження та усунення 

(7) 

7 

Обслуговування  оптико-
механічних приладів та 

систем (12) 
24 

Обслуговування 
механізмів і апаратури 

автоматики (12) 

23 

Характерні неполадки та 
пошкодження в схемах 

управління, їх 
попередження та усунення 

7 

Обслуговування 
механізмів і апаратури 

автоматики (24) 
24 

24 

Характерні неполадки та 
пошкодження в схемах 

управління, їх 
попередження та усунення 

7 

Обслуговування 
механізмів і апаратури 

автоматики (24) 
24 

  172  378 
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Таблиця В.3  
Графічне зображення тематичних планів навчальних предметів для професії 7241 Електрослюсар з 

обслуговування  автоматики та засобів вимірювання електростанцій 3 розряду (фрагмент) для встановлення 
міждисциплінарних зв’язків   

Назва 
НД 

Номер тижня  
1 2 3 4 5 6 7 8 

СТ Т.1.Значення технічного 
навчання персоналу (2) 

       

Т.2. Електростанції та їх технологічний 
процес (5) 

 Т.3.Технологія слюсарних робіт (6) 
 Т.4.Технологія електромонтажних робіт 

(1) 
Т.5.Електронні системи керування 

підприємством (7) 
    Т.6.Принципові електричні схеми 

управління автоматикою та засобами 
вимірювань (3) 

ОТПЛ Т.1. Робоче тіло, його параметри (2) Т.2.Основні закони газу (4) Т.3.Водяна пара та її властивості (2) 
ОЕЛТ Т.1.Зміст предмета та 

його значення для 
професії (1) 

       

Т.2.Електричне поле постійного струму 
(5) 

 Т.3.Змінний струм (8) 
  Т.4.Трифазний струм (10) Т.5.Електровимірю

вальні прилади та 
вимірювання (4) 

Т.6.Електрич
ні машини 
постійного 
струму (4) 

ОЕЛК Т.1.Напівпровідникові перетворювачі (10) Т.2.Аналогові, цифрові інтегральні мікросхеми (6) 
ОМ Т.1.Загальні відо-мості 

про матеріали (1) 
Т.2.Метали та сплави (3) Т.3.Кольорові метали та 

сплави (2) 
Т.4.Електротехнічні матеріали (2) 

ВН Т.1.Охорона праці та 
протипожежні засоби в 
навчальних майстернях, 

на підприємстві (6) 

     

Т.2.Екскурсія на 
підприємство (6) 

Т.2.Слюсарні роботи (84) 

НД – навчальні дисципліни, СТ – спеціальна технологія, ОТПЛ – основи теплотехніки, ОЕЛТ – основи електротехніки, ОЕЛК – основи електроніки, ОМ – 
основи матеріалознавства, ВН – виробниче навчання   
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Таблиця В.4 

Професійні компетентності  кваліфікованого робітника з професії «Електрослюсар з ремонту й 
обслуговування  автоматики та засобів вимірювань  електростанцій» 3 розряду (згідно з ДСПТО(К)) 

 
Позначення  Компетентність та її зміст   

ПК-3.1 Здатність на основі знань про будову та принципи роботи засобів вимірювання та 
автоматизації здійснювати технічне обслуговування та експлуатацію обладнання засобів 
теплової автоматики та вимірювань (ТАВ): 
- Технічне обслуговування засобів ТАВ: КВП, ЗіС, ХГА, АСК, АСРіДК 

ПК-3.2 Здатність на основі знань про будову та принцип роботи обладнання контрольно-
вимірювальних приладів і автоматики здійснювати ремонт обладнання засобів теплової 
автоматики та вимірювань, виявляти та ліквідувати несправності вимірювальної техніки та 
механізмів кінематики: 

- Ремонт засобів ТАВ: КВП, ЗіС, ХГА, АСК, АСРіДК 
- Ремонт механізмів кінематики, електричної та вимірювальної схеми приладів 

ПК-3.3 Здатність на основі знань про склад, призначення, конструктивні та технічні особливості 
технічних засобів автоматизації різних комплексів автоматизації, вимоги до їх монтажу та 
налагодження  виконувати монтаж засобів теплової автоматики та вимірювань: 

- Монтаж щитів, пультів, АСК ТП, засобів автоматизації 
- Монтаж засобів вимірювання температури 
- Монтаж засобів вимірювання тиску та розрідження, витрати, рівня 
- Монтаж трубних проводин засобів вимірювань і автоматизації 
- Монтаж кіл вторинної комутації, перетворювачів струму, напруги, потужності, щитових 
приладів 
- Прокладання та монтаж кабельних потоків, обслуговування кабельних напівповерхів, 
продзвонювання та розмикання кабельних зв’язків до засобів КВПтаА 
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Таблиця В.5 
Знання та вміння, що сприяють формуванню професійних компетентностей кваліфікованого робітника з професії  
«Електрослюсар з ремонту й обслуговування  автоматики та засобів вимірювань  електростанцій» 3 розряду  

Позначення  Компетентність та її 
зміст   

Знання та вміння  

1 2 3 
ПК-3.1 Здатність на основі 

знань про будову та 
принципи роботи 
засобів вимірювання та 
автоматизації 
здійснювати технічне 
обслуговування та 
експлуатацію 
обладнання засобів 
теплової автоматики та 
вимірювань (ТАВ) 

Знати: будову та принцип роботи засобів вимірювання й автоматизації; 
розташування щитів керування, пультів, панелей; технологічні схеми та 
місця встановлення обладнання засобів вимірювання й автоматизації; 
теплову схему енергоблоку й параметри роботи основного та допоміжного 
обладнання; технічний опис та інструкція з експлуатації засобів 
вимірювання й автоматизації; структурні схеми захистів, сигналізації і 
блокувань; алгоритм спрацьовування технологічних захистів; правила 
користування мегомметром до 500 В. 
Уміти: виконувати зовнішній огляд, очищення, змащення; перевіряти 
герметичність, стан кріплення, клемників, роз’ємів, маркування; заправляти 
чорнила; перевіряти функціонування в робочому режимі, контролювати 
роботу покажчиків переміщення, індикації та відповідності органів 
налаштування, регулювання писальних пер і діаграм; перевіряти роботу 
вентиляторів, кондиціонерів; перевіряти на герметичність імпульсні лінії; 
перевіряти відповідність показань вторинного приладу й первинного 
перетворювача; виконувати перевірку за допомогою автономних тестів; 
замінювати несправні елементи, перевіряти та регулювати їх роботу; 
орієнтуватись в номенклатурі наявних засобів вимірювань і автоматизації; 
розбирати (складати) засоби вимірювальної техніки й автоматизації; 
регулювання кінематику, балансування; готувати засоби теплової 
автоматики та вимірювань до перевірки й калібрування 
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Продовж. табл. В.5  
1 2 3 

ПК-3.2 Здатність на основі 
знань про будову та 
принцип роботи 
обладнання 
контрольно-
вимірювальних 
приладів і автоматики 
здійснювати ремонт 
обладнання засобів 
теплової автоматики та 
вимірювань, виявляти 
та ліквідувати 
несправності 
вимірювальної техніки 
та механізмів 
кінематики: 

Знати: будову та принцип роботи обладнання контрольно-вимірювальних 
приладів і автоматики; розташування теплових щитів керування, пультів, 
панелей; технологічні схеми та місця встановлення обладнання КВПтаА; 
параметри роботи обладнання; технічний опис та інструкції з експлуатації 
приладів; ознаки несправності в роботі засобів вимірювань і автоматизації; 
причини виникнення дефектів у роботі засобів вимірювань і автоматизації, 
заходи для їх запобігання та усунення; електричну та кінематичну схеми 
приладів; похибки систем вимірювання — температури, тиску, витрати, 
рівня; правила обчислення абсолютної та відносної похибок; алгоритм 
пошуку та усунення дефекту, несправності засобів вимірювань і 
автоматизації.  
Уміти: виконувати огляд вузлів і елементів приладу без його розбирання, 
перевірка кріплень контактних з’єднань; аналізувати і визначати дефекти 
засобів вимірювань теплотехнічного контролю і усувати їх; перевіряти 
механічні і електричні характеристики, дефектувати; розбирати прилад, 
ремонтувати дефектні вузли, усувати несправності електричних схем, 
складати, регулювати, перевіряти в робочих режимах, юстувати; виконувати 
переградуювання приладів теплового контролю; розкривати прилад, 
очищати, демонтувати нескладні контрольно-вимірювальних приладів і 
механізмів (за потреби); перевіряти й налаштовувати електронні апаратури 
схем автоматичного регулювання; розбирати (складати), налаштовувати 
кінцеві і колійні вимикачі схем дистанційного керування; регулювати 
самописні прилади, схеми із застосуванням напівпровідникових і логічних 
елементів; приймати участь у наданні пристрою на перевірку або 
калібрування; встановлювати КВП на місце, включати в роботу; 
користуватись персональним комп’ютером на рівні впевненого користувача. 
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Продовж. табл. В.5  
1 2 3 

ПК-3.3 Здатність на основі знань про 
склад, призначення, 
конструктивні та технічні 
особливості технічних засобів 
автоматизації різних комплексів 
автоматизації, вимоги до їх 
монтажу та налагодження  
виконувати монтаж засобів 
теплової автоматики та 
вимірювань: 

Знати: склад, призначення, конструктивні особливості 
технічних засобів автоматизації різних комплексів 
автоматизації; вимоги до встановлення щитів, пультів, 
штативів; способи введення кабелів, проводів і труб у щити та 
пульти; види та способи комутації проводів і труб на щитах і 
пультах; способи прокладання трубних проводин у щитах; 
вимоги до встановлення засобів вимірювання й автоматизації 
на щитах і пультах; вимоги до заземлення щитів і пультів; 
вимоги до монтажу АСК ТП; вимоги до розміщення засобів 
автоматизації; будову та принцип роботи складних приладів і 
окремих вузлів; порядок монтажу імпульсних ліній. 
Уміти: встановлювати щити, малогабаритні місцеві щити, 
пульти на сталевих рамах або на бетонній (цегляній) основі в 
приміщенні; вирізати отвори у щитах і пультах під нове 
обладнання; вводити в щити або пульти електричні і трубні 
проводини; прокладати трубні проводини у щитах; 
встановлювати засоби вимірювальної техніки й автоматизації 
на щитах і пультах; виконувати комутацію всередині щита, 
пульта; приймати участь у монтажі нових імпульсних ліній до 
первинних датчиків КВПтаА; замінювати ділянки імпульсних 
ліній до первинних датчиків КВПтаА; усувати свищі  на 
імпульсних лініях; замінювати вторинну запірну арматуру на 
імпульсних лініях до первинних датчиків КВПтаА; 
ремонтувати вторинну запірну арматуру; набивати сальники 
на вентилях 
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Таблиця В.6 
Встановлення  відповідності між знаннями та вміннями та навчальними дисциплінами, які забезпечують їх 

формування 

Компетентність та її 
зміст   

Знання та вміння  Навчальні дисципліни  

1 2 3 
ПК-3.1. Здатність на 
основі знань про 
будову та принципи 
роботи засобів 
вимірювання та 
автоматизації 
здійснювати технічне 
обслуговування та 
експлуатацію 
обладнання засобів 
теплової автоматики 
та вимірювань (ТАВ) 

З1. Будова  та принцип роботи засобів 
вимірювання й автоматизації. 

Спецтехнологія (НД№1), 
 

З2. Розташування щитів керування, пультів, 
панелей. 

Спецтехнологія (НД№1), 
 

З3. Технологічні схеми та місця встановлення 
обладнання засобів вимірювання й 
автоматизації. 

Спецтехнологія (НД№1), 
Основи електротехніки (НД№3), 
Основи електроніки (НД№5),  

З4. Теплова  схема енергоблоку й параметри 
роботи основного та допоміжного обладнання. 

Спецтехнологія (НД№1), 
Основи електротехніки (НД№3), 
Основи теплотехніки (НД№4), 
Основи електроніки (НД№5),  

З5. Технічний опис та інструкція з експлуатації 
засобів вимірювання й автоматизації. 

Спецтехнологія (НД№1), 
Основи електротехніки (НД№3), 
Основи електроніки (НД№5),  
Електричні вимірювання (НД№6) 

З6. Структурні схеми захистів, сигналізації і 
блокувань. 

Спецтехнологія (НД№1), 
Основи електроніки (НД№5),  
Електричні вимірювання (НД№6) 

З7. Алгоритм спрацьовування технологічних 
захистів. 

Спецтехнологія (НД№1), 
Основи електроніки (НД№5),  
Електричні вимірювання (НД№6) 

З8. Правила користування мегомметром до 500 
В. 

Спецтехнологія (НД№1) 
Електричні вимірювання (НД№6) 
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Продовж. табл. В.6 
1 2 3 

 

В1. Виконувати зовнішній огляд, очищення, 
змащення. 

Виробниче навчання (НД№7) 
Спецтехнологія (НД№1) 

В2. Перевіряти герметичність, стан кріплення, 
клемників, роз’ємів, маркування. 

Виробниче навчання (НД№7) 
Спецтехнологія (НД№1) 

В3. Заправляти  чорнила. Виробниче навчання (НД№7) 
Спецтехнологія (НД№1) 

В4. Перевіряти функціонування в робочому 
режимі. 

Виробниче навчання (НД№7) 
Спецтехнологія (НД№1) 
Основи електроніки (НД№5) 

В5. Контролювати роботу покажчиків 
переміщення, індикації та відповідності органів 
налаштування. 

Виробниче навчання (НД№7) 
Спецтехнологія (НД№1) 
Електричні вимірювання (НД№6) 

В6. Регулювання  писальних пер і діаграм. Виробниче навчання (НД№7) 
Спецтехнологія (НД№1) 
Електричні вимірювання (НД№6) 

В7. Перевіряти роботу вентиляторів, 
кондиціонерів. 

Виробниче навчання (НД№7) 
Спецтехнологія (НД№1) 
Основи електротехніки (НД№3), 

В8. Перевіряти на герметичність імпульсні 
лінії. 

Виробниче навчання (НД№7) 
Спецтехнологія (НД№1) 
Електричні вимірювання (НД№6) 

В9. Перевіряти відповідність показань 
вторинного приладу й первинного 
перетворювача. 

Виробниче навчання (НД№7) 
Спецтехнологія (НД№1) 
Електричні вимірювання (НД№6) 
Основи електротехніки (НД№3) 
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Продовж. табл. В.6 
1 2 3 

 В10. Виконувати  перевірку за допомогою 
автономних тестів. 

Виробниче навчання (НД№7) 
Спецтехнологія (НД№1) 
Електричні вимірювання (НД№6) 

В11. Замінювати  несправні елементи, 
перевіряти та регулювати їх роботу. 

Виробниче навчання (НД№7) 
Спецтехнологія (НД№1) 
Основи електротехніки (НД№3), 
Основи електроніки (НД№5),  
Електричні вимірювання (НД№6) 

В12. Орієнтуватись  в номенклатурі наявних 
засобів вимірювань і автоматизації. 

Виробниче навчання (НД№7) 
Спецтехнологія (НД№1) 
Основи електроніки (НД№5), 

В13. Розбирати (складати) засоби 
вимірювальної техніки й автоматизації. 

Виробниче навчання (НД№7) 
Спецтехнологія (НД№1) 
Основи електротехніки (НД№3), 
Основи електроніки (НД№5),  

В14. Регулювати  кінематику, балансування.  Виробниче навчання (НД№7) 
Спецтехнологія (НД№1) 
Основи електроніки (НД№5),  

В15. Готувати  засоби теплової автоматики та 
вимірювань до перевірки й калібрування. 

Виробниче навчання (НД№7) 
Спецтехнологія (НД№1) 
Основи теплотехніки (НД№4), 
Основи електроніки (НД№5) 

 
 

  



313 
 

Додаток Г 
 

Тематичні плани навчальних дисциплін професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки для 
професії 7241 Електрослюсар з обслуговування  автоматики та засобів вимірювання електростанцій ІІІ група 

 
Тематичний план з навчальної дисципліни «Спецтехнологія» 

 
№ 
з/п 

Теми Кількість годин 
Всього З них ЛПР 

  1. Значення технічного навчання персоналу  2  
  2. Електростанції та їх технологічний процес 6  
  3. Технологія слюсарних робіт 12  
  4. Технологія електромонтажних робіт 8  
  5. Електронні системи керування підприємством 18  
  6. Принципові електричні схеми управління автоматикою та засобами 

вимірювань 
40 

 

  7. Технологічний захист обладнання 30  
8. Теплотехнічні вимірювання 20  

   9. Вивчення правил держнагляд охорони праці, ПТЕ, ПТБ, ППБ та 
інструкцій 

12 
 

  10. Характерні неполадки та пошкодження в схемах управління, їх 
попередження та усунення 

24 
 

                                                              Всього     172  
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Тематичний план з навчальної дисципліни «Основи матеріалознавства» 

№ 
з/п 

 
Теми 

Кількість годин 
Всього З них ЛПР 

1. Загальні відомості про матеріали 1  
2. Метали та сплави 3  
3. Кольорові метали та сплави 2  
4. Електротехнічні матеріали 6  
5. Інші матеріали 3  
                                       Всього 15  

 
Тематичний план з навчальної дисципліни «Основи електротехніки» 

№ 
з/п Теми 

Кількість годин 
Всього З них ЛПР 

1. Зміст предмета та його значення для професії 1  
2. Електричне поле постійного струму 5  
3. Змінний струм 8  
4. Трифазний струм 10  
5. Електровимірювальні прилади та вимірювання 4  
6. Електричні машини постійного струму 4  
7. Трасформатори 4  
8. Асинхронні електричні двигуни 2  
9. Синхронні машини 2  

10. Електричні машини автоматичних пристроїв 6  
11. Промислова електроніка 4  
12. Електропривід та апаратура керування 6  

 Всього 56  
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Тематичний план з навчальної дисципліни «Основи теплотехніки» 
 

№ 
з/п Теми 

Кількість годин 
Всього З них ЛПР 

1. Робоче тіло, його параметри. 2  
2. Основні закони газу. 4  
3. Водяна пара та її властивості. 4  
4. Цикли паросилових установок. 6  
5. Теплопередача. 4  
 Всього 20  

 
Тематичний план з навчальної дисципліни «Основи електроніки» 

 

№ 
з/п 

 
Теми 

Кількість годин 
Всього З них ЛПР 

1. Напівпровідникові перетворювачі 10  
2. Аналогові, цифрові інтегральні мікросхеми 8  
3. Поняття про арифметичні основи комп’ютерної техніки Логічні 

елементи  
10  

                                                               Всього 28  
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Тематичний план з навчальної дисципліни «Електричні вимірювання» 
 

№ з/п Тема Кількість годин 
Всього З них ЛПР 

1.  Загальні відомості про вимірювання 2  
2.  Електровимірювальні прилади 6 2 
3.  Вимірювання постійного струму і напруги 2  
4.  Вимірювання змінного струму і напруги 4  
5.  Вимірювання параметрів елементів електричних кіл 20 6 

Всього: 34 8 

 
 

Тематичний план з навчальної дисципліни «Охорона праці» 

№  
з/п Тема Кількість годин: 

Всього З них ЛПР 

1. Правові та організаційні основи охорони праці.  4  

2. Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки 
праці. Організація роботи з охорони праці. 8  

3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист. 4  

4. Основи електробезпеки. 4  

5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди. 4  

6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. 6  

Всього: 30  
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Тематичний план з навчальної дисципліни «Виробниче навчання» 
 

№ 
з/п 

Теми Кількість 
годин 

 І. Виробниче навчання у майстернях 234 
1 Охорона праці та протипожежні засоби в навчальних майстернях, на підприємстві 6 

2 Екскурсія на підприємство 6 
3 Слюсарні роботи 84 
4 Слюсарно-складальні роботи 24 
5 Електромонтажні роботи 114 
 ІІ. На виробництві 144 

1. Обслуговування пишучого обладнання 24 
2. Обслуговування контрольно-вимірювальних приладів 24 
3. Обслуговування  оптико-механічних приладів та систем 36 
4. Обслуговування механізмів і апаратури автоматики 60 

                                                                          Всього: 378 

 ІІІ. Виробнича практика  
     1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві 7 

2. 
Самостійне виконання робіт електрослюсаря з обслуговування автоматики та 
засобів вимірювань електростанцій ІІІ -ї групи 
Кваліфікаційна пробна робота 

266 
 

                                                                            Всього: 273 

                                                                           Разом: 651 
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Додаток Д 
Зміст навчальних дисциплін професійно-теоретичної та професійно-

практичної підготовки професії «Електрослюсар з ремонту й обслуговування  
автоматики та засобів вимірювань  електростанцій» 

 
Зміст навчальної дисципліни «Спецтехнологія» (НД№1) 

 
Тема 1. Значення технічного навчання персоналу  
Роль професійної майстерності робітників у забезпеченні якості 

виконаних робіт трудова та технологічна дисципліна. Значення технічного 
навчання персоналу в оволодінні нової техніки та передовими методами 
праці, необхідність постійного підвищення технічного рівня робітників. 
Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою електрослюсаря по 
ремонту та обслуговуванню автоматики та засобів вимірювань, учбовим 
планом та розпорядком праці. 

Тема 2. Електростанції та їх технологічний процес. 
Види електростанцій: теплові, гідравлічні, атомні. Роль різних типів 

електростанцій в балансі вироблення електроенергії. Теплові електростанції, 
які використовують різні види палива: тверде, газоподібне, рідинне, змішане. 
Електростанції, які працюють по місцевому та привізному паливі. Загальні 
свідчення про технологічний процес вироблення електричної та теплової 
енергії на теплових електростанціях. Загальні свідчення про пристрої подачі 
палива в котел.  

Тип котлів, параметри пари, паропродуктивність.  
Барабанні та прямоточні котли, галузь їх застосування.  
Основні елементи котла: топка, париперегрівач, економайзер, 

повітрепідігрівач, горілочні пристрої, газо та повітроводи, арматура та 
запобіжні клапани. 

Пилосистема: бункери, живлювачі сирого вугілля, млини, 
пилопроводи, сепаратори, циклони, пилеживлювачі. 

Свідчення про поточний режим котла. 
Гідрозоловидалення. Сухе та рідке шлаковидалення. Очистка димових 

газів, які викидаються в атмосферу. 
Типи турбін: параметри пару, потужність. Конденсаційні та 

теплофікаційні турбіни. Основні елементи турбіни: статор та ротор циліндрів 
високого, середнього та низького тиску, підшипники, маслобаки та 
маслопроводи, маслонасоси, пускові та стопорні клапани, регулятор 
швидкістю крутіння ротора. 

Допоміжне обладнання турбогенератора: конденсатор, регенеративна 
установка, деаератори, циркуляційні, конденсатні та живлювальні насоси. 

Власні потреби електростанції. 
Компоновка електростанцій. Станції з закритою та відкритою 

компоновкою обладнання. 
Основні техніко - економічні показники роботи теплових 
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електростанцій. 
Організаційна структура теплових електростанцій.  
Загальні свідчення про схему передачі електроенергії, яку виробляє 

електростанція, в енергосистемі. 
Тема 3. Технологія слюсарних робіт. 
Технологічний процес слюсарної обробки. Порядок розробки 

технологічного процесу слюсарної обробки. Визнання послідовності 
обробки. Вибір інструменту, пристосувань, режимів обробки. Застосування 
механізованого інструменту та пристосування, які збільшують швидкість 
виконання технологічних процесів. 

Розмітка на металі, призначення, види розмітки. Інструмент та 
пристосування, які застосовуються при розмітці. 

Рубка металу, призначення та застосування слюсарної рубки. 
Інструмент та пристосування, які застосовуються при рубці. Вибір 
інструменту в залежності від характеру роботи. Механізація рубки 

Правка металевих виробів, призначення та застосування. Інструмент 
та пристосування, які застосовуються при правці. Вибір інструменту в 
залежності від характеру роботи. Правка в холодному та гарячому стані. 

Гнуття металевих виробів, призначення та застосування. Інструмент та 
пристосування, які застосовуються при гнутті. Вибір інструменту в 
залежності від характеру роботи. Характер деформацій на ділянках 
стискання та розтяжки. Гнуття в холодному та гарячому стані. 

Різка металу, призначення та застосування. Інструмент та 
пристосування, які застосовуються при різці. Вибір інструменту в залежності 
від характеру роботи. Загальні свідчення про абразивну, електрохімічну, 
електродугову різку та різку ацетиленом - кисневим та пропановим газом. 

Обробка металевих виробів терпугами, призначення та застосування. 
Терпуги, їх класифікація. 

Свердління, зенкування та розсвердлювання. Свердління крізних 
отворів по розмітці та кондуктору. Свердління глухих отворів із 
застосуванням упорів, мірних лінійок, лімбів та ін. Розсвердлювання отворів. 
Свердління ручними дрилями. Свердління з застосуванням ручних 
механізованих інструментів. 

Підбирання зеньківок в залежності від призначень отворів та точність 
її обробки. Зенькування отворів під голівки гвинтів та закріпок. Підбір 
розверток в залежності від призначення отвору, що обробляється. 

Нарізання різьби. Інструмент для нарізання різьби: плашки, мітчики. 
Нарізання зовнішніх правих та лівих різьб на болтах, шпильках та трубах. 
Нарізання різьби крізних отворів. 

Збирання роз’ємних з’єднань при допомозі різьби, болтами та 
гвинтами. Стопоріння різьбових з’єднань. Контроль різьбових з’єднань. 

Збирання нероз’ємних з’єднань з допомогою пресів, шляхом 
нагрівання або охолодження деталей, склеювання. 

Тема 4. Технологія електромонтажних робіт 
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Основні електромонтажні роботи, призначення. Інструмент та 
пристосування, які застосовуються при виконанні електромонтажних робіт. 

Пайка, лугування, зварювання - призначення, галузь застосування.  
З’єднання та відгалудження жил, проводів та кабелів. Приєднання 

алюмінієвих проводів та кабелів до контактних виводів електрообладнання. 
Освоєння різних засобів приєднання.  

Виконання з’єднань проводів мережі з мідними проводами. Виконання 
відгалуджень від магістральних з алюмінієвими та мідними жилами при 
допомозі спеціальних зажимів. 

Паяння алюмінієвих та мідних жил. Вибір припою для паяння 
алюмінієвих жил. Підготовка інструменту та пристосувань. З’єднання 
однодротових алюмінієвих жил безпосереднім сплавлюванням припою. 
Оформлення кінців багатодротової мідної жили в кільце з наступним 
пропаюванням. 

Вибір припою та флюсу для паяння мідних жил. Підготовка 
інструменту та пристосувань. Окінцювання мідних жил проводів та кабелів з 
паянням за допомогою наконечників. З’єднання та відгалуження мідних жил 
припаяною скруткою. 

Зварювання металу, види зварювання, якість зварних з’єднань та швів. 
З’єднання та окінцювання проводів та кабельних жил. Загальні 

свідчення про електричний контакт. З’єднання проводів методом 
зварювання. 

Монтаж електричних проводів. Марки проводів. Загальні свідчення 
про прокладення проводів, відкрите та закрите прокладення, його 
призначення. Монтаж проводів в ізольованих трубах, безтрубчасте 
прокладення в перегородках. Прокладення проводів в металевих трубах. 
Монтаж силових та контрольних кабелів, галузь застосування кабелів. 
Прокладення кабелів в траншеях, блоках, колекторах. 

Тема 5. Електронні системи керування підприємством. 
Електронні системи керування, які застосовуються на підприємстві. 

Побудова і принцип дії електронних систем керування підприємством. 
Основні вузли типових електронних систем, їх призначення. Загальний 
принцип роботи кожного пристрою. 

Зовнішні носії інформації електронних систем, їх види і принципи 
зберігання інформації. 

Пристрої відображення вихідної інформації електронних систем. Види 
вихідної інформації і методи її відображення. Основи обчислювальної 
математики. 

Системи зачислення. 
Основи програмування. Призначення програми. Система команд. 

Порядок користування системою команд. 
Загальні вимоги до приміщень, в яких установлені електронні системи 

керування. 
Тема 6. Принципові електричні схеми управління автоматикою та 
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засобами вимірювань 
Загальні вимоги, які пред’являються до електричних схем теплових 

електростанцій. Розподільчі споруди живлення електричних схем управління 
і КВП. Підписи в шафах розподільчих споруд. Орієнтація в шафах 
розподільчих споруд щодо вмикання та вимикання напруги живлення схем. 

Автомати вмикання резервного живлення в розподільчих спорудах. 
Комутаційна апаратура в розподільчих спорудах. Дистанційна схема 
управління. Автоматична схема управління. 

Електричні схеми управління КДУ шиберами та клапанами. Схеми 
управління запірною апаратурою: схеми без блокування. Схеми з 
блокуванням. Електричні принципові схеми управління запірною 
арматурою.  

Елементи схем управління: ключі управління, кабельні лінії, пускові 
комутаційні апарати, електродвигуни. Розміщення елементів схем 
управління запірною арматурою.. Елементи схеми управління : 

- ключі управління, кабельні лінії, пускові комутаційні апарати, 
електродвигуни. 

Розміщення елементів схем управління. 
Схеми живлення КВП. Кабельні лінії зв’язку поміж датчиками і КВП.                

Електрична принципова схема з’єднаних ліній зв’язку поміж багатоточечним 
потенціометром та збірним клемником. 

Тема 7. Технологічний захист теплосилового обладнання. 
Принцип роботи запобіжних і захисних пристроїв. Принципіальні 

поняття про схеми захисту і блокіровок елементів технологічних схем і 
обладнання. 

Класифікація захисту по дії на зупин обладнання або навантаження. 
Технологічний захист, який діє на зупин котла, зупин турбіни, 

зменшення навантаження, зупин живильних насосів. 
Призначення і принцип дії теплового захисту. Особливості побудови 

теплового захисту барабанних і прямоточних котлів. 
Вивчення переліку технологічних захистів на блоці 200 Мвт, на блоці 

300 Мвт. 
Порядок опробування технологічних захистів на енергоблоці. Системи 

технологічних захистів на енергоблоці їх призначення і принцип побудови. 
Види технологічних сигналів (аварійні, попереджувальні, сигналізація 

положення арматури на пультах і мнемосхемі). 
Блокіровка взаємопов’язаних у технологічних циклах пристроїв і 

механізмів. Їх призначення і принципіальні схеми. 
Технологічні блокіровки і схеми автоматичного вводу резерву 

обладнання. Щити контролю і пульти керування. Призначення пультів 
керування місцевих щитів котла, турбіни, релейних щитів. 

Блочний щит керування, розташування щитів на оперативний і 
неоперативний контури. 

Порядок розташування контрольно - вимірювальних приладів на 
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панелях блочного щита керування. 
Схеми електроживлення щитів постійним і змінним струмом. 

Маркування жил живлення. 
Технологічний захист теплосилового обладнання, його призначення. 

Основні свідчення про види пошкоджень та ненормальні режими роботи 
технологічного обладнання, на які реагує технологічний захист.  

Блочно-принципова схема технологічного захисту енергоблоку. 
Захисти, які діють на відключення енергоблоку . Локальні захисти 
обладнання. 

Електрична принципова схема захисту котла, турбіни, загально блочні 
захисти, захист підігрівача високого тиску. Перелік захистів. Апаратурне 
рішення схем захисту. Живлення схем захисту. Розташування автоматів 
живлення схем. Розташування релейної апаратури. Розташування датчиків 
схем захисту. Реле. Конструкція реле. Типи реле. Контактні групи реле. 
Ключі управління електросхемою захисту і місце їх установлення. 

Схеми блокіровок, їх призначення, розміщення автоматів живлення, 
апаратурне рішення схеми, розміщення апарата живлення і реле. 

Аварійна сигналізація. Її призначення. Розміщення автомата живлення 
схеми, табло сигналізації, ключів і кнопок випробування аварійної 
сигналізації. Попереджувальна сигналізація. Її призначення. Розміщення 
автомата живлення схеми, табло сигналізації, ключів і кнопок випробування. 
Принципова електрична схема центральної сигналізації. Елементи 
центральної сигналізації та їх розташування. 

Комплексне випробування технологічних захистів і сигналізації. 
Організаційні вимоги при випробуванні технологічних захистів перед 

пуском обладнання, на діючому обладнанні. Карта уставок значень на КВП, 
які діють в схемі технологічних захистів. Призначення карти уставок та 
вимоги до її затвердження. 

Тема 8. Теплотехнічні вимірювання 
Необхідність виконання вимірювання параметрів електротехнічного 

обладнання цеху автоматики та КВП. 
Класифікація засобів вимірювання електричних величин. Одиниці 

вимірювання. Міжнародна система одиниць. 
Погрішність засобів вимірювання.  
Статична та динамічна погрішність.  
Абсолютна та відносна погрішність приборів. Приведена погрішність. 

Класи точності приладів.  
Прилади для вимірювання витрати рідини, пару та газу. Лічильники 

витрати. Витратоміри змінного перепаду. Звутуючі пристрої. Дифманометри 
та їх типи. Другорядні прилади систем вимірювання. Витрати. Витратоміри 
постійного перепаду. 

Прилади для вимірювання рівня. 
Рівнеміри, які міряють перепад тиску. 
Поплавкові рівнеміри. 
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Прилади для вимірювання тиску і розрішення. Манометри, 
вакуумметри. Другорядні прилади систем вимірювання тиску і розрішення. 

Прилади для вимірювання температури. Термометри, електричні 
термометри, термоелектричні пірометри. 

Другорядні прилади систем вимірювання температури. 
Прилади для вимірювання тиску і розрішення. Манометри, 

вакуумметри. Другорядні прилади систем вимірювання тиску і розрідження. 
Прилади для вимірювання температури, термометри, електричні 

термометри, термоелектричні пірометри. 
Другорядні прилади систем  вимірювання температури. 
Прилади для фізичного та хімічного аналізу. Вимірювачі концентрації, 

прилади газового аналізу. 
Тема 9. Вивчення правил держнагляду охорони праці, ПТЕ, ПТБ, ППБ 

та інструкцій. 
1. Правила безпеки систем газопостачання України. 
Галузь застосування. Відповідальність за порушення цих Правил. 

Порядок розслідування аварій і нещасних випадків. 
Терміни та визначання. 
Експлуатація систем газопостачання. 
Загальні вимоги. Зовнішні газопроводи і споруди. Газорегуляторні 

пункти, газорегуляторні установки. Електрообладнання. Контрольно-
вимірювальні прилади, засоби автоматизації, сигналізації і захисту. 
Експлуатація пристроїв автоматики, телемеханіки і автоматизованих систем 
управління технологічними процесами систем газопостачання. 
Газонебезпечні роботи. Локалізація і ліквідація аварійних ситуацій. 

2. Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж 
Обов'язки робітників галузі. Посадова інструкція. Права, обов’язки та 

взаємовідношення електрослюсаря по обслуговуванню автоматики та засобів 
вимірювань з вищестоящим персоналом та персоналом суміжних цехів.  

Відповідальність за виконання правил технічної експлуатації 
електричних станцій та мереж. 

Системи управління технологічними процесами. Вимоги до 
експлуатації технологічних захистів обладнання, систем автоматичного 
регулювання. 

3. Правила безпечної експлуатації тепломеханічного устаткування 
електростанції та теплових мереж.  

Вимоги до персоналу. Вимоги до територій, приміщень та робочих 
місць. Вимоги до обладнання, обслуговування обладнання. Техніка безпеки 
при роботі на висоті. Техніка безпеки при зварних роботах. Техніка безпеки 
при роботі в підземних спорудах, при обслуговуванні теплообмінних 
апаратів та трубопроводів, при ремонті обертових механізмів. техніка 
безпеки при обслуговуванні засобів теплової автоматики, теплотехнічних 
вимірювань і захисту.  

Організаційні заходи, які забезпечують безпечність робіт. Наряд, 
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видача наряду, підготовка робочого місця, допуск, нагляд під час роботі, 
оформлення перерв у роботі та закінчення роботи. 

Інструкція по охороні праці для електрослюсаря по обслуговуванню 
автоматики та засобів вимірювання електростанцій. 

4. Правила безпечної експлуатації електроустановок. 
Галузь застосування, терміни та визначення. Оперативне 

обслуговування та виконання робіт. Організаційні заходи для безпечного 
проведення робіт. Працівники, які відповідають за безпечне проведення 
робіт, їхні права та обов'язки. 

Технічні заходи, що створюють безпечні умови виконання робіт, їх 
послідовність. 

Виконання, вивішування плакатів безпеки, огородження робочого 
місця, перевірна відсутність напруги, встановлення заземлень. 

Вимоги правил безпеки до електродвигунів.  
Роботи з мегомметром та електровимірювальними приладами. Роботи 

з електровимірювальними кліщами.  
Вимоги правил безпеки під час виконання робіт в електричній частині 

пристроїв ТАВ і технічних засобів АСК. 
Тема 10. Характерні неполадки та пошкодження в схемах правління та 

їх попередження і усунення. 
Причини пошкоджень та неполадок в схемах управління :  
механічні пошкодження в ключах управління; 
- електричні пошкодження в ключах управління; 
- пошкодження в кабельних лініях зв’язку від ключа до пускача 

(термічне пошкодження, механічне або водою); 
- електричні пошкодження пускача (обрив котушки управління); 
- залипання пускача від остаточного магнетизму, зварювання 

контактів; 
- механічне пошкодження пускача (забруднення пилом кінематики); 
- пошкодження кінцевих вимикачів; 
- пошкодження електродвигуна за значного та тривалого 

перевантаження виконавчим механізмом, механічні перевантаження в 
підшипниках; 

- пошкодження ізоляції електродвигуна водою; 
- низькій електричний опір поміж жилами кабелю; 
- включення живлення схеми на закоротку (помилки при введенні 

обладнання після ремонту). 
Перелік пошкодження в схемах управління усовується заміною 

пошкодження резервним обладнанням, заміною пошкоджених жил кабелю 
резервними, відводом води  і сушкою обладнання. 

Пошкодження в схемах технологічних захистів та помилки 
оперативного персоналу. 

Живлення постійним струмом схем захисту. Пошкодження ізоляції та 
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замкнення контакту на землю. Технологія пошуку контакту на землю в 
розгалужених колах та його усунення. 

Пошкодження контактів реле. Пошкодження кінематики реле та 
усунення пошкоджень. 

Термічне пошкодження електричних котушок реле перемінного 
струму, струмом постійної напруги. Усунення замикань жил постійної 
напруги с жилами перемінного струму. 

Пошкодження ізоляції на контактних пристроях КВП. Усунення 
пошкоджень на КВП. 

Хибна робота захисту при вимірюваннях напруги на накладках 
захисту індикатором з низьким внутрішнім електричним опором. 

Хибна робота захисту при помилках персоналу на час випробування 
схем захисту. Характерні помилки. 

Аварії із-за помилкової роботи захисту. 
Роль періодичних оглядів обладнання автоматики та засобів 

вимірювань електростанцій ремонтним персоналом. 
 
Зміст навчальної дисципліни «Основи матеріалознавства» (НД№2) 
 

        Тема 1. Загальні відомості про матеріали 
 Загальні відомості про чорні та кольорові метали, їх сплави. 

       Основні свідчення про ізоляційні та будівельні матеріали. Їх 
застосування в енергетиці. 

Тема 2. Метали та сплави 
Загальнi властивостi металiв. Основнi метали, якi застосовуються в 

енергетицi: залiзо, мiдь, алюмiнiй, титан, нiкель та iнші.  Сплави на iх основi. 
Механiчнi властивостi металiв. Опiр металiв розтягуванню та 

зжиманню. Вiдносне звужування та розтягування. Межi пружностi, мiцностi. 
Відомості про твердiсть металiв. Методи визначення твердостi. 
Опiр металiв ударним навантаженням. Ударна в’язкiсть металiв та iї 

визначення. Відомості про холодноломкiсть та ii порозi. Руйнування металiв 
пiд дiєю навантаження. Причини та механiзми руйнування.  Витривалiсть 
металiв. Межа витривалостi, iї визначення. 

Механiчнi властивостi при пiдвищеннi температури. 
Вплив температури на мiцнiсть металiв. 
Повзучiсть металiв. Механiзм процесу повзучестi. Вплив повзучестi на 

роботу елементiв обладнання та на надiйнiсть. 
Відомості про сплави металiв, твердi розчини, механiчнi сумiшi. 
Чавун та сталь як залiзовуглецеві сплави. 
Структура та мiцнiсть чавуну (сiрого, ковкого, бiлого). Застосування 

чавуну в енергомашинобудiуванні. 
Класифiкацiя сталi по хiмiчному складу, структурi, якості, 

застосуванню. 
Легiруючi присадки, їх вплив на структуру та властивiсть сталi. 



326 
 

Основнi властивостi вуглеводних та легованих сталей. 
Маркування сталей.  Електротехнiчнi властивостi сталей, якi 
застосовуються в електромашинобудуванні. 

Основнi характеристики конструкцiйних, жаростiйких сталей в умовах 
рiзних температур. Iнструментальнi сталi. 

Корозiя металiв. Види корозії. Вплив зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв 
на корозiю металiв. Захист вiд корозії. 

Тема 3.  Кольоровi метали та їх сплави 
Мiдь, ii основнi властивостi. Сплави на основi мiдi: латунь та бронза, iх 

властивостi та галузь застосування. 
Алюмiнiй, його основнi властивості. Сплави на основi алюмiнiя. 
Присадки, якi добавляються в алюмiнiй для пiдвищення мiцностi. 
Антифрикцiйнi сплави на основi олова або свинцю - бабiти. Iх 

властивiсть, призначення та маркування. Антифрикцiйнi сплави на основi 
алюмiнiя, цинку та iн. 

Твердi сплави. Найбiльш поширенi твердi сплави на основi вольфраму, 
победит, вольфрамотитановi карбиди. Галузь застосування. Механiчнi 
властивостi твердих сплавiв. 

Тема 4. Електротехнічні матеріали. 
Класифікація матеріалів: провідникові, напівпровідникові, магнитні та 

електроїзолюючі матеріали. 
Електричні параметри: проводимість, електричний опір, відносне 

діелектричне проникнення, електрична міцність. 
Механічні параметри. 
Фізико-хімічні параметри. 
Особливості газоподібного, рідкого і твердого стану. 
Тривала дія високої температури. 
Волого і водостійкість. 
Фізика діелектриків. Поляризація і види поляризації. 
Електропровідність газоподібних діелектриків, рідких діелектриків та 

твердих.. 
Пробій газоподібних діелектриків. 
Пробій рідких діелектриків. 
Пробій та перекриття твердих діелектриків: електротепловий пробій, 

електричний пробій, іонізаційний пробій. 
Перекриття твердих діелектриків. 
Електроізоляційні матеріали: 
- газоподібні діелектрики; 
- рідкі діелектрики; 
- синтетичні рідкі діелектрики. 
Класифікація твердих електроізолюючих матеріалів, їх застосування в 

електротехниці. 
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Волоконні матеріали. Пропитані волоконні матеріали. Прошаркові 
пластики. Електроізоляційні плівки. Гума, слюда та слюдяні 
електроізоляційні матеріали. Керамічні матеріали. 

Незадовілні фактори впливу на властивості ізоляційних матеріалів: 
механічні навантаження, електродинамічні навантаження, вібрація, 
підвищена температура, прискорення, вплив вологи, пил на поверхні. 

Старіння ізоляції під дією навколишньої температури. 
Провідникові матеріали. Електропровідність металів. Питомий опір 

провідників. 
Матеріали з малим питомим опором та використання їх і обмотках 

електротехнічних виробів. 
Вимоги до матеріалів з малим питомим опором. Мідь та її параметри. 

Алюміній та його параметри. 
Матеріали з великим питомим опором. Металеві провідники з великим 

питомим опором. Галузь застосування. Вимоги до провідників. Термо Е.Р.С. 
Термопари. 

Провідникові вироби. Галузь застосування провідникових виробів. 
Обмотки і дроти. Кабельна продукція. Припої. Олов’яно - свинцові припої. 
Марки припоїв. Застосування припоїв. 

Тема 5. Іншi матерiали. 
Ізоляційні та будівельні матеріали. 
Основнi призначення тепловоi iзоляцii. Коефiцiснт теплопровiдностi 

iзоляцii. Склад, фiзико-хiмiчнi та механiчнi властивостi тепло-iзоляцiйних 
матерiалiв: шамотiв, пiношамотiв, совена та iн. Галузь застосування рiзних 
теплоiзоляцiйних матерiалiв. 

Покривнi шари iзоляцiйних конструкцiй: склопластик, рулонний 
матерiал, штукатурка. 

Спосiб нанесення та крiплення iзоляцii на обладнання. Фарбування 
iзоляцiйних матерiалiв. 

Матерiали для захисту вiд випромiнювання.  
Мастильнi, набивнi та прокладочнi матерiали. 
Мастильнi масла, iх роль та призначення в техницi. Види мастильних 

масел, фiзико-хiмiчнi властивостi: вязкiсть, хiмiчна стiйкiсть, мастильнi 
властивостi, температури згущення та спишки. Класифiкацiя мастильних 
масел: iндустрiальне, моторне, турбiнне, трансформаторне, спецiальне. 
Галузь застосування масел. 

Консистентнi мастила, iх призначення, галузь застосування. 
Класифiкацiя. 

Застосування рiзних присадок до мастильних масел. 
Набивнi та прокладочнi матерiали. Асбестовi та пеньковi пропитанi 

шнури, типи пропиток. Листовий асбест, паранiт, фетр, войлок, гума, шкiра, 
пресшпан - як прокладочний матерiал. Металевi прокладки. Галузь 
застосування рiзного прокладочного матерiалу в енергетичному обладнаннi, 
яке працюс при рiзному тиску та температури. 
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Пластмаси. Гума та гумотехнiчнi вироби. 
Сировина та способи одержання пластмас. Основнi наповнювачi 

пластмас. Основнi властивостi. 
Органiчнi полiмери - смоли, каучуки, iх склад та властивостi. 
Неорганiчнi полiмери - силiкатне скло, керамiка, смола, асбест. 
Шаристi пластмаси - гетинакс, текстолiт. 
Покриття та клей iз синтетичних полiмерiв. 
Гума. Одержання гуми з природного та штучного каучуку, 

наповнювачi гуми. Властивостi гуми. Основнi види гуми, призначення. 
Застосування гуми та гумових виробiв в технiцi: транспортернi стрiчки, 
приводнi ремнi, ущiльнення, сальниковi набивки, шланги, труби та iн. 

Феромагнітні матеріали. Електротехнічні сталі. Пермалой. Ферити. 
Крива намагнічування і петля гістерезисну. Використання феромагнітних 
матеріалів в електротехніці. 

 

Зміст навчальної дисципліни «Основи електротехніки» (НД№3) 

 
Тема 1. Зміст предмета та його значення для професії 
Зміст предмета. Практичне застосування предмета у житті.  
Електротехніка, як базова дисципліна для професійної підготовки.  
Тема 2. Електричне поле постійного струму. 
Електричне поле - особливий вид матерії 
Напруженість електричного поля. 
Електрична напруга. Одиниця вимірювання напруги. 
Електричний струм. Сила, спонукаюча електричний струм. Сила 

електричного струму. Одиниця вимірювання електричного струму. Густина 
електричного струму. 

Електричне коло і його елементи. 
Джерело живлення, з’єднувальні провідники, споживач електричної 

енергії. 
Схема електричного кола. Внутрішній опір джерела живлення. 
Умовні графічні позначення, застосовані в електричних схемах. 
Закон Ома. Питома електропровідність. Електричний опір. 

Математичний вираз закону Ома. Одиниця опору. 
Температурна залежність опору матеріалів і застосування цієї 

властивості у вимірювальній техніці. 
Перший закон Кіргофа. 
Точка розгалуження. Математичний вираз закону Кіргофа. Правило 

суми струмів в точці розгалуження. Послідовне з’єднання. Паралельне 
з’єднання опорів. Змішане з’єднання опорів або частин кола. 

Другий закон Кіргофа. Математичний вираз другого закону Кіргофа. 
Розрахунок електричного кола. 
Хімічна дія струму в електролітах. Гальванічні елементи. 
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Акумулятори. 
Електромагнетизм. Зв’язок електричного поля і магнітного поля. 

Взаємодія провідників з струмом. 
Магнітне поле котушки з током. Закон Ома для магнітного кола. 
Електромагнітна індукція. Рух провідника в магнітному полі. Е.Р.С.  

електромагнітної індукції. Залежність електрорушійної сили від магнітної 
індукції поля, довжина провідника, швидкість його руху і напрямку руху. 

Принцип роботи електричного генератора. Перетворення механічної 
енергії в електричну. Втрати в генераторі. Швидкість обертів ротора 
генератора. 

Принцип роботи електродвигуна. Перетворення електричної енергії в 
механічну. Втрати в електродвигуні. 

Конденсатори. Конструкція конденсаторів, параметри конденсаторів. 
Ємкість конденсаторів. Одиниця вимірювання ємності і її похідні. Ємкість 
електричних ліній і ємкісні струми. 

Електрична ізоляція. Призначення ізоляції. Надійність роботи і 
безпечне обслуговування електроустановок від правильно вибраної ізоляції. 
Характеристики деяких електроізоляційних матеріалів та їх використання. 

 
Тема 3. Змінний струм. 
Період і частота змінного струму. Графік синусоїдального змінного 

струму. Миттєве значення змінного струму і напруги. Одиниці вимірювання 
частоти. Одержання синусоїдальної Е.Р.С. Електрична кругова швидкість. 
Багатополюсні генератори. 

Діюче значення струму і напруги. Формула розрахунків діючого 
значення струму і напруги. 

Коло змінного струму. Активний і індуктивний опір електричного 
кола. Кола з активним опором і індуктивністю. Векторна діаграма. 
Розрахунок опору, розрахунок потужності. 

Коло з ємкісним опором. Напруга і струм в колі. Ємкісний опір. 
Потужність. Резонанс напруги. Резонанс струмів. Коефіцієнт потужності. 
Активна і реактивна енергія. Зміна активного і реактивного навантаження на 
генераторі. 

Тема 4. Трифазний струм. 
Одержання трифазного струму. Конструктивні особливості трифазного 

генератора. Графік симетричних е.р.с. трифазного генератора. З’єднання 
обмоток генератора зіркою. З’єднання обмоток генератора трикутником. 
З’єднання споживачів енергії зіркою і трикутником. 

Включення споживачів енергії в мережу трифазного струму. 
Чотирьохпровідне коло трифазного струму. Визнання навантаження в лінії. 

Тема 5. Електровимірювальні прилади та вимірювання. 
Основні поняття процесу вимірювань. Робочі засоби вимірювань 

Зразкові засоби вимірювань. Степінь точності електровимірювальних 
приладів. Абсолютна похибка, відносна похибка. Умовні позначення на 
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шкалах приладів. Вимірювальні механізми приладів. Магнітоелектричний 
вимірювальний механізм, електромагнітний вимірювальний механізм, 
електродинамічний вимірювальний механізм, ферродинамічний 
вимірювальний механізм. Електронні прилади вимірювань електричних 
величин. Вимірювання потужності. Лічильники електричної енергії. 
Вимірювання опору. Мостова схема вимірювання. Фактори впливу на 
похибку вимірювання. Омметри і мегомметри. Вимірювання опору елементів 
електричного кола. Вимірювання опору ізоляції. 

Вимірювання неелектричних величин електричним методом 
технологічних параметрів. Перетворювачі неелектричних величин в 
електричні. Характеристики перетворювачів. 

Тема 6. Електричні машини постійного струму. 
Генератори і електродвигуни. Конструкція машин постійного струму. 

Принцип дії машини постійного струму. Схема підключення машини 
постійного струму. Потужність машини постійного струму. Технічні заходи  
по зниженню іскріння на щітковому апараті. Типи генераторів постійного 
струму. Схеми збудження генераторів. Генератори для перетворення частоти. 

Тема 7. Трансформатори. 
Призначення трансформаторів. Принцип дії і конструкція однофазного 

трансформатора. Взаємоіндукція в трансформаторі. Трансформаторна сталь. 
Конструкція магнитопроводу. Конструкція обмоток трансформатора. 
Маркування кінців обмоток. Холостий хід трансформатора. Робота 
трансформатора під навантаженням. Коефіцієнт трансформації. Потужність 
трансформатора. Трифазний трансформатор. Конструкція трансформатора. 
Схеми з’єднань обмоток трансформатора. Охолодження  трансформатора. 
Вихрові струми на конструкції трансформатора. Багатообмоточні 
трансформатори, автотрансформатори. Вимірювальні трансформатори. 
Трансформатори напруги, трансформатори струму. Особливості при 
відключенні трансформатора струму. Струмові вимірювальні кліщі. 
Конструкція вимірювальних кліщів. 

Тема 8. Асинхронні електричні двигуни. 
Призначення асинхронних електродвигунів. Конструкція електричного 

двигуна. Область застосування електродвигуна. Одержання крутячого 
магнітного потоку. Обмотка ротора. Обмотка статора. Принцип дії 
асинхронного двигуна. Сковзання ротора. Робочий процес асинхронному 
двигуні. Реверсування електродвигуна. 

Двофазні і однофазні асинхронні двигуни. Область застосування 
електродвигунів. Принцип роботи єлектродвигуна. Схеми включення 
обмоток електродвигуна для створення крутячого моменту. Швидкість 
обертання електродвигунів. Схеми  покращення cosφ в електричній мережі. 

Тема 9. Синхронні машини. 

Призначення синхронних машин. Принцип дії та область застосування 
синхронних машин. Принцип роботи трифазного генератора великої 
потужності. Робота синхронного компенсатора. 
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Тема 10. Електричні машини автоматичних пристроїв. 
Призначення машин. Виконавчі двигуни, тахогенератори, поворотні 

трансформатори, машини синхронного зв’язку. 
Виконавчий двигун постійного струму незалежного збудження. 

Вимоги до регулювання швидкості обертання, реверсу, гальмування. Область 
застосування. Двофазний виконавчий двигун змінного струму. Електрична 
схема включення двигуна. Обмотка керування. Особливості конструкції 
двигуна для боротьби з вибігом ротора. Область застосування. 

Двофазний асинхронний двигун з феромагнітним порожнистим чи 
масивним ротором. 

Конструкція електродвигуна. Крутячий момент в електродвигуні. Опір 
ротора і його вплив на самохід. Область застосування. 

Однофазний асинхронний двигун з вбудованим пусковим опором. 
Конструкція двигуна. Метод досягнення пускового моменту в двигуні. 
Гістерезисні синхронні двигуни. Конструктивні особливості двигуна. 
Застосування магнітно-твердого матеріалу. Утворення крутячого моменту в 
двигуні. Область застосування електродвигуна. 

Універсальні колекторні двигуни. Можливості колекторних двигунів. 
Область застосування двигунів. 

Тахогенератор постійного струму. Призначення тахогенераторів і 
область застосування. Залежність швидкості обертання і вихідної напруги. 
Навантаження на тахогенератор. 

Поворотні трансформатори. Застосування поворотних 
трансформаторів. Залежність вихідної напруги від кута повороту. 
Застосування трансформатора. 

Сельсини. Призначення і область застосування. Чутливість сельсинів 
від кута повороту. Сельсин-датчик. Сельсин-приймач. 

Тема 11. Промислова електроніка. 
Класифікація і призначення електронних приладів. 
Перелік і область застосування електронних приладів, іонних приладів 

і напівпровідників. 
Електропровідність напівпровідників. Власна електропровідність. 

Домішкова електропровідність. Основні матеріали, які застосовуються в 
напівпровідниках. Залежність провідності від температури, напруженості 
електричного і магнітного поля, освітленості, стиснення і т.д. 

Типи провідності в напівпровідниках. 
Напівпровідниковий вентиль. 
Уявлення про напівпровідниковий вентиль. Запірний шар, або p-n 

перехід. Прямий струм вентиля. Зворотний струм вентиля. Коефіцієнт 
випрямлення. Технічні характеристики вентилів. Застосування вентиля в 
схемі однонапівперіодного випрямлення, двохнапівперіодного і в мостовій 
схемі випрямлення. Схема трифазного випрямляча. 
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Транзистори – напівпровідникові підсилювачі. Емітер, база і колектор. 
Переходи провідності між ними. Позначення на транзисторах. Підбір 
транзистора в схему підсилення в залежності від форми і частоти вхідного 
сигналу, вихідної потужності і коефіцієнту підсилення. Фотоелементи. 
Фотоопори. Визначення фотоелементу. Перетворення світлової енергії в 
електричну. Застосування фотоелементів. 

Фотоопір. Зміна електричного опору фотоопору під дією світла. Схема 
включення фотоопору. Технічні характеристики фотоопорів. Застосування 
фотоопорів. 

Термоопори. Визначення напівпровідників термоопорів. Крива зміни 
внутрішнього опору в залежності від температури. Конструкція термісторів і 
їх призначення в техніці. 

Тема 12. Електропривід і апаратура керування. 
Система електропривода. Підбір двигуна відповідно потребам 

виробничого механізму. Підбір потужності і типу електродвигуна. 
Температурний режим роботи електродвигуна і класи 

електроізоляційних матеріалів. 
Охолодження електродвигунів. 
Вибір потужності двигуна при повторно-короткочасному режимі 

роботи. Вибір потужності при тривалому режимі роботи електродвигуна. 
Апаратура керування електродвигунами. Апаратура пуску і зупинки, 

зміна напрямку обертів, захист від перевантаження, живлення схеми 
керування і др. 

Рубильники. Конструкція рубильників. Призначення рубильників. 
Пакетні вимикачі. Призначення пакетників, застосування і технічне 

застосування. 
Ключі керування. Конструкція ключів, їх призначення і маркування. 
Повітряні автоматичні вимикачі (автомати). 
Поєднані функції запобіжника, рубильника і захисту лінії від 

перенавантаження в конструкції автомата. 
Призначення автоматів. Їх технічні характеристики. 
Магнітні пускачі. 
Призначення магнітних пускачів. Їх конструкція. Схема підключення 

для реверсу електродвигуна. Механічна блокіровка на пускачі. Типи пускачів 
і їх вибір в залежності від комутуючого навантаження. 

Захисне заземлення електричних установок. Призначення заземлення. 
Схеми підключення заземлюючих провідників. Вимоги до величини опору і 
термічної  міцності заземлюючих провідників. Захист від грозових 
електричних розрядів. Винахід громовідводу. 

Реле. Призначення і конструкція реле. Реле напруги, які 
застосовуються в схемі захистів, сигналізації, керування і блокування. 

Технічні вимоги при виборі реле. Струмове реле. Типи струмових реле 
і їх конструкція. Застосування струмових реле в схемах керування 
електроприводом. 
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Зміст навчальної дисципліни «Основи теплотехніки» (НД№4) 
 

Тема 1. Робоче тіло, його параметри 
       Найбільш поширені робочі тіла – гази та рідини. Основні 

параметри стану робочих тіл, їх визначення. 
Тиск, одиниці його вимірювання в різних системах. Надлишковий 

тиск, розрідження (вакуум), абсолютний тиск. 
Температура робочого тіла, її фізична суть, одиниці вимірювання. 
Стан речовини при нормальних умовах. 
Енергія, одиниці вимірювання. 
Тема 2. Основні закони газу 
Поняття про ідеальний та реальний газ. Основні закони Бойля-Маріота, 

Гей-Люсака, Шарля. Універсальна газова постійна. 
Теплоємність газів. Залежність теплоємності від температури. 
Теплоємність газу при постійному тиску та об’ємі. 
Перший закон термодинаміки, як закон збереження та перетворення 

енергії. Його формулювання. 
Теплота та робота – форми передачі енергії. 
Другий закон термодинаміки. Прямі та протилежні цикли. 

Формулювання другого закону термодинаміки. 
Тема 3. Водяна пара та її властивості 
Водяна пара – реальний газ. Процес кипіння (пароутворення) 

води. Суха насичена пара, степінь сухості пари. Волога пара. 
Конденсація пари. 

Теплота пароутворення. Перегріта пара, її властивості. 
Температура кипіння води, її залежність від тиску. 
Вологе повітря. Абсолютна та відносна вологість. Температура точки 

роси. Вміст вологи. 
Тема 4. Цикли паросилових установок 
Цикл Карно та його значення. Цикл паросилової установки. 

Принципова схема паросилової установки. Термічний к. к. д. циклу 
паросилової установки. Вплив початкових та кінцевих параметрів пари на к. 
к .д. паросилової установки. 

Цикл з проміжним перегрівом пари. Термічний к. к. д. циклу з 
проміжним перегрівом пари. Принципова схема паросилової установки з 
проміжним перегрівом пари. 

Регенеративний цикл. Вплив його на конструкцію та умови 
експлуатації паросилової установки. Регенеративне підігрівання живлючої 
води. Термічний к. к. д. регенеративного циклу. Збитки тепла в паросиловій 
установці. 

Тема 5. Теплопередача 
Загальні свідчення про теплопередачу. Засоби поширення тепла в 

просторі: теплопровідність, конвекція, тепловипромінювання. Теплообмін 
між тілами: конвекційний та промінний. 
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Теплопровідність. Поняття про коефіцієнт теплопровідності. 
Теплопровідність металів та ізоляційних матеріалів. 
Теплопередача в теплообмінниках. Типи теплообмінників та схеми 

руху теплоносіїв. Фактори, які впливають на збільшення та зниження 
теплопередачі в теплообмінниках. Тепловий баланс теплообмінника. 

 
Зміст навчальної дисципліни «Основи електроніки» (НД№5) 

 
Тема 1. Напівпровідникові перетворювачі 
Основа електроніки - напівпровідникові перетворювачи. Діоди, 

тірістори, сімістори - їх побудова і властивості. Процес, який відбуається в 
перетворювачах. Вольт - амперні характеристики діодів і тірісторів. 
Застосування напівпровідникових перетворювачів в мікросхемах з високим 
ступенем інтеграції. 

Тема 2 Аналогові, цифрові інтегральні мікросхеми 
Аналогові, цифрові, аналого - цифрові інтегральні схеми, застосування 

в автоматичних пристроях управління і регулювання технологіних процесів 
електростанції. 

Тема 3 Поняття про арифметичні основи комп’ютерної техніки. 
Логічні елементи. 

Поняття про арифметичні основи комп’ютерної техніки. Зображення 
чисел. Склад і принцип дії комп’ютерної техніки.  Структурна схема: 
арифметичний пристрій, запам’ятовуючий пристрій, введення - виведення, 
пристрої керування. Алгорітм керування. Властивості алгоритму керування: 
визначеність, дискретність, масовість, результативність. Критерій керування. 
Основи програмування. Операції при програмуванні. Підпрограми 
комп’ютерної техніки. Хід обчислювального процесу. Основні елементи 
комп’ютерної техніки. Логічні елементи: статичні, дінамічні, змішані. 
Інвертор, схема збігу, збиральна схема. Трігери. 

 
Зміст навчальної дисципліни «Електричні вимірювання» (НД№6) 

 
Тема 1.   Загальні відомості про вимірювання  
Основні визначення. Класифікація і методи вимірювань. Похибки 

вимірювань, їх класифікація. Одиниці, еталони і міри одиниць електричних 
величин. Класифікація і системи позначення вимірювальних приладів. 
Державний нагляд за мірами і приладами. 

Тема 2.   Електровимірювальні прилади  
Загальні відомості. Класифікація електричних приладів для 

вимірювання струмів і напруг по системах, розподіл їх на класи і групи. 
Похибки вимірювання. Класи точності  засобів вимірювання. Побудова і 
принцип дії електровимірювальних приладів, область їх застосування. 
Переваги і недоліки магнітоелектричних, електромагнітних, 
електродинамічних, електромеханічних, термоелектричних, 
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електростатичних, детекторних і електронних систем. Способи відліку на 
електровимірювальних приладах, здатність їх до перевантажень. Поширення 
меж вимірювання: додаткові опори, їх конструкція. Перевірка приладів для 
вимірювання струму і напруги. Самописні прилади і осцилографи, їх 
класифікація і використання. Принцип дії і побудова самописних приладів і 
осцилографів. 

Лабораторно-практична робота : 
 1. Ознайомлення з конструкціями приладів для вимірювання струмів і 

напруг, складання та розбирання електричних схем. 
Тема 3.   Вимірювання постійного струму і напруги   
Прилади магнітоелектричної та електронної систем для вимірювання 

постійного струму: амперметри і вольтметри. 
Способи вимірювання постійного струму і напруги приладами магнітое-

лектричної системи, електронної системи. 
Тема 4.  Вимірювання змінного струму і напруги 

Способи вимірювання змінних струмів і напруги приладами 
термоелектричної та випрямлюючої системи. 

Прилади термоелектричної та випрямляючої систем для вимірювання 
змінних струмів і напруги: амперметри, вольтметри, комбіновані прилади.  

Тема 5.  Вимірювання параметрів елементів електричних 
ланцюгів 

Прямопоказуючі прилади для вимірювання опорів: омметри, 
логометричні мегомметри, мікроомметри, амперо- вольтмери, вимірювальні 
мости: будова та принцип дії, комбіновані прилади. 

Методики вимірювання опорів за допомогою комбінованих приладів.   
Лабораторно-практичні роботи : 
 1.Вимірювання параметрів, елементів електричного ланцюга 

подвійним вимірювальним мостом і мікроомметром. 
2. Вимірювання струмів і напруг у колах. 
3. Вимірювання опорів заземлення. 
 

Зміст навчальної дисципліни «Виробниче навчання» (НД№7) 
 

І. Виробниче навчання 
Тема 1. Охорона праці та протипожежні засоби в навчальних 

майстернях, на підприємстві 
Зміст праці електрослюсаря з обслуговування автоматики та засобів 

вимірювань електростанцій. Ознайомлення учнів (слухачів) з майстернями. 
Ознайомлення учнів (слухачів) з порядком отримання та повернення 

інструмента. 
Ознайомлення з режимом роботи, з формами організації праці та 

правилами внутрішнього розпорядку в навчальних майстернях. 
Правила та норми охорони праці у навчальних майстернях. 
Головні шкідливі та небезпечні фактори, виникаючі при роботі в 
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майстернях. Правила безпеки при пересуванні вантажів. Причини 
травматизму. Заходи попередження травматизму. 

Пожежна безпека. Причини пожеж у навчальних майстернях. Заходи 
попередження пожеж. Правила поведінки учнів (слухачів) при пожежі. 
Користування первинними засобами пожежогасіння. 

Тема 2. Екскурсія на підприємство 
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві. 

Структура виробництва й організація праці на підприємстві. Основні цехи, 
технологічний процес та устаткування підприємства. Технічні служби, їхні 
задачі й основні функції. Впровадження автоматизованих виробництв і 
ресурсозберігаючих технологій.  

Тема 3. Слюсарні роботи 
Інструктаж за змістом занять з  охорони праці, організації робочого 

місця. Призначення і припинення операцій. Призначення інструментів. 
Режими обробки. Контрольно-вимірювальні інструменти. 

Вправи : 
Розмітка площини  
Підготовка до розмітки.  
Побудова замкнутих контурів, отриманими відрізками прямих рисок.  
Розмітка контурів деталі з вирахуванням розмірів від кромки 

заготовки.    Розмітка за шаблонами. 
Виконання заточки і заправки інструментів для розмітки. 
Рубка, правка та гнуття 
Виконання головних прийомів рубки.  
Рубка листової сталі за рівнем губок тисків.  
Вирубання на плиті заготовок різних конфігурацій із листової сталі.     
Заточка інструментів. 
Правка полосової сталі, круглого сталевого прута на плиті за 

допомогою ручного преса з використанням призм.  
Перевірка за лінійкою і плитою. Правка листової сталі. 
Гнуття полосової сталі під заданим кутом.  
Гнуття сталевого сортового прокату на ручному пресі з використанням 

пристосувань.  
Гнуття кромок листової сталі в тисках, на плиті і з використанням 

пристосувань.  
Гнуття кілець з дроту.  
Гнуття труб у деталях з наповнювачем. 
Розрізання металу 
Різання полосової, квадратної, круглої і кутової сталі слюсарною 

ножівкою в тисках за рисками.  
Різання труб ножівкою.  
Різання труб труборізом.   
Різання листового матеріалу ручними ножицями.  
Різання металу на важільних ножицях. 
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Обпилювання металу 
Відпрацювання головних прийомів обпилювання плоских поверхонь.  

Обпилювання широких і вузьких поверхонь з перевіркою площини 
перевірочною лінійкою.  

Обпилювання відкритих і закритих поверхонь, під кутом 90˚, під 
гострим і тупим кутами.  

Перевірка площини лінійкою. Перевірка кутів вугільником, шаблоном 
і кутоміром.  

Вимірювання деталей штангенциркулем.  
Обпилювання паралельних площинних поверхонь.  
Обпилювання поверхонь циліндричних стержнів і фасок на них.  
Обпилювання криволінійних поверхонь. Перевірка радіусоміром і 

шаблоном. 
Свердління, зенкування та розвертання 
Керування свердлильним верстатом і його наладка.  
Свердління наскрізних отворів за розміткою і в кондукторі.  
Свердління глухих отворів із використанням упорів, мірних лінійок, 

лімбів. Свердління ручними і електричними дрилями.  
Заправка ріжучих елементів свердла.  
Зенкування отворів під головки гвинтів і заклепок.  
Підбір розверток у залежності від призначення і точності обробленого 

отвору. Розвертання циліндричних наскрізних отворів вручну.  
Розвертання конічних отворів під штифти. 
Нарізання різьби 
Нарізання зовнішніх різьб на болтах, шпильках, трубах.  
Нарізання різьб у зовнішніх і глухих отворах.  
Ознайомлення з різьбонакатуванням, контроль різьбових з’єднань. 
Виконання нероз’ємних з’єднань 
Клепка. 
Складання і клепка. 
Нахльостане з’єднання вручну і на пресі, заклепками з напівкруглими і 

потайними головками. 
Шабрування та притирання 
Підготовка площини поверхонь, засобів, інструментів і допоміжних 

матеріалів для шабрення криволінійних поверхонь.  
Затягування і розправлення шаберів для обробки площинних і 

криволінійних поверхонь. 
Притирання 
Підготовка до притирки поверхонь деталей, притирочних матеріалів, 

засобів. Ручна притирка площини поверхонь різних деталей.  
Контроль оброблених поверхонь лекальною лінійкою, вимірювання 

розмірів мікрометром.  
Монтажна притирка робочих поверхонь клапанів, клапанних гнізд, 

кранів з конічною пробкою. 
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Розпилювання та припасовка 
Висвердлювання та вирубання пройомів і отворів.  
Обробка прийомів і отворів нескладних контурів вручну напилками.  
Обробка отворів прямолінійних контурів вручну напилками, а також з 

використанням механізованих інструментів.  
Перевірка форми і розмірів контуру універсальними інструментами за 

шаблонами та вкладишами.  
 Навчально-виробничі роботи: 
Виготовлення різних виробів і деталей одинично і невеликими 

партіями. 
Виконання робіт за робочими кресленнями і технологічними картами з 

самостійною настройкою свердлильних станків з використанням 
механізованих інструментів. 

Тема 4. Слюсарно-складальні роботи 
Інструктаж за змістом занять  з охорони праці, організації робочого 

місця. 
Вправи:  
Складання роз’ємних з’єднань.  
Складання вузлів за допомогою різьбових з’єднань.  
З’єднання деталей болтами і гвинтами.  
Затяжка болтів (гайок) у гуртовому з’єднанні.  
Стопоріння різьбових з’єднань. Контроль різьбових з’єднань.  
Складання шпоночних і шліцьових з’єднань.  
Підбір і підгонка за пазом, запресовка нерухомих шпонок. Контроль на 

биття та качіння.  
Складання за допомогою нерухомих посадок.  
Ознайомлення з обладнанням і засобами для запресовки.  
Запресовка втулок, пальців і  інших деталей з допомогою ручних і 

пневматичних пресів. Контроль якості і надійності виконаних з’єднань. 
Склеювання 
Підготовка деталей, клеїв і лаків для склеювання.   
Склеювання різних матеріалів і деталей полістиролом, кабинольним, 

акриловим, епоксидним і іншими клеями.  
Складання деталей обертових з’єднань і механізмів передачі 

обертання. Складання направляючих пристроїв, обертових з’єднань з тертям 
ковзання, з нерухомим валом і обертовим підшипником, з нерухомою 
втулкою і обертовим валом.  

Складання направляючих для обертального руху з тертям кочення.  
Складання вузлів шарикопідшипників. Перевірка правильності 

складання. Усунення дефектів.  
Складання зубчатих і черв'ячних передач, установка валів, посадка 

шестерні. Регулювання і перевірка правильності зчеплення.  
Виявлення і усунення дефектів.  
Складання фрикційних передач. Перевірка якості складання. 
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Навчально-виробничі роботи 
Виконання різних з’єднань, включаючи усі вивчені слюсарно-

складальні операції. 
Складання нескладних вузлів  і апаратів з використанням 

універсальних засобів і інструментів. 
Тема 5. Електромонтажні роботи 
Інструктаж за змістом занять з охорони праці, організації робочого 

місця при електромонтажних роботах. 
Ознайомлення з інструментом, матеріалами і виробами, збереження 

матеріалів і інструментів, напівфабрикатів і деталей, технологічної 
документації. 

Вправи : 
Підготовка інструментів, матеріалів і виробів до пайки. 
Заготівля з’єднувальних дротів.  
Правка і нарізання дротів за довжиною, зняття  ізоляції, зачистка. 
Пайка дротів різних марок.  
Окінцювання однодротових і багатодротових дротів.  
Закріплення наконечників з використанням гідропреса.  
Зрощування дротів пайкою.  
Припаювання дротів до виводів апаратів.  
Приєднання дротів до виводів апаратів з використанням наконечників. 

Перевірка якості пайки.  
Вкладка провідників, розшивка джгута.  
Прокладка ізольованих дротів при монтажі приборів.  
Розмітка проводки дротів за схемою.  
Вкладка дротів, монтаж клемних скобок.  
Розпайка змонтованих схем і зняття  старого монтажу. 
 

ІІ. На виробництві 
Тема 6. Обслуговування  пишучого обладнання. 
Інструктаж за змістом занять   з охорони праці, організації робочого 

місця учня       
 Вправи: 
Обслуговування друкуючих машин.  
Профілактичний огляд.  
Зняття віддільного літерного важеля в машині.  
Заміна важеля з підгонкою і доводкою за шліцем сегмента, вкладкою 

на шрифтову подушку і центрівка за шліцем літеро-водія.  
Перевірка вимикача.  
Вибір літери-еталона зі встановленого на машину шрифту.  
Підгонка знаків літерної колодки на гамінений літерний важіль.  
Усунення окремих несправностей у роботі головного механізму. 
 Регулювання загального вимикача.  
Регулювання і виправлення механізму запору шрифту зі 
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встановленням кутника або клавіші запору.  
Регулювання правильності підйому напівкаретки при переводі регістра 

для дотримання риски друкування.  
Виправлення дефектів подачі паперу.  
Перевірка вірності крутіння папероопорного валу.  
Шліфовка паперопротяжних роликів і папероопорного валу. 
 Регулювання єдинообразу прижиму роликів.  
Перевірка, ремонт, заміна або встановлення штовхаючого зуба 

інтервального механізму.  
Визначення дефектів руху стрічки стрічкового механізму.  
Регулювання вірності підйому фарбуючої стрічки стрічкопідйомного 

механізму. Регулювання біхрому. Заправка стрічководія.  
Виправлення та регулювання штовхаючої і нажимної частини.  
Регулювання корзини літерних важелів при регістровому 

переключенні, регулювання, головного механізму.  
Регулювання гальмівного механізму, заміна стонсів механізму 

десяткового табулятора.  
Регулювання механізму десяткового табулятора, сили удару.  
Регулювання механізму запору шрифту.  
Регулювання паперопротяжного механізму.  
Регулювання паралельності руху каретки папероопорного валу.  
Тема 7. Обслуговування контрольно-вимірювальних приладів. 
 Інструктаж за змістом занять   з охорони праці, організація робочого 

місця. 
Вправи :  
Розбирання нескладних контрольно-вимірювальних приладів: 

амперметрів, вольтметрів, манометрів, годинникових механізмів.  
Розбирання  вузлів на окремі деталі.  
Огляд деталей, виявлення неполадок та складання  відомостей 

дефектів. 
Ремонт деталей контрольно-вимірювальних приладів.  
Ремонт корпусів приладів.  
Продувка стисненим повітрям та очистка корпусів від пилу та бруду. 

Шпаклювання поверхні корпусів полотняною шкуркою.  
Фарбування корпусів.  
Вставка та ущільнення скла. 
Ремонт деталей електричної схеми приладів.  
Зачистка контактів.  
Виготовлення нових контактів.  
Перепаювання або заміна монтажних дротів.  
Виготовлення та підгонка постійних дротяних опорів.  
Комплектування пластини з клемами, постановка клем на пластину та 

закріплення їх болтами або заклепками. 
Перемотування індукційних котушок та перемінних дротяних опорів. 
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Заміна інших несправних або зношених деталей і вузлів електричної 
схеми приладів новими деталями та вузлами. 

Виготовлення і намотка рамок, проклеювання слоїв бакслитовим 
лаком. Бакелізація каркасних та безкаркасних рамок.  

Сушка рамок у термостаті. 
Виготовлення спіральних пружинок.  
Протягування дроту.  
Очистка дроту в розчині та протирка його.  
Вальцовка дроту та одержання стрічки.  
Навивка спіральних пружинок на спеціальному обладнанні.  
Термообробка пружинок. Промивання пружинок в чотирихлористому 

вуглецю. Перевірка пружинок на залишкову деформацію. 
Свердління отворів під штифти.  
Розвертування отворів.  
Штіфтування втулок, установочних кілець і шестерень на валиках.  
Слюсарна обробка окремих деталей з нарізанням різьби в малих та 

глухих отворах. Виготовлення кілець і кулеутримувачів. Вирубка і вирізка 
прокладок із листової міді, алюмінію, заліза та гуми. 

Заготовка ебонітової панелі, зачистка наконечників і перемичок.  
Складання штепсельних гнізд на ебонітовій панелі з установкою 

наконечників і перемичок. 
Складання циферблатів приладів.  
Приготування крохмального клейстеру або столярного клею.  
Обезжирювання алюмінієвих основ. Промивання гарячою та холодною 

водою. Сушіння. 
Приклеювання офсетного паперу до основ циферблатних приладів. 

Приклейка, сушка циферблатів. 
Чистове розбирання годинникових механізмів.  
Очистка деталей від пилу і бруду.  
Заміна окремих зношених деталей новими.  
Установка спіральних пружин.  
Складання годинникових механізмів.  
Регулювання і перевірка точності. 
Складання, перевірка, регулювання, випробування і здавання 

контрольно-вимірювальних приладів після ремонту. 
Зовнішній огляд приладів після ремонту. 
Перевірка і регулювання прямолінійності стрілки і вірності її 

установки, справності коректора і аретира. 
Визначення похибок вимірювальної системи (перевірка ходу стрілки в 

залежності від вимірювальних параметрів і визначення величини зміщення). 
Регулювання чутливості приладів.  
Перевірка шкали відповідно до  технічних вимог і стандартів 

(наявність усіх необхідних позначок, відповідність шкали градировці 
приладу, правильність креслення шкали і позначок, паралельність стрілки 
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відміткам шкали). 
Зовнішній огляд термометрів опору, справності затискачів на головці 

термометра, відсутність сторонніх включень поміж складеними прокладками. 
Випробування і здавання контрольно-вимірювальних приладів.  
Оформлення технічної документації на ремонт контрольно-

вимірювальних приладів. 
Тема 8.  Обслуговування оптико-механічних приладів та систем 
Інструктаж за змістом занять з охорони праці , організація робочого 

місця.   
Вправи : 
Розбирання оптико-механічних приладів: оптиметрів, та ін. Огляд 

деталей.  
Визначення неполадок і складання відомості дефектів.  
Очищення деталей від пилу та бруду.  
Заміна окремих зношених деталей новими.  
Юстирування оптико-механічних приладів. 
Складання оптико-механічних приладів після ремонту. 
Перевірка, регулювання та випробування оптико-механічних приладів 

відповідно до технічних умов та інструкцій Комітету стандартів, мір та 
вимірювальних приладів. 

Заповнення технічної документації на ремонт оптико-механічних 
приладів. 

Тема 9. Обслуговування  механізмів та апаратури автоматики 
Інструктаж  за змістом занять з охорони праці, організації робочого 

місця учня.  
  Вправи: 
Розбирання вузлів на окремі деталі.  
Огляд деталей, виявлення неполадок та складання відомості дефектів. 
Ремонт окремих деталей та вузлів.  
Заміна зношених деталей новими.  
Ремонт вентилів: прогонка різьби, заміна прокладок та інші роботи.  
Ремонт з’єднувальних та відгалужених коробок.  
Ремонт затискачів штуцерів та інших схем автоматики.  
Заміна зношених деталей, вузлів, реле, регуляторів і датчиків новими.  
 Зачистка підпалених блок-контактів.  
 Заміна контактних пружин.  
 Намотка котушок, ремонт важелів, якорів, кулачкових дисків та інших 

деталей.    Ремонт поплавків, конічних трубок та інших деталей реле та 
датчиків. Виготовлення каркасів для дротяних термометрів опору та намотка 
на каркаси металічного дроту.  

Заміна зношених контактів.  
Зачистка мідних контактів у клемних коробках вузлів панелей та щитів 

автоматики.  
Заготовка мідних трубок для імпульсивних та пневматичних трас.  
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Заготовка поліетиленових вінілпластових та інших трубок з пластмас. 
Складання трубок у блоки та закріплення їх на «мостиках жорсткості». 

Складання трубок без «мостиків жорсткості». 
Заготовка дротів повторної комутації.  
 Навішування бирок.  
Окінцювання дротів.  
Опресовка наконечників, кріплення проводок повторної комутації на 

електротехнічному картоні до конструкції панелей та щитів.  
Монтаж проводок повторної комутації «на пряму». 
Складання та регулювання механізмів і апаратури автоматики після 

ремонту. Складання деталей у вузли.  
Складання і підгонка вузлів. 
Огляд, перевірка і регулювання реле і регуляторів.  
Перевірка і регулювання інших механізмів і апаратури після ремонту. 
Випробування і здавання механізмів і апаратури автоматики після 

ремонту. 
Заповнення технічної документації на ремонт механізмів і апаратури 

автоматики.  
ІІІ. Виробнича практика 

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 
підприємстві.  

Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки. Організація робочого 
місця. Вивчення інструкцій з охорони праці для електрослюсаря з 
обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій ІІІ -ї групи 
(проводиться на робочому місці) Ознайомлення з структурою підприємства, 
функціями відділів і служб, правилами і обов’язками електрослюсаря з 
обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій, 
правилами внутрішнього розпорядку, вимогами міністерства паливної та 
вугільної промисловості. 

Тема 2. Самостійне виконання робіт електрослюсаря з 
обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій ІІІ -ї 

групи. 
Самостійне (під наглядом наставника або інструктора) виконання всіх 

видів робіт, що передбачені кваліфікаційною характеристикою 
електрослюсаря з обслуговування автоматики та засобів вимірювань 
електростанцій складністю ІІІ -ї групи, на робочих місцях підприємства, 
відповідно до технічних умов і вимог правил безпеки праці з дотриманням 
встановлених норм виробітку і часу. 
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Додаток Е 

Опитувальник для визначення мотивації до навчання в процесі 
формування проєктувальної компетентності 1 рангу  

 
Прочитайте кожне висловлювання і висловіть своє ставлення до нього, 

поставивши навпроти номера висловлювання свою відповідь, 
використовуючи для цього наступні позначення: 

правильно - (+ +); 
мабуть, правильно - (+); 
мабуть, неправильно - (-); 
неправильно – (– –). 

 
№ Висловлювання  Ваше ставлення 
1 Вивчення цієї навчальної дисципліни дасть мені 

можливість дізнатися багато важливого для себе та 
майбутньої професійної діяльності, виявити свої 
педагогічні здібності 

 

2 Досліджуваний предмет мені цікавий, і я хочу знати 
з цього предмета якнайбільше 

 

3 У вивченні цієї навчальної дисципліни мені 
достатньо тих знань, які я отримую на заняттях 

 

4 Навчальні завдання з даної дисципліни мені 
нецікаві, я їх виконую, тому що цього вимагає 
викладач 

 

5 Труднощі, що виникають в мене під час виконання 
завдань з цієї навчальної дисципліни, роблять її для 
мене ще цікавішою 

 

6 При вивченні даної навчальної дисципліни та 
виконанні практичних завдань, крім рекомендованої 
літератури, самостійно користуюсь іншими 
джерелами інформації 

 

7 Вважаю, що складні теоретичні питання та важкі 
навчальні завдання  можна було б не вивчати та не 
виконувати  

 

8 Якщо щось не виходить з при виконанні практичних 
завдань, намагаюся розібратися та дійти до суті 

 

9 На заняттях з даної навчальної дисципліни у мене 
часто буває такий стан, коли зовсім не хочеться 
вчитися 

 

10 Активно працюю та виконую завдання лише під 
контролем викладача 

 

11 Матеріал, що вивчається та практичні завдання, що 
виконуються, з цікавістю обговорюю у вільний час 
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(на перерві, вдома) зі своїми одногрупниками 
(друзями). 

12 Намагаюся самостійно виконувати завдання, не 
люблю, коли мені підказують та допомагають 

 

13 Наскільки можна намагаюся списати в товаришів 
або прошу когось виконати завдання за мене 

 

14 Вважаю, що всі знання та вміння з даної навчальної 
дисципліни є цінними для майбутньої професійної 
діяльності і, по можливості, потрібно знати з даного 
предмета якомога більше 

 

15 Оцінка з цієї навчальної дисципліни для мене 
важливіша, ніж знання 

 

16 Якщо я погано підготовлений до практичного 
заняття, то особливо не засмучуюсь і не переживаю 

 

17 Мої інтереси та захоплення у вільний час пов'язані з 
цією навчальною дисципліною  

 

18 Дана навчальна дисципліна дається мені важко, і 
мені доводиться змушувати себе виконувати 
навчальні завдання 

 

19 Якщо через хворобу (або інші причини) я 
пропускаю заняття  з даної навчальної дисципліни, 
то мене це засмучує 

 

20 Якби можна було, то я виключив би цю навчальну 
дисципліну з розкладу 

 

 
  



346 
 

Опитувальник для визначення мотивації до навчання в процесі 
формування проєктувальної компетентності 2 рангу  

 
Прочитайте кожне висловлювання і висловіть своє ставлення до нього, 

поставивши навпроти номера висловлювання свою відповідь, 
використовуючи для цього наступні позначення: 

правильно - (+ +); 
мабуть, правильно - (+); 
мабуть, неправильно - (-); 
неправильно – (– –). 

 
№ Висловлювання  Ваше ставлення 
1 Виконання проєктних завдань дасть мені 

можливість дізнатися багато важливого для 
майбутньої професійної діяльності, виявити свої 
проєктувальні здібності 

 

2 Мені цікаві різноманітні види проєктних завдань, 
що виконуються на практичних заняттях, і я хочу 
знати з цього приводу якнайбільше 

 

3 При виконанні проєктних завдань мені достатньо 
тих знань, які я отримав (ла) на попередніх 
лекційних та практичних заняттях 

 

4 Проєктні завдання з даної дисципліни мені нецікаві, 
я їх виконую, тому що цього вимагає викладач  

 

5 Труднощі, що виникають в мене під час виконання 
проєктних завдань з цієї навчальної дисципліни, 
роблять її для мене ще цікавішою 

 

6 При виконанні проєктних завдань, крім 
рекомендованої літератури, самостійно користуюсь 
іншими джерелами інформації 

 

7 Вважаю, що запропоновані викладачем проєктні 
завдання можна було б не вивчати та не виконувати  

 

8 Якщо щось не виходить при виконанні проєктних  
завдань, намагаюся розібратися та дійти до суті 

 

9 На практичних заняттях з даної навчальної 
дисципліни у мене часто буває такий стан, коли 
зовсім не хочеться вчитися 

 

10 Активно працюю та виконую проєктні завдання 
лише під контролем викладача 

 

11 Матеріал, що вивчається та проєктні завдання, що 
виконуються, з цікавістю обговорюю у вільний час 
(на перерві, вдома) зі своїми одногрупниками 
(друзями). 
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12 Намагаюся самостійно виконувати проєктні 
завдання, не люблю, коли мені підказують та 
допомагають 

 

13 Наскільки можна намагаюся списати в товаришів 
або прошу когось виконати проєктне завдання за 
мене 

 

14 Вважаю, що всі знання та вміння, отримані в процесі 
виконання проєктних завдань  є цінними для 
майбутньої професійної діяльності  

 

15 Оцінка з цієї навчальної дисципліни для мене 
важливіша, ніж вміння виконувати проєктні 
завдання  

 

16 Якщо я погано підготовлений до практичного 
заняття, то особливо не засмучуюсь і не переживаю 

 

17 Мої інтереси та захоплення у вільний час пов'язані з 
проєктувальною діяльністю   

 

18 Виконання проєктних завдань дається мені важко, і 
мені доводиться змушувати себе виконувати цю 
діяльність  

 

19 Якщо через хворобу (або інші причини) я 
пропускаю практичні заняття на яких виконуються 
проєктні завдання, то мене це засмучує 

 

20 Якби можна було, то я виключив би проєктні 
завдання зі змісту практичних занять  
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Опитувальник для визначення мотивації до навчання в процесі 
формування проєктувальної компетентності 3 рангу  

 
Прочитайте кожне висловлювання і висловіть своє ставлення до нього, 

поставивши навпроти номера висловлювання свою відповідь, 
використовуючи для цього наступні позначення: 

правильно - (+ +); 
мабуть, правильно - (+); 
мабуть, неправильно - (-); 
неправильно – (– –). 

 
№ Висловлювання  Ваше 

ставлення 
1 Вивчення цієї навчальної дисципліни дасть мені 

можливість дізнатися багато важливого для себе та 
майбутньої професійної діяльності, вдосконалити свої 
педагогічні та проєктувальні здібності  

 

2 Питання новітніх технологій є досить цікавим для 
мене, і я хочу знати з цього приводу якнайбільше 

 

3 При виконанні проєктних завдань мені достатньо тих 
знань, які я отримав (ла) на попередніх лекційних та 
практичних заняттях 

 

4 Розробка дидактичних проєктів різних організаційних 
форм навчання з використанням новітніх технологій та 
структури діяльності викладача мені нецікава, я  
виконую ці завдання, тому що цього вимагає викладач 

 

5 Труднощі, що виникають в мене під час виконання 
проєктних завдань з цієї навчальної дисципліни, 
роблять її для мене ще цікавішою 

 

6 При виконанні проєктних завдань, крім 
рекомендованої літератури, самостійно користуюсь 
іншими джерелами інформації 

 

7 Вважаю, що запропоновані викладачем проєктні 
завдання стосовно розробки дидактичних проєктів 
різних організаційних форм навчання з використанням 
новітніх технологій та структури діяльності викладача 
можна було б не вивчати та не виконувати  

 

8 Якщо щось не виходить з при виконанні проєктних 
завдань, намагаюся розібратися та дійти до суті 

 

9 На заняттях з даної навчальної дисципліни у мене 
часто буває такий стан, коли зовсім не хочеться 
вчитися 

 

10 Активно працюю та виконую проєктні завдання лише  
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під контролем викладача 
11 Матеріал, що вивчається та проєктні завдання, що 

виконуються, з цікавістю обговорюю у вільний час (на 
перерві, вдома) зі своїми одногрупниками (друзями). 

 

12 Намагаюся самостійно виконувати проєктні завдання, 
не люблю, коли мені підказують та допомагають 

 

13 Наскільки можна намагаюся списати в товаришів або 
прошу когось виконати проєктне завдання за мене 

 

14 Вважаю, що всі знання та вміння, отримані в процесі 
вивчення новітніх технологій та виконанні проєктних 
завдань стосовно розробки дидактичних проєктів 
різних організаційних форм навчання з використанням 
новітніх технологій та структури діяльності викладача 
є цінними для майбутньої професійної діяльності  

 

15 Оцінка з цієї навчальної дисципліни для мене 
важливіша, ніж вміння виконувати проєктні завдання 
стосовно розробки дидактичних проєктів різних 
організаційних форм навчання з використанням 
новітніх технологій та структури діяльності викладача 

 

16 Якщо я погано підготовлений до практичного заняття, 
то особливо не засмучуюсь і не переживаю 

 

17 Мої інтереси та захоплення у вільний час пов'язані з 
новітніми технологіями навчання та проєктувальною 
діяльністю   

 

18 Дана навчальна дисципліна дається мені важко, і мені 
доводиться змушувати себе виконувати навчальні 
завдання 

 

19 Якщо через хворобу (або інші причини) я пропускаю 
заняття  з даної навчальної дисципліни, то мене це 
засмучує 

 

20 Якби можна було, то я виключив би зі змісту 
навчальної дисципліни теми пов’язані з новітніми 
технологіями навчання та розробкою різних 
дидактичних проєктів   
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Обробка результатів 
 
Підрахунок показників опитувальника проводиться відповідно до 

ключа, де «Так» означає позитивні відповіді (вірно; мабуть, вірно), а «Ні» - 
негативні (мабуть, неправильно; неправильно). 

 
Ключ  

Так 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 19 
Ні 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 20 

 
За кожний збіг із ключем нараховується один бал. Чим вище сумарний 

бал, то вище показник внутрішньої мотивації до навчання. За низьких 
сумарних балів домінує зовнішня мотивація до навчання. 

 
Аналіз результатів 

 
Отриманий у процесі обробки відповідей результат розшифровується 

наступним чином: 
0-10 балів - зовнішня мотивація; 
11-20 балів - внутрішня мотивація. 
Для визначення рівня мотивації до навчання можуть бути використані 

також такі нормативні межі: 
0-5 балів - низький рівень мотивації; 
6-14 балів – середній рівень мотивації;  
15-20 балів - високий рівень мотивації. 
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Додаток Ж 
Тестові завдання для визначення показника засвоєння навчального матеріалу в процесі формування 

проєктувальної компетентності 1 рангу 
 

1. Формування у здобувачів освіти вміння оптимально організовувати навчальний процес в закладах професійної (професійно-технічної) освіти 
- це …. 

А. Тема проєктного завдання з методики професійного навчання. 
Б. Одна з тем змісту методики професійного навчання. 
В. Завдання методики професійного навчання. 
2. Розгляд освітнього процесу його з точки зору цілісності, взаємозв’язків його структурних  елементів  - це характеристика … 
А. Системного підходу організації навчання. 
Б. Компетентнісного підходу організації навчання. 
В. Діяльнісного підходу організації навчання. 
3. Навчальна дисципліна, яка інтегрує в собі психолого-педагогічні, методичні, технічні знання та вміння та спрямований на навчання 

майбутнього інженера-педагога дидактичному проектуванню навчально-виховного процесу у системі професійної освіти – це …. 
А. Професійна педагогіка. 
Б. Методика професійного навчання. 
В. Педагогіка. 
4. Здатність намічати, окреслювати план дій, конструювати, планувати та здійснювати задум, намір – це… 
А. Планування. 
Б. Проєктування. 
В. Конструювання. 
5. Обов’язковий етап діяльності педагога, який передує його взаємодії із тими, хто вчиться, та призначений для вибору з множини рішень щодо цієї 

взаємодії найбільш ефективних, а також детальне, послідовне та обґрунтоване їхнє викладення – це.. 
А. Дидактичне проєктування. 
Б. Розробка бінарних дій викладача та здобувачів освіти. 
В. Педагогічне проєктування. 
6. Один з елементів педагогічної діяльності, що спрямований на проектування такого навчального процесу, який повинен гарантувати 

досягнення поставлених цілей – це … 
А. Самоосвітня діяльність. 
Б. Наукова діяльність. 
В. Методична діяльність. 
7. Які структурні компоненти складають зміст освіти? 
А. Система знань, вмінь та навичок, досвід особистісного розвитку. 
Б. Система знань, досвід здійснення способів діяльності, досвід творчої діяльності, досвід емоційно-ціннісного ставлення людини до 
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навколишнього світу. 

В. Система теоретичних знань та практичних вмінь, досвід здійснення практичної діяльності. 
8. Діяльність людини в рамках певної професії або спеціальності в певній сфері або галузі виробництва – це … 
А. Професійна діяльність. 
Б. Трудова діяльність. 
В. Виробнича діяльність. 
9. Документ, який визначає порядок і послідовність засвоєння змісту навчання, розподіл його за організаційними формами вивчення, 

конкретизує інформаційно-методичне і матеріально-технічне забезпечення, критерії оцінювання рівня її засвоєння, а також форми та засоби контролю 
– це …. 

А. Навчальний план. 
Б. Програма навчальної дисципліни. 
В. План навчального процесу. 
10. Який характер має методична діяльність? 
А. Технологічний, інтегративний, процесуальний 
Б. Освітній, виховний, розвиваючий. 
В. Науковий, технологічний, діяльнісний. 
11. Формулювання заздалегідь передбачених результатів навчальної діяльності здобувачів освіти із зазначенням певного рівня засвоєння, 

адекватним параметрам умінь, сформульованих в стандарті освіти – це … 
А. Проєктування програми навчальної дисципліни. 
Б. Проєктування освітнього процесу. 
В. Проєктування цілей навчання. 
12. Тактичну мету навчання, педагог прагне досягти …. 
А. Протягом одного уроку. 
Б. Протягом усього періоду викладання дисципліни. 
В. Протягом вивчення теми програми навчальної дисципліни. 
13. Аналіз  професійної діяльності в першу чергу слід здійснювати на підставі ... 
А. Довідника кваліфікаційних характеристик професій. 
Б. Посадових інструкцій. 
В. Освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця. 
14. Які напрямки має методика аналізу стану навчального процесу?  
А. Аналіз початкових вимог і аналіз засобів навчання. 
Б. Аналіз закладу освіти та педагогічної діяльності. 
В. Аналіз якості освіти та рівня підготовки здобувачів освіти. 
15. Динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 

морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 
навчання на певному рівні вищої освіти – це … 



353 
 

А. Професіоналізм. 
Б. Компетентність. 
В. Професійна кваліфікація. 
16. Приведення змістовної частини навчальної інформації  у відповідність до умов організації конкретного навчального процесу і вимог до 

майбутнього фахівця включає процес … 
А. Аналізу навчальної інформації. 
Б. Аналізу змісту навчальної дисципліни. 
В. Аналізу базових знань здобувачів освіти. 
17. Система зв'язків між поняттями окремої частини навчального матеріалу – це.. 
А. Інтеграційні зв’язки. 
Б. Міждисциплінарні зв’язки. 
В. Структурно-логічна схема.  
18. Спосіб реалізації змісту навчання, передбаченого навчальними програмами, що представляє систему форм, методів і засобів 

навчання, які забезпечують найбільш ефективне досягнення поставлених цілей – це … 
А. Технологія навчання. 
Б. Організація освітнього процесу. 
В. Розробка плану уроку. 
19. Які частини дії включає в себе теорія поетапного формування розумових дій? 
А. Вступну, основну, виконавчу, контрольну. 
Б. Мотиваційну, орієнтовну, виконавчу, контрольну. 
В. Мотиваційну, діяльнісну,  контрольну. 
20. Технологія, що сприяє швидкому включенню здобувачів освіти у навчально-пізнавальну й навчально-виробничу діяльність без 

тривалого «вживання» у роботу, дозволяє підтримувати діяльність на необхідному рівні активності протягом конкретного часу навчання 
… 

А. Мотиваційна. 
Б. Орієнтовної основи діяльності. 
В. Контрольна.  
21. Які компоненти містить орієнтовна основа діяльності?  
А. Засоби діяльності, умови діяльності, продукт і результат діяльності. 
Б. Образ кінцевого продукту, об'єкт перетворення, засоби діяльності, технологія діяльності. 
В. Матеріали, інструменти, умови, продукт. 
22. Визначення рівня і якості сформованих знань і умінь у здобувачів освіти відбувається завдяки … 
А. Орієнтовній основі діяльності. 
Б. Контрольній діяльності. 
В. Виконавчій основі діяльності.  
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23. Оцінка організації та методики проведення уроку відбувається … 
А. Під час його аналізу. 
Б. В процесі його здійснення. 
В. В процесі його підготовки.  
24. Для формування дій в різних формах на уроках теоретичного навчання, застосовуються ….. 
А. Проблемні завдання. 
Б. Діалогічні методи навчання. 
В. Різноманітні задачі. 
25. Як класифікують мотивацію за характером поведінки учасників навчального процесу? 
А. Особистісна і зовнішня. 
Б. Власна і спонукальна. 
В. Зовнішня і внутрішня. 
26. Під час якої частини уроку виробничого навчання формується виконавча частина дії?  
А. Основної. 
Б. Вступної. 
В. Заключної. 
27. Закріплення знань і формування вмінь у здобувачів освіти відбувається завдяки … 
А. Орієнтовній основі діяльності. 
Б. Виробничому навчанню. 
В. Виконавчій основі діяльності.  
28. Для формування дій в різних формах на уроках виробничого навчання застосовуються ... 
А. Різноманітні задачі. 
Б. Вправи. 
В. Майстер-класи.  
29. Як класифікують мотивацію за приналежністю до етапів навчального процесу? 
А. Вступна, поточна, заключна. 
Б. Початкова, поточна, підсумкова. 
В. Навчальна, діяльнісна, заключна.  
30. Який контроль проводиться на кожному уроці та етапі навчання? 
А. Тематичний. 
Б. Поточний. 
В. Періодичний.  
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Тестові завдання для визначення показника засвоєння навчального матеріалу в процесі формування 
проєктувальної компетентності 2 рангу 

 
1. В рамках якої діяльності педагога здійснюється дидактичне проєктування? 
А. Освітньої. 
Б. Виховної. 
В. Методичної. 
2. На підставі яких документів здійснюється організація освітнього процесу в системі професійної освіти?  
А. Державних стандартів професійної освіти. 
Б. Освітньо-кваліфікаційних характеристик. 
В. Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту». 
3. Аналіз професійної діяльності фахівця здійснюється з метою …. 
А. Визначення особливостей його діяльності. 
Б. Вивчення та чіткого уявлення образу (моделі) тієї особистості, яку необхідно формувати. 
В. Ознайомлення з реальними умова праці. 
4.За якими елементами структури професійної діяльності здійснюється її аналіз? 
А. Мета, суб’єкт, предмет, засоби, умови, процес, продукт, результат. 
Б. Мета, предмет, процес, продукт, результат. 
В. Мета, суб’єкт, засоби, умови, процес, результат. 
5. Формування змісту навчальної дисципліни (або теми) відбувається на підставі...   
А. Аналізу навчальної літератури, інших джерел інформації. 
Б. Аналізу навчальної літератури, інших джерел інформації, професійної діяльності фахівця, з урахуванням сучасного стану розвитку науки, 

техніки та технологій. 
В. Аналізу навчальної літератури, інших джерел інформації, особистого досвіду діяльності педагога. 
6. Перелік тих необхідних професійних вмінь та навичок, а також рис особистості, які слід сформувати в процесі навчання містять … 
А. Стратегічні цілі навчання. 
Б. Тактичні цілі навчання. 
В. Оперативні цілі навчання. 
7. Оперативні цілі навчання повинні бути конкретизовані у вигляді … 
А. Навчальної, виховної, особистісної. 
Б. Дидактичної, виховної, розвивальної. 
В. Когнітивної, розвивальної, навчальної. 
8. Для створення єдиної системи знань у здобувачів освіти та комплексного їх застосування при проєктуванні освітнього процесу слід 

враховувати …. 
А. Логічні зв’язки. 
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Б. Міжтемні зв’язки. 
В. Міждисциплінарні зв’язки. 
9. Що слід враховувати при постановці оперативних цілей навчання?  
А. Міждисциплінарні зв’язки. 
Б. Зміст навчальної дисципліни. 
В. Рівні засвоєння навчального матеріалу та сформованості вмінь учнів. 
10. Інтегрований результат освітньої підготовки майбутнього інженера-педагога, що відображає сформованість відповідних знань, умінь, 

професійно-важливих якостей та полягає у здатності здійснювати проектувальну діяльність у галузі педагогіки і певної галузі виробництва шляхом 
розробки педагогічних та виробничих проектів – це … 

А. Проєктувальна компетентність. 
Б. Педагогічне проєктування. 
В. Розробка дидактичних проєктів. 
11. За рахунок якого підходу досягається інтегрований результат освітньої підготовки майбутнього інженера-педагога? 
А. Системний. 
Б. Діяльнісний. 
В. Міждисциплінарний. 
12. Які види дидактичних проєктів можуть бути розроблені в системі професійної освіти?   
А. Проєкт підготовки кваліфікованих робітників, з дисципліни, навчального модуля, інтегровані-тематичні проекти, проект з теми або уроку. 
Б. Проєкт з дисципліни, з теми або уроку. 
В. Проєкт з теми або уроку 
13. Дозволяє наочно уявити послідовність і підпорядкованість понять, закономірність зв'язків між ними … 
А. Зведено-тематичний план. 
Б. Структурно-логічна схема. 
В. Графічне зображення тематичних планів. 
14. Дидактичний проект уроку розробляється у вигляді … 
А. Поурочно-тематичного плану. 
Б. Плану-конспекту уроку. 
В. Бінарних дій викладача та здобувачів освіти. 
15. Дидактичний проект уроку розробляється з огляду на … 
А. Тип уроку та його структурні елементи. 
Б. Професійну кваліфікацію викладача. 
В. Умови організації освітнього процесу. 
16. Логічно завершена складова ДСПТО, що містить навчальний матеріал з дисциплін професійно-теоретичної та професійно-практичної 

підготовки, необхідний для досягнення професійних компетентностей – це … 
А. Навчальний план. 
Б. Загальнопрофесійний блок. 
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В. Навчальний модуль. 
17.  Інтеграція навчального матеріалу з різних навчальних предметів в процесі виконання певного тематичного проєкту – це … 
А. Інтегровано-тематичне проєктування. 
Б. Інтегрована навчальна дисципліна. 
В. Інтегроване навчання.  
18. Що є предметом діяльності інженера-педагога при здійсненні дидактичного проєктування?  
А. Зміст навчальної дисципліни, теми. 
Б. Педагогічні та технічні знання. 
В. ДСПТО. 
19. Від чого залежить вибір теми для розробки інтегрованого тематичного проєкту?  
А. Від потреб закладу освіти. 
Б. Від особистого бажання педагога. 
В. Специфіка професії, періоди опанування професією, професійні компетентності та види робіт, які повинні бути виконані в процесі їх 

формування. 
20. На підставі складання  якого документу можна встановити міждисциплінарні зв’язки?   
А. Поурочного плану. 
Б. Поурочно-тематичного плану. 
В. Зведено-тематичного плану.  
21. Структурно-логічні схеми з міждисциплінарними зв’язками дозволяють уявити …. 
А. Систему зв’язків між поняттями однієї теми. 
Б. Систему зв'язків між поняттями із різних навчальних дисциплін в рамках вивчення окремої частини навчального матеріалу. 
В. Систему зв’язків між поняттями професійної діяльності кваліфікованого робітника. 
22. Динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність 

особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність – це…. 
А. Компетентність. 
Б. Кваліфікація. 
В. Освіта. 
23. З якою метою майбутніми кваліфікованими робітниками вивчається загальнопрофесійний блок за умови навчання за ДСПТО на 

компетентнісному підході? 
А. З метою забезпечення здобувачів освіти знаннями з загальноосвітніх дисциплін, що будуть потрібні в майбутній професійній діяльності. 
Б. З метою сформувати у здобувачів освіти елементарні загальні знання з професії та вміння виконувати елементарні завдання. 
В. З метою ознайомлення з виробництвом та особливості майбутньої професії.  
24. Розроблений зміст технічної дисципліни за умови навчання  за ДСПТО на компетентнісному підході розподіляється за…. 
А. Навчальними модулями. 
Б. Семестрами. 
В. Навчальними блоками. 
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25. На підставі чого можна здійснити наочне уявлення послідовності вивчення тем споріднених навчальних дисциплін, а також встановлення 
між ними міждисциплінарних зв’язків? 

А. Графічного зображення тематичних планів навчальних предметів. 
Б. Ментальної карти. 
В. Графіку навчального процесу. 
26. Що є предметом вивчення технічних дисциплін? 
А. Професійна діяльність. 
Б. Виробниче навчання. 
В. Техніка та технологічні процеси. 
27. Що слід враховувати при проєктуванні технологій навчання? 
А. Попередній рівень підготовки та психологічні особливості здобувачів освіти. 
Б. Рекомендації ДСПТО. 
В. Традиції організації освітнього процесу в конкретному закладі освіти.  
28. Міждисциплінарні зв’язки з якими навчальними дисциплінами слід враховувати при створенні дидактичного проєкту з технічної дисципліни?   
А. Професійно-теоретичними 
Б. Професійно-теоретичними, професійно-практичними, загальнопрофесійними, загальноосвітніми. 
В. Професійно-теоретичними та професійно-практичними. 
29. Проектувальна діяльність майбутніх викладачів технічних дисциплін повинна враховувати…  
А. Нововведення в системі освіти. 
Б. Зміни, що відбуваються в науці, техніці та виробництві. 
В. Зміни, що відбуваються в науці, техніці та виробництві, нововведення в системі освіти.  
30. Які компоненти входять до складу проєктувальної компетентності майбутнього викладача технічних дисциплін?   
А. Мотиваційний, когнітивний, операційний, рефлексивний. 
Б. Навчальний, операційний, контрольний. 
В. Освітній, діяльнісний, контрольно-корегуючий.  
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Тестові завдання для визначення показника засвоєння навчального матеріалу в процесі формування 
проєктувальної компетентності 3 рангу 

 
1. Навчання у режимі посиленої педагогічної взаємодії учасників навчально-виробничого процесу з метою спільного вирішення навчальних завдань 

та розвитку особистісних якостей учнів - це …. 
А. Інтегроване навчання. 
Б. Інтерактивне навчання. 
В. Інноваційне навчання. 
2. Який принцип забезпечує можливості висловлення учасниками групи думок, ідей чи заперечень щодо поставлених завдань?  
А. Принцип активності. 
Б. Принцип рівності позицій. 
В. Принцип відкритого зворотного зв’язку. 
3. Складне питання, завдання, що вимагає вирішення – це …. 
А. Дилема. 
Б. Проблема. 
В. Ситуація. 
4.Форма організації навчання, за якої здобувач освіти виконує спільне для всіх завдання, не контактуючи з іншими учнями, але в єдиному для всіх 

темпі – це… 
А. Індивідуальна. 
Б. Персоналізована. 
В. Особистісно-орієнтована. 
5. Генерація великої кількості ідей з подальшою їх обробкою, щоб в кінцевому підсумку отримати кращу ідею або рішення. Це сутність  
А. Семінару. 
Б. Дискусії. 
В. Мозкової атаки. 
6. Моделювання реальних механізмів і процесів професійної діяльності – це… 
А. Ділова гра. 
Б. Вирішення навчально-виробничих задач. 
В. Аналіз конкретних професійних ситуацій. 
7. Технологія орієнтована на розвиток пізнавальних  навичок здобувачів освіти, уміння самостійно конструювати власні знання й орієнтуватися в 

інформаційному просторі – це … 
А. Проєктна. 
Б. Дуальна. 
В. Інноваційна. 
8. Спеціальним чином організований вид дослідницької діяльності, для виконання якої учні здійснюють пошук інформації за вказаними адресами, 
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що включає пошук цих адрес чи інших об'єктів, людей, завдань – це … 

А. Дидактичний проєкт. 
Б. Освітній квест. 
В. Навчальний тренінг. 
9. Навчання, як в умовах закладу освіти, так і реального виробництва, це … 
А. Інтегроване навчання. 
Б. Змішане навчання. 
В. Дуальне навчання. 
10. Метод, під час якого відбувається зміна видів діяльності здобувачів освіти в межах одного заняття (індивідуальна робота, робота в малих 

групах, епізоди фронтальної роботи) – це … 
А. Метод ротацій. 
Б. Ділова гра. 
В. Групова робота. 
11. Навчання, яке ґрунтується на закономірностях творчого засвоєння знань і способів діяльності, на прийомах і методах викладання та навчання з 

елементами наукового пошуку – це… 
А. Проблемне навчання. 
Б. Інтерактивне навчання. 
В. Інноваційне навчання. 
12. Який принцип забезпечує можливості активного пошуку учнями нових ідей і шляхів вирішення поставлених завдань?  
А. Принцип активності. 
Б. Принцип рівності позицій. 
В. Принцип експериментування. 
13. Колективне обговорення конкретної спірної проблеми, під час якого пізнається істина – це …. 
А. Диспут. 
Б. Дискусія. 
В. Бесіда. 
14. Форма організації навчання, за якої здобувач освіти самостійно виконує специфічні завдання з урахуванням індивідуального темпу його 

навчально-пізнавальної діяльності – це … 
А. Індивідуалізована. 
Б. Персоналізована. 
В. Особистісно-орієнтована. 
15. Форма організації навчання в процесі якої учасники оволодівають певними видами діяльності, (зокрема і професійною), шляхом активного 

спілкування та постійної взаємодії – це …. 
А. Ділова гра. 
Б. Майстер-клас. 
В. Навчальний тренінг. 
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16. Ігри в педагогіці класифікують за ….  
А. Часом, правилами та методологією проведення, кінцевою метою. 
Б. Часом та правилами проведення. 
В. Правилами проведення. 
17. Сукупність різноманітних технологічних інструментів і ресурсів, які використовуються для забезпечення процесу комунікації, створення, 

поширення, збереження та управління інформацією – це… 
А. Технічні засоби навчання. 
Б. Інформаційно-комунікаційні технології. 
В. Засоби візуалізації навчальної інформації.  
18. Педагогічна технологія, орієнтована на глибоке, інтенсивне та тривале вивчення учнями (спільно з педагогами) певної (визначеної) проблеми 

або питання, що планомірно призводить до формування у здобувача освіти нових форм пізнання, поведінки і діяльності – це …. 
А. Проблемне навчання. 
Б. Інтерактивне навчання. 
В. Проектно-тематичне навчання. 
19. Який принцип дозволяє визначити власну поведінку при виконанні вправ або завдань активних форм організації навчальної діяльності?  
А. Принцип активності. 
Б. Принцип вибору. 
В. Принцип урахування індивідуальних особливостей здобувачів освіти. 
20. Яка модель організації навчання передбачає, що здобувачі освіти самостійно опрацьовують новий теоретичний матеріал, а на занятті 

відбувається його практичне опрацювання?  
А. Модель перевернутого класу. 
Б. Проектно-тематичне навчання. 
В. Змішане навчання.  
21. Навчання, яке широко використовує комп’ютерні навчальні програми різного призначення та сучасні телекомунікаційні мережі з метою 

доставки навчального матеріалу та спілкування, зокрема, у реальному часі – це … 
А. Дистанційне навчання. 
Б. Змішане  навчання. 
В. Коопероване навчання. 
22. Який принцип забезпечує активну участь у процесі спілкування і активну взаємодію з іншими в процесі вирішення поставлених завдань?  
А. Принцип активності. 
Б. Принцип рівності позицій. 
В. Принцип відкритого зворотного зв’язку. 
23. Об’єднання здобувачів освіти в групи для розв'язання однакових чи різних завдань – це … 
А. Фронтальна форма організації діяльності. 
Б. Групова форма організації діяльності. 
В. Бригадна форма організації діяльності.  
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24. Інтерактивна форма проведення сучасного уроку, яка базується на практичних діях, у процесі яких відбувається передача педагогом власного 
досвіду та професійної майстерності – це… 

А. Урок виробничого навчання. 
Б. Демонстрація передового педагогічного досвіду. 
В. Майстер-клас. 
25. Технології, що моделюють у навчально-виробничому процесі взаємини і умови реального життя або виробництва – це …. 
А. Проєктні технології. 
Б. Імітаційні (ролеві) технології. 
В. Інноваційні технології. 
26. Технологія навчання, за якої здобувачі освіти набувають знань і умінь в процесі планування і виконання практичних завдань (проєктів), які 

поступово ускладнюються – це … 
А. Проєктна. 
Б. Дуальна. 
В. Інноваційна. 
27. Навчання, що забезпечує поєднання безпосередньої та опосередкованої форм взаємодії здобувачів освіти і педагогічних працівників – це … 
А. Очне навчання. 
Б. Дистанційне навчання. 
В. Змішане навчання.  
28. Який з перелічених методів навчання дозволяє створити імітаційну модель виробничих відносин? 
А. Навчальний тренінг. 
Б. Майстер-клас. 
В. Ділова гра.  
29. Спеціальний комплекс, що містить опис ситуації, постановку проблеми, питання на які мають орієнтуватися здобувачі освіти, матеріали з 

навчальною інформацією, перелік джерел інформації – це … 
А. Кейс-метод. 
Б. Освітній квест. 
В. Ділова гра.  
30. Надають можливість здобувачам освіти за невеликий час закріпити різноманітні навички, акцентувати увагу на якому-небудь важливому 

понятті, категорії – це …..  
А. Навчальні тренінги. 
Б. Імітаційні вправи. 
В. Ділові ігри.  
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Відповіді на тестові завдання для визначення показника засвоєння навчального матеріалу в процесі 
формування проєктувальної компетентності 1,2,3 рангу 

ПК 1Р ПК 2Р ПК 3Р 
1-В 1-В 1-Б 
2-А 2-А 2-В 
3-Б 3-Б 3-Б 
4-Б 4-А 4-А 
5-А 5-Б 5-В 
6-В 6-А 6-А 
7-Б 7-Б 7-А 
8-А 8-В 8-Б 
9-Б 9-В 9-В 

10-А 10-А 10-А 
11-В 11-В 11-А 
12-Б 12-А 12-В 
13-В 13-Б 13-Б 
14-А 14-В 14-А 
15-Б 15-А 15-В 
16-А 16-В 16-А 
17-В 17-А 17-Б 
18-А 18-Б 18-В 
19-Б 19-В 19-Б 
20-А 20-В 20-А 
21-Б 21-Б 21-А 
22-Б 22-А 22-А 
23-А 23-Б 23-Б 
24-В 24-А 24-В 
25-В 25-А 25-Б 
26-А 26-В 26-А 
27-В 27-А 27-В 
28-Б 28-Б 28-В 
29-А 29-В 29-А 
30-Б 30-А 30-Б 
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Додаток З 
Таблиця З.1 

Якісна та кількісна характеристика показника розробки частин дидактичних проєктів в процесі формування 
проєктувальної компетентності 1 рангу 

Показники оцінки  Рівні та бали  

Високий  Бали  Середній  Бали  Низький  Бали  

1 2 3 4 5 6 7 

Аналіз професійної 

діяльності фахівця   

Виконаний ретельно, з 

огляду на елементи 

структури діяльності кожен з 

яких наповнено відповідним 

змістом, аналіз виконано на 

підставі необхідних 

нормативних документів    

3 

Виконаний,  з огляду на 

елементи структури 

діяльності, але існують 

помилки у наповненні  

кожного елемента структури  

відповідним змістом, що 

потребує коригування, при 

аналізі необхідних 

нормативних документів 

здобувач освіти не завжди 

може знайти необхідну 

інформацію     

2 

Аналіз професійної 

діяльності  виконаний не в 

повному обсязі, деякі 

елементи структури 

діяльності не були наповнені 

відповідним змістом, є 

ускладнення в аналізі 

нормативних документів 

1 
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Побудова 

функціональної 

структури діяльності 

майбутнього фахівця 

Виконана ретельно, з огляду 

на проведений попередньо 

аналіз професійної 

діяльності фахівця, чітко 

визначена приналежність 

конкретних дій та операції 

до функцій діяльності, які, в 

свою чергу,   наповнено 

відповідним змістом 

3 

Виконана, з огляду на 

проведений попередньо 

аналіз професійної 

діяльності фахівця, не 

завжди правильно вдається 

визначити приналежність 

конкретних дій та операції 

до функцій діяльності та 

наповнити останні  

відповідним змістом, 

потребує консультативної 

допомоги з боку викладача  

2 

Побудова функціональної 

структури діяльності 

виконана не в повному 

обсязі, є суттєві помилки  у 

визначенні приналежності 

конкретних дій та операції 

до функцій діяльності та 

наповнення останніх  

відповідним змістом, 

потребує допомоги з боку 

викладача  

1 
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Продовж. табл. З.1 
1 2 3 4 5 6 7 

Проєктування  

програми професійної 

теоретичної і 

практичної підготовки 

майбутніх фахівців 

Програма ретельно 

спроєктована, встановлено 

значення навчальної 

дисципліни  для процесу 

підготовки та майбутньої 

професійної діяльності, 

визначена мета вивчення 

дисципліни, сформульовано 

повноцінний зміст 

навчальної дисципліни   

3 

Програма спроєктована, у 

встановлені значення 

навчальної дисципліни  для 

процесу підготовки та 

майбутньої професійної 

діяльності є деякі неточності,  

сформульована мета 

потребує незначного 

коригування, сформований 

зміст навчальної дисципліни 

потребує проведення 

додаткової аналітичної 

діяльності  

2 

У спроектованої програми є 

багато недоліків та 

зауважень, у встановлені 

значення навчальної 

дисципліни  для процесу 

підготовки та майбутньої 

професійної діяльності є 

неточності, що потребує 

докладного доопрацювання,   

сформульована мета 

потребує значного 

коригування, зміст 

навчальної дисципліни 

сформульовано не в повному 

обсязі, що потребує 

докладного доопрацювання  

1 

Прогнозування  мети в 

навчанні на рівні 

спеціальності й 

окремої технічної 

дисципліни 

Мета сформульована чітко, з 

урахування структури її 

побудови, кожен елемент 

структури наповнено 

відповідним змістом        

3 

Сформульована мета 

потребує незначного 

коригування  в деяких її 

структурних елементах та 

наповнення їх відповідним 

змістом    

2 

Сформульована мета 

потребує значного 

коригування в більшості   її 

структурних елементів та 

наповнення їх відповідним 

змістом    

1 

Прогнозування  мети в 

навчанні на рівні 

навчальної теми 

окремої технічної 

дисципліни 

Мета сформульована чітко, з 

урахування структури її 

побудови, та рівнів 

засвоєння навчального 

матеріалу, кожен елемент 

структури наповнено 

відповідним змістом        

3 

Сформульована мета 

потребує незначного 

коригування  в деяких її 

структурних елементах та 

рівнях засвоєння 

навчального матеріалу, а 

також наповнення їх 

відповідним змістом    

2 

Сформульована мета 

потребує значного 

коригування в більшості   її 

структурних елементів та 

рівнях засвоєння 

навчального матеріалу, а 

також  наповнення їх 

відповідним змістом    

1 
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Продовж. табл. З.1 
1 2 3 4 5 6 7 

Аналіз  базових 

характеристик 

особистості 

Аналіз  базових характеристик 

особистості виконаний 

ретельно з огляду на їх 

психологічні властивості та 

базовий рівень підготовки, 

зроблені рекомендації 

стосовно організації 

освітнього процесу  

3 

Аналіз  базових 

характеристик особистості 

виконаний з огляду на їх 

психологічні властивості та 

базовий рівень підготовки, 

але є деякі зауваження до 

результату роботи,  у 

наведених  рекомендаціях 

стосовно організації 

освітнього процесу є деякі 

недоліки 

2 

Аналіз  базових 

характеристик особистості 

потребує докладного 

доопрацювання, не всі 

психологічні властивості та 

базовий рівень підготовки 

були при цьому враховані,  у 

рекомендації стосовно 

організації освітнього 

процесу не надані (або 

надані частково) 

1 

Аналіз  стану 

навчального процесу 

Аналіз  стану навчального 

процесу виконаний ретельно, 

визначено перелік необхідних 

дидактичних та технічних 

засобів навчання з огляду на 

розроблений попередньо зміст 

навчальної дисципліни  

3 

Аналіз  стану навчального 

процесу виконаний, 

визначений перелік 

необхідних дидактичних та 

технічних засобів навчання з 

огляду на розроблений 

попередньо зміст навчальної 

дисципліни потребує 

доопрацювання   

2 

Аналіз  стану навчального 

процесу потребує 

доопрацювання, перелік 

необхідних дидактичних та 

технічних засобів навчання 

сформульовано не повному 

обсязі, що не дасть змогу 

якісно здійснювати освітній 

процес  

1 

Аналіз навчальної 

літератури 

Проаналізовано достатню 

кількість навчальної 

літератури та інших 

інформаційних джерел, що 

дозволило використати їх для 

складання переліку таких, що 

можна використовувати в 

освітньому процесі для 

виконання різних видів робіт, 

формулювання змісту 

навчальної дисципліни  

3 

Проаналізовано не достатню 

кількість літератури та 

інших інформаційних 

джерел, що викликає 

необхідність проведення 

додаткової аналітичної 

діяльності, складений 

перелік літератури потребує 

доповнення   

2 

Аналіз навчальної літератури 

та інших джерел інформації 

зроблено поверхнево, що не 

дозволило скласти 

повноцінний перелік 

літератури  1 
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Продовж. табл. З.1 
1 2 3 4 5 6 7 

Конструювання  
змісту навчання за 

допомогою логічних 
та семантичних 

прийомів 

Проведено ретельний аналіз 
змісту теми, визначені всі 
поняття, що входять до її 

складу та зв’язки між ними, 
враховані всі можливі 

варіанти міждисциплінарних 
зв’язків між змістом 

навчального матеріалу теми 
з іншими дисциплінами, що 

знайшло своє відображення у 
відповідному наочному 
зображенні  (побудові 
логічно та схематично 

правильної структурно-
логічної схеми) 

3 

Проведено аналіз змісту 
теми, але визначені не всі 
поняття, що входять до її 

складу та зв’язки між ними, 
міждисциплінарні зв’язки 
встановлені, але можливі 

інші їх варіанти, 
відповідно наочне 
зображення змісту 

навчального матеріалу  
(побудова структурно-

логічної схеми) потребує 
коригування  

 
 

2 

Аналіз  змісту теми 
проведено не ретельно, 
багато понять теми та 

зв’язки між ними 
залишились поза увагою 

розробника, 
здійснена спроба 

встановити 
міждисциплінарні зв’язки, 
але проведена робота не 

знайшла належного 
відображення 

у наочному зображенні 
змісту навчального 

матеріалу  (побудові 
структурно-логічної схеми), 

яка потребує значного 
доопрацювання   

1 

Конструювання й 
обґрунтування змісту 

однієї теми 
професійної 
підготовки 

Сформульовано  
повноцінний зміст теми, з 

урахуванням 
міждисциплінарних зв’язків   

3 

Сформульований зміст 
теми потребує проведення 

додаткової аналітичної 
діяльності з боку здобувача 

освіти, враховані не всі 
міждисциплінарні  зв’язки   

2 

Зміст теми сформульовано 
не в повному обсязі, 

більшість 
міждисциплінарних зв’язків 

не врахована  

1 

Нормативні межі 
балів для 

визначення рівня 

 21-
30  11-20  0-10 
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Таблиця З.2 
Якісна та кількісна характеристика показника перевірки розроблених частин дидактичних проєктів в процесі 

формування проєктувальної компетентності 1 рангу 
Показники оцінки  Рівні та бали  

Високий  Бали  Середній  Бали  Низький  Бали  

1 2 3 4 5 6 7 

Перевірка здійсненого 

аналізу професійної 

діяльності фахівця   

Вміє перевіряти розроблені 

частини дидактичних 

проєктів з огляду на 

поставлене завдання та 

доопрацьовувати їх 

самостійно з незначною 

консультативною 

допомогою викладача   

3 

Вміє перевіряти розроблені 

частини дидактичних 

проєктів з огляду на 

поставлене завдання, але 

іноді потребує коригування з 

боку викладача, що 

допомагає в подальшому їх 

доопрацювати 

2 

Не завжди самостійно може 

здійснити перевірку 

розроблених частин 

дидактичних проєктів з 

огляду на поставлене 

завдання, потребує 

докладної консультативної 

та коригувальної допомоги 

з боку викладача  

1 

Перевірка побудови 

функціональної 

структури діяльності 

майбутнього фахівця 

3 2 1 

Перевірка 

спроєктованої  

програми професійної 

теоретичної і 

практичної підготовки 

майбутніх фахівців 

3 2 1 

Перевірка 

прогнозованої  мети в 

навчанні на рівні 

спеціальності й 

окремої технічної 

дисципліни 

3 2 1 

Перевірка 

прогнозованої  мети в 

навчанні на рівні 

навчальної теми 

окремої технічної 

дисципліни 

3 2 1 
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Продовж. табл. З.2 
1 2 3 4 5 6 7 

Перевірка здійсненого 
аналізу  базових 
характеристик 

особистості 

 

3 

 

2 

 

1 

Перевірка здійсненого 
аналізу  стану 

навчального процесу 
3 2 1 

Перевірка здійсненого 
аналізу навчальної 

літератури 
3 2 1 

Перевірка 
розробленого змісту 

навчання за 
допомогою логічних 

та семантичних 
прийомів 

3 2 1 

Перевірка 
розробленого змісту 

однієї теми 
професійної 
підготовки 

3 2 1 

Нормативні межі 
балів для 

визначення рівня 

 
21-30  11-20  0-10 
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Таблиця З.3 
Якісна та кількісна характеристика показника розробки дидактичного проєкту з технічної дисципліни (за умови 

навчання за стандартами «першого» покоління) в процесі формування проєктувальної компетентності 2 рангу 
Показники оцінки  Рівні та бали  

Високий  Бали  Середній  Бали  Низький  Бали  

1 2 3 4 5 6 7 

Аналіз ДСПТО Виконаний ретельно, 

проаналізовано 

кваліфікаційні вимоги до 

конкретного кваліфікованого 

робітника, перелік 

навчальних дисциплін та 

зміст, що забезпечують його 

підготовку   

3 

Виконаний, але не дуже 

ретельно, що не завжди 

дозволяє встановити 

відповідність між 

кваліфікаційними вимогами 

та переліком навчальних 

дисциплін та їх змістом, що 

забезпечують підготовку 

кваліфікованого робітника    

2 

Виконаний поверхнево, є 

уявлення про загальну 

структуру стандарту, але 

ретельний аналіз 

кваліфікаційних вимог та 

переліку навчальних 

дисциплін та їх змісту,  що 

забезпечують підготовку 

кваліфікованого робітника 

не виконано (або виконано 

частково)   

1 

Встановлення значення 

навчальної дисципліни 

для підготовки 

кваліфікованого 

робітника   

Проведено ретельний аналіз 

професійної діяльності 

кваліфікованого робітника, 

що дало змогу встановити 

значення навчальної 

дисципліни  для процесу 

підготовки та майбутньої 

професійної діяльності   

3 

Аналіз професійної 

діяльності кваліфікованого 

робітника виконаний не 

повністю, значення 

навчальної дисципліни 

докладно не обґрунтовано   

2 

Аналіз професійної 

діяльності кваліфікованого 

робітника виконаний 

частково (або не 

виконаний), що не 

дозволило встановити 

значення навчальної 

дисципліни    

1 

Формулювання  мети 

вивчення навчальної 

дисципліни   

Мета сформульована чітко, з 

урахування структури її 

побудови       3 

Сформульована мета 

потребує незначного 

коригування  в деяких її 

структурних елементах   
2 

Сформульована мета 

потребує значного 

коригування в більшості   її 

структурних елементів   
1 
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Продовж. табл. З.3 
1 2 3 4 5 6 7 

Формулювання змісту 

навчальної дисципліни 

на підставі аналізу 

навчальної літератури 

та інших джерел 

інформації 

Проаналізовано достатню 

кількість навчальної 

літератури та інших 

інформаційних джерел, що 

дозволило сформулювати 

повноцінний зміст 

навчальної дисципліни  

3 

Проаналізовано не достатню 

кількість літератури та інших 

інформаційних джерел, що 

викликає необхідність 

проведення додаткової 

аналітичної діяльності в 

процесі формування змісту 

навчальної дисципліни 

2 

Аналіз навчальної 

літератури та інших джерел 

інформації зроблено 

поверхнево, що не 

дозволило сформулювати 

зміст навчальної 

дисципліни в повному 

обсязі  

1 

Встановлення 

міждисциплінарних 

зв’язків  

Враховані всі можливі 

варіанти міждисциплінарних 

зв’язків між змістом 

навчального матеріалу, що 

знайшло своє відображення 

у конструюванні змісту 

навчальної дисципліни  

3 

Міждисциплінарні зв’язки 

встановлені, але можливі інші 

їх варіанти, зміст навчальної 

дисципліни може бути 

скоригований з огляду на 

додаткову аналітичну 

діяльність викладача     

2 

Здійснена спроба 

встановити 

міждисциплінарні зв’язки, 

проведена робота не 

знайшла належного 

відображення у змісті 

навчальної дисципліни 

1 

Розробка технологій 

навчання 

Технології навчання 

розроблені з огляду на 

структуру дії, зміст 

навчальної дисципліни, 

рівень базових знань 

здобувачів освіти  

3 

Технології навчання 

розроблені з огляду на 

структуру дії, але потребують 

деякого коригування з огляду 

на зміст навчальної 

дисципліни, рівень базових 

знань здобувачів освіти 

2 

Розроблені не всі технології 

навчання, вони потребують 

значного  доопрацювання  з 

огляду на зміст навчальної 

дисципліни, рівень базових 

знань здобувачів освіти 

1 

Розробка технологій 

контролю 

Технології контролю 

розроблені, їх 

різноманітність та зміст 

дозволяють застосувати їх в 

різні періоди вивчення 

навчальної дисципліни   

3 

Технології контролю 

розроблені, але їх 

різноманітність та зміст  

потребують деякого 

коригування з огляду на різні 

періоди вивчення навчальної 

дисципліни   

2 

Технології контролю 

розроблені частково, що не 

дозволяє їх застосувати до 

різних періодів вивчення 

навчальної дисципліни   

1 
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Продовж. табл. З.3 
1 2 3 4 5 6 7 

Дотримання 
структури діяльності 

викладача ТД з 
розробки ДП (за 
умови наявності 

готового алгоритму) 

Структура діяльності 
викладача ТД з розробки 
ДП повністю дотримана з 

огляду на наданий 
алгоритм, що дало змогу 
розробити докладний та 

якісний ДП  3 

Деяким структурним 
елементам діяльності 

викладача ТД з розробки ДП 
приділено не належну увагу, 

що призвело до наявності 
деяких помилок та 

необхідності коригування та 
доопрацювання ДП, що 

розроблявся  

2 

Спостерігається 
плутанина  в структурних 
елементах  діяльності ВД з 
розробки ДП, не зважаючи 

на наданий алгоритм, 
потрібна додаткова 
консультація з боку 

педагога стосовно змісту 
кожного структурного 

елементу, що призвело до 
розробки ДП, що потребує 

докладного 
доопрацювання     

1 

Нормативні межі 
балів для 

визначення рівня 

 
17-24  9-16  0-8 

 
  



374 
 

Таблиця З.4 
Якісна та кількісна характеристика показника розробки дидактичного проєкту з технічної дисципліни (за умови 

навчання за стандартами «другого» покоління) в процесі формування проєктувальної компетентності 2 рангу 
Показники оцінки  Рівні та бали  

Високий  Бали  Середній  Бали  Низький  Бали  

1 2 3 4 5 6 7 

Аналіз ДСПТО (К) Виконаний ретельно, 

проаналізовано 

кваліфікаційні вимоги до 

конкретного кваліфікованого 

робітника, компетентності, 

які повинні бути в нього 

сформовані, структурні 

елементи стандарту (ЗПБ та 

НМ), аналіз знань та вмінь, 

які забезпечують 

формування відповідної 

компетентності     

3 

Виконаний, але не дуже 

ретельно, що не завжди 

дозволяє встановити 

відповідність між 

компетентностями та 

знаннями та вміннями, які 

забезпечують формування 
2 

Виконаний поверхнево, є 

уявлення про загальну 

структуру стандарту, але 

ретельний аналіз 

кваліфікаційних вимог, 

компетентностей, а також 

знань та вмінь, які 

забезпечують їх 

формування  не виконано 

(або виконано частково)   

1 

Встановлення значення 

навчальної дисципліни 

для підготовки 

кваліфікованого 

робітника   

Проведено ретельний аналіз 

професійної діяльності 

кваліфікованого робітника, 

що дало змогу встановити 

значення навчальної 

дисципліни  для процесу 

підготовки та майбутньої 

професійної діяльності   

3 

Аналіз професійної 

діяльності кваліфікованого 

робітника виконаний не 

повністю, значення 

навчальної дисципліни 

докладно не обґрунтовано   

2 

Аналіз професійної 

діяльності кваліфікованого 

робітника виконаний 

частково (або не 

виконаний), що не 

дозволило встановити 

значення навчальної 

дисципліни    

1 

Формулювання  мети 

вивчення навчальної 

дисципліни   

Мета сформульована чітко, з 

урахування структури її 

побудови       3 

Сформульована мета 

потребує незначного 

коригування  в деяких її 

структурних елементах   
2 

Сформульована мета 

потребує значного 

коригування в більшості   її 

структурних елементів   
1 
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Продовж. табл. З.4 
1 2 3 4 5 6 7 

Формулювання змісту 

навчальної дисципліни 

на підставі аналізу 

навчальної літератури 

та інших джерел 

інформації 

Проаналізовано достатню 

кількість навчальної 

літератури та інших 

інформаційних джерел, що 

дозволило сформулювати 

повноцінний зміст 

навчальної дисципліни  

3 

Проаналізовано не достатню 

кількість літератури та інших 

інформаційних джерел, що 

викликає необхідність 

проведення додаткової 

аналітичної діяльності в 

процесі формування змісту 

навчальної дисципліни 

2 

Аналіз навчальної 

літератури та інших джерел 

інформації зроблено 

поверхнево, що не 

дозволило сформулювати 

зміст навчальної 

дисципліни в повному 

обсязі  

1 

Встановлення 

міждисциплінарних 

зв’язків  

Враховані всі можливі 

варіанти міждисциплінарних 

зв’язків між змістом 

навчального матеріалу, що 

знайшло своє відображення 

у конструюванні змісту 

навчальної дисципліни  

3 

Міждисциплінарні зв’язки 

встановлені, але можливі інші 

їх варіанти, зміст навчальної 

дисципліни може бути 

скоригований з огляду на 

додаткову аналітичну 

діяльність викладача     

2 

Здійснена спроба 

встановити 

міждисциплінарні зв’язки, 

проведена робота не 

знайшла належного 

відображення у змісті 

навчальної дисципліни 

1 

Розробка технологій 

навчання 

Технології навчання 

розроблені з огляду на 

структуру дії, зміст 

навчальної дисципліни, 

рівень базових знань 

здобувачів освіти  

3 

Технології навчання 

розроблені з огляду на 

структуру дії, але потребують 

деякого коригування з огляду 

на зміст навчальної 

дисципліни, рівень базових 

знань здобувачів освіти 

2 

Розроблені не всі технології 

навчання, вони потребують 

значного  доопрацювання  з 

огляду на зміст навчальної 

дисципліни, рівень базових 

знань здобувачів освіти 

1 

Розробка технологій 

контролю 

Технології контролю 

розроблені, їх 

різноманітність та зміст 

дозволяють застосувати їх в 

різні періоди вивчення 

навчальної дисципліни   

3 

Технології контролю 

розроблені, але їх 

різноманітність та зміст  

потребують деякого 

коригування з огляду на різні 

періоди вивчення навчальної 

дисципліни   

2 

Технології контролю 

розроблені частково, що не 

дозволяє їх застосувати до 

різних періодів вивчення 

навчальної дисципліни   

1 
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Продовж. табл. З.4 
1 2 3 4 5 6 7 

Дотримання 
структури діяльності 

викладача ТД з 
розробки ДП (за 
умови наявності 

готового алгоритму) 

Структура діяльності 
викладача ТД з розробки 
ДП повністю дотримана з 

огляду на наданий 
алгоритм, що дало змогу 
розробити докладний та 

якісний ДП  3 

Деяким структурним 
елементам діяльності 

викладача ТД з розробки ДП 
приділено не належну увагу, 

що призвело до наявності 
деяких помилок та 

необхідності коригування та 
доопрацювання ДП, що 

розроблявся  

2 

Спостерігається 
плутанина  в структурних 
елементах  діяльності ВД з 
розробки ДП, не зважаючи 

на наданий алгоритм, 
потрібна додаткова 
консультація з боку 

педагога стосовно змісту 
кожного структурного 

елементу, що призвело до 
розробки ДП, що потребує 

докладного 
доопрацювання     

1 

Нормативні межі 
балів для 

визначення рівня 

 
17-24  9-16  0-8 
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Таблиця З.5 
Якісна та кількісна характеристика показника розробки дидактичного проєкту з навчального модуля (за умови 

навчання за стандартами «другого» покоління) в процесі формування проєктувальної компетентності 2 рангу 
Показники оцінки  Рівні та бали  

Високий  Бали  Середній  Бали  Низький  Бали  

1 2 3 4 5 6 7 

Аналіз ДСПТО (К) Виконаний ретельно, 

проаналізовано 

кваліфікаційні вимоги до 

конкретного кваліфікованого 

робітника, компетентності, 

які повинні бути в нього 

сформовані 

3 

Виконаний, але не дуже 

ретельно 

2 

Виконаний поверхнево, є 

уявлення про загальну 

структуру стандарту, але 

ретельний аналіз 

кваліфікаційних вимог, 

компетентностей не 

виконано (або виконано 

частково)   

1 

Аналіз навчального 

модуля  

Виконаний ретельно, 

проаналізовано 

компетентності, які 

формуються в рамках 

навчального модуля та 

визначені можливі 

дисципліни, що забезпечать 

їх формування      

3 

Виконаний, але не дуже 

ретельно,  не завжди 

визначені можливі 

дисципліни, що забезпечать 

відповідних 

компетентностей  

формування      

2 

Виконаний поверхнево, не 

визначені можливі 

дисципліни, що забезпечать 

відповідних 

компетентностей  

формування     (або 

визначені частково)   

1 

Аналіз 

компетентностей  

Виконаний, визначені знання 

та вміння, що забезпечують 

формування 

компетентностей 
3 

Виконаний, але є помилки у 

визначені знань та вмінь, що 

забезпечують формування 

компетентностей  
2 

Виконаний не ретельно, не 

встановлений зв'язок між 

знаннями та вміннями, що 

забезпечують формування 

компетентностей 

1 

Формулювання  мети 

вивчення НМ   

Мета сформульована чітко 

3 

Сформульована мета 

потребує незначного 

коригування   
2 

Сформульована мета 

потребує значного 

коригування  
1 
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Продовж. табл. З.5 
1 2 3 4 5 6 7 

Формулювання змісту 

НМ  

Зміст НМ сформулювало в 

повному обсязі з огляду на 

можливі міждисциплінарні 

зв’язки   

3 

Зміст НМ сформулювало, 

але враховано не всі  

можливі міждисциплінарні 

зв’язки   

2 

Зміст НМ не вважається 

сформованим, оскільки не 

враховано всі  можливі 

міждисциплінарні зв’язки   

1 

Встановлення 

міждисциплінарних 

зв’язків  

Враховані всі можливі 

варіанти міждисциплінарних 

зв’язків між змістом 

навчального матеріалу, що 

знайшло своє відображення 

у конструюванні змісту НМ  

3 

Міждисциплінарні зв’язки 

встановлені, але можливі 

інші їх варіанти, зміст НМ 

може бути скоригований з 

огляду на додаткову 

аналітичну діяльність 

викладача     

2 

Здійснена спроба встановити 

міждисциплінарні зв’язки, 

проведена робота не знайшла 

належного відображення у 

змісті НМ 

1 

Розробка технологій 

навчання 

Технології навчання 

розроблені  3 

Технології навчання 

розроблені, але потребують 

деякого коригування  

2 

Розроблені не всі технології 

навчання, вони потребують 

значного  доопрацювання   

1 

Розробка технологій 

контролю 

Технології контролю 

розроблені 3 

Технології контролю 

розроблені, але потребують 

деякого коригування  

2 

Технології контролю 

розроблені частково 1 

Дотримання структури 

діяльності викладача 

ТД з розробки ДП (за 

умови наявності 

готового алгоритму) 

Структура діяльності 

викладача ТД з розробки ДП 

повністю дотримана з огляду 

на наданий алгоритм, що 

дало змогу розробити 

докладний та якісний ДП  3 

Деяким структурним 

елементам діяльності 

викладача ТД з розробки 

ДП приділено не належну 

увагу, що призвело до 

наявності деяких помилок 

та необхідності коригування 

та доопрацювання ДП, що 

розроблявся  

2 

Спостерігається плутанина  в 

структурних елементах  

діяльності ВД з розробки ДП, 

не зважаючи на наданий 

алгоритм, потрібна додаткова 

консультація з боку педагога 

стосовно змісту кожного 

структурного елементу, що 

призвело до розробки ДП, що 

потребує докладного 

доопрацювання     

1 

Нормативні межі 
балів для визначення 

рівня 

 

19-27  10-18  0-9 
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Таблиця З.6 
Якісна та кількісна характеристика показника розробки дидактичного інтегрованого тематичного проєкту (за 

умови навчання за стандартами «першого» покоління) в процесі формування проєктувальної компетентності 2 рангу 
Показники оцінки  Рівні та бали  

Високий  Бали  Середній  Бали  Низький  Бали  
1 2 3 4 5 6 7 

Аналіз виробничого 
навчання 

Виконаний ретельно, 
проаналізовано та 

визначені види робіт, що 
можуть бути визначені в 

якості тем ІТП 

3 

Виконаний, але не дуже 
ретельно, визначені не всі 

види робіт, що можуть бути 
визначені в якості тем ІТП 2 

Виконаний поверхнево, 
визначені декілька видів 
робіт, що можуть бути 
визначені в якості тем 
ІТП, але вони можуть 

значно доповнені   

1 

Аналіз дисциплін ЗПП  Виконаний ретельно, 
проаналізовано та 
визначені теми, що 

утворюють 
міждисциплінарні зв’язки з 

темою ІТП  

3 

Виконаний, але не дуже 
ретельно, визначені не всі 

теми, що утворюють 
міждисциплінарні зв’язки з 

темою ІТП 

2 

Виконаний поверхнево, 
визначені декілька тем, що 

утворюють 
міждисциплінарні зв’язки 

з темою ІТП, але вони 
можуть значно доповнені   

1 

Аналіз дисциплін 
ПТП  

Виконаний ретельно, 
проаналізовано та 
визначені теми, що 

утворюють 
міждисциплінарні зв’язки з 

темою ІТП  

3 

Виконаний, але не дуже 
ретельно, визначені не всі 

теми, що утворюють 
міждисциплінарні зв’язки з 

темою ІТП 

2 

Виконаний поверхнево, 
визначені декілька тем, що 

утворюють 
міждисциплінарні зв’язки 

з темою ІТП, але вони 
можуть значно доповнені   

1 

Формулювання  мети 
ІТП   

Мета сформульована чітко 
3 

Сформульована мета 
потребує незначного 

коригування   
2 

Сформульована мета 
потребує значного 

коригування  
1 
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Продовж. табл. З.6 
1 2 3 4 5 6 7 

Формулювання змісту 

ІТП 

Зміст ІТП сформулювало 

в повному обсязі з огляду 

на можливі 

міждисциплінарні зв’язки   

3 

Зміст ІТП сформулювало, 

але враховано не всі  

можливі міждисциплінарні 

зв’язки   

2 

Зміст ІТП не вважається 

сформованим, оскільки не 

враховано всі  можливі 

міждисциплінарні зв’язки   

1 

Розробка технологій 

навчання 

Технології навчання 

розроблені з огляду на 

зміст ІТП, рівень базових 

знань здобувачів освіти  
3 

Технології навчання 

розроблені з огляду на зміст 

ІТП, але вони потребують 

деякого коригування з 

огляду на рівень базових 

знань здобувачів освіти 

2 

Розроблені не всі технології 

навчання, вони потребують 

значного  доопрацювання  з 

огляду на зміст ІТП, рівень 

базових знань здобувачів 

освіти 

1 

Розробка технологій 

контролю 

Технології контролю 

розроблені з огляду на 

зміст ІТП, рівень базових 

знань здобувачів освіти 
3 

Технології контролю 

розроблені, вони  

потребують деякого 

коригування з огляду на 

зміст ІТП, рівень базових 

знань здобувачів освіти 

2 

Технології контролю 

розроблені частково, що не 

дозволяє повноцінно оцінити 

діяльність здобувачів освіти 

під час роботи над ІТП   

1 

Дотримання структури 

діяльності викладача 

ТД з розробки ДП (за 

умови наявності 

готового алгоритму) 

Структура діяльності 

викладача ТД з розробки 

ДП повністю дотримана з 

огляду на наданий 

алгоритм, що дало змогу 

розробити докладний та 

якісний ДП  

3 

Деяким структурним 

елементам діяльності 

викладача ТД з розробки ДП 

приділено не належну увагу, 

що призвело до наявності 

деяких помилок та 

необхідності коригування та 

доопрацювання ДП, що 

розроблявся  

2 

Спостерігається плутанина  в 

структурних елементах  

діяльності ВД з розробки ДП, 

не зважаючи на наданий 

алгоритм, потрібна додаткова 

консультація з боку педагога 

стосовно змісту кожного 

структурного елементу, що 

призвело до розробки ДП, що 

потребує докладного 

доопрацювання     

1 

Нормативні межі 
балів для визначення 

рівня 

 

17-24  9-16  0-8 
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Таблиця З.7 
Якісна та кількісна характеристика показника розробки дидактичного інтегрованого тематичного проєкту (за 

умови навчання за стандартами «другого» покоління) в процесі формування проєктувальної компетентності 2 рангу 
Показники оцінки  Рівні та бали  

Високий  Бали  Середній  Бали  Низький  Бали  

1 2 3 4 5 6 7 

Аналіз 

компетентностей  

Виконаний, визначені знання 

та вміння, що забезпечують 

формування 

компетентностей, такі, які 

можуть бути основою для 

визначення теми ІТП  

3 

Виконаний, визначені знання 

та вміння, що забезпечують 

формування 

компетентностей, але 

перелік таких 

компетентностей, які можуть 

бути основою для 

визначення теми ІТП, 

потребує коригування  

2 

Виконаний не ретельно, не 

встановлений зв'язок між 

знаннями та вміннями, що 

забезпечують формування 

компетентностей, перелік 

компетентностей, які 

можуть бути основою для 

визначення теми ІТП 

практично не визначений 

1 

Аналіз дисциплін ППП Виконаний ретельно, 

проаналізовано та визначені 

види робіт, що можуть бути 

виконані в рамках ІТП 
3 

Виконаний, але не дуже 

ретельно, визначені не всі 

види робіт, що можуть бути 

виконані в рамках ІТП 
2 

Виконаний поверхнево, 

визначені декілька видів 

робіт, що можуть бути 

виконані в рамках ІТП, але 

вони можуть значно 

доповнені   

1 

Аналіз дисциплін ПТП  Виконаний ретельно, 

проаналізовано та визначені 

теми, що утворюють 

міждисциплінарні зв’язки з 

темою ІТП  

3 

Виконаний, але не дуже 

ретельно, визначені не всі 

теми, що утворюють 

міждисциплінарні зв’язки з 

темою ІТП 

2 

Виконаний поверхнево, 

визначені декілька тем, що 

утворюють 

міждисциплінарні зв’язки з 

темою ІТП, але вони 

можуть значно доповнені   

1 

Формулювання  мети 

ІТП   

Мета сформульована чітко 

3 

Сформульована мета 

потребує незначного 

коригування   
2 

Сформульована мета 

потребує значного 

коригування  
1 
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Продовж. табл. З.7 
1 2 3 4 5 6 7 

Формулювання змісту 

ІТП 

Зміст ІТП 

сформулювало в 

повному обсязі з 

огляду на можливі 

міждисциплінарні 

зв’язки   

3 

Зміст ІТП сформулювало, але 

враховано не всі  можливі 

міждисциплінарні зв’язки   
2 

Зміст ІТП не вважається 

сформованим, оскільки не 

враховано всі  можливі 

міждисциплінарні зв’язки   
1 

Розробка технологій 

навчання 

Технології навчання 

розроблені з огляду 

на зміст ІТП, рівень 

базових знань 

здобувачів освіти  

3 

Технології навчання 

розроблені з огляду на зміст 

ІТП, але вони потребують 

деякого коригування з огляду 

на рівень базових знань 

здобувачів освіти 

2 

Розроблені не всі технології 

навчання, вони потребують 

значного  доопрацювання  з 

огляду на зміст ІТП, рівень 

базових знань здобувачів 

освіти 

1 

Розробка технологій 

контролю 

Технології контролю 

розроблені з огляду 

на зміст ІТП, рівень 

базових знань 

здобувачів освіти 

3 

Технології контролю 

розроблені, вони  потребують 

деякого коригування з огляду 

на зміст ІТП, рівень базових 

знань здобувачів освіти 

2 

Технології контролю 

розроблені частково, що не 

дозволяє повноцінно оцінити 

діяльність здобувачів освіти 

під час роботи над ІТП   

1 

Дотримання структури 

діяльності викладача ТД 

з розробки ДП (за умови 

наявності готового 

алгоритму) 

Структура діяльності 

викладача ТД з 

розробки ДП 

повністю дотримана 

з огляду на наданий 

алгоритм, що дало 

змогу розробити 

докладний та якісний 

ДП  

3 

Деяким структурним 

елементам діяльності 

викладача ТД з розробки ДП 

приділено не належну увагу, 

що призвело до наявності 

деяких помилок та 

необхідності коригування та 

доопрацювання ДП, що 

розроблявся  

2 

Спостерігається плутанина  в 

структурних елементах  

діяльності ВД з розробки ДП, 

не зважаючи на наданий 

алгоритм, потрібна додаткова 

консультація з боку педагога 

стосовно змісту кожного 

структурного елементу, що 

призвело до розробки ДП, що 

потребує докладного 

доопрацювання     

1 

Нормативні межі балів 
для визначення рівня 

 17-24  9-16  0-8 

 
Таблиця И.8 
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Якісна та кількісна характеристика показника розробки дидактичного проєкту з теми або з уроку (за умови 
навчання за стандартами «першого» та «другого» покоління) в процесі формування проєктувальної компетентності 2 

рангу 
Показники оцінки  Рівні та бали  

Високий  Бали  Середній  Бали  Низький  Бали  
1 2 3 4 5 6 7 

Аналіз теми та 
формулювання мети 

вивчення теми  

Виконаний ретельно, з 
огляду на місце теми у 

складі навчальної 
дисципліни та її важливість 
для майбутньої професійної 
діяльності, що дало змогу 

чітко сформулювати мету її 
вивчення    

3 

Виконаний, але сформульована 
мета вивчення теми потребує 

незначного коригування    

2 

Аналіз теми виконаний 
не в повному обсязі, 
сформульована мета 
навчання потребує 

значного коригування   
1 

Формулювання змісту 
теми на підставі 

аналізу навчальної 
літератури та інших 
джерел інформації 

Проаналізовано достатню 
кількість навчальної 
літератури та інших 

інформаційних джерел, що 
дозволило сформулювати 
повноцінний зміст теми  

3 

Проаналізовано не достатню 
кількість літератури та інших 

інформаційних джерел, що 
викликає необхідність 
проведення додаткової 

аналітичної діяльності в процесі 
формування змісту теми  

2 

Аналіз навчальної 
літератури та інших 
джерел інформації 

зроблено поверхнево, 
що не дозволило 

сформулювати зміст 
теми в повному обсязі  

1 

Встановлення 
міждисциплінарних 

зв’язків  

Враховані всі можливі 
варіанти міждисциплінарних 

зв’язків між змістом 
навчального матеріалу, що 
знайшло своє відображення 

у конструюванні відповідних 
дидактичних матеріалів та у 

змісті теми   

3 

Міждисциплінарні зв’язки 
встановлені, але можливі інші їх 

варіанти, дидактичні матеріали та 
зміст теми побудовано з 

урахуванням міждисциплінарних 
зв’язків, але вони можуть бути 

скориговані з огляду на додаткову 
аналітичну діяльність викладача     

2 

Здійснена спроба 
встановити 

міждисциплінарні 
зв’язки, проведена 
робота не знайшла 

належного 
відображення у 

дидактичних матеріалах 
та змісті теми   

1 
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Продовж. табл. З.8 
1 2 3 4 5 6 7 

Конструювання 
дидактичних 

матеріалів  

Розроблено повний комплект 
дидактичних матеріалів для 

організації уроку та його 
здійснення  

3 

Комплект дидактичних матеріалів 
не повний, потребує 

доопрацювання  

2 

Комплект дидактичних 
матеріалів не повний, в 

кожному виді 
дидактичних матеріалів 
наявні суттєві помилки, 

що  потребує 
докладного їх 

доопрацювання  

1 

Розробка технологій 
навчання, з 

урахуванням аналізу 
особливостей 

контингенту учнів   

Технології навчання 
розроблені з огляду на 

структуру дії, чітко 
визначені для кожного 
структурного елементу 

уроку, враховують 
особливості контингенту 

здобувачів освіти  

3 

Технології навчання розроблені з 
огляду на структуру дії, але 

потребують деякого коригування 
з огляду на кожний  структурний 

елемент уроку та особливості 
контингенту здобувачів освіти  

2 

Розроблені не всі 
технології навчання, 

вони потребують 
значного  

доопрацювання  з 
огляду на кожний  

структурний елемент 
уроку та особливості 

контингенту здобувачів 
освіти  

1 

Розробка технологій 
контролю, з 

урахуванням аналізу 
особливостей 

контингенту учнів   

Технології контролю 
розроблені, їх 

різноманітність та зміст 
дозволяють застосувати їх на 

різних структурних 
елементах уроку з 

урахуванням особливостей 
контингенту здобувачів 

освіти  

3 

Технології контролю розроблені, 
але їх різноманітність та зміст  

потребують деякого коригування 
з огляду на кожний  структурний 

елемент уроку та особливості 
контингенту здобувачів освіти 

2 

Технології контролю 
розроблені частково, що 

не дозволяє їх 
застосувати до тих 

структурних елементів 
уроку для яких вони 

передбачені, не 
враховано (або 

враховано частково)  
особливості 

контингенту здобувачів 
освіти 

1 
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Продовж. табл. З.8 
1 2 3 4 5 6 7 

Дотримання 
структури діяльності 

викладача ТД з 
розробки ДП (за 
умови наявності 

готового алгоритму) 

Структура діяльності 
викладача ТД з розробки 
ДП повністю дотримана з 

огляду на наданий 
алгоритм, що дало змогу 
розробити докладний та 

якісний ДП  
3 

Деяким структурним елементам 
діяльності викладача ТД з 
розробки ДП приділено не 

належну увагу, що призвело до 
наявності деяких помилок та 
необхідності коригування та 

доопрацювання ДП, що 
розроблявся  2 

Спостерігається 
плутанина  в 

структурних елементах  
діяльності ВД з 
розробки ДП, не 

зважаючи на наданий 
алгоритм, потрібна 

додаткова консультація 
з боку педагога стосовно 

змісту кожного 
структурного елементу, 

що призвело до 
розробки ДП, що 

потребує докладного 
доопрацювання     

1 

Нормативні межі 
балів для 

визначення рівня 

 
15-21  8-14  0-7 
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Таблиця З.9 
Якісна та кількісна характеристика показника перевірки розроблених дидактичних проєктів в процесі 

формування проєктувальної компетентності 2 рангу 
Показники оцінки  Рівні та бали  

Високий  Бали  Середній  Бали  Низький  Бали  
ДПТД(1) Вміє перевіряти 

розроблені дидактичні 
проєкти з огляду на 

поставлене завдання та 
доопрацьовувати їх 

самостійно з незначною 
консультативною 

допомогою викладача   

3 Вміє перевіряти 
розроблені дидактичні 

проєкти з огляду на 
поставлене завдання, 

але іноді потребує 
коригування з боку 

викладача, що 
допомагає в 

подальшому їх 
доопрацювати 

2 Не завжди самостійно 
може здійснити 

перевірку розроблених 
дидактичних проєктів 
з огляду на поставлене 

завдання, потребує 
докладної 

консультативної та 
коригувальної 

допомоги з боку 
викладача  

1 
ДПТД(2) 3 2 1 
ДПНМ(2) 3 2 1 
ДІТП(1) 3 2 1 
ДІТП(2) 3 2 1 

ДПУ(1,2) 

3 2 1 

Нормативні межі 

балів для 
визначення рівня 

 
13-18  7-12  0-6 
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Таблиця З.10 
Якісна та кількісна характеристика показника розробки дидактичних проєктів різних організаційних форм 

навчання з використанням новітніх технологій в процесі формування проєктувальної компетентності 3 рангу 
Показники оцінки  Рівні та бали  

Високий  Бали  Середній  Бали  Низький  Бали  

1 2 3 4 5 6 7 

Створення 

дидактичного  проекту 

уроку з теми технічної 

дисципліни з 

використанням 

проблемних технологій  

Дидактичний проєкт 

виконаний ретельно, з 

огляду на зміст теми, 

особливості учнівського 

контингенту, період 

вивчення теми, можливість 

застосування проблемних 

технологій навчання. Чітко  

сформульовано мету  

вивчення теми з огляду на  її 

важливість для майбутньої 

професійної діяльності, рівні 

засвоєння навчального 

матеріалу. Зміст теми та 

проблемні завдання 

сформульовано з 

урахуванням 

міждисциплінарних зв’язків. 

Технології навчання 

розроблені з огляду на 

структуру уроку та 

особливості діяльності 

здобувачів освіти на 

кожному структурному 

елементі. Технології  

3 

Дидактичний проєкт 

виконаний, з огляду на зміст 

теми, особливості 

учнівського контингенту, 

період вивчення теми, 

можливість застосування 

проблемних технологій 

навчання. Але 

сформульована мета  

вивчення теми має деякі 

неточності у формулюванні, 

що потребує її коригування. 

Зміст теми та проблемні 

завдання сформульовано, але 

не завжди з урахуванням 

міждисциплінарних зв’язків. 

В технології навчання 

можуть бути внесені 

корективи. В технології 

контролю можуть бути 

внесені корективи. В 

дидактичних засобах може 

бути більше різноманіття.  

Бінарні дії викладача та 

здобувачів освіти визначені  

2 

Дидактичний проєкт 

виконаний частково, з 

огляду на зміст теми, але з 

частковим (або без 

урахування) особливостей 

учнівського контингенту, 

період вивчення теми, 

можливість застосування 

проблемних технологій 

навчання. Сформульована  

мета  вивчення теми має 

значні недоліки у 

формулюванні, що 

потребує її коригування. 

Зміст теми та проблемні 

завдання сформульовано з 

помилками,  не завжди з 

урахуванням 

міждисциплінарних 

зв’язків. Технології  

навчання потребують 

докладного коригування. 

Технології  контролю 

потребують докладного 

коригування. В  

1 
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Продовж. табл. З.10 
1 2 3 4 5 6 7 

 контролю є доречними для їх 

застосування на даному 

уроці. Дидактичні засоби 

різноманітні та наповнені 

відповідним змістом.  

Бінарні дії викладача та 

здобувачів освіти визначені 

правильно і докладно 

охарактеризовані.      

 

цілком правильно, але не 

завжди докладно 

охарактеризовані.      

 

дидактичних засобах може 

бути більше різноманіття.  

Бінарні дії викладача та 

здобувачів освіти не завжди 

визначені правильно та 

охарактеризовані частково, 

поверхнево.      

 

Створення 

дидактичного  проекту 

семінару з теми 

технічної дисципліни   

Дидактичний проєкт 

виконаний ретельно, з 

огляду на зміст теми, 

особливості учнівського 

контингенту, період 

вивчення теми. Чітко  

сформульовано мету  

вивчення теми з огляду на  її 

важливість для майбутньої 

професійної діяльності, рівні 

засвоєння навчального 

матеріалу. Зміст теми та 

завдання для самостійного 

виконання здобувачами 

освіти сформульовано з 

урахуванням 

міждисциплінарних зв’язків. 

Технології навчання 

розроблені з огляду на 

структуру семінару  та 

особливості діяльності 

здобувачів освіти на  

3 

Дидактичний проєкт 

виконаний, з огляду на зміст 

теми, особливості 

учнівського контингенту, 

період вивчення теми. Але 

сформульована мета  

вивчення теми має деякі 

неточності у формулюванні, 

що потребує її коригування. 

Зміст теми та завдання для 

самостійного виконання 

здобувачами освіти 

сформульовано, але не 

завжди з урахуванням 

міждисциплінарних зв’язків. 

В технології навчання 

можуть бути внесені 

корективи. В технології 

контролю можуть бути 

внесені корективи. В 

дидактичних засобах може 

бути більше різноманіття.   

2 

Дидактичний проєкт 

виконаний частково, з 

огляду на зміст теми, але з 

частковим (або без 

урахування) особливостей 

учнівського контингенту, 

період вивчення теми. 

Сформульована  мета  

вивчення теми має значні 

недоліки у формулюванні, 

що потребує її коригування. 

Зміст теми та завдання для 

самостійного виконання 

здобувачами освіти 

сформульовано з 

помилками,  не завжди з 

урахуванням 

міждисциплінарних 

зв’язків. Технології  

навчання потребують 

докладного коригування. 

Технології  контролю  

1 
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Продовж. табл. З.10 
1 2 3 4 5 6 7 

 кожному структурному 

елементі. Технології 

контролю є доречними для їх 

застосування на семінарі. 

Дидактичні засоби 

різноманітні та наповнені 

відповідним змістом.  

Бінарні дії викладача та 

здобувачів освіти визначені 

правильно і докладно 

охарактеризовані.      

 

Бінарні дії викладача та 

здобувачів освіти визначені 

цілком правильно, але не 

завжди докладно 

охарактеризовані.      

 

потребують докладного 

коригування. В 

дидактичних засобах може 

бути більше різноманіття.  

Бінарні дії викладача та 

здобувачів освіти не завжди 

визначені правильно та 

охарактеризовані частково, 

поверхнево.      

 

Створення 

дидактичного  проекту 

уроку з теми технічної 

дисципліни з 

використанням 

дискусії   

Дидактичний проєкт 

виконаний ретельно, з 

огляду на зміст теми, 

особливості учнівського 

контингенту, період 

вивчення теми, можливість 

застосування дискусії. Чітко  

сформульовано мету  

вивчення теми з огляду на  її 

важливість для майбутньої 

професійної діяльності, рівні 

засвоєння навчального 

матеріалу. Зміст теми та 

завдання (запитання) для 

дискусії сформульовано з 

урахуванням 

міждисциплінарних зв’язків. 

Технології навчання 

розроблені з огляду на 

структуру уроку та  

3 

Дидактичний проєкт 

виконаний, з огляду на зміст 

теми, особливості 

учнівського контингенту, 

період вивчення теми, 

можливість застосування 

дискусії. Але сформульована 

мета  вивчення теми має 

деякі неточності у 

формулюванні, що потребує 

її коригування. Зміст теми та 

завдання (запитання) для 

дискусії сформульовано, але 

не завжди з урахуванням 

міждисциплінарних зв’язків. 

В технології навчання 

можуть бути внесені 

корективи. В технології 

контролю можуть бути  

2 

Дидактичний проєкт 

виконаний частково, з 

огляду на зміст теми, але з 

частковим (або без 

урахування) особливостей 

учнівського контингенту, 

період вивчення теми, 

можливість застосування 

дискусії. Сформульована  

мета  вивчення теми має 

значні недоліки у 

формулюванні, що 

потребує її коригування. 

Зміст теми та завдання 

(запитання) для дискусії 

сформульовано з 

помилками,  не завжди з 

урахуванням 

міждисциплінарних 

зв’язків. Технології   

1 
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Продовж. табл. З.10 
1 2 3 4 5 6 7 

 особливості діяльності 

здобувачів освіти на 

кожному структурному 

елементі. Технології 

контролю є доречними для їх 

застосування на даному 

уроці. Дидактичні засоби 

різноманітні та наповнені 

відповідним змістом.  

Бінарні дії викладача та 

здобувачів освіти визначені 

правильно і докладно 

охарактеризовані.      

 

внесені корективи. В 

дидактичних засобах може 

бути більше різноманіття.  

Бінарні дії викладача та 

здобувачів освіти визначені 

цілком правильно, але не 

завжди докладно 

охарактеризовані.      

 

навчання потребують 

докладного коригування. 

Технології  контролю 

потребують докладного 

коригування. В 

дидактичних засобах може 

бути більше різноманіття.  

Бінарні дії викладача та 

здобувачів освіти не завжди 

визначені правильно та 

охарактеризовані частково, 

поверхнево.      

 

Створення 

дидактичного  проекту 

навчального тренінгу з 

обраної теми 

професійного 

спрямування в процесі 

підготовки 

конкретного фахівця  

Дидактичний проєкт 

навчального тренінгу 

виконаний ретельно, з 

огляду на зміст теми, 

особливості учнівського 

контингенту, період 

вивчення теми. Чітко  

сформульовано мету  

вивчення теми та проведення 

навчального тренінгу з 

огляду на  їх важливість для 

майбутньої професійної 

діяльності. Зміст теми та 

завдання для тренінгу  

сформульовано з 

урахуванням 

міждисциплінарних зв’язків. 

Технології навчання  

3 

Дидактичний проєкт 

навчального тренінгу 

виконаний, з огляду на зміст 

теми, особливості 

учнівського контингенту, 

період вивчення теми. Але 

сформульована мета  

вивчення теми та проведення 

навчального тренінгу має 

деякі неточності у 

формулюванні, що потребує 

її коригування. Зміст теми та 

завдання для тренінгу 

сформульовано, але не 

завжди з урахуванням 

міждисциплінарних зв’язків. 

В технології навчання 

можуть бути внесені  

2 

Дидактичний проєкт 

навчального тренінгу 

виконаний частково, з 

огляду на зміст теми, але з 

частковим (або без 

урахування) особливостей 

учнівського контингенту, 

період вивчення теми. 

Сформульована  мета  

вивчення теми та 

проведення навчального 

тренінгу має значні 

недоліки у формулюванні, 

що потребує її коригування. 

Зміст теми та завдання для 

тренінгу сформульовано з 

помилками,  не завжди з  

1 
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Продовж. табл. З.10 
1 2 3 4 5 6 7 

 розроблені з огляду на 

структуру тренінгу  та 

особливості діяльності 

здобувачів освіти на 

кожному структурному 

елементі. Технології 

контролю є доречними для їх 

застосування на тренінгу. 

Дидактичні засоби 

різноманітні та наповнені 

відповідним змістом.  

Бінарні дії викладача та 

здобувачів освіти визначені 

правильно і докладно 

охарактеризовані.      

 

корективи. В технології 

контролю можуть бути 

внесені корективи. В 

дидактичних засобах може 

бути більше різноманіття.  

Бінарні дії викладача та 

здобувачів освіти визначені 

цілком правильно, але не 

завжди докладно 

охарактеризовані.      

 

урахуванням 

міждисциплінарних 

зв’язків. Технології  

навчання потребують 

докладного коригування. 

Технології  контролю 

потребують докладного 

коригування. В 

дидактичних засобах може 

бути більше різноманіття.  

Бінарні дії викладача та 

здобувачів освіти не завжди 

визначені правильно та 

охарактеризовані частково, 

поверхнево.      

 

Створення 

дидактичного  проекту 

майстер-класу з 

обраної теми 

професійного 

спрямування в процесі 

підготовки 

конкретного фахівця  

Дидактичний проєкт 

майстер-класу виконаний 

ретельно, з огляду на зміст 

теми, особливості 

учнівського контингенту, 

період вивчення теми. Чітко  

сформульовано мету  

вивчення теми та проведення 

майстер-класу з огляду на  їх 

важливість для майбутньої 

професійної діяльності. 

Зміст теми та завдання для 

майстер-класу  

сформульовано з 

урахуванням  

3 

Дидактичний проєкт 

майстер-класу виконаний, з 

огляду на зміст теми, 

особливості учнівського 

контингенту, період 

вивчення теми. Але 

сформульована мета  

вивчення теми та проведення 

майстер-класу має деякі 

неточності у формулюванні, 

що потребує її коригування. 

Зміст теми та завдання для 

майстер-класу 

сформульовано, але не 

завжди з урахуванням  

2 

Дидактичний проєкт 

майстер-класу виконаний 

частково, з огляду на зміст 

теми, але з частковим (або 

без урахування) 

особливостей учнівського 

контингенту, період 

вивчення теми. 

Сформульована  мета  

вивчення теми та 

проведення майстер-класу 

має значні недоліки у 

формулюванні, що 

потребує її коригування. 

Зміст теми та завдання для  

1 
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 міждисциплінарних зв’язків. 

Технології навчання 

розроблені з огляду на 

структуру майстер-класу  та 

особливості діяльності 

здобувачів освіти на 

кожному структурному 

елементі. Технології 

контролю є доречними для їх 

застосування на майстер-

класу. Дидактичні засоби 

різноманітні та наповнені 

відповідним змістом.  

Бінарні дії викладача та 

здобувачів освіти визначені 

правильно і докладно 

охарактеризовані.      

 

міждисциплінарних зв’язків. 

В технології навчання 

можуть бути внесені 

корективи. В технології 

контролю можуть бути 

внесені корективи. В 

дидактичних засобах може 

бути більше різноманіття.  

Бінарні дії викладача та 

здобувачів освіти визначені 

цілком правильно, але не 

завжди докладно 

охарактеризовані.      

 

майстер-класу 

сформульовано з 

помилками,  не завжди з 

урахуванням 

міждисциплінарних 

зв’язків. Технології  

навчання потребують 

докладного коригування. 

Технології  контролю 

потребують докладного 

коригування. В 

дидактичних засобах може 

бути більше різноманіття.  

Бінарні дії викладача та 

здобувачів освіти не завжди 

визначені правильно та 

охарактеризовані частково, 

поверхнево.      

 

Створення 

дидактичного  проекту 

уроку з теми технічної 

дисципліни з 

використанням 

мозкового штурму в 

процесі підготовки 

конкретного фахівця  

Дидактичний проєкт 

виконаний ретельно, з 

огляду на зміст теми, 

особливості учнівського 

контингенту, період 

вивчення теми, можливість 

застосування мозкового 

штурму. Чітко  

сформульовано мету  

вивчення теми з огляду на  її 

важливість для майбутньої 

професійної діяльності,  

3 

Дидактичний проєкт 

виконаний, з огляду на зміст 

теми, особливості 

учнівського контингенту, 

період вивчення теми, 

можливість застосування 

мозкового штурму. Але 

сформульована мета  

вивчення теми має деякі 

неточності у формулюванні, 

що потребує її коригування. 

Зміст теми та завдання  

2 

Дидактичний проєкт 

виконаний частково, з 

огляду на зміст теми, але з 

частковим (або без 

урахування) особливостей 

учнівського контингенту, 

період вивчення теми, 

можливість застосування 

мозкового штурму. 

Сформульована  мета  

вивчення теми має значні 

недоліки у формулюванні,      

1 
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 рівні засвоєння навчального 

матеріалу. Зміст теми та 

завдання (запитання) для 

мозкового штурму 

сформульовано з 

урахуванням 

міждисциплінарних зв’язків. 

Технології навчання 

розроблені з огляду на 

структуру уроку та 

особливості діяльності 

здобувачів освіти на 

кожному структурному 

елементі. Технології 

контролю є доречними для їх 

застосування на даному 

уроці. Дидактичні засоби 

різноманітні та наповнені 

відповідним змістом.  

Бінарні дії викладача та 

здобувачів освіти визначені 

правильно і докладно 

охарактеризовані.      

 

(запитання) для мозкового 

штурму сформульовано, але 

не завжди з урахуванням 

міждисциплінарних зв’язків. 

В технології навчання 

можуть бути внесені 

корективи. В технології 

контролю можуть бути 

внесені корективи. В 

дидактичних засобах може 

бути більше різноманіття.  

Бінарні дії викладача та 

здобувачів освіти визначені 

цілком правильно, але не 

завжди докладно 

охарактеризовані.      

 

що потребує її коригування. 

Зміст теми та завдання 

(запитання) для мозкового 

штурму сформульовано з 

помилками,  не завжди з 

урахуванням 

міждисциплінарних 

зв’язків. Технології  

навчання потребують 

докладного коригування. 

Технології  контролю 

потребують докладного 

коригування. В 

дидактичних засобах може 

бути більше різноманіття.  

Бінарні дії викладача та 

здобувачів освіти не завжди 

визначені правильно та 

охарактеризовані частково, 

поверхнево. 

 

Створення 

дидактичного  проекту 

уроку з теми технічної 

дисципліни з 

використанням 

прийомів колективно-

групового навчання в 

процесі підготовки  

Дидактичний проєкт 

виконаний ретельно, з 

огляду на зміст теми, 

особливості учнівського 

контингенту, період 

вивчення теми, можливість 

застосування прийомів 

колективно-групового  

3 

Дидактичний проєкт 

виконаний, з огляду на зміст 

теми, особливості 

учнівського контингенту, 

період вивчення теми, 

можливість застосування 

прийомів колективно-

групового навчання. Але     

2 

Дидактичний проєкт 

виконаний частково, з 

огляду на зміст теми, але з 

частковим (або без 

урахування) особливостей 

учнівського контингенту, 

період вивчення теми, 

можливість застосування  

1 
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конкретного фахівця навчання. Чітко  
сформульовано мету  

вивчення теми з огляду на  її 
важливість для майбутньої 

професійної діяльності, рівні 
засвоєння навчального 

матеріалу. Зміст теми та 
завдання для колективно-

групового навчання 
сформульовано з урахуванням 
міждисциплінарних зв’язків. 

Технології навчання 
розроблені з огляду на 

структуру уроку з 
використанням прийомів 

колективно-групового 
навчання та особливості 

діяльності здобувачів освіти 
на кожному структурному 

елементі. Технології контролю 
є доречними для їх 

застосування на  уроці з 
використанням прийомів 

колективно-групового 
навчання. Дидактичні засоби 

різноманітні та наповнені 
відповідним змістом.  Бінарні 

дії викладача та здобувачів 
освіти визначені правильно і 
докладно охарактеризовані.      

 

сформульована мета  
вивчення теми має деякі 

неточності у 
формулюванні, що 

потребує її коригування. 
Зміст теми та завдання 

для колективно-
групового навчання 

сформульовано, але не 
завжди з урахуванням 
міждисциплінарних 

зв’язків. В технології 
навчання можуть бути 
внесені корективи. В 
технології контролю 
можуть бути внесені 

корективи. В 
дидактичних засобах 

може бути більше 
різноманіття.  Бінарні дії 
викладача та здобувачів 
освіти визначені цілком 

правильно, але не завжди 
докладно 

охарактеризовані. 

 

прийомів колективно-
групового навчання. 
Сформульована  мета  

вивчення теми має значні 
недоліки у формулюванні, 

що потребує її 
коригування. Зміст теми 

та завдання для 
колективно-групового 

навчання сформульовано з 
помилками,  не завжди з 

урахуванням 
міждисциплінарних 
зв’язків. Технології  

навчання потребують 
докладного коригування. 

Технології  контролю 
потребують докладного 

коригування. В 
дидактичних засобах може 
бути більше різноманіття.  
Бінарні дії викладача та 

здобувачів освіти не 
завжди визначені 

правильно та 
охарактеризовані 

частково, поверхнево.      
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Створення 

дидактичного  проекту 

уроку з теми технічної 

дисципліни з 

використанням 

прийомів 

кооперованого 

навчання в процесі 

підготовки 

конкретного фахівця  

Дидактичний проєкт виконаний 

ретельно, з огляду на зміст 

теми, особливості учнівського 

контингенту, період вивчення 

теми, можливість застосування 

прийомів кооперованого 

навчання. Чітко  

сформульовано мету  вивчення 

теми з огляду на  її важливість 

для майбутньої професійної 

діяльності, рівні засвоєння 

навчального матеріалу. Зміст 

теми та завдання для 

кооперованого навчання 

сформульовано з урахуванням 

міждисциплінарних зв’язків. 

Технології навчання розроблені 

з огляду на структуру уроку з 

використанням прийомів 

кооперованого навчання та 

особливості діяльності 

здобувачів освіти на кожному 

структурному елементі. 

Технології контролю є 

доречними для їх застосування 

на  уроці з використанням 

прийомів кооперованого 

навчання. Дидактичні засоби 

різноманітні та наповнені  

3 

Дидактичний проєкт 

виконаний, з огляду на 

зміст теми, особливості 

учнівського контингенту, 

період вивчення теми, 

можливість застосування 

прийомів кооперованого 

навчання. Але 

сформульована мета  

вивчення теми має деякі 

неточності у 

формулюванні, що 

потребує її коригування. 

Зміст теми та завдання для 

кооперованого навчання 

сформульовано, але не 

завжди з урахуванням 

міждисциплінарних 

зв’язків. В технології 

навчання можуть бути 

внесені корективи. В 

технології контролю 

можуть бути внесені 

корективи. В дидактичних 

засобах може бути більше 

різноманіття.  Бінарні дії 

викладача та здобувачів 

освіти визначені цілком 

правильно, але не завжди 

докладно 

охарактеризовані.      

2 

Дидактичний проєкт 

виконаний частково, з 

огляду на зміст теми, але з 

частковим (або без 

урахування) особливостей 

учнівського контингенту, 

період вивчення теми, 

можливість застосування 

прийомів кооперованого 

навчання. Сформульована  

мета  вивчення теми має 

значні недоліки у 

формулюванні, що 

потребує її коригування. 

Зміст теми та завдання для 

кооперованого навчання 

сформульовано з 

помилками,  не завжди з 

урахуванням 

міждисциплінарних 

зв’язків. Технології  

навчання потребують 

докладного коригування. 

Технології  контролю 

потребують докладного 

коригування. В 

дидактичних засобах може 

бути більше різноманіття.  

Бінарні дії викладача та 

здобувачів освіти не завжди 

визначені  

1 
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 відповідним змістом.  Бінарні 

дії викладача та здобувачів 
освіти визначені правильно і 
докладно охарактеризовані.      

 

 

 

правильно та 
охарактеризовані 

частково, поверхнево.      
 

Створення 
дидактичного  

проекту уроку з теми 
технічної дисципліни 

з використанням 
імітаційних (ігрових)  
технологій навчання в 

процесі підготовки 
конкретного фахівця  

Дидактичний проєкт 
виконаний ретельно, з огляду 

на зміст теми, особливості 
учнівського контингенту, 

період вивчення теми, 
можливість застосування 

імітаційних (ігрових)  
технологій навчання. Чітко  

сформульовано мету  
вивчення теми з огляду на  її 
важливість для майбутньої 

професійної діяльності, рівні 
засвоєння навчального 

матеріалу. Зміст теми та 
завдання для імітаційних 

(ігрових)  технологій навчання 
сформульовано з урахуванням 
міждисциплінарних зв’язків. 

Технології навчання 
розроблені з огляду на 

структуру уроку з 
використанням імітаційних 

(ігрових)  технологій навчання 
та особливості діяльності 

здобувачів освіти на кожному 
структурному елементі. 
Технології контролю є      

3 

Дидактичний проєкт 
виконаний, з огляду на 
зміст теми, особливості 

учнівського контингенту, 
період вивчення теми, 

можливість застосування 
імітаційних (ігрових)  

технологій навчання. Але 
сформульована мета  

вивчення теми має деякі 
неточності у 

формулюванні, що 
потребує її коригування. 
Зміст теми та завдання 

для імітаційних (ігрових)  
технологій навчання 

сформульовано, але не 
завжди з урахуванням 
міждисциплінарних 

зв’язків. В технології 
навчання можуть бути 
внесені корективи. В 
технології контролю 
можуть бути внесені 

корективи. В 
дидактичних засобах 

може бути більше 
різноманіття.  Бінарні дії  

2 

Дидактичний проєкт 
виконаний частково, з 

огляду на зміст теми, але з 
частковим (або без 

урахування) особливостей 
учнівського контингенту, 

період вивчення теми, 
можливість застосування 

імітаційних (ігрових)  
технологій навчання. 
Сформульована  мета  

вивчення теми має значні 
недоліки у формулюванні, 

що потребує її 
коригування. Зміст теми 

та завдання для 
імітаційних (ігрових)  
технологій навчання 

сформульовано з 
помилками,  не завжди з 

урахуванням 
міждисциплінарних 
зв’язків. Технології  

навчання потребують 
докладного коригування. 

Технології  контролю 
потребують докладного 

коригування. В  

1 
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Продовж. табл. З.10 
1 2 3 4 5 6 7 

 доречними для їх застосування 

на  уроці з використанням 

імітаційних (ігрових)  

технологій навчання. 

Дидактичні засоби різноманітні 

та наповнені відповідним 

змістом.  Бінарні дії викладача 

та здобувачів освіти визначені 

правильно і докладно 

охарактеризовані. 

 

викладача та здобувачів 

освіти визначені цілком 

правильно, але не завжди 

докладно 

охарактеризовані.      
 

дидактичних засобах може 

бути більше різноманіття.  

Бінарні дії викладача та 

здобувачів освіти не завжди 

визначені правильно та 

охарактеризовані частково, 

поверхнево.      

 

Створення 

дидактичного  проекту 

уроку з теми технічної 

дисципліни з 

використанням 

проєктних технологій 

навчання в процесі 

підготовки 

конкретного фахівця  

Дидактичний проєкт виконаний 

ретельно, з огляду на зміст 

теми, особливості учнівського 

контингенту, період вивчення 

теми, можливість застосування 

проєктних технологій навчання. 

Чітко  сформульовано мету  

вивчення теми з огляду на  її 

важливість для майбутньої 

професійної діяльності, рівні 

засвоєння навчального 

матеріалу. Зміст теми та 

завдання для проєктних 

технологій навчання 

сформульовано з урахуванням 

міждисциплінарних зв’язків. 

Технології навчання розроблені 

з огляду на структуру уроку з  

3 

Дидактичний проєкт 

виконаний, з огляду на 

зміст теми, особливості 

учнівського контингенту, 

період вивчення теми, 

можливість застосування 

проєктних технологій 

навчання. Але 

сформульована мета  

вивчення теми має деякі 

неточності у 

формулюванні, що 

потребує її коригування. 

Зміст теми та завдання для 

проєктних технологій 

навчання сформульовано, 

але не завжди з 

урахуванням 

міждисциплінарних 

зв’язків. В технології 

навчання можуть бути  

2 

Дидактичний проєкт 

виконаний частково, з 

огляду на зміст теми, але з 

частковим (або без 

урахування) особливостей 

учнівського контингенту, 

період вивчення теми, 

можливість застосування 

проєктних технологій 

навчання. Сформульована  

мета  вивчення теми має 

значні недоліки у 

формулюванні, що 

потребує її коригування. 

Зміст теми та завдання для 

проєктних технологій 

навчання сформульовано з 

помилками,  не завжди з 

урахуванням 

міждисциплінарних 

зв’язків. Технології   

1 
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Продовж. табл. З.10 
1 2 3 4 5 6 7 

 використанням проєктних 

технологій навчання та 

особливості діяльності 

здобувачів освіти на кожному 

структурному елементі. 

Технології контролю є 

доречними для їх застосування 

на  уроці з використанням 

проєктних технологій навчання. 

Дидактичні засоби різноманітні 

та наповнені відповідним 

змістом.  Бінарні дії викладача 

та здобувачів освіти визначені 

правильно і докладно 

охарактеризовані.      

 

внесені корективи. В 

технології контролю 

можуть бути внесені 

корективи. В дидактичних 

засобах може бути більше 

різноманіття.  Бінарні дії 

викладача та здобувачів 

освіти визначені цілком 

правильно, але не завжди 

докладно 

охарактеризовані.      

 

навчання потребують 

докладного коригування. 

Технології  контролю 

потребують докладного 

коригування. В 

дидактичних засобах може 

бути більше різноманіття.  

Бінарні дії викладача та 

здобувачів освіти не завжди 

визначені правильно та 

охарактеризовані частково, 

поверхнево.      

 

Створення 

дидактичного  проекту 

уроку з теми технічної 

дисципліни з 

використанням 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій в процесі 

підготовки 

конкретного фахівця  

Дидактичний проєкт виконаний 

ретельно, з огляду на зміст 

теми, особливості учнівського 

контингенту, період вивчення 

теми, можливість застосування 

інформаційно-комунікаційних 

технологій. Чітко  

сформульовано мету  вивчення 

теми з огляду на  її важливість 

для майбутньої професійної 

діяльності, рівні засвоєння 

навчального матеріалу. Зміст 

теми та завдання для 

інформаційно-комунікаційних 

технологій сформульовано з  

3 

Дидактичний проєкт 

виконаний, з огляду на 

зміст теми, особливості 

учнівського контингенту, 

період вивчення теми, 

можливість застосування 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій. Але 

сформульована мета  

вивчення теми має деякі 

неточності у 

формулюванні, що 

потребує її коригування. 

Зміст теми та завдання для 

інформаційно-  

2 

Дидактичний проєкт 

виконаний частково, з 

огляду на зміст теми, але з 

частковим (або без 

урахування) особливостей 

учнівського контингенту, 

період вивчення теми, 

можливість застосування 

інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Сформульована  мета  

вивчення теми має значні 

недоліки у формулюванні, 

що потребує її коригування. 

Зміст теми та  

1 
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Продовж. табл. З.10 
1 2 3 4 5 6 7 

 урахуванням 

міждисциплінарних зв’язків. 

Технології навчання розроблені 

з огляду на структуру уроку з 

використанням інформаційно-

комунікаційних технологій та 

особливості діяльності 

здобувачів освіти на кожному 

структурному елементі. 

Технології контролю є 

доречними для їх застосування 

на  уроці з використанням 

інформаційно-комунікаційних 

технологій. Дидактичні засоби 

різноманітні та наповнені 

відповідним змістом.  Бінарні 

дії викладача та здобувачів 

освіти визначені правильно і 

докладно охарактеризовані.      

 

комунікаційних технологій 

сформульовано, але не 

завжди з урахуванням 

міждисциплінарних 

зв’язків. В технології 

навчання можуть бути 

внесені корективи. В 

технології контролю 

можуть бути внесені 

корективи. В дидактичних 

засобах може бути більше 

різноманіття.  Бінарні дії 

викладача та здобувачів 

освіти визначені цілком 

правильно, але не завжди 

докладно 

охарактеризовані.      

 

завдання для інформаційно-

комунікаційних технологій 

сформульовано з 

помилками,  не завжди з 

урахуванням 

міждисциплінарних 

зв’язків. Технології  

навчання потребують 

докладного коригування. 

Технології  контролю 

потребують докладного 

коригування. В 

дидактичних засобах може 

бути більше різноманіття.  

Бінарні дії викладача та 

здобувачів освіти не завжди 

визначені правильно та 

охарактеризовані частково, 

поверхнево.      

 

Створення 

дидактичного  проекту 

уроку з теми технічної 

дисципліни (за умови 

дистанційного 

навчання) в процесі 

підготовки 

конкретного фахівця  

Дидактичний проєкт виконаний 

ретельно, з огляду на зміст 

теми, особливості учнівського 

контингенту, період вивчення 

теми, застосування 

дистанційного навчання. Чітко  

сформульовано мету  вивчення 

теми з огляду на  її важливість 

для майбутньої професійної  

3 

Дидактичний проєкт 

виконаний, з огляду на 

зміст теми, особливості 

учнівського контингенту, 

період вивчення теми, 

застосування 

дистанційного навчання. 

Але сформульована мета  

вивчення теми має деякі 

неточності у  

2 

Дидактичний проєкт 

виконаний частково, з 

огляду на зміст теми, але з 

частковим (або без 

урахування) особливостей 

учнівського контингенту, 

період вивчення теми, 

застосування дистанційного 

навчання. Сформульована  

мета   

1 
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Продовж. табл. З.10 
1 2 3 4 5 6 7 

 діяльності, рівні засвоєння 

навчального матеріалу. Зміст 

теми та завдання 

сформульовано з урахуванням 

міждисциплінарних зв’язків. 

Технології навчання розроблені 

з огляду на структуру уроку в 

режимі дистанційного навчання 

та особливості діяльності 

здобувачів освіти на кожному 

структурному елементі. 

Технології контролю є 

доречними для їх застосування 

на даному уроці в режимі 

дистанційного навчання. 

Дидактичні засоби різноманітні 

та наповнені відповідним 

змістом.  Бінарні дії викладача 

та здобувачів освіти визначені 

правильно і докладно 

охарактеризовані.      

 

формулюванні, що 

потребує її коригування. 

Зміст теми та завдання 

сформульовано, але не 

завжди з урахуванням 

міждисциплінарних 

зв’язків. В технології 

навчання можуть бути 

внесені корективи з огляду 

на режим дистанційного 

навчання. В технології 

контролю можуть бути 

внесені корективи з огляду 

на режим дистанційного 

навчання. В дидактичних 

засобах може бути більше 

різноманіття.  Бінарні дії 

викладача та здобувачів 

освіти визначені цілком 

правильно, але не завжди 

докладно 

охарактеризовані.      

 

вивчення теми має значні 

недоліки у формулюванні, 

що потребує її коригування. 

Зміст теми та завдання 

сформульовано з 

помилками,  не завжди з 

урахуванням 

міждисциплінарних 

зв’язків. Технології  

навчання потребують 

докладного коригування з 

огляду на режим 

дистанційного навчання. 

Технології  контролю 

потребують докладного 

коригування з огляду на 

режим дистанційного 

навчання. В дидактичних 

засобах може бути більше 

різноманіття.  Бінарні дії 

викладача та здобувачів 

освіти не завжди визначені 

правильно та 

охарактеризовані частково, 

поверхнево.      

 

Створення 

дидактичного  проекту 

уроку з теми технічної 

дисципліни (за умови 

змішаного навчання) в 

процесі підготовки  

Дидактичний проєкт виконаний 

ретельно, з огляду на зміст 

теми, особливості учнівського 

контингенту, період вивчення 

теми, застосування змішаного  

3 

Дидактичний проєкт 

виконаний, з огляду на 

зміст теми, особливості 

учнівського контингенту, 

період вивчення теми, 

застосування змішаного  

2 

Дидактичний проєкт 

виконаний частково, з 

огляду на зміст теми, але з 

частковим (або без 

урахування) особливостей 

учнівського контингенту,  

1 
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Продовж. табл. З.10 
1 2 3 4 5 6 7 

конкретного фахівця навчання. Чітко  

сформульовано мету  

вивчення теми з огляду на  її 

важливість для майбутньої 

професійної діяльності, рівні 

засвоєння навчального 

матеріалу. Зміст теми та 

завдання сформульовано з 

урахуванням 

міждисциплінарних зв’язків. 

Технології навчання 

розроблені з огляду на 

структуру уроку в режимі 

змішаного навчання та 

особливості діяльності 

здобувачів освіти на кожному 

структурному елементі. 

Технології контролю є 

доречними для їх 

застосування на даному уроці 

в режимі змішаного навчання. 

Дидактичні засоби 

різноманітні та наповнені 

відповідним змістом.  Бінарні 

дії викладача та здобувачів 

освіти визначені правильно і 

докладно охарактеризовані.      

 

навчання. Але 

сформульована мета  

вивчення теми має деякі 

неточності у 

формулюванні, що 

потребує її коригування. 

Зміст теми та завдання 

сформульовано, але не 

завжди з урахуванням 

міждисциплінарних 

зв’язків. В технології 

навчання можуть бути 

внесені корективи з 

огляду на режим 

змішаного навчання. В 

технології контролю 

можуть бути внесені 

корективи з огляду на 

режим змішаного 

навчання. В дидактичних 

засобах може бути 

більше різноманіття.  

Бінарні дії викладача та 

здобувачів освіти 

визначені цілком 

правильно, але не завжди 

докладно 

охарактеризовані.      

 

період вивчення теми, 

застосування змішаного 

навчання. Сформульована  

мета  вивчення теми має значні 

недоліки у формулюванні, що 

потребує її коригування. Зміст 

теми та завдання 

сформульовано з помилками,  

не завжди з урахуванням 

міждисциплінарних зв’язків. 

Технології  навчання 

потребують докладного 

коригування з огляду на режим 

змішаного навчання. 

Технології  контролю 

потребують докладного 

коригування з огляду на режим 

змішаного навчання. В 

дидактичних засобах може 

бути більше різноманіття.  

Бінарні дії викладача та 

здобувачів освіти не завжди 

визначені правильно та 

охарактеризовані частково, 

поверхнево.      

 

Нормативні межі 
балів для визначення 

рівня 

 

27-39  14-26  0-13 
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Таблиця З.11 
Якісна та кількісна характеристика показника розробки структури діяльності викладача технічних дисциплін з 

розробки дидактичних проєктів різних організаційних форм навчання з використанням новітніх технологій в процесі 
формування проєктувальної компетентності 3 рангу 

Показники оцінки  Рівні та бали  
Високий  Бали  Середній  Бали  Низький  Бали  

1 2 3 4 5 6 7 
Створення структури діяльності викладача технічних 

дисциплін з розробки  дидактичного  проекту уроку з теми 
технічної дисципліни з використанням проблемних 

технологій  

Структура 
діяльності 
розроблена 
ретельно, 

враховані всі 
структурні 
елементи 

діяльності. 
Процес 

діяльності 
розроблений 

докладно, 
дозволяє 
наочно 
уявити 

послідовність 
дій та 

встановлення 
зв’язків між 

ними.   

3 

Структура 
діяльності 

розроблена, 
враховані всі 
структурні 
елементи 

діяльності. 
Процес 

діяльності 
розроблений не 

зовсім докладно, 
не дозволяє 

наочно уявити 
послідовність 

всіх дій та 
встановлення 
зв’язків між 

ними, що 
потребує 

доопрацювання.  

2 

Структура 
діяльності 
розроблена 
частково, не 
враховані всі 
структурні 
елементи 

діяльності. 
Процес 

діяльності 
розроблений 

поверхнево, не 
дозволяє наочно 

уявити 
послідовність 

всіх дій та 
встановлення 
зв’язків між 

ними, що 
потребує 

докладного 
доопрацювання.  

1 

Створення структури діяльності викладача технічних 
дисциплін з розробки  дидактичного  проекту семінару з 

теми технічної дисципліни   
3 2 1 

Створення структури діяльності викладача технічних 
дисциплін з розробки  дидактичного  проекту уроку з теми 

технічної дисципліни з використанням дискусії   
3 2 1 

Створення структури діяльності викладача технічних 
дисциплін з розробки  дидактичного  проекту навчального 

тренінгу з обраної теми професійного спрямування в процесі 
підготовки конкретного фахівця  

3 2 1 

Створення структури діяльності викладача технічних 
дисциплін з розробки  дидактичного  проекту майстер-класу 

з обраної теми професійного спрямування в процесі 
підготовки конкретного фахівця  

3 2 1 

Створення структури діяльності викладача технічних 
дисциплін з розробки  дидактичного  проекту уроку з теми 
технічної дисципліни з використанням мозкового штурму в 

процесі підготовки конкретного фахівця  

3 2 1 
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Продовж. табл. З.11 
1 2 3 4 5 6 7 

Створення структури діяльності викладача технічних дисциплін 

з розробки  дидактичного  проекту уроку з теми технічної 

дисципліни з використанням прийомів колективно-групового 

навчання в процесі підготовки конкретного фахівця  

 

3 

 

2 

 

1 

Створення структури діяльності викладача технічних дисциплін 

з розробки  дидактичного  проекту уроку з теми технічної 

дисципліни з використанням прийомів кооперованого навчання 

в процесі підготовки конкретного фахівця  

3 2 1 

Створення структури діяльності викладача технічних дисциплін 

з розробки  дидактичного  проекту уроку з теми технічної 

дисципліни з використанням імітаційних (ігрових)  технологій 

навчання в процесі підготовки конкретного фахівця  

3 2 1 

Створення структури діяльності викладача технічних дисциплін 

з розробки  дидактичного  проекту уроку з теми технічної 

дисципліни з використанням проєктних технологій навчання в 

процесі підготовки конкретного фахівця  

3 2 1 

Створення структури діяльності викладача технічних дисциплін 

з розробки  дидактичного  проекту уроку з теми технічної 

дисципліни з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій в процесі підготовки конкретного фахівця  

3 2 1 

Створення структури діяльності викладача технічних дисциплін 

з розробки  дидактичного  проекту уроку з теми технічної 

дисципліни (за умови дистанційного навчання) в процесі 

підготовки конкретного фахівця  

3 2 1 

Створення структури діяльності викладача технічних дисциплін 

з розробки  дидактичного  проекту уроку з теми технічної 

дисципліни (за умови змішаного навчання) в процесі підготовки 

конкретного фахівця  

3 2 1 

Нормативні межі балів для визначення рівня  27-39  14-26  0-13 
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Таблиця З.12 
Якісна та кількісна характеристика показника перевірки розроблених дидактичних проєктів різних 

організаційних форм навчання з використанням новітніх технологій в процесі формування проєктувальної 
компетентності 3 рангу 

Показники оцінки  Рівні та бали  

Високий  Бали  Середній  Бали  Низький  Бали  

1 2 3 4 5 6 7 

Перевірка розробленого дидактичного  проекту уроку 

з теми технічної дисципліни з використанням 

проблемних технологій  

Вміє перевіряти 

розроблені 

дидактичні 

проєкти різних 

організаційних 

форм навчання з 

використанням 

новітніх 

технологій та 

доопрацьовувати 

їх самостійно з 

незначною 

консультативною 

допомогою 

викладача   

3 

Вміє перевіряти 

розроблені 

дидактичні 

проєкти різних 

організаційних 

форм навчання з 

використанням 

новітніх 

технологій, але 

іноді потребує 

коригування з 

боку викладача, 

що допомагає в 

подальшому їх 

доопрацювати 

2 

Не завжди 

самостійно може 

здійснити 

перевірку 

розроблених 

дидактичних 

проєктів різних 

організаційних 

форм навчання з 

використанням 

новітніх 

технологій, 

потребує 

докладної 

консультативної 

та коригувальної 

допомоги з боку 

викладача  

1 

Перевірка розробленого дидактичного  проекту 

семінару з теми технічної дисципліни   
3 2 1 

Перевірка розробленого дидактичного  проекту уроку 

з теми технічної дисципліни з використанням дискусії   3 2 1 

Перевірка розробленого дидактичного  проекту 

навчального тренінгу з обраної теми професійного 

спрямування в процесі підготовки конкретного 

фахівця  

3 2 1 

Перевірка розробленого дидактичного  проекту 

майстер-класу з обраної теми професійного 

спрямування в процесі підготовки конкретного 

фахівця  

3 2 1 

Перевірка розробленого дидактичного  проекту уроку 

з теми технічної дисципліни з використанням 

мозкового штурму в процесі підготовки конкретного 

фахівця  

3 2 1 

Перевірка розробленого дидактичного  проекту уроку 

з теми технічної дисципліни з використанням 

прийомів колективно-групового навчання в процесі 

підготовки конкретного фахівця  

3 2 1 
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Продовж. табл. З.12 
1 2 3 4 5 6 7 

Перевірка розробленого дидактичного  проекту 
уроку з теми технічної дисципліни з використанням 
прийомів кооперованого навчання в процесі 
підготовки конкретного фахівця  

 

3 

 

2 

 

1 

Перевірка розробленого дидактичного  проекту 
уроку з теми технічної дисципліни з використанням 
імітаційних (ігрових)  технологій навчання в процесі 
підготовки конкретного фахівця  

3 2 1 

Перевірка розробленого дидактичного  проекту 
уроку з теми технічної дисципліни з використанням 
проєктних технологій навчання в процесі підготовки 
конкретного фахівця  

3 2 1 

Перевірка розробленого дидактичного  проекту 
уроку з теми технічної дисципліни з використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій в процесі 
підготовки конкретного фахівця  

3 2 1 

Перевірка розробленого дидактичного  проекту 
уроку з теми технічної дисципліни (за умови 
дистанційного навчання) в процесі підготовки 
конкретного фахівця  

3 2 1 

Перевірка розробленого дидактичного  проекту 
уроку з теми технічної дисципліни (за умови 
змішаного навчання) в процесі підготовки 
конкретного фахівця  

3 2 1 

Нормативні межі балів для визначення рівня  27-39  14-26  0-13 
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Таблиця З.13 
Якісна та кількісна характеристика показника перевірки розробки структури діяльності викладача технічних 

дисциплін з розробки дидактичних проєктів різних організаційних форм навчання з використанням новітніх 
технологій в процесі формування проєктувальної компетентності 3 рангу 

Показники оцінки  Рівні та бали  

Високий  Бали  Середній  Бали  Низький  Бали  

1 2 3 4 5 6 7 

Перевірка розробленої структури діяльності викладача 

технічних дисциплін з розробки  дидактичного  

проекту уроку з теми технічної дисципліни з 

використанням проблемних технологій  

Вміє перевіряти 

розроблену 

структуру 

діяльності 

викладача 

технічних 

дисциплін з 

розробки 

дидактичних 

проєктів різних 

організаційних 

форм навчання з 

використанням 

новітніх 

технологій та 

доопрацьовувати 

їх самостійно з 

незначною 

консультативною 

допомогою 

викладача   

3 

Вміє перевіряти 

розроблену 

структуру 

діяльності 

викладача 

технічних 

дисциплін з 

розробки 

дидактичних 

проєктів різних 

організаційних 

форм навчання з 

використанням 

новітніх 

технологій, але 

іноді потребує 

коригування з 

боку викладача, 

що допомагає в 

подальшому їх 

доопрацювати 

2 

Не завжди 

самостійно може 

здійснити перевірку 

розробленої 

структури 

діяльності 

викладача 

технічних 

дисциплін з 

розробки 

дидактичних 

проєктів різних 

організаційних 

форм навчання з 

використанням 

новітніх технологій, 

потребує докладної 

консультативної та 

коригувальної 

допомоги з боку 

викладача  

1 

Перевірка розробленої структури діяльності викладача 

технічних дисциплін з розробки  дидактичного  

проекту семінару з теми технічної дисципліни   

3 2 1 

Перевірка розробленої структури діяльності викладача 

технічних дисциплін з розробки  дидактичного  

проекту уроку з теми технічної дисципліни з 

використанням дискусії   

3 2 1 

Перевірка розробленої структури діяльності викладача 

технічних дисциплін з розробки  дидактичного  

проекту навчального тренінгу з обраної теми 

професійного спрямування в процесі підготовки 

конкретного фахівця  

3 2 1 

Перевірка розробленої структури діяльності викладача 

технічних дисциплін з розробки  дидактичного  

проекту майстер-класу з обраної теми професійного 

спрямування в процесі підготовки конкретного 

фахівця  

3 2 1 
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Продовж. табл. З.13 
1 2 3 4 5 6 7 

Перевірка розробленої структури діяльності 
викладача технічних дисциплін з розробки  
дидактичного  проекту уроку з теми технічної 
дисципліни з використанням мозкового штурму в 
процесі підготовки конкретного фахівця  

 

3 

 

2 

 

1 

Перевірка розробленої структури діяльності 
викладача технічних дисциплін з розробки  
дидактичного  проекту уроку з теми технічної 
дисципліни з використанням прийомів колективно-
групового навчання в процесі підготовки 
конкретного фахівця  

3 2 1 

Перевірка розробленої структури діяльності 
викладача технічних дисциплін з розробки  
дидактичного  проекту уроку з теми технічної 
дисципліни з використанням прийомів 
кооперованого навчання в процесі підготовки 
конкретного фахівця  

3 2 1 

Перевірка розробленої структури діяльності 
викладача технічних дисциплін з розробки  
дидактичного  проекту уроку з теми технічної 
дисципліни з використанням імітаційних (ігрових)  
технологій навчання в процесі підготовки 
конкретного фахівця  

3 2 1 

Перевірка розробленої структури діяльності 
викладача технічних дисциплін з розробки  
дидактичного  проекту уроку з теми технічної 
дисципліни з використанням проєктних технологій 
навчання в процесі підготовки конкретного фахівця  

3 2 1 
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Продовж. табл. З.13 
1 2 3 4 5 6 7 

Перевірка розробленої структури діяльності 
викладача технічних дисциплін з розробки  
дидактичного  проекту уроку з теми технічної 
дисципліни з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій в процесі підготовки 
конкретного фахівця  

 

3 

 

2 

 

1 

Перевірка розробленої структури діяльності 
викладача технічних дисциплін з розробки  
дидактичного  проекту уроку з теми технічної 
дисципліни (за умови дистанційного навчання) в 
процесі підготовки конкретного фахівця  

3 2 1 

Перевірка розробленої структури діяльності 
викладача технічних дисциплін з розробки  
дидактичного  проекту уроку з теми технічної 
дисципліни (за умови змішаного навчання) в процесі 
підготовки конкретного фахівця  

3 2 1 

Нормативні межі балів для визначення рівня  27-39  14-26  0-13 
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Таблиця З.14 
Середнє значення нормативної межі балів для визначення рівня 

показника розробки дидактичних проєктів в процесі формування 
проєктувальної компетентності 2 рангу 

Дидактичні проєкти  
Нормативні межі балів для визначення 

рівня 
Високий  Середній  Низький  

ДПТД(1) 17-24 9-16 0-8 
ДПТД(2) 17-24 9-16 0-8 
ДПНМ(2) 19-27 10-18 0-9 
ДІТП(1) 17-24 9-16 0-8 
ДІТП(2) 17-24 9-16 0-8 

ДПУ(1,2) 15-21 8-14 0-7 
Середнє значення нормативної 
межі балів для визначення 
рівня   

17-24 9-16 0-8 
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