
  

 

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет  

водного господарства та природокористування 

 

Навчально-науковий інститут права 

 

Кафедра суспільних дисциплін 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Проректор з науково-педагогічної, 

методичної та виховної роботи 

___________ О.А. Лагоднюк 

«____»_______ 2016 р. 

 

 

 
                                                       07-03-03 

 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
  

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
 

 

Спеціальність 011 «Науки про освіту» 

Спеціалізація «Педагогіка вищої школи» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівне – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

2 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія та практика професійної 

освіти» для студентів за спеціальністю 011 «Науки про освіту». – Рівне: 

НУВГП, 2016. – 15 с. 

 
 

Розробник: Кочубей А.В., кандидат педагогічних наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

Робочу програму затверджено на засіданні кафедри суспільних 

дисциплін 

Протокол від «14» вересня 2016 р., протокол № 2 

 

Зав. кафедри суспільних дисциплін  _________________  Ю.П. Олексін 
 

 

 

Схвалено науково-методичною комісією за спеціалізацією «Педагогіка 

вищої школи»  

 

Протокол № 1 від 30 вересня 2016 р.  

 

 

 

Голова методичної комісії за спеціалізацією «Педагогіка вищої школи» 

 

____________  Ю.П. Олексін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© К-55, 2016 

© НУВГП, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

3 

 

 
1. Опис навчальної дисципліни  

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, спеціалізація, 

 рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

навчання 
 

заочна 
форма 

навчання 
 

Кількість кредитів – 

3 
Усі галузі знань Обов’язкова  Обов’язкова  

Модулів – 1 Галузь 011 «Науки про 

освіту» 

 

Спеціальність 011 «Науки 

про освіту» 

 

Спеціалізація «Педагогіка 

вищої школи» 

 

 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 

3 
6 курс 6 курс 

Загальна кількість 

годин – 90 

Семестр 

8 8 

 
Лекції 

 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

Самостійної роботи 

студента – 6 

 

Рівень вищої освіти: 

магістр 

20 год. 2 

Семінарські 
 

12 год. 8 

Лабораторні 
- - 

Самостійна робота 

58 год. 80 

Вид контролю – екзамен 

 

 
 
 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять  до   

самостійної і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання –  55 % до 45 %; 

    для заочної форми навчання – 23 % до 77%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Освіта – процес розвитку і саморозвитку людини, що залежить від 

оволодіння соціально вагомим досвідом людства і втілений у знаннях, 

уміннях, творчій діяльності та емоційно-ціннісному ставленні до світу. 

Освіта є необхідною умовою збереження і розвитку матеріальної та 

духовної культури людства. 

Мета вивчення навчальної дисципліни – формування системи 

психолого-педагогічних знань, які сприятимуть ефективності професійної 

педагогічної діяльності, підвищенню педагогічної культури викладачів і 

студентів ВНЗ, вмінь виявляти психолого-педагогічні особливості студентів 

та будувати з ними позитивні стосунки. 

Навчальну програму дисципліни «Теорія та практика професійної 

освіти» складено для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними 

програмами підготовки магістрів. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

- формування педагогічної компетенції як професійної; 

- засвоєння основних термінів і понять з професійної педагогіки для 

використання їх у педагогічній діяльності; 

- розгляду теоретичних основ професійної освіти; 

- формування вмінь і навичок використання методики професійної 

освіти – методики викладання навчальних дисциплін у вищій професійній 

школі; 

- засвоєння основних понять порівняльної професійної педагогіки; 
- надати навички організації педагогічного дослідження та обробці 

його результатів. 

Студент, вивчаючи дисципліну «Теорія та практика професійної освіти», 

повинен знати: 
− основні поняття і проблем професійної педагогіки;  

− основні поняття загальної педагогіки, дидактики, методики 

викладання різних дисциплін, практики підготовки бакалаврів і магістрів у 

різних вищих навчальних закладах, передовим педагогічним досвідом;  

− найважливіші праці із загальних та окремих питань теорії та 

методики викладання навчальних дисциплін у вищій школі; 

−  навчальні плани, програми, підручники, навчальні і методичні 

посібники (за професією); 

− історико-педагогічні проблеми розвитку вищої освіти як в Україні, 

так і в інших країнах світу; 

− основні положення праць видатних вітчизняних і зарубіжних 

педагогів-просвітителів з питань виховання, навчання й освіти;  

Студент, вивчаючи дисципліну «Теорія та практика професійної освіти», 

повинен уміти: 
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− аналізувати тенденції розвитку педагогічної теорії в різні проміжки 

історичного часу;  

− характеризувати й аналізувати окремі педагогічні теорії, світогляд їх 

творців, залежність педагогіки і вищої школи від прогресу суспільного 

розвитку в країні;  

− творчо використовувати у практичній діяльності надбання 

попередніх поколінь; застосовувати на практиці теоретичні погляди 

теоретиків історії педагогіки; впроваджувати в навчальній і виховній 

діяльності у вищих навчальних закладах концептуальні засади формальної 

та матеріальної освіти;  

− прогнозувати основні шляхи подальшого розвитку вищої 

професійної освіти в Україні. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи професійної освіти 

Тема 1. Законодавчо-правові основи педагогіки. 
Основне законодавче поле освітянської галузі. Закон України «Про 

освіту». Закон України «Про професійно-технічну освіту». Закон України 

«Про вищу освіту». Національна доктрина розвитку освіти. Нормативно 

правові документи, що регулюють діяльність системи освіти, визначають 

основні напрями її реформування. 

 
Тема 2. Теоретичні основи професійної педагогіки. 
Основні категорії професійної педагогіки, їх характеристика. 

Стандартизація змісту професійно технічної та вищої освіти. Управління 

закладами освіти. Пошуки шляхів удосконалення навчально-виховного 

процесу у навчальних закладах. Психологічні аспекти підготовки бакалаврів 

і магістрів у класичних університетах та інших вищих навчальних закладах. 

Формування особистості майбутнього фахівця у класичних університетах та 

інших вищих навчальних закладах. 
 
Тема 3. Неперервна професійна освіта 
Фундаментальні принципи розвитку сучасної освіти. Основні 

протиріччя розвитку сучасної освіти. 

Національна освіта як соціокультурне явище. Філософія освіти: 

поняття і предметне поле. Освіта в контексті глобалізації. Технологізація 

освіти як історична неперервність. Неперервна освіта як філософська і 

педагогічна категорія. Організаційно-педагогічні засади ступеневої освіти в 

Україні. Тенденції розвитку неперервної освіти в Україні. Неперервна освіта 

як світова тенденція. Світові тенденції в організації неперервної освіти. 

Ступенева освіта та шляхи її впровадження в практику. 
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Система освіти України. Вища освіта. Післядипломна освіта. 

Дистанційна освіта. Самоосвіта. Освіта дорослих. Андрагогіка як наука про 

освіту дорослих. Професійне навчання на виробництві. Соціально-

терапевтична функція вищої освіти як фактор забезпечення здоров’я 

суспільства. Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та 

її інтеграції в європейський освітній простір. Акмеологія професійної освіти 

в контексті методології сучасної науки. Наступність у діяльності 

навчальних закладів. 

 

Змістовий модуль 2. Методика професійної освіти 
Тема 4. Навчання як складова частина навчально-виховного 

процесу. 
Процес навчання як цілісна система. Сутність навчального процесу у 

ПТНЗ, ВНЗ, інститутах післядипломної освіти. Центри зайнятості. 

Навчальні підрозділи на виробництві. Основні принципи навчання, їх 

класифікація та характеристика. Закономірності навчання. Загальні методи 

навчання. Класифікація методів навчання. Критерії вибору методів 

навчання студентів. Підходи до класифікації методів і засобів навчання. 

Критерії вибору методів навчання студентів. Методи контролю за 

навчально-пізнавальною діяльністю студентів. Суть і основні форми 

контролю у професійно-технічних і вищих навчальних закладах. 

Оцінювання знань, умінь і навичок учнів ПТНЗ студентів ВНЗ. Оцінювання 

знань учнів ПТНЗ, студентів ВНЗ, види і форми організації перевірки знань 

студентів. Моніторинг якості знань, умінь і навичок студентів. 

Індивідуальна робота з учнями. Форми та методи активізації індивідуальної 

роботи. Діяльність визначних дидактів, їх основні творчі надбання. 

Класифікація основних інновацій. Сутність та основні завдання 

інноваційного освітнього проекту. 

 
Тема 5. Виховання як процес, що управляється. 
Виховний процес у вищих навчальних закладах, його специфіка, 

компоненти та рушійні сили. Зміст і форми виховної роботи у вищому 

навчальному закладі. Методи виховання (методи формування свідомості, 

методи формування досвіду поведінки, методи стимулювання та корекції 

поведінки, методи самовиховання). 

Вчення про особистість. Психолого-педагогічна характеристика етапів 

розвитку особистості. 

Особистість студента. Індивідуальний підхід у вихованні студентів. 

Напрями, форми та методи виховання студентської молоді (методи 

формування свідомості, методи формування досвіду поведінки, методи 

стимулювання та корекції поведінки, методи самовиховання). Аналіз 

закономірностей розвитку індивіда. Соціально-педагогічні умови 

формування особистісних якостей студента. Психолого-педагогічні підходи 
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до вирішення проблеми формування особистості студента. Студентство як 

об’єкт та суб’єкт педагогічної діяльності. Фактори формування 

студентського колективу. Конфлікти у студентському колективі та шляхи їх 

вирішення. Аспекти виховання свідомої дисципліни студентів. Аудиторна 

та позааудиторна виховна робота. Планування та організація діяльності 

куратора групи. 

Аналіз державних документів, що стосуються виховання студентської 

молоді. Сучасна періодика та преса про виховання студентської молоді у 

вищих навчальних закладах. 

Вплив макро- та мікро- середовища на розвиток молоді. 

 

Тема 6. Студент як суб’єкт навчально-виховного процесу 
Навчальний час студента. Права та обов’язки студентів. Інтеграція 

навчальної і наукової діяльності. Базовий і варіативний компоненти у змісті 

освіти. Шляхи і засоби усунення дублювання навчального матеріалу. 

Новітні інформаційні технології в навчанні. Методи та прийоми 

диференційованого вивчення навчальних дисциплін. Методика 

використання комп’ютерів у навчально-виховному процесі вищої школи. 

Організація навчальної діяльності студентів з використанням методів 

проблемного навчання. Організація самостійної роботи студентів. 

Використання гри (ігрових прийомів) під час вивчення навчальних 

дисциплін у вищих навчальних закладах. Повторення, контроль і корекція 

знань і вмінь студентів з навчальних дисциплін. Особливості використання 

засобів наочності під час вивчення навчальних дисциплін. Реалізація 

діяльнісного підходу в навчанні. Технологія навчального процесу у вищих 

навчальних закладах. Оцінка якості проведення навчальних занять. 

Планування діяльності викладача та студентів на лекційних і практичних  

заняттях. Недоліки організації навчально-виховного процесу у вищих 

навчальних закладах. Проблеми формування мотивації учіння студентів 

вищих навчальних закладів. 

 

Тема 7. Організація навчально-виховного процесу. 
Порядок і форми організації навчального процесу. Нормативно-

правове регулювання організації навчального процесу у вищому 

навчальному закладі. Нормативно-правове регулювання організації 

навчального процесу у вищому навчальному закладі. Організація 

навчально-методичного забезпечення навчального процесу. Форми 

організації навчання, їх характеристика. Аудиторні та позааудиторні форми 

навчання. Інтенсифікація й активізація навчального процесу. Блочно-

модульний підхід до навчання. Вибір оптимального поєднання методів 

навчання. Диференційоване навчання у навчальних закладах: особливості  

та перспективи. Особливості навчання обдарованих юнаків і дівчат. 

Проектна форма навчання. Особливості використання інтерактивних форм і 

методів навчання та їх різновиди (практикуми, тренінги, мистецько-ігрові 

форми навчання, методи наративу: 
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розповіді, описи, автобіографічні та життєві історії, майстер-класи, 

педагогічне консультування). Умови впровадження освітніх інновацій у 

навчально-виховний процес. Методика використання комп’ютерних 

навчальних програм у навчально-виховному процесі. Методика проведення 

лабораторних робіт на між предметній основі. 

Характеристика навчальних планів, програм, посібників і підручників. 

 
Тема 8. Професійна компетентність викладача навчального 

закладу. 
Професіоналізм педагога як акмеологічний синтез «тріади» його 

компонентів. Робочий час викладача. Права та обов’язки викладачів. 

Обліково-звітні документи з навчальної і навчально-методичної роботи. 

Зміст діяльності викладача в навчальному процесі. Роль викладача в якісній 

підготовці фахівців різних галузей. Функції викладача. Планування 

діяльності викладача та студентів на лекційних і практичних заняттях. 

Поняття «педагогічна майстерність» викладача, її вплив на результат 

навчання студентів. Види та цілі спілкування педагога зі студентами. Роль 

спілкування викладача зі студентами в навчально-виховному процесі. 

Професіограма педагога. Рівень знань, умінь і навичок викладача з 

методики викладання навчальних дисциплін та його вплив на рівень знань, 

умінь і навичок  учнів і студентів з конкретної навчальної дисципліни. 

Робота викладача з розвитку в учнів і студентів інтересу до науково-

дослідної (науково-дослідницької) роботи. Робота викладача з розвитку в 

учнів і студентів інтересу до читання науково-популярної та спеціальної 

літератури. 
 

Змістовий модуль 3. Порівняльна професійна педагогіка 
Тема 9. Організація педагогічного дослідження та обробка його 

результатів 
Фундаментальні, прикладні, порівняльні дослідження. Педагогічний 

експеримент і його основні етапи. Композиція дисертаційної роботи. 

Методи педагогічних досліджень. Об’єкт і предмет, мета та завдання 

дослідження. Теоретична те методологічна основи наукової роботи. 

Вивчення літератури та відбір фактичного матеріалу. Теоретичний аналіз і 

синтез як методи педагогічних досліджень. Співбесіда й анкетування як 

методи педагогічних досліджень. Методи тестування в педагогічних 

дослідженнях. Лабораторний експеримент. Середня похибка вибіркової 

частки. Складання варіаційних рядів. Статистична оцінка гіпотез. Експертні 

методи педагогічних досліджень. Вивчення й узагальнення передового 

педагогічного досвіду в системі вищої освіти. Діагностика реальних 

можливостей студентів у дослідно-експериментальній роботі. Методи 

тестування в педагогічних дослідженнях. Лабораторний експеримент. 

Основні етапи експериментальної роботи з перевірки навчальних планів і 

програм. Вибірковий метод у педагогічних дослідженнях. Методи обробки 

наукового матеріалу. Лінійний коефіцієнт кореляції Спірмена. Лінійний 
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коефіцієнт кореляції R. Графічне зображення варіаційного ряду за 

допомогою гістограм. Середня похибка середньої вибіркової величини. 

Вибірковий метод у педагогічних дослідженнях. Компонентний метод 

аналізу контрольних робіт. Математично-статистичні методи обробки 

експертних оцінок. Констатувальний експеримент як метод наукового 

дослідження. Формувальний експеримент як метод педагогічного 

дослідження. Міри розсіяння ознаки: середній квадрат відхилення – 

дисперсія, середнє квадратичне відхилення; коефіцієнт варіації. Міри 

розсіяння ознаки:  розмах, середні величини, мода, медіана. Графічне 

зображення варіаційного ряду за допомогою полігона розподілу. Шляхи 

впровадження наукових висновків у практику роботи вищих навчальних 

закладів. 

 

Тема 10. Організація педагогічного дослідження та обробка його 
результатів 

Методи обробки наукового матеріалу. Лінійний коефіцієнт кореляції 

Спірмена. Лінійний коефіцієнт кореляції R. Графічне зображення 

варіаційного ряду за допомогою гістограм. Середня похибка середньої 

вибіркової величини. Вибірковий метод у педагогічних дослідженнях. 

Компонентний метод аналізу контрольних робіт. Математично-статистичні 

методи обробки експертних оцінок. Констатувальний експеримент як метод 

наукового дослідження. Формувальний експеримент як метод педагогічного 

дослідження. Міри розсіяння ознаки: середній квадрат відхилення – 

дисперсія, середнє квадратичне відхилення; коефіцієнт варіації. Міри 

розсіяння ознаки:  розмах, середні величини, мода, медіана. Графічне 

зображення варіаційного ряду за допомогою полігона розподілу. Шляхи 

впровадження наукових висновків у практику роботи вищих навчальних 

закладів. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви тем змістових модулів Кількість годин 

 

Денна форма 

  

  

Заочна форма  

 У
сь

о
го

 

 

  

л  

 

с 

 

ср 

К

ур

с. 

 

 У
сь

о
го

  

 

л 

 

с 

 

ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

 

Модуль 1  
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи професійної освіти  

Тема 1. Законодавчо-правові основи 

педагогіки 
5  2 -  5 - 5     5 

Тема 2. Теоретичні основи професійної 

педагогіки 

10 2  2 5 - 10 2  5 

Тема 3. Неперервна професійна освіта 10 2  2 5 - 10  - 2 10 

Разом – зм. м. 1  25 6  4  15  - 25  2 2 20 

Змістовий модуль 2. Методика професійної освіти 
Тема 4. Навчання як складова частина 

навчально-виховного процесу 

5   2 -  5 - 5  - -  

10 

Тема 5. Виховання як процес, що 

управляється 
10   2 - 5 - 10 -  10 

Тема 6. Студент як суб’єкт навчально-

виховного процесу 
10 2 2 5 -  -  10 

Тема 7. Організація навчально-

виховного процесу 
10 2 2 5 -  - 2 10 

Тема 8. Професійна компетентність 

викладача навчального закладу 
10 2 1 5 -   - 2 10 

Разом – зм. м. 2 45 10 4 25 - 45 - 4 50 

Змістовий модуль 3. Викладач і студент як суб’єкти освітнього процесу 
Тема 9. Організація педагогічного 

дослідження та обробка його 

результатів 

10 2 2 8 - 10 - - 5 

Тема 10. Організація педагогічного 

дослідження та обробка його 

результатів 

10 2 1 10 - 10 - 2 5 

Разом – зм. м. 3  4  12 18  -  - 2 10 

Усього годин 90  20 12 58  - 90  2 8 80 
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5. Теми семінарських занять  
 

№  

з/п 

Назва теми Кількість годин 

  Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Теоретичні основи професійної педагогіки 2  

2 Неперервна професійна освіта 2 2 

 3 Студент як суб’єкт навчально-виховного процесу 2 2 

4 Організація навчально-виховного процесу 2 - 

5 Професійна компетентність викладача навчального закладу 2 2 

6 Організація педагогічного дослідження та обробка його 

результатів 

2 2 

 Разом 12 8 

 
6. Самостійна робота 

 
№  

з/п 

 

 

 

Назва теми 

К-сть годин 

денна 

форма  

навчання 

заочна 

 форма  

навчання 

1. Законодавчо-правові основи педагогіки 5 5 

2. Теоретичні основи професійної педагогіки 5 5 

3. Неперервна професійна освіта 5 8 

4. Навчання як складова частина навчально-виховного процесу 5 10 

5. Виховання як процес, що управляється 5 10 

6. Студент як суб’єкт навчально-виховного процесу 5 10 

7. Організація навчально-виховного процесу 5 10 

8. Професійна компетентність викладача навчального закладу 5 10 

9. Організація педагогічного дослідження та обробка його 

результатів 

8 5 

10. Організація педагогічного дослідження та обробка його 

результатів 

10 5 

Разом 58 80 

 
7. Методи навчання 

 
При викладанні навчальної дисципліни «Теорія та практика професійної 

освіти» використовуються пояснювально-ілюстративні методи з 

використанням мультимедійних презентацій та проблемні методи навчання 

із застосуванням: 

– вирішення проблемних завдань; 

– виконання індивідуальних психологічних досліджень; 

– тестових завдань; 
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– прийомів рольової гри; 

– доповідей та повідомлень; 

– активізації самостійного вивчення студентами літератури; 

– навчальних дискусій. 

 
8. Методи контролю 

 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться в письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем 

включають тестові питання (одна правильна відповідь з чотирьох 

запропонованих). Екзаменаційні білети містять 1 теоретичне питання з 

педагогіки вищої школи, 1 теоретичне питання з психології вищої школи, 1 

практичне завдання. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

- з семінарських занять – на основі перевірки конспектів та виконаних 

завдань. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

семінарських заняттях, результати самостійної роботи студентів) 

проводиться за такими критеріями: 

1. Завдання до семінарського заняття (у % від кількості балів, 

виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 

40 % – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60 % – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80 % – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, психолого-педагогічні дослідження та інші 

завдання творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання 

із заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з 

незначним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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11.  Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування  Підсум

ковий  

тест 

(іспит) 

 

Сума 

 

 

Змістовий 

модуль 

 № 1 

 

Змістовий 

модуль  

№ 2 

Змістовий 

модуль  

№ 3 

 

 

40 

 

 

100 

     

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 Т.8 Т.9 Т.10 

6  6 6 6 6 6 6 6  6 6  

 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту 

90–100 

відмінно  

добре 

задовільно 

82–89 

74–81 

64–73 

60–63 

35–59 незадовільно 

з можливістю повторного складання  

0–34 незадовільно 

з обов’язковим  повторним 

вивченням дисципліни 

 

 
10. Методичне забезпечення 

 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Теорія та практика 

професійної освіти» включає: 

1. Методичні вказівки до семінарських та лабораторних занять з 

дисципліни «Теорія та практика професійної освіти» для студентів 

спеціальності 011 «Науки про освіту», спеціалізації «Педагогіка вищої 
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школи» заочної форми навчання / А.В.Кочубей – Рівне: НУВГП, 2016. 

– 23 с.  

2. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Теорія та 

практика професійної освіти» для студентів спеціальності 011 «Науки 

про освіту», спеціалізації «Педагогіка вищої школи» денної форми 

навчання / А.В.Кочубей. – Рівне: НУВГП, 2016. – 37 с.  

3. 07-03-75 Конспект лекцій з дисципліни «Теорія та практика 

професійної освіти» для студентів для всіх спеціальностей НУВГП 

/А.В.Кочубей. – Рівне: НУВГП, 2016. – 40 с. 

4. Конспект лекцій на паперових носіях. 

5. Конспект лекцій на електронних носіях. 

6. Нормативні документи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України. 

7. Мультимедійні презентації до тем дисципліни «Теорія та практика 

професійної освіти». 

8. Роздавальний матеріал до семінарських занять. 

 
11. Рекомендована література 

 
Базова  

 
1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія 

[підручник для студ., аспір. та молодих викладачів навч. закладів] / 

А.М. Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 560 с 

2. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, 

А.В. Семенова та ін.; За ред. З.Н. Курлянд. – 3-тє вид., перероб. і доп. 

– К.: Знання, 2007. – 495 с. 

3. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: 

«Академвидав», 2006. – 352 с. (Альма-матер). 

 
Допоміжна 

 
1. Васильев И.Б. Профессиональная педагогика : лекции для студентов 

инженерно-педагогических специальностей вузов / И.Б. Васильев. – 

Харьков: УИПА, 2000. –124 с. 

2. Дячкова Т.В. Педагогіка професійно-технічної освіти: Навчальний 

посібник / Т.В. Дячкова. – Херсон : Айлант, 2003. – 476 с. 

3. Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року № 2984-III // 

Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2002. – № 20. – С.134.  

4. Зязюн І.А. Система освіти України: сучасні тенденції і перспективи / 

І.А. Зязюн // Професійна освіта: педагогіка і психологія: Пол.-укр. 

журн., укр.-пол. [щоріч.] / За ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, 

Н. Ничкало. – Ченстохов; К., 2000. – Вип. 2. – С. 11-30. 

5. Коваленко Е.Э. Методика профессионального обучения / 

Е.Э. Коваленко. – Харьков : ЧП «Штрих», 2003. – 480 с. 
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6. Козак Л.В. Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх 

викладачів вищої школи / Л.В. Козак // Компетентнісний підхід у 

сучасній університетській освіті: Збірник наукових праць. – Рівне : 

НУВГП, 2011. – С. 94–101. 

7. Коробов Є.Т. Професійна педагогіка. Сутність процесу розуміння 

навчальної інформації. – Ч. І, ІІ: Навчальний посібник / Є.Т. Коробов. – 

Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007. – 52 с. 

8. Мелецинек А. Инженерная педагогика / А. Мелецинек. – М. : 

Просвещение, 1998. –185 с. 

9. Ничкало Н.Г. Профессионально-техническое образование Украины на 

рубеже ХХІ ст. / Н.Г. Ничкало – К. : МО Украины, 1999. – 38 с. 

10. Освітні інновації у вищих навчальних закладах України : 

каталог / МОНУ ; Наук.-метод. центр вищої освіти [уклад. : 

В. І. Соколов, В. В. Висоцька ; (відп. ред. К. М. Левківський)]. – Київ : 

Стилос, 2003. – 336 с. 

11. Педагогика профессионального образования / Е. Белозерцев, 

А. Гонеев, А. Пашков и др.; под ред. В. А. Сластенина. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2006. – 368 с. 

12. Якубовська С.С. Психологія і педагогіка. Навч. посібник / 

С.С. Якубовська. – Рівне: НУВГП, 2012. – 324 с. 

 

12. Інформаційні ресурси 
 

1. Законодавство України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.rada.kiev.ua/ 

4. Національна бібліотека ім. В.І.Вернацького / [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

5. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6 / 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/ 

6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 

44) / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.cbc.rv.ua/ 

7. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka (інформаційні ресурси у цифровому репозиторії) 
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