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які залучені до організації та проведення професійного навчання на 

виробництві  

на базі Кременчуцького педагогічного коледжу  

імені А.С. Макаренка 

Основи педагогіки та психології професійного навчання робітників на 

виробництві 

 

 

 

 



 

Укладачі програми:  

Деньга Н.М., заступник директора з навчально-методичної роботи 

Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка, доцент 

кафедри педагогіки та психології початкової освіти, кандидат педагогічних 

наук;  

Московець Л.П., асистент кафедри педагогіки та психології початкової освіти 

Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка. 

 

Найменування програми: 

Підвищення кваліфікації працівників, які залучені до організації та 

проведення професійного навчання на виробництві на базі Кременчуцького 

педагогічного коледжу  імені А.С. Макаренка «Основи педагогіки та 

психології професійного навчання робітників на виробництві» 

 

Мета програми:  

Підготовка фахівців до здійснення професійного навчання на виробництві та 

формування у них здатності використовувати психолого-педагогічні знання у 

процесі професійної діяльності. Професійний розвиток працівників, які 

залучені до організації та проведення професійного навчання на виробництві; 

розвиток у них готовності до впровадження нетрадиційних підходів 

організації освітнього  процесу під час професійного навчання із 

використанням інноваційних технологій навчання,  вдосконалення 

педагогічної майстерності та компетентності шляхом збагачення знань з 

психології, педагогіки та методик викладання основ наук.  

 

Напрям підвищення кваліфікації:   

 розвиток професійних компетентностей щодо професійного навчання на 

виробництві; 

 ознайомлення з психолого-фізіологічними особливостями здобувачів 

освіти певного віку, основами андрагогіки; 

 використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в 

освітньому процесі, включаючи електронне навчання та інформаційну 

безпеку; 

 формування мовленнєвої, цифрової, комунікаційної, емоційно-етичної 

компетентності. 

 

Обсяг програми: 30 годин (1 кредит) 

 

Форма підвищення кваліфікації: інституційна (очна (денна, вечірня), 

заочна, дистанційна, мережева) та без відриву від виробництва. 

 

Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення 

кваліфікації. 



 

Місце проходження курсів: Кременчуцький педагогічний коледж імені 

А. С. Макаренка, вул. Лізи Чайкіної, 33, м. Кременчук, Полтавська обл. 

 

Строки виконання програми: відповідно до плану-графіку, складеного  на 

основі поданих заявок. 

 

Вартість курсів: вартість курсів встановлюється відповідно до затвердженої 

калькуляції, яка оприлюднюється на сайті коледжу. 

 

Форми проведення занять: настановне (установче) заняття, інтерактивна 

лекція, практичне заняття, вебінар, навчальний тренінг, майстер-клас, 
дискусія, конференція з обміну досвідом, консультація, дистанційна 

консультація. 

 

Графік освітнього процесу: курси проводяться упродовж календарного 

року із січня по грудень місяць включно відповідно до складеного графіку. 
 

Зміст програми: Л- лекції, П-практичне заняття, З - залік 

№ Назва розділу,  теми Всього Л П З 

 

Модуль. Основи педагогіки та психології 

професійного навчання робітників на 

виробництві 

18 8 10  

1.  Інструктивно-методичне заняття.   2  2  

2.  
Психологія раннього (від 20 до 40 років) та 

середнього дорослого віку (40-60 років). 
2 1 1  

3.  Кризи дорослого віку. 2 1 1  

4.  

Особливості професійної спрямованості в період 

середньої дорослості. Самореалізація 

особистості. 

2 1 1  

5.  
Темперамент і характер як індивідуально-

типологічні властивості особистості. 
2 1 1  

6.  Навчання дорослих впродовж життя. 2 1 1  

7.  
Особливості спілкування та розв’язання 

конфліктних ситуацій. 
2 1 1  

8.  
Технології навчання дорослих в умовах 

формальної і неформальної освіти. 
2 1 1  

9.  Технології дизайн-мислення 2 1 1  

 
Модуль 2. Інструменти дистанційного 

навчання 
12 6 6  

1. 
Засоби для створення веб-нарад (Microsoft 

Teams, Skype чи Zoom) 
2 1 1  

2. Засоби комунікації (електронна скринька: 2 1 1  



реєстрація, налаштування, прив’язка до 

телефону, групова розсилка. Використання 

Google диску) 

3. 

Засоби створення навчальних відео-матеріалів 

(YouTube: реєстрація, завантаження відео, 

налаштування) 

2 1 1  

4. 
Організація документообігу (MS Office 365: 

можливості використання). 
2 1 1  

5. 

Вихідне анкетування «Перспективи 

професійного навчання робітників на 

виробництві» 

2 1 1  

6. Залік.  2   2 

 Разом  30 14 14 2 

 

 

 


