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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Метою проведення вступного випробування зі спеціальності є 

систематизація теоретичних та прикладних знань здобувачів третього освітньо-
наукового рівня вищої освіти ступеня доктора філософії щодо розуміння сутності 
сучасного освітнього процесу, цілісного підходу до навчання і виховання із 
залученням особистості до системи цінностей, комплексна перевірка якості 
професійно-педагогічних знань, умінь і навичок, стану їх готовності до 
дослідницької діяльності в галузі педагогіки.  

Складаючи вступне випробування, здобувач  повинен показати знання 
наукових основ професійної освіти, етапів її історичного розвитку, основних 
понять і проблем професійної педагогіки, глибоку обізнаність із загальною 
педагогікою, дидактикою, методикою викладання загально технічних і 
спеціалізованих дисциплін, організацією та методикою професійного навчання, 
практикою підготовки спеціалістів у різних типах професійних навчальних 
закладів, передовим педагогічним досвідом; орієнтуватися в проблемах 
педагогічної психології, пов’язаних з навчанням та вихованням учнів професійної 
школи. Здобувач повинен виявити знання найважливіших праць із загальних і 
окремих питань теорії і методики викладання спеціальних дисциплін, навчальних 
планів, програм, підручників, навчальних і методичних посібників (за групами 
професій, пов’язаних з діяльністю здобувача чи його наукових інтересів).  

 
Структура 
Вступне  випробування зі спеціальності складається з п’яти  розділів. 

Перший розділ присвячений розгляду теоретичних основ професійної освіти, 
другий – методиці професійної освіти – методиці викладання навчальних 
дисциплін у вищій професійній школі, третій – порівняльній професійній 
педагогіці, четвертий – організації педагогічного дослідження та обробці його 
результатів, п’ятий – особливостям організації  і управління освітою. 

 
Вступне  випробування зі спеціальності включає 60 тестових питань  які 

стосуються понять і категорій, практичного застосування педагогічних знань, 
навичок та умінь професійного спрямування здобувачів.  

Протягом години здобувач  повинен обрати  правильні відповіді на тестові 
завдання. Максимальна кількість балів за тестові завдання – 200. 

 
Під час вступного випробування зі спеціальності здобувач  повинен 

показати: 
– ґрунтовні знання  основних понять і проблем професійної педагогіки; 

загальної педагогіки, дидактики, методики викладання  різних дисциплін, 
практики підготовки бакалаврів і магістрів у різних вищих навчальних закладах, 
передовим педагогічним досвідом; найважливіших праць із загальних та 
окремих питань теорії та методики викладання навчальних дисциплін у вищій 
школі; навчальних планів, програм, підручників, навчальних і методичних 
посібників (за професією, що пов’язана з діяльністю пошукувача чи його 
науковими інтересами); історико-педагогічних проблем розвитку вищої освіти як 
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в Україні, так і в інших країнах світу; основних положень праць видатних 
вітчизняних і зарубіжних педагогів-просвітителів з питань виховання, навчання й 
освіти; 

– виявити вміння аналізувати тенденції розвитку педагогічної теорії  в 
різні проміжки історичного часу; характеризувати й аналізувати окремі 
педагогічні теорії, світогляд їх творців, залежність педагогіки і вищої школи від 
прогресу суспільного розвитку в країні; творчо використовувати у практичній 
діяльності надбання попередніх поколінь; застосовувати на практиці теоретичні 
погляди теоретиків історії педагогіки; впроваджувати в навчальній і виховній 
діяльності у вищих навчальних закладах концептуальні засади формальної та 
матеріальної освіти; прогнозувати основні шляхи подальшого розвитку вищої 
професійної освіти в Україні. 

 
Володіти такими професійними компетентностями: 
– здатність учитися; здатність до критики й самокритики; креативність, 

здатність до системного мислення; адаптивність і комунікабельність; 
наполегливість у досягненні мети; базові уявлення про основи філософії, 
психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури та соціалізації 
особистості, схильності до етичних цінностей, розуміння причинно-наслідкових 
зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати у професійній і 
соціальній діяльності; базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному 
для освоєння загально-професійних дисциплін; 

– здатність до виконання професійних завдань і функцій в умовах постійних 
змін; 

– здатність до планування та організації навчальної діяльності у вищій 
школі; 

– вміння використовувати сучасні ефективні засоби роботи науковою та 
навчально-методичною літературою; пошуковими освітніми системами у мережі 
Інтернет; 

– здатність реалізовувати навички самостійного вирішення педагогічних 
проблем на конкретних прикладах. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  
 

Загальні критерії оцінювання тестових завдань: 
 

% Кількість правильних 
відповідей 

Сума 
Балів 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка 
за національною 

шкалою 

90% і більше 
 

54-60 
 

 
180-200 

 

 
A 
 

відмінно 

75% -89% 

 
50-53 

 

 
165-179 

 

 
B 
 добре  

45-49 
 

 
150-164 

 

 
C 
 

50% -74% 

 
38-44 

 

 
129-149 

 

 
D 
 задовільно  

30-37 
 

 
100-128 

 

 
E 
 

49% і менше 
 

Менше 30 
 

Менше 
100 

 
FX 

 
незадовільно 
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спеціалізація: Теорія і методика професійної освіти 
 

РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
 
Тема 1. Законодавчо-правові основи педагогіки 
Основне законодавче поле освітянської галузі. Закон України “Про освіту”. 

Закон України “Про професійно-технічну освіту”. Закон України “Про вищу 
освіту”. Національна доктрина розвитку освіти. Нормативно правові документи, 
що регулюють діяльність системи освіти, визначають основні напрями її 
реформування. 

 
Тема 2 . Теоретичні основи професійної педагогіки 
Основні категорії професійної педагогіки, їх характеристика. 

Стандартизація змісту професійно технічної та вищої освіти. Управління 
закладами освіти. Пошуки шляхів удосконалення навчально-виховного процесу у 
навчальних закладах. Психологічні аспекти підготовки бакалаврів і магістрів у 
класичних університетах та інших вищих навчальних закладах. Формування 
особистості майбутнього фахівця у класичних університетах та інших вищих 
навчальних закладах. 

 
Тема 3 . Неперервна професійна освіта 
Фундаментальні принципи розвитку сучасної освіти. Основні протиріччя 

розвитку сучасної освіти. 
Національна освіта як соціокультурне явище. Філософія освіти: поняття і 

предметне поле. Освіта в контексті глобалізації. Технологізація освіти як 
історична неперервність. Неперервна освіта як філософська і педагогічна 
категорія. Організаційно-педагогічні засади ступеневої освіти в Україні. 
Тенденції розвитку неперервної освіти в Україні. Неперервна освіта як світова 
тенденція. Світові тенденції в організації неперервної освіти. Ступенева освіта 
та шляхи її впровадження в практику. 

Система освіти України. Вища освіта. Післядипломна освіта. Дистанційна 
освіта. Самоосвіта. Освіта дорослих. Андрагогіка як наука про освіту 
дорослих. Професійне навчання на виробництві. Соціально-терапевтична 
функція вищої освіти як фактор забезпечення здоров’я суспільства. 
Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в 
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європейський освітній простір. Акмеологія професійної освіти в контексті 
методології сучасної науки. Наступність у діяльності навчальних закладів. 

 
РОЗДІЛ ІІ МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 
Тема 1. Процес навчання як цілісна система навчально-виховного 

процесу 
Сутність навчального процесу у ПТНЗ, ВНЗ, інститутах післядипломної 

освіти. Центри зайнятості. Основні принципи навчання, їх класифікація та 
характеристика. Закономірності навчання. Загальні методи навчання. 
Класифікація методів навчання. Критерії вибору методів навчання студентів. 
Підходи до класифікації методів і засобів навчання. Критерії вибору методів 
навчання студентів. Методи контролю за навчально-пізнавальною діяльністю 
студентів. Суть і основні форми контролю у професійно-технічних і вищих 
навчальних закладах. Оцінювання знань, умінь  і  навичок  учнів  ПТНЗ,  
студентів  ВНЗ.  Оцінювання  знань  учнів  ПТНЗ, 
студентів ВНЗ, види і форми організації перевірки знань студентів. Моніторинг 
якості знань, умінь і навичок студентів. Індивідуальна робота з учнями. Форми 
та методи активізації індивідуальної роботи. Діяльність визначних дидактів, їх 
основні творчі надбання. Класифікація основних інновацій. Сутність та основні 
завдання інноваційного освітнього проекту. 

 
Тема 2 . Виховний процес у вищих навчальних закладах 
Сутність виховного процесу у вищих навчальних закладах, його специфіка, 

компоненти та рушійні сили. Зміст і форми виховної роботи у вищому 
навчальному закладі. Методи виховання (методи формування свідомості, методи 
формування досвіду поведінки, методи стимулювання та корекції поведінки, 
методи самовиховання). 

Вчення про особистість. Психолого-педагогічна характеристика  етапів 
розвитку особистості. 

Особистість студента. Індивідуальний підхід у вихованні студентів. 
Напрями, форми та методи виховання студентської молоді (методи формування 
свідомості, методи формування досвіду поведінки, методи стимулювання та 
корекції поведінки, методи самовиховання). Аналіз закономірностей розвитку 
індивіда. Соціально- педагогічні умови формування особистісних якостей 
студента. Психолого- педагогічні підходи до вирішення проблеми формування 
особистості студента. Студентство як об’єкт та суб’єкт педагогічної діяльності. 
Фактори формування студентського колективу. Конфлікти у студентському 
колективі та шляхи їх вирішення. Аспекти виховання свідомої дисципліни 
студентів. Аудиторна та позааудиторна виховна робота. Планування та 
організація діяльності куратора групи. 

Аналіз державних документів, що стосуються виховання студентської 
молоді. Сучасна періодика та преса про виховання студентської молоді у вищих 
навчальних закладах. 

Вплив макро- та мікро- середовища на розвиток молоді. 
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Тема 3 . Студент як суб’єкт навчально-виховного процесу 
Навчальний час студента. Права та обов’язки студентів. Інтеграція 

навчальної і наукової діяльності. Базовий і варіативний компоненти у змісті 
освіти. Шляхи і засоби усунення, дублювання навчального матеріалу. Новітні 
інформаційні технології в навчанні. Методи та прийоми диференційованого 
вивчення навчальних дисциплін. Методика використання комп’ютерів у 
навчально-виховному процесі вищої школи. Організація навчальної діяльності 
студентів з використанням методів проблемного навчання. Організація 
самостійної роботи студентів. Використання гри (ігрових прийомів) під час 
вивчення навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах. Повторення, 
контроль, корекція знань і вмінь студентів з навчальних дисциплін. Особливості 
використання засобів наочності під час вивчення навчальних дисциплін. 
Реалізація діяльнісного підходу в навчанні. Технологія навчального процесу у 
вищих навчальних закладах. Оцінка якості проведення навчальних занять. 
Планування діяльності викладача та студентів на лекційних і практичних 
заняттях. Недоліки організації навчально-виховного процесу у вищих 
навчальних закладах. Проблеми формування мотивації учіння студентів вищих 
навчальних закладів. 

 
Тема 4. Організація навчально-виховного процесу у ВНЗ 
Порядок і форми організації навчального процесу. Нормативно-правове 

регулювання організації навчального процесу у вищому навчальному закладі. 
Нормативно-правове регулювання організації навчального процесу у вищому 
навчальному закладі. Організація навчально-методичного забезпечення 
навчального процесу. Форми організації навчання, їх характеристика. Аудиторні 
та позааудиторні форми навчання. Інтенсифікація й активізація навчального 
процесу. Блочно-модульний підхід до навчання. Вибір оптимального поєднання 
методів навчання. Диференційоване навчання у навчальних закладах: 
особливості та перспективи. Особливості навчання обдарованих юнаків і дівчат. 
Проектна форма навчання. Особливості використання інтерактивних форм і 
методів навчання та їх різновиди (практикуми, тренінги, мистецько-ігрові форми 
навчання, методи наративу: розповіді, описи, автобіографічні та життєві історії, 
майстер-класи, педагогічне консультування). Умови впровадження освітніх 
інновацій у навчально- виховний процес. Методика використання комп’ютерних 
навчальних програм у навчально-виховному процесі. Методика проведення 
лабораторних робіт на міжпредметній основі. 

Характеристика навчальних планів, програм, посібників і підручників. 
 
Тема 5 . Професійна компетентність викладача вищого навчального 

закладу 
Професіоналізм педагога як акмеологічний синтез “тріади” його 

компонентів. Робочий час викладача. Права та обов’язки викладачів. Обліково-
звітні документи з навчальної і навчально-методичної роботи. Зміст діяльності 
викладача  в навчальному процесі. Роль викладача в якісній підготовці фахівців 
різних галузей. Функції викладача. Планування діяльності викладача та 
студентів на лекційних і практичних заняттях. Поняття “педагогічна 
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майстерність” викладача, її вплив на результат навчання студентів. Види та цілі 
спілкування педагога зі студентами. Роль спілкування викладача зі студентами в 
навчально-виховному процесі. Професіограма педагога. Рівень знань, умінь і 
навичок викладача з методики викладання навчальних дисциплін та його вплив 
на рівень знань, умінь і навичок учнів і студентів з конкретної навчальної 
дисципліни. Робота викладача з розвитку в учнів і студентів інтересу до науково-
дослідної (науково-дослідницької) роботи. Робота викладача з розвитку в учнів і 
студентів інтересу до читання науково- популярної та спеціальної літератури. 

 
РОЗДІЛ ІІІ ПОРІВНЯЛЬНА ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІКА 

 
Тема 1. Загальні тенденції реформування сучасних систем професійної 

освіти. 
Діяльність провідних міжнародних організацій у сфері освіти. Загальна 

характеристика суперечностей і перспектив розвитку систем професійної освіти 
у сучасному світі. Характеристика системи професійної освіти США. 
Характеристика системи професійної освіти Великої Британії. Характеристика 
системи професійної освіти в Німеччині. Характеристика системи професійної 
освіти Франції. Характеристика системи професійної освіти Японії. Порівняльна 
характеристика стану вищої освіти в розвинених країнах світу (на прикладі 
трьох країн на вибір). Досвід зарубіжних країн  щодо  оцінювання  знань  
студентів.  Пошуки  ефективних  форм  навчання  в зарубіжній вищій школі. 
Досвід зарубіжних країн щодо оцінювання знань студентів. Пошуки ефективних 
форм навчання в зарубіжній вищій школі. 

 
РОЗДІЛ ІV ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА 

ОБРОБКА ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ 
 
Тема 1. Вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду в 

системі вищої освіти.  
Фундаментальні, прикладні, порівняльні дослідження. Педагогічний 

експеримент і його основні етапи. Композиція дисертаційної роботи. Методи 
педагогічних досліджень. Об’єкт і предмет, мета та завдання дослідження. 
Теоретична та методологічна основи наукової роботи. Вивчення літератури та 
відбір фактичного матеріалу. Теоретичний аналіз і синтез як методи 
педагогічних досліджень. Співбесіда й анкетування як методи педагогічних 
досліджень. Методи тестування в педагогічних дослідженнях. Лабораторний 
експеримент. Середня похибка вибіркової частки. Складання варіаційних рядів. 
Статистична оцінка гіпотез. Експертні методи педагогічних досліджень. 
Діагностика реальних можливостей студентів у дослідно-експериментальній 
роботі. Методи тестування в педагогічних дослідженнях. Лабораторний 
експеримент. Основні етапи експериментальної роботи з перевірки навчальних 
планів і програм. Вибірковий метод у педагогічних дослідженнях. Методи 
обробки наукового матеріалу. Лінійний коефіцієнт кореляції Спірмена. Лінійний 
коефіцієнт кореляції R. Графічне зображення варіаційного ряду за допомогою 
гістограм. Середня похибка середньої вибіркової величини. Вибірковий метод у 
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педагогічних дослідженнях. Компонентний метод аналізу контрольних робіт. 
Математично-статистичні методи обробки експертних оцінок. Констатувальний 
та формувальний  етапи експерименту. Шляхи впровадження наукових висновків 
у практику роботи вищих навчальних закладів. 

 
 

РОЗДІЛ V ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ 
 

Тема 1. Управління освітою як цілісна система. Основна мета 
управління. Функції управління. Цілепокладання, організація,  контроль, аналіз,  
регулювання,  координація,  корекція.  Основні  компоненти  системи 
«управління освіою», їх ознаки. Прогнозування освіти, визначення змісту, 
організаційні форми, контролююча функція в управлінні освітою. Структура 
управління освітою. Мета, завдання, основні напрями діяльності Міністерства 
науки і освіти. Зміст і структура управлінської діяльності обласного 
управління освітою. Основні завдання та зміст діяльності районного (міського) 
відділу освіти. Розподіл управлінської компетенції між Міністерством освіти і 
науки, обласним управлінням освіти, районним (міським) відділом освіти. 

 
Тема 2 . Середні загальноосвітні навчально-виховні заклади нових 

типів. Поняття «освітній заклад нового типу», «освітній заклад нової формації». 
Становлення ліцеїв, гімназій в історичному контексті. Середні загальноосвітні 
навчально-виховні заклади для обдарованих і здібних дітей. Особливості 
створення та діяльності ліцеїв, гімназій, колегіуму, приватної школи, навчально-
виховного комплексу тощо. Умови створення закладу нового типу. Специфіка 
управління закладом нового типу 

 
Тема 3 . Основні типи вищих навчальних закладів, особливості їх 

діяльності. Система вищих навчальних закладів ІІ–IV рівнів акредитації. 
Вимоги до діяльності вищих навчальних закладів різних типів. Питання 
акредитації вищих навчальних закладів. Умови відкриття вищих навчальних 
закладів. Вимоги до кваліфікаційних рівнів підготовки випускника вищого 
навчального закладу 

 
Тема 4 . Системний підхід до управління навчальним закладом. 

Управління навчальним закладом як цілісна педагогічна система. Основні 
компоненти системи управління навчальним закладом, їх характеристика. 
Поняття «системний підхід». Системний підхід як метод аналізу та 
моделювання діяльності навчального закладу.  Система планування роботи школи 
в умовах інноваційної діяльності. Принципові основи розподілу службових 
повноважень у системі освіти.  

Зміст і структура професійної компетентності педагогічних і керівних 
кадрів освіти.  Основні напрями поліпшення управління освітою. 
 

 
 

 

 9 



ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
 

Нормативні документи: 
1. Закон України про вищу освіту. Від 17.01.2011. – 69 с. 
2. Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей 

у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах. Постанова Кабінету 
Міністрів України від 09.08.2011 року за № 978. 

3. Про розроблення державних стандартів вищої освіти. Постанова Кабінету Міністрів України 
№1247 від 7.08.2010 . 

4. Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг.  Постанова Кабінету Міністрів 
України від 08.08.2012 року за № 1019. 

 
Основна: 

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. – К.: Либідь, 2011. – 520 c. 
2. Артемова Л.В Історія педагогіки України: Підручник. – К.: Либідь, 2010 – 424 с.  
3. Артемова Л.В Педагогіка і методика вищої школи: Навчально-методичний посібник. – К.: 

Кондор. – 2010. – 272 с. 
4. Артемова Л.В. Програма науково-педагогічної (асистентської) практики студентів 

магістратури. – К.: КиМУ, 2010. – 18 с. 
5. Васянович Г.П. Педагогічна етика : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів. – К. : Серія «Альма-матер», 2011. – 312 с. 
6. Ващенко Г. Загальні методи навчання: Підручник для педагогів. – Видання перше. – Київ, 

Українська Видавнича Спілка, 2012. – 441 с. 
7. Вища освіта в Україні: навч. посіб. / В.Г. Кремень, С.М. Ніколаєнко. – К.: Знання, 2012. – 

327 с. 
8. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів 

магістратури. – Житомир: Житомир. пед. ун-т, 2011. – 232 с. 
9. Волкова Н.П. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – 

К. : Серія «Альма-матер», 2012. – 322 с. 
10. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів. – К. : Серія «Альма-матер», 2010. – 312 с. 
11. Громкова М.Т. Андрагогика: теория и практика образования взрослых: Учеб. пос. – М.: 

Высшая школа, 2010. – 511 с. 
12. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Підручник для студентів вищих 

навчальних закладів. –        К. : Серія «Альма-матер», 2012. – 320 с. 
13. Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти: Книга призначена для 

працівників освіти і науки. – К: Грамота, 2011. – 448 с. 
14. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи.: Навч. посібник. – К.: Знання, 2013.–  486 с. 
15. Модестова Т.В. Англомовні семінарські заняття з дисципліни  «Теорія і практика вищої 

школи» робочий зошит студента. – К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс»», 2013. – 110 с. 
16. Мороз О.Г., Падалка О.С., Юрченко В.І. Педагогіка і психологія вищої школи. – К.: НПУ, 

2013. – 267 с. 
17. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи 

і матеріали 2003 –  2004 рр.) / За редакцією В.Г. Кременя. – Тернопіль: вид-во ТДПУ імені 
В. Гнатюка, 2012. – 147 с. 

18. Педагогіка вищої школи.: Навч. посібник / За редакцією З.Н. Курлянд. – 3-є  видання. – К.: 
Знання, 2012. – 495 с. 

19. Педагогічна  майстерність  / За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 2009. – С. 111–128. 
20. Савчин М.В. Педагогічна психологія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів. – К. : Серія «Альма-матер», 2012. – 328 с. 
21. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. – К. : Серія «Альма-матер», 2012. – 428 с. 
22. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К.: Вища школа, 2010. 

– 239 с. 

 10 



23. Соловей М.І., Спіцин Є. Організація та методика проведення науково-педагогічних 
досліджень студентами ВНЗ: Посіб. для студен. – К.: Знання, 2013. – 143 с. 

24. Трайнев В. Деловые игры в учебном процессе: Методол. разраб. и провед. – М.: Дашков и 
Ко, 2012. – 360 с. 

25. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2010. – 456 
с. 

26. Хоружа Л.Л. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України : 
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : Серія «Альма-матер», 
2012. – 428 с. 

27. Чепіль М.М., Дудник Н.З. Педагогічні технології : Навчальний посібник для студентів 
вищих навчальних закладів. – К. : Серія «Альма-матер», 2012. – 338 с. 

28. Щуркова Н. Прикладная педагогика воспитания: Учеб. пособие. – СПб.: Питер, 2013. – 368 с. 
 

Додаткова: 
1. Артемова Л.В. Практична навчальна діяльність студентів магістратури в статусі майбутніх 

викладачів гуманітарних дисциплін // Педагогічна теорія і практика: Зб.наук.пр. – К.: 
КиМУ, Інститут педагогіки НАПН України.– Вип. 2. – 2011. С. 3 – 16. 

2. Артемова Л.В. Педагогічний контроль у системі вищої освіти // Педагогічна теорія і 
практика: Зб.наук.пр. – К.: КиМУ, Інститут педагогіки НАПН України. – Вип. 3. – 2012. С. 
14 – 28. 

3. Артемова Л.В. Виховання чи лише навчання студентів // Вища школа: наук.-практ. видання. 
Випуск 1. К.: Знання, 2011. – С. 93 – 103. 

4. Артемова Л.В. Лабораторні роботи як навчальне дослідження під час аудиторних занять //  
Вища школа: наук.-практ. видання. Випуск 5. К.: Знання, 2012. – С. 44 – 52. 

5. Кондратова Л. Проблеми вищої школи у світлі Національної доктрини розвитку освіти 
України // Вища освіта України. – № 1. – 2012. – С. 39–44. 

6. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Українська освіта і наука на сучасному етапі: проблеми і 
перспективи // Педагогіка ХХІ століття: орієнтири, цінності, перспективи / Матеріали 
науково-практичної педагогічної конференції. – К.: КиМУ, 2012. – С. 91–118. 

7. Модестова Т.В. Взаємозв'язок рівневої моделі навчання та успішності опанування 
англомовної педагогічної лексики// Педагогічна теорія і практика. Зб.наук.пр. – К.: КиМУ, 
Інститут педагогіки НАПН України. – Вип.2. – 2011. – С. 182–197. 

8. Модестова Т.В. Лабораторна робота в курсі вивчення педагогічних дисциплін // Педагогічна 
теорія і практика. Зб.наук.пр. – К.: КиМУ, Інститут педагогіки НАПН   України. – Вип.3. – 
2012. – С. 149–156. 

9. Модестова Т.В. Українсько-англійський педагогічний словник для майбутніх викладачів 
вищих навчальних закладів. – К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс»», 2013. – 29 с. 

10. Модестова Т.В. Англомовні семінари з дисципліни «Теорія і практика вищої школи» 
робочий зошит викладача. – К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс»», 2013. – 111 с. 

11. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посібник. – 4-е вид. – К.: Либідь, 2013. – 615 с. 
12. Практична педагогіка виховання / За ред. М.Ю. Красовицького – Київ–Івано-Франківськ: 

Плай,    2012. – 205 с. 
13. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: 

Учеб.пос. – М.: Академия, 2001. – 304 с. 
14. Фоменко М. Пріоритет виховної роботи //     Вища освіта України. – № 3. – 2011. – С. 47–50. 
15. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2012. – 560 с. 

 

 11 


	Вступне  випробування зі спеціальності складається з п’яти  розділів. Перший розділ присвячений розгляду теоретичних основ професійної освіти, другий – методиці професійної освіти – методиці викладання навчальних дисциплін у вищій професійній школі, т...
	КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

	РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
	Тема 2. Теоретичні основи професійної педагогіки
	Тема 3. Неперервна професійна освіта
	РОЗДІЛ ІІ МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
	Тема 2. Виховний процес у вищих навчальних закладах
	Тема 3. Студент як суб’єкт навчально-виховного процесу
	Тема 4. Організація навчально-виховного процесу у ВНЗ
	Тема 5. Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу
	РОЗДІЛ ІІІ ПОРІВНЯЛЬНА ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІКА
	РОЗДІЛ ІV ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОБРОБКА ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ
	РОЗДІЛ V ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

