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«Затверджую» 

Завідувач кафедри 

 

_________________ / Костянтин ПОЧКА / 

«29» червня 2022 р. 

 

Розробник силабусу 
 

__________________ / Микола РУДЕНКО / 
  

СИЛАБУС 

Комплексний атестаційний іспит  
назва освітньої компоненти (дисципліни) 

 

1) Шифр за освітньою програмою:  ОК 39 

2) Навчальний рік: 2022-2023 

3) Освітній рівень:  Бакалавр 

4) Форма навчання: денна 

5) Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка 

6) Спеціальність: 015 Професійна освіта  

7) Назва освітньої програми: Професійна освіта (Машинобудування) 

8) Статус освітньої компоненти: обов’язкова  

9) Семестр: 8 

10) Контактні дані викладача: доцент кафедри професійної освіти, кандидат педагогічних 

наук, доцент, Руденко Микола Васильович, e-mail: rudenko.mv@knuba.edu.ua,                    

тел. (044) 248-69-25, http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1332    

11) Мова навчання: українська 

12) Пререквізити (дисципліни-попередники, які необхідно вивчити, щоб слухати цей курс): 

«Методика професійного навчання», «Педагогічна психологія», «Комунікативні аспекти 

педагогічної діяльності», «Психологія», «Основи професійної освіти».  

13) Мета курсу: у перевірці у майбутніх інженерів-педагогів достатнього рівня сформованості знань 

щодо основних проблем педагогіки, психології та методики професійного навчання, а також умінь 
використовувати ними в майбутній освітній діяльності сучасних психологічних та педагогічних в 

умовах ЗВО. 

14) Результати навчання: 

№ 

з/п 
Програмний результат навчання  

Метод 

перевірки 

навчального 

ефекту 

Форма 

проведення 

занять 

Посилання на 

програмні 

компетентності 

1 

ПР 02. Володіти інформацією чинних 
нормативно-правових документів, 
законодавства, галузевих стандартів 
професійної діяльності в установах, на 
виробництвах, організаціях галузі/сфери 
(відповідно до спеціалізації). 

Обговорення 

під час 

лекційних 

занять 

Лекційні 

заняття, 

самостійна 

робота 

К 20 

mailto:rudenko.mv@knuba.edu.ua
http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1332
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2 

ПР 05. Володіти культурою мовлення, 

обирати оптимальну комунікаційну 

стратегію у спілкуванні з групами та 

окремими особами. 

Обговорення 

під час 

лекційних 

занять 

Лекційні 

заняття, 

самостійна 

робота 

К 08 

3 

ПР 08. Самостійно планувати й 

організовувати власну професійну 

діяльність і діяльність здобувачів освіти і 

підлеглих. 

Обговорення 

під час 

лекційних 

занять 

Лекційні 

заняття, 

самостійна 

робота 

К 26 

4 

ПР 10. Знати основи психології, 

педагогіки, а також фундаментальних і 

прикладних наук (відповідно до 

спеціалізації) на рівні, необхідному для 

досягнення інших результатів навчання, 

передбачених цим стандартом та 

освітньою програмою. 

Обговорення 

під час 

лекційних 

занять 

 

Лекційні 

заняття, 

самостійна 

робота 

К 26 

5 

ПР 11. Володіти психолого-педагогічним 

інструментарієм організації освітнього 

процесу. 

Обговорення 

під час 

лекційних 

занять 

 

Лекційні 

заняття, 

самостійна 

робота 

К 05 

6 

ПР 13. Застосовувати у професійній 

діяльності сучасні дидактичні та 

методичні засади викладання навчальних 

дисциплін і обирати доцільні технології 

та методики в освітньому процесі. 

Обговорення 

під час 

лекційних 

занять 

Лекційні 

заняття, 

самостійна 

робота 

К 12 

7 

ПР 14. Володіти навичками 

стимулювання пізнавального інтересу, 

мотивації до навчання, професійного 

самовизначення та саморозвитку 

здобувачів освіти. 

Обговорення 

під час 

лекційних 

занять 

Лекційні 

заняття, 

самостійна 

робота 

К 26 

8 

ПР 15. Діагностувати, прогнозувати, 

забезпечувати ефективність та корегування 

освітнього процесу для досягнення програмних 

результатів навчання і допомоги здобувачам 

освіти в реалізації індивідуальних освітніх 

траєкторій. 

Обговорення 

під час 

лекційних 

занять 

Лекційні 

заняття, 

самостійна 

робота 

К 12 

9 

ПР 20. Емпатійно взаємодіяти, 

відповідати за прийняття рішень в межах 

своєї компетенції, дотримуватися 

стандартів професійної етики. 

Обговорення 

під час 

лекційних 

занять 

Лекційні 

заняття, 

самостійна 

робота 

К 19 

10 

ПР 22. Застосовувати програмне 

забезпечення для e-learning і 

дистанційного навчання і здійснювати їх 

навчально-методичний супровід. 

Обговорення 

під час 

лекційних 

занять 

Лекційні 

заняття, 

самостійна 

робота 

К 06 

К 16 

11 

ПР 25. Забезпечувати рівні можливості і 

дотримуватися принципів гендерного 

паритету у професійній діяльності. 

Обговорення 

під час 

лекційних 

занять 

Лекційні 

заняття, 

самостійна 

робота 

К 13 
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15) Структура курсу: 

Лекції, 

год. 

Практичні 

заняття, год. 

Лабораторні 

заняття, год. 

Курсовий проект/ 

курсова робота/ 

РГР/ Контрольна 

робота 

Самостійна 

робота 

здобувача, 

год. 

Форма 

підсумкового 

контролю 

30 - - - 60 Екзамен 

Сума годин: 90 

Загальна кількість кредитів ECTS: 3,0 

Кількість годин (кредитів ECTS) аудиторного навантаження: 30 (0,33) 

16) Зміст курсу: (окремо для кожної форми занять – Л/Пр/ КР/СРС) 
 

Лекції: 

Змістовий модуль 1. Методологічні основи «Методики професійного навчання». 
Лекція 1. Система професійно-технічної освіти. 

Лекція 2. Технології педагогічного проектування. 

Лекція 3. Методика  проектування виробничого навчання.  

Лекція 4. Дидактична характеристика основних структурних елементів уроків різного типу 

(Методика проектування процесу уроку). 

Лекція 5. Урок виробничого навчання як основна форма початкової професійної діяльності. 

Змістовний модуль 2. Методологічні засади загальної педагогіки. 

Лекція 6.  Основи професійно-педагогічної діяльності викладача ЗП(ПТ)О. 

Лекція 7.  Загальна характеристика педагогічного процесу. 

Лекція 8.  Педагогічні принципи формування виховних відносин в ЗП(ПТ)О. 

Лекція 9. Зміст виховної діяльності викладача як складова процесу професійної підготовки 

студентів ЗП(ПТ)О. 

Лекція 10.  Проектування педагогічної системи методів та засобів виховної діяльності 

науково-педагогічних працівників ЗВО. 

Змістовий модуль 3. Основи психології як науки. 

Лекція 11. Предмет, завдання та методи психології. 

Лекція 12. Психологічна характеристика особистості. Спрямованість особистості. 

Лекція 13. Характеристика вищих пізнавальних процесів. 

Лекція 14. Психологічний аналіз діяльності людини. 

Лекція 15. Психодіагностична майстерність викладача ЗП(ПТ)О. 
 

Практичні заняття: 

Не передбачено. 
Самостійна робота здобувача: (60 год) 

Питання до самостійної роботи: 
 

Питання до 1-го змістовного модуля. 

1. Професійна педагогіка як галузь педагогіки. Об’єкт, предмет і завдання, галузі професійної педагогіки. 

2.  Специфічні поняття професійної педагогіки: виробничі сили, працівник (робітник, службовець), 

професія (спеціальність), особистісний (трудовий) потенціал, професійне виховання, професійна освіта, 
професійне навчання, професійна кваліфікація. Перспективи розвитку професійної педагогіки. 

3.  Загальна характеристика педагогічного процесу. Характеристика та співвідношення понять: 

"педагогічний процес", "виховний процес", "виробничий процес".  

4.  Педагогічні принципи формування виховних відносин. 

5.  Сутність, функції та класифікація педагогічних принципів. Характеристика основних педагогічних 

принципів, правила їх здійснення. 
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6. Педагогічні методи виховання. Класифікація методів. Характеристика педагогічних методів. 

7.  Педагогічні засоби виховання. Місце засобів у педагогічному процесі та їх класифікація. 

8.  Управління ефективністю педагогічного процесу. Педагогічне управління ефективністю навчання.  

9.  Загальне поняття про педагогічне проектування. Сутність педагогічного проектування.  

10. Об'єкти педагогічного проектування. Загальна характеристика об’єктів педагогічного проектування.  

11. Психологічні основи педагогічного проектування. Психологічні підходи до педагогічного проектування.  

12. Сутність нового педагогічного мислення. Професійне мислення. Технічне мислення.   

13. Особистісний потенціал робітника та його проектування. Характеристика якостей та властивостей 

робітника, що проектуються.  
14. Види діяльності інженера-педагога. Характеристика знань та умінь інженера-педагога. Особистісні якості 

інженера-педагога. 

15. Професійно-технічна освіта як об’єкт проектування. Характеристика поняття “професійна освіта”.  

16. Характеристика практичного, догматичного, пояснювально-ілюстративного, адаптуючого 

(адаптаційного), розвиваючого навчання. 

17. Сутність принципу демократичності (демократизації) педагогічного процесу.  

18. Єдність колективного та індивідуального виховання учнів. Характеристика понять: “особистість”, 

“соціальні відносини”, “виховні відносини”, “соціальна група”. 

19. Колектив, як вища форма розвитку групи. Формування колективу навчальної групи. Особливості  

колективоутворення в ПТУ. 

20. Теорія розвивального  навчання  як основа  нової педагогічної технології. Особливості емпіричного та 

теоретичного знання. Сутність розвивального навчання, його особливості.  
 

Питання до 2-го змістовного модуля. 

21. Дайте визначення об’єкта, предмета, методів та завдань психології. 
22. Розкрийте завдання різних галузей психологічної науки. Визначте зв’язок психології з професійно-

орієнтованими та загальноосвітніми дисциплінами.  

23. Дайте характеристику психічних пізнавальних процесів. Розкрийте поняття вищих і нижчих 

пізнавальних психічних процесів. 

24. Охарактеризуйте види та властивості відчуття і сприймання. Дайте класифікацію відчуттів. 

25. Дайте загальну характеристику уяви. 

26. Розкрийте поняття про пам’ять. Методики дослідження пам’яті. 

27. Мислення та увага як вищі психічні пізнавальні процеси. 

28. Загальне поняття про увагу. Види уваги. Довільна та мимовільна увага. Методики вивчення уваги. 

29. Афективна сфера особистості. Емоції та воля. Класифікація емоцій та почуттів.  

30. Визначення волі. Класифікація волі.  
31. Психічні стани особистості, методи їх вивчення та регуляція. Види психічних станів.  

32. Психічні властивості особистості. Темперамент, характер, здібності – їх зміст та характеристика. Місце 

та роль психічних властивостей у житті людини. 

33. Психологічні ознаки спрямованості, потреб, мотивів, цілей. 

34. Психічні  утворення особистості. Характеристика психічних утворень - знань, навичок, умінь, звичок. 

35. Поняття про групи в психології. Соціально-психологічні феномени в групі. Види груп: великі та малі, 

первинні та вторинні, лабораторні та природні.  

36. Динамічні процеси у малих соціальних групах. Керівництво і лідерство. Згуртованість групи. 

Соціально-психологічний клімат у групі. 

37. Спілкування у діяльності педагога - інженера. Види спілкування. Стадії спілкування.  

38. Способи та засоби спілкування на виробництві. Вербальні, невербальні засоби спілкування. Ділове та 
педагогічне спілкування у діяльності педагога - інженера.  

39. Поняття про конфлікт та основні типи конфліктів на виробництві. Функції конфліктів та шляхи їх 

розв’язання. 

40. Психодіагностична майстерність педагога - інженера. 
 

Питання до 3-го змістовного модуля. 

41. Використовуючи структуру плану уроку теоретичного навчання і логічний зміст матеріалу по темі 

«Площинне розмічання» з слюсарної справи, що вивчається в ПТНЗ, необхідно розробити педагогічні 

технології до уроку з обов’язковим їх обґрунтуванням 

42. Використовуючи структуру плану уроку теоретичного навчання і логічний зміст матеріалу по темі 

«Рубання металу» з слюсарної справи, що вивчається в ПТНЗ, необхідно розробити педагогічні технології до 

уроку з обов’язковим їх обґрунтуванням 

 



 

 
  

 

Київський національний університет 

будівництва і архітектури 

015 Професійна 

освіта 

015.11 Професійна освіта 

(Машинобудування) 

Сторінк

а 

5 з 7 

 

43. Використовуючи структуру плану уроку теоретичного навчання і логічний зміст матеріалу по темі 

«Випрямляння та рихтування металу (холодним способом)» з слюсарної справи, що вивчається в ПТНЗ, 

необхідно розробити педагогічні технології до уроку з обов’язковим їх обґрунтуванням 

44. Використовуючи структуру плану уроку теоретичного навчання і логічний зміст матеріалу по темі 

«Згинання металу» з слюсарної справи, що вивчається в ПТНЗ, необхідно розробити педагогічні технології 

до уроку з обов’язковим їх обґрунтуванням 

45. Використовуючи структуру плану уроку теоретичного навчання і логічний зміст матеріалу по темі 

«Різання металу» з слюсарної справи, що вивчається в ПТНЗ, необхідно розробити педагогічні технології до 

уроку з обов’язковим їх обґрунтуванням 
46. Використовуючи структуру плану уроку теоретичного навчання і логічний зміст матеріалу по темі 

«Обпилювання металу» з слюсарної справи, що вивчається в ПТНЗ, необхідно розробити педагогічні 

технології до уроку з обов’язковим їх обґрунтуванням 

47. Використовуючи структуру плану уроку теоретичного навчання і логічний зміст матеріалу по темі 

«Свердління» з слюсарної справи, що вивчається в ПТНЗ, необхідно розробити педагогічні технології до 

уроку з обов’язковим їх обґрунтуванням 

48. Використовуючи структуру плану уроку теоретичного навчання і логічний зміст матеріалу по темі 

«Зенкерування, зенкування та розвертання отворів» з слюсарної справи, що вивчається в ПТНЗ, необхідно 

розробити педагогічні технології до уроку з обов’язковим їх обґрунтуванням. 

49. Використовуючи структуру плану уроку теоретичного навчання і логічний зміст матеріалу по темі 

«Нарізування різьби» з слюсарної справи, що вивчається в ПТНЗ, необхідно розробити педагогічні технології 

до уроку з обов’язковим їх обґрунтуванням 
50. Використовуючи структуру плану уроку теоретичного навчання і логічний зміст матеріалу по темі 

«Клепання» з слюсарної справи, що вивчається в ПТНЗ, необхідно розробити педагогічні технології до уроку 

з обов’язковим їх обґрунтуванням 

51. Використовуючи структуру плану уроку теоретичного навчання і логічний зміст матеріалу по темі 

«Просторове розмічання» з слюсарної справи, що вивчається в ПТНЗ, необхідно розробити педагогічні 

технології до уроку з обов’язковим їх обґрунтуванням 

52. Використовуючи структуру плану уроку теоретичного навчання і логічний зміст матеріалу по темі 

«Шабрування» з слюсарної справи, що вивчається в ПТНЗ, необхідно розробити педагогічні технології до 

уроку з обов’язковим їх обґрунтуванням 

53. Використовуючи структуру плану уроку теоретичного навчання і логічний зміст матеріалу по темі 

«Розпилювання та припасування» з слюсарної справи, що вивчається в ПТНЗ, необхідно розробити 
педагогічні технології до уроку з обов’язковим їх обґрунтуванням 

54. Використовуючи структуру плану уроку теоретичного навчання і логічний зміст матеріалу по темі 

«Притирка та доводка» з слюсарної справи, що вивчається в ПТНЗ, необхідно розробити педагогічні 

технології до уроку з обов’язковим їх обґрунтуванням 

55. Використовуючи структуру плану уроку теоретичного навчання і логічний зміст матеріалу по темі 

«Паяння, лудіння, склеювання» з слюсарної справи, що вивчається в ПТНЗ, необхідно розробити педагогічні 

технології до уроку з обов’язковим їх обґрунтуванням 

56. Використовуючи структуру плану уроку теоретичного навчання і логічний зміст матеріалу по темі 

«Основи вимірювання» з слюсарної справи, що вивчається в ПТНЗ, необхідно розробити педагогічні 

технології до уроку з обов’язковим їх обґрунтуванням 

57. Використовуючи структуру плану уроку виробничого навчання і логічний зміст матеріалу по темі 

«Прийоми площинного розмічання» з слюсарної справи, що вивчається в ПТНЗ, необхідно розробити 
педагогічні технології до уроку з обов’язковим їх обґрунтуванням 

58. Використовуючи структуру плану уроку виробничого навчання і логічний зміст матеріалу по темі 

«Процес рубання металу. Прийоми рубання металу» з слюсарної справи, що вивчається в ПТНЗ, необхідно 

розробити педагогічні технології до уроку з обов’язковим їх обґрунтуванням  

59. Використовуючи структуру плану уроку виробничого навчання і логічний зміст матеріалу по темі 

«Особливості випрямляння (рихтування) зварних виробів» з слюсарної справи, що вивчається в ПТНЗ, 

необхідно розробити педагогічні технології до уроку з обов’язковим їх обґрунтуванням  
60. Використовуючи структуру плану уроку виробничого навчання і логічний зміст матеріалу по темі 

«Згинання деталей з листового та штабового металу» з слюсарної справи, що вивчається в ПТНЗ, необхідно 
розробити педагогічні технології до уроку з обов’язковим їх обґрунтуванням  
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17) Основна література: 
1. Основи професійної освіти : Підручник / М.В. Руденко Р.А Калениченко, Г.В. Капосльоз, Г.Л. 

Корчова. - К. : ЦП Компринт, 2018. - 613 с. 
2. Основи професійної освіти: методичні вказівки до виконання практичних занять з навчальної 

дисципліни / уклад. Г.Л. Корчова. - К. : КНУБА, 2018. - 64 с. 

3. Психологія: методичні вказівки до виконання практичних, індивідуальних та тестових завдань / 
уклад. І.М. Мороз. - К. : КНУБА, 2016. - 48 с. 

4. Педагогіка: навч. посіб. / Ю.С. Красильник, Г.Л. Корчова, М.В. Руденко. – Київ: КНУБА, 2020. – 
164 с. 

1. Методика проведення навчальних занять в умовах дистанційного навчання: навч. посіб. / Ю.С. 

Красильник, Г.Л. Корчова, М.В. Руденко. – Київ: КНУБА, 2021. – 156 с. 

2. Педагогіка: навч. посіб. / Ю.С. Красильник, Г.Л. Корчова, М.В. Руденко. – Київ: КНУБА, 2020. – 
164 с. 

3. Дидактичні основи професійної освіти : підручник для студентів вищих навчальних закладів та 

педагогічних працівників системи професійно-технічної освіти / Олена Едуардівна Коваленко, 
Наталія Олександрівна Брюханова, Наталія Василівна Божко, Вікторія Вікторівна Бєлікова, Вероніка 

Борисівна Бакатанова ; Укр. інженерно-пед. акад. ; за ред. Олена Едуардівна Коваленко. - Харків : 

Друкарня Мадрид, 2017. - 239 с. 
4. Жигірь В.І. Дидактичні основи професійної освіти : [навчальний посібник] / В.І. Жигірь. – 

Бердянськ : БДПУ, 2017. – 304 с. 
5. Загальна психологія : навчальний посібник / За заг. Ред. Р.А. Калениченка, О.Г. Льовкіної. - Ірпінь : 

Університет державної фіскальної служби України, 2019. - 446 с. 
6. Психологія управління: навчальний посібник / За заг. ред. Р.А. Калениченка, О.Г. Льовкіної. - 

Ірпінь : УДФСУ, 2018. - 262 с. 

18) Додаткові джерела: 
7. Методика проведення навчальних занять в умовах дистанційного навчання: навч. посіб. / Ю.С. 

Красильник, Г.Л. Корчова, М.В. Руденко. – Київ: КНУБА, 2021. – 156 с. 

8. Руденко М.В., Ніколаєнко С.В., Мороз І.М. Методика професійного навчання. Дидактичне 

проектування: навчальний посібник / М. В. Руденко, С. В. Ніколаєнко, І. М. Мороз. - К. : КНУБА, 
2016. - 132 с. 

9. Руденко М.В., Мороз І.М. Комунікативні процеси у педагогічній діяльності. Креативні 

технології навчання: навчальний посібник / М. В. Руденко, І. М. Мороз. - К.: КНУБА, 2016. - 204 с.  
10. Руденко М.В., Смірнов В.М., Калениченко Р.А., Гаврилюк В.О. Психолого-педагогічне 

забезпечення навчально-виховного процесу : навчальний посібник / М.В. Руденко, В.М. Смірнов, 

Р.А. Калениченко, В.О. Гаврилюк. - К.: КНУБА, 2014. - 432 с. 

Інформаційні ресурси: 
11. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс] / Спосіб доступу: URL: http www. 

http://osvita.ua/legislation/law/2231/ – Загол. з екрана. 

12. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс] / Спосіб доступу: URL: http www.  
http://osvita.ua/legislation/law/2235/– Загол. з екрана. 

13. Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський 

освітній простір [Електронний ресурс] / Спосіб доступу: 
http://www.mon.gov.ua/main.php?query=laws/education/prof-tech/6/0001 – Загол. з екрана. 

14. Європейські стандарти та рекомендації щодо внутрішнього та зовнішнього забезпечення 

якості вищої освіти [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.enqa.eu. 

15. Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022‒2032 роки : розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 23.02.2022 р. № 286-р. – URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-

shvalennya-strategiyi-rozvitku-vishchoyi-osviti-v-ukrayini-na-20222032-roki-286- 

16. http://library.knuba.edu.ua/ 

17. http://org.knuba.edu.ua/ 

http://www.enqa.eu/
http://www.enqa.eu/
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19) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів): 
 

 

Підсумкова оцінка з дисципліни (іспит) – 3 семестр 

Змістовні модулі (кількість балів) Підсумкова оцінка 

за іспит Питання № 1 Питання № 2 Питання № 3 

40 30 30 100 
      

 

20) Умови допуску до екзамену: успішна атестація з ОК1-ОК10 та вибіркових компонентів. 

21) Політика щодо академічної доброчесності: розуміння здобувачами вищої освіти етичного 

кодексу університету та норм академічної доброчесності (вимог щодо оригінальності 

текстів та допустимого відсотку співпадінь). 

22) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу курсу: 

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1332  

 

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1332

