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Актуальні проблеми підготовки педагога професійного навчання (ППН) та  фахівців у 

галузі професійної освіти   

професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 

Напрям дослідження: Шляхи удосконалення освітнього процесу підготовки педагога 

професійного навчання та фахівців у галузі професійної освіти   

№ п/п 
Тематика  засідання Зміст роботи 

1 Організаційне засідання. Напрями 

перезавантаження системи 

професійної (професійно-технічної) 

освіти, модернізації ВО 

Проектування роботи. Обрання 

старости. Аналіз  напрямів 

перезавантаження системи 

професійної (професійно-технічної) 

освіти.   Складники фахової 

компетентності  педагога 

професійного навчання. 

2  Сучасні вимоги до ППН,  фахівців у 

галузі професійної освіти   

Аналіз  Стандарту вищої освіти 

України перший (бакалаврський) 

рівень, галузь знань 01 – «Освіта / 

Педагогіка», спеціальність 015 – 

«Професійна освіта (за 

спеціалізаціями)», затвердженого і 

введеного в дію наказом Міністерства 

освіти і науки України від 21.11.2019 

р. № 1460. URL:  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vi

shcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/1

1/22/2019-11-22-015-B.pdf  

Аналіз стандартів підготовки 

кваліфікованих робітників (за 

спеціалізаціями) . 

 

3 Методи дослідження стану фахової 

підготовки ППН, фахівців у галузі 

професійної освіти   

Проектування індивідуальних підтем 

дослідження. Розробка 

опитувальників для здобувачів освіти 

за напрямом роботи проблемної 

групи 

4 Обґрунтування  чинників 

підвищення ефективності освітнього 

процесу підготовки ППН, фахівців у 

галузі професійної освіти   

Аналіз проведених досліджень. 

Окреслення шляхів удосконалення 

освітнього процесу підготовки 

майбутніх  ППН, фахівців у галузі 

професійної освіти   

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/22/2019-11-22-015-B.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/22/2019-11-22-015-B.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/22/2019-11-22-015-B.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/22/2019-11-22-015-B.pdf
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5 Впровадження інноватики в  освітні  

процеси підготовки ППН,  фахівців у 

галузі професійної освіти   

Аналіз інноваційних педагогічних 

технологій. Розробка методики  

впровадження інноватики в  освітній  

процес підготовки майбутніх  ППН, 

фахівців у галузі професійної освіти   

6 Шляхи удосконалення ОК ОП  

спеціальності 015 – «Професійна 

освіта (за спеціалізаціями)» 

Обговорення рекомендацій щодо 

удосконалення ОК ОП  спеціальності 

015 – «Професійна освіта (за 

спеціалізаціями)». Зустріч з гарантом 

ОП. Підготовка виступів та тез до 

підсумкової наукової студентської 

конференції.  

7 Заключне засідання Підведення підсумків роботи 

проблемної групи. Визначення 

найбільш активних студентів.  


