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РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ РОБІТ 
ПО КАФЕДРІ МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

1. Проєктування освітнього процесу при професійно-теоретичній підготовці в за-
кладах професійної освіти.
2. Сучасні методи професійно-теоретичної підготовки.
3. Сучасні форми організації навчальної діяльності при проведенні занять із про-
фесійно-теоретичної підготовки.
4. Методика проведення лекційно-семінарських занять.
5. Практичні і лабораторні заняття в системі професійної підготовки кваліфіко-
ваних робітників.
6. Сучасний урок професійно-теоретичної підготовки.
7. Методика підготовки інноваційного навчально-методичного забезпечення на-
вчальної дисципліни.
8. Методика підготовки викладача до занять.
9. Позааудиторні навчальні заходи як умова вдосконалення професійно-теоре-
тичної підготовки.
10. Використання квест-технології для розвитку ключових компетентностей здо-
бувачів освіти.
11. Кейс-технологія та її використання на уроках теоретичного навчання.
12. Методика впровадження сучасних виробничих технологій у професійно-тео-
ретичну підготовку кваліфікованих робітників.
13. Використання інтерактивних технологій в професійній діяльності викладача.
14. Методика розроблення портфоліо педагога ЗП(ПТ)О.
15. Методика планування, проведення та аналізу відкритих занять.
16. Метод проєктів у професійній діяльності викладача.
17. Використання цифрових технологій в професійній діяльності викладача.
18. Упровадження елементів дуальної системи навчання при підготовці кваліфі-
кованих робітників.
19. Використання тестових технологій для перевірки навчальних досягнень здо-
бувачів освіти.
20. Дидактичні засади конструювання і використання робочих зошитів.
21. Методика створення авторської методичної розробки.
22. Методика підготовки і проведення інтегрованих занять.
23. Навчально-методична діяльність педагога ЗП(ПТ)О.
24. Шляхи вдосконалення професійно-теоретичної підготовки у ЗП(ПТ)О в умо-
вах модернізації професійної освіти.
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ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ РОБІТ 
ПО КАФЕДРІ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ 

ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

1. Інноваційні педагогічні технології: сутність і класифікація
2. Розвивальне навчання: генезис ідеї і сучасна практика.
3. Гуманістична спрямованість освітніх інноваційних процесів.
4. Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності.
5. Проєктування освітнього процесу з використанням дидактичних технологій 
в ЗП(ПТ)О.
6. Аксіологічні проблеми виховання здобувачів освіти на сучасному етапі.
7. Організація виховного процесу на гуманістичних засадах в закладах професій-
ної освіти.
8. Виховання національної свідомості учнівської молоді.
9. Форми і методи громадянського виховання в закладах професійної освіти.
10. Застосування технології превентивного виховання в закладах професійної 
освіти.
11. Екологічна культура особистості як передумова формування сталого розвитку 
країни.
12. Формування толерантної особистості в умовах людиноцентристської пара-
дигми освіти.
13. Психологічні  засади ефективного ділового спілкування учасників освітнього 
процесу.
14. Проєктування виховного процесу в ЗП(ПТ)О на засадах гуманної педагогіки.
15. Педагогічні умови ефективної взаємодії суб’єктів освітнього процесу  
ЗП(ПТ)О.
16. Організаційні умови використання педагогічних технологій в освітньому 
процесі ЗП(ПТ)О. 
17. Соціалізація особистості в освітньому процесі закладів професійної (профе-
сійно-технічної) освіти.
18. Розвиток критичного мислення майбутніх кваліфікованих робітників.
19. Психолого-педагогічна корекція конфліктної поведінки суб’єктів освітнього 
процесу.
20. Технології запобігання і розв’язання конфліктів в освітньому середовищі 
ЗП(ПТ)О.
21. Педагогіка співробітництва в сучасних закладах професійної (професійно- 
технічної) освіти.
22. Запобігання і протидія  булінгу в освітньому середовищі ЗП(ПТ)О.
23. Профорієнтаційна робота педагога закладу професійної (професійно-тех- 
нічної) освіти.
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24. Психологічні особливості адаптації до професійної діяльності майбутніх  
кваліфікованих працівників.
25. Мотивація навчальної діяльності майбутніх кваліфікованих робітників як за-
сіб підвищення ефективності освітнього процесу.
26. Психологічні ознаки булінгу в міжособистісній взаємодії.
27. Форми і методи корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки.
28. Психологічні аспекти реалізації особистісно-орієнтованого підходу при під-
готовці майбутніх кваліфікованих робітників.
29. Застосування здоров’язбережувальних технологій в освітньому процесі 
ЗП(ПТ)О.
30. Роль і місце профорієнтаційної роботи в умовах сучасного ринку праці.
31. Психологічні аспекти профілактики інтернет-залежності суб’єктів освітнього 
процесу ЗП(ПТ)О.
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ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ РОБІТ
ПО КАФЕДРІ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ,  

ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ДИЗАЙНУ

1. Індивідуальний трудовий договір педагогічних працівників закладів професій-
ної (професійно-технічної) освіти та особливості його регулювання.
2. Колективний договір та його значення в діяльності закладів професійної (про-
фесійно-технічної) освіти.
3. Порядок проведення атестації педагогічних працівників закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти.
4. Соціальний захист педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.
5. Соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування  
в закладах професійної (професійно-технічної) освіти.
6. Забезпечення безпечних умов праці при проведенні занять у закладах профе-
сійної (професійно-технічної) освіти.
7. Профілактика нещасних випадків у закладах професійної (професійно-техніч-
ної) освіти.
8. Забезпечення екологічної безпеки при організації освітнього процесу (за галу-
зями).
9. Основи виробничої санітарії і гігієни праці при проведенні занять в ЗП(ПТ)О.
10. Використання сучасних цифрових технологій в освітньому процесі.
11. Електронна бібліотека в закладі професійної (професійно-технічної) освіти: 
мета створення, особливості, функціональні можливості.
12. Особливості впровадження дистанційних технологій в освітній  процес 
ЗП(ПТ)О.
13. Програмні засоби візуалізації даних та їх використання в освітньому процесі
14. Сучасні методи пошуку інформації в системі Інтернет.
15. Особливості розробки, упровадження та використання цифрових підручників 
у освітньому процесі ЗП(ПТ)О.
16. Використання соціальних мереж у професійній діяльності педагога ЗП(ПТ)О.
17. Відкриті освітні ресурси та їх використання в освітньому процесі.
18. Забезпечення інформаційної безпеки, стратегії і заходи протидії кібербулингу.
19. Використання технологій доповненої (AR) і віртуальної(VR) реальностей  
в освіті.
20. Хмарні сервіси і їх використання в освітньому процесі ЗП(ПТ)О. 
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