
РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ПІДСУМКОВИХ ВИПУСКНИХ РОБІТ: 

по кафедрі МПО та СГД 

 

(для майстрів виробничого навчання) 

1. Сучасні технології навчання та їх реалізація у процесі професійно-практичної 

підготовки у закладах професійної освіти  

2. Форми організації навчальної діяльності учнів у процесі професійно-практичної 

підготовки (за професійною спрямованістю).  

3. Методи професійно-практичної підготовки. 

4. Реалізація інтерактивних форм і методів у професійно-практичну підготовку. 

5. Методика реалізації проектної технології у професійно-практичну підготовку. 

6. Методика розробки  сучасного комплексного методичного забезпечення професії. 

7. Методичні основи поурочного планування у професійно-практичній підготовці. 

8. Методика підготовки майстра виробничого навчання до занять. 

9. Сучасний урок виробничого навчання у закладах професійної освіти. 

10. Відкритий урок виробничого навчання: планування, організація, аналіз. 

11. Методика розробки навчально-технічної документації з професійно-практичної 

підготовки. 

12. Методика інструктування у різні періоди професійно-практичної підготовки. 

13. Методика організації та проведення виробничої практики на підприємстві. 

14. Методика створення авторської методичної розробки. 

15. Методика розробки робочих зошитів. 

16. Впровадження новітніх технологій виробництва у професійно-практичну підготовку 

17. Методика організації та проведення позаурочного навчального заходу. 

18. Науково-методична діяльність педагога професійної школи. 

19. Реалізація технології моделювання професійної діяльності на уроках виробничого 

навчання. 

20. Web-квест технологія та її реалізація у професійно-практичну підготовку. 

21. Дуальна система підготовки робітничих кадрів: досвід та перспективи. 

22. Портфоліо педагога та методика його розробки. 

23. Методика підготовки і проведення інтегрованих занять. 

24. Сучасний імідж педагога професійної школи. 

25. Шляхи удосконалення професійно-практичної підготовки у закладах професійної 

освіти в сучасних умовах. 

 

 

 



РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ПІДСУМКОВИХ ВИПУСКНИХ РОБІТ  

(для викладачів професійно-теоретичної підготовки): 

 
1. Проектування освітнього процесу при професійно-теоретичній підготовці учнів 

закладів професійної ( професійно-технічної) освіти. 

2. Сучасні методи професійно-теоретичної підготовки. 

3. Сучасні форми організації навчальної діяльності учнів при проведенні занять з 

професійно-теоретичної підготовки. 

4. Методика підготовки і реалізації лекційно-семінарської системи навчання. 

5. Практичні та лабораторні заняття в системі професійної підготовки кваліфікованих 

робітників. 

6. Сучасний урок з професійно-теоретичної підготовки. 

7. Методика підготовки сучасного комплексно-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни. 

8. Методика підготовки викладача до занять. 

9. Позаурочні навчальні заходи як умова удосконалення професійно-теоретичної 

підготовки. 

10. Методика проведення уроку за квест (веб-квест) технологією 

11. Кейс-технологія та її використання на уроках теоретичного навчання. 

12. Методика впровадження сучасних виробничих технологій у професійно-теоретичну 

підготовку. 

13. Впровадження інтерактивних методів при навчанні професії. 

14. Портфоліо педагога професійної школи. 

15. Методика планування, проведення та аналізу відкритих занять. 

16. Використання освітніх інноваційних технологій на уроках теоретичного навчання. 

17. Реалізація проектної технології у професійно-теоретичній підготовці. 

18. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках як засобу 

підвищення якості навчальних досягнень учнів. 

19. Впровадження елементів дуальної системи навчання при підготовці кваліфікованих 

робітників. 

20. Використання тестових технологій для контролю знань та умінь учнів. 

21. Дидактичні засади конструювання та використання робочих зошитів. 

22. Контроль навчальних досягнень учнів як складова освітнього процесу. 

23. Методика підготовки і проведення інтегрованих занять. 

24. Сучасний імідж педагога професійної школи. 

25. Шляхи удосконалення професійно-теоретичної підготовки. 

 



 


