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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма фахового вступного випробування з «Основ педагогіки вищої 

школи» для вступу на навчання для здобуття ступеня Магістра за спеціальністю 

011 Освітні, педагогічні науки, кваліфікація: «Магістр освіти. Викладач 

університетів та закладів вищої освіти») приймаються особи, які мають повну вищу 

освіту. 

Враховуючи, що за умов сьогодення у всіх сферах життя відбуваються 

демократичні перетворення, актуальними і нагальними стають питання 

реформування вищої школи, розгляд стратегічних завдань і шляхів реформування 

освітньої та професійної підготовки. Суспільна потреба в ініціативних, 

авторитетних, усебічно освічених фахівцях, здатних до подальшого розвитку і 

самонавчання, духовного і професійного вдосконалення, актуалізує соціальне 

замовлення на підготовку педагогів нової генерації, здатних не лише до 

оволодіння сучасними інформаційними і педагогічними технологіями, але й до 

особистого діалогу з учнями, свідомих у ставленні до обраної професії як творчої 

місії. Це зумовлює необхідність розвитку навичок проектування професійно-

педагогічної діяльності, формування широкого кола ключових компетентностей 

учительського фаху, спрямовує на пошуки ефективних шляхів удосконалення 

професійно-педагогічної підготовки, на створення умов, що стимулюють фахове 

зростання вчителів, узгодження між професійним самовизначенням і професійним 

відбором до системи педагогічної освіти.  

Науковими основами програми фахового вступного усного іспиту з «основ 

педагогіки вищої школи» є положення класичної дидактики та наукові наробки 

провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців. На початковому етапі програма 

вступного іспиту зі спеціальності передбачає успішне оволодіння абітурієнтом 

навчальним матеріалом зі спеціальності та повинен знати:  

– теоретико-методологічні основи педагогіки; нормативні юридичні 

документи, що регламентують функціонування системи вищої освіти 

сучасної України;  



– теоретичні засади організації навчально-виховного процесу в умовах 

сучасного вітчизняного закладу вищої освіти;  

– сутність методологічних підходів до здійснення педагогічної діяльності в 

умовах закладу вищої освіти; основні тенденції розвитку вищої 

педагогічної освіти за кордоном. 

Крім того, абітурієнт повинен володіти: навичками системного та 

аналітичного мислення, аналізу інформації, що постійно оточує викладача і такі 

навички використовувати у процесі проектування змісту навчання сучасних 

майбутніх фахівців. 

Абітурієнт має вміти: 

– застосовувати набуті знання у безпосередній практичній діяльності; 

– узагальнювати та використовувати передовий педагогічний досвід і 

сучасні досягнення вітчизняної і зарубіжної педагогічної науки;  

– моделювати та здійснювати педагогічний експеримент, правильно і 

ефективно обирати та застосовувати методи науково-педагогічного 

дослідження; правильно обирати та застосовувати методи і форми 

організації навчально-виховного процесу у вищій школі. 

Система оцінювання:  

Не склав                     0 – 99 балів 

Початковий рівень – 100 – 129 балів  

Достатній рівень – 130 – 153 балів  

Середній рівень – 154 – 176 балів  

Високий рівень – 177– 200 балів 

 

Форма фахового вступного випробування з «Основ педагогіки вищої 

школи» для вступу на навчання для здобуття ступеня Магістра за спеціальністю 

011 Освітні, педагогічні науки – усний іспит. 

Кількість білетів – 21, у яких представлено по 2 теоретичних питання та 1 

педагогічне завдання. 

Час підготовки до складання усного іспиту – 10 хв. 

Час відведений на відповідь по білету – 10 хв. 



  

Питання зі спеціальності 

 

1. Місце вищої школи (ВШ) у системі державної освіти.  

2. Освітня структура закладу вищої освіти. 

3. Характеристика об'єкта, предмета й суб'єкта освітнього процесу у закладі 

вищої освіти. 

4. Індивідуально-психологічні особливості студентського віку. 

5. Предмет і методи педагогічної науки. 

6. Функції педагогіки вищої школи (ЗВО). 

7. Принципи й методи навчання у ЗВО. 

8. Організація навчання, діагностика й  контроль знань у ЗВО. 

9. Загальні психолого-педагогічні вимоги до процесів передачі й освоєння 

знань у ЗВО. 

10. Студентська група як суб'єкт освітнього процесу. 

11. Лекційна й семінарська робота викладача й студента. 

12. Динаміка активації індивідуальної свідомості: пасивне й активне слухання, 

монолог, діалог. 

13. Евристичне навчання у вищій школі.  

14. Дослідницька й проективна діяльність студентів. 

15. Евристичні й проблемні методи навчання. 

16. Оволодіння творчими механізмами і методами пошукової, евристичної та 

креативної діяльності викладача і студента. 

17. Особливості індивідуальної роботи викладача зі студентами. 

18. Особливості впровадження проектної технології навчання у ЗВО. 

19. Завдання сучасної вищої школи: ідеологічні, інформаційні, етичні, 

громадянські. 

20. Формування необхідних людських якостей у рамках ЗВО: толерантності, 

інтелігентності, освіченості. 

21. Приклад конкретного аналізу творчої взаємодії викладача й студента. 



22. Соціально-психологічні проблеми міжособистісних відносин у ЗВО. 

23. Динаміка статусних позицій викладача й студента в процесі їхньої 

взаємодії. 

24. Проблеми професіоналізації середовища взаємодії у процесі навчання у 

ЗВО. 

25. Особистісне зростання студента: взаємодопомога й індивідуальний 

супровід. 

26. Активізація дорослої позиції й відповідальності студента. 

27. Роль педагогічної науки у соціально-історичному розвитку українського 

суспільства. 

28. Характеристика методів педагогічного дослідження.  

29. Поняття про цілісний педагогічний процес: його ознаки і функції. 

Характеристика його структури та основних етапів.  

30. Виховання в цілісному педагогічному процесі. Поняття про закономірності і 

принципи виховання. 

31. Мета і завдання, основні напрями сучасного виховання. 

32. Поняття про громадянське виховання. Мета, завдання, зміст громадянського 

виховання. Громадянське виховання і громадянська освіта. 

33. Розумове виховання школярів: суть, завдання, зміст. Формування світогляду в 

контексті розумового виховання школярів. 

34. Поняття про моральне виховання школярів. Основні завдання, зміст морального 

виховання. Роль педагога в моральному виховання школярів. 

35. Естетичне виховання школярів: суть, завдання, зміст. Організація 

естетичного виховання у сучасній школі.   

36. Поняття про трудове виховання. Зв’язок трудового виховання з 

політехнічною освітою й економічним вихованням. 

37. Професійна орієнтація молоді. Організація профорієнтаційної роботи у 

сучасній школі.  

38. Поняття про правове виховання школярів. Проблеми формування правової 

вихованості сучасних школярів.   



39. Поняття про методи, прийоми і засоби виховання. Сучасні підходи до 

класифікації методів виховання. 

40. Методи стимулювання поведінки і діяльності. Педагогічні умови 

використання методу змагання. 

41. Методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки. 

Метод вправ і привчання.  

42. Методи формування свідомості та їх роль у виховному процесі. Метод 

прикладу. 

43. Поняття про форми виховної роботи. Методика організації і проведення 

виховного заходу.  

44. Поняття студентського колективу. Педагогічне керівництво студентським 

колективом. 

45. Актуальні проблеми  сучасної дидактики 

46. Сутність навчання, його методологічні засади і рушійні сили. 

47. Типи і види навчання. Сутність проблемного навчання.  

48. Поняття про закономірності і принципи навчання. Сутність і реалізація 

принципу міцності знань і науковості.  

49. Поняття про зміст освіти. Проблема формування змісту освіти в сучасній 

українській школі.  

50. Методи, прийоми і засоби навчання. Класифікація методів навчання.  

51. Типи і структура  сучасного уроку. Нетрадиційний урок.  

52. Місце і роль самостійної навчальної роботи в системі освіти студентів. 

53. Сутність функцій оцінки та аналізу знань, умінь та навичок студентів. 

Аналіз методів  контролю знань, умінь, навичок учнів з погляду їх 

ефективності. 

54. Система освіти в Україні. Управління системою освіти в Україні. 

55. Методична робота в сучасному закладі вищої освіти. 

56. Технологічний підхід в освіті. Особистісно-орієнтовані технології навчання. 

57. Передовий педагогічний досвід та освітні інновації.  

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Відповіді на фаховому вступному випробуванні з «Основ педагогіки 

вищої школи» для вступу на навчання для здобуття ступеня Магістра за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки приймальною фаховою комісією 

за 200-бальною шкалою. Загальні критерії оцінювання знань абітурієнтів та їх 

відповідність 200-бальній шкалі наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Критерії оцінювання знань абітурієнтів 

Рівень 

компетентності 

за шкалою 

від 0 до 200 

балів 

Критерії оцінювання  

1 2 3 

Високий рівень 177– 200 

Абітурієнт виявив всебічні, систематичні та 

глибокі знання навчального матеріалу 

дисципліни, передбаченого програмою; 

засвоїв рекомендовану програмою 

літературу; проявив творчі здібності в 

розумінні, логічному, стислому та якісному 

трактуванні навчального матеріалу; засвоїв 

взаємозв’язок основних понять дисципліни, 

їх значення для подальшої професійної 

діяльності.  

Середній рівень 154 – 176 

Вступник виявив систематичні та глибокі 

знання навчального матеріалу дисципліни; 

продемонстрував уміння вільно виконувати 

завдання, передбачені програмою; засвоїв 

літературу рекомендовану програмою; 

засвоїв взаємозв’язок основних понять 

дисципліни, їх значення для подальшої 

професійної діяльності.  

Достатній рівень 130 – 153 

Вступник виявив знання навчального 

матеріалу дисципліни у обсязі, необхідному 

для подальшого навчання та майбутньої 

професійної діяльності; упорався з 

виконанням завдань, передбачених 

програмою; ознайомився з основною 

літературою рекомендованою програмою.  

Початковий 

рівень 
100 – 129 

Вступник не може дати необхідної кількості 

аргументованих відповідей, не може 

вирішити завдання або ситуацію.  

Не склав 0 – 99 
Вступник не може дати відповідь, не може 

вирішити завдання або ситуацію.  
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