


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

На сучасному етапі розвитку системи освіти в Україні підготовка 

здобувачів третього (науково-освітнього) рівня вищої освіти є одним із 

визначальних чинників відтворення інтелектуальних і продуктивних сил 

суспільства, розвитку духовної культури українського народу, запорукою 

майбутніх успіхів у зміцненні й утвердженні авторитету України як 

європейської, суверенної, незалежної, демократичної держави.  

Метою кандидатського іспиту для здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» є 

визначення професійної компетентності здобувача наукового ступеня доктор 

філософії у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка». 

Кандидатський іспит зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» 

(теорія і методика професійної освіти) дає можливість з’ясувати загальну 

наукову ерудицію здобувача (знання загальних тенденцій розвитку освіти в 

Україні, володіння методологією наукового дослідження, обізнаність щодо 

основних проблем сучасної професійної освіти, професійної педагогіки та 

методики викладання у закладах професійної освіти, уміння обгрунтовувати 

наукові проблеми у засіб зіставно-порівняльного аналізу, виявляти 

закономірності і тенденції розвитку провідних феноменів сучасної вищої освіти). 

Разом із загальнотеоретичними знаннями зі спеціальності здобувач повинен 

показати можливі шляхи вирішення сучасних, дискусійних проблем, 

висловлювати і аргументувати власну точку зору, виявляти здатність до 

творчого, критичного  мислення. 

Проведення кандидатського іспиту дозволяє виявити рівень 

підготовленості здобувачів до науково-дослідної і дослідно-експериментальної 

діяльності, розкрити концептуальне бачення педагогічних проблем, 

особливостей сучасних підходів до їх вирішення, визначення шляхів і способів 

організації власного наукового дослідження. 

 

Розділ І. 

 

Державні нормативно-правові документи професійної освіти. 

 

– Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.). Сучасні стратегічні підходи 

до вищої освіти. Основні напрями розвитку вищої професійної освіти. 

– Закон України «Про освіту» – стратегія розвитку освіти ХХІ сторіччя.  

– Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. 

Стратегічні завдання сучасної вищої освіти.  

– Розвиток професійно-технічної освіти в умовах ринкової економіки. 

Сутність закону України «Про професійно-технічну освіту».  

– Державні стандарти професійної освіти. Ліцензування і акредитація 

освітніх програм. 

– Національна система та Національна рамка кваліфікацій. Галузеві рамки 

кваліфікацій.  

– Закон України « Про наукову та науково-технічну діяльність». 
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Загальні основи професійної освіти. 
 

– Мета й завдання, функції професійної педагогіки. Її об’єкт та предмет. 

Основні категорії професійної педагогіки: професійна освіта, професійне 

навчання, професійний розвиток людини, професійне 

самовдосконалення. 

– Особливості професійної педагогіки : взаємозв'язок і наступність 

загальної та професійної освіти; компетентнісних характер професійної 

освіти. 

– Проблема готовності до професійної діяльності. Визначення критеріїв та 

рівнів готовності до професійної діяльності. 

– Професійно-педагогічна культура як визначальний чинник ефективності 

технології професійного навчання.  

 

Основи розвитку сучасної професійної педагогіки : 
 

– взаємозв'язок і наступність загальної і професійної освіти;  

– принципи андрогогіки як основа професійної освіти;  

– специфіка основних компонентів професійно-педагогічного процесу: 

теоретичного навчання, практичного (виробничого) навчання, 

навчального проектування, виробничої практики в підсистемах 

початкової, середньої і вищої професійної освіти. 

– професійна орієнтація, професійна адаптація і професійна придатність 

як проблеми професійної педагогіки.  

– професійна мотивація, професійна установка, професійні смисли як 

складники професійної спрямованості; 

– фізіологічні і психологічні основи професійного навчання; інтегральний 

образ трудової дії; способи формування професійно-значущих якостей 

особистості;  

– вікові і індивідуальні особливості учнів, студентів в теоретичному і 

практичному (виробничому) навчанні;  

– професійна самосвідомість особистості; професійна позиція; 

індивідуальні стилі професійної діяльності; 

– міжсуб’єктний характер професійно-педагогічної діяльності; 

– впровадження у навчальний процес практико зорієнтованих систем 

навчання; 

– використання інтерактивних технологій у сучасній вищій освіті; 

– моделювання особистості сучасного фахівця; 

– технологізація сучасної освіти; 

– компетентнісний характер професійної освіти; 

– комп’ютерізація сучасної освіти. 

Розвиток системи професійної підготовки в умовах модернізації 

сучасної вищої освіти. 

– Пріоритетні напрями реформування професійно-педагогічної освіти в 

Україні. 
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– Фундаментальні принципи розвитку сучасної професійно-педагогічної 

освіти. 

– Компетентністні засади сучасної професійної освіти. 

– Трансдисциплінарний характер сучасної вищої освіти. 

– Інноваційні процеси в розвитку професійної освіти.  

– Ідея гуманізації професійної освіти як посилення його особистісної 

спрямованості. 

– Принципи гуманізації професійної освіти: її гуманітаризація; 

фундаменталізація; діяльнісна спрямованість; національний характер 

професійної освіти. 

– Тенденції розвитку неперервної професійної освіти в Україні: навчання 

впродовж життя. 

– Сучасний стан і шляхи забезпечення якості освіти в Україні. 

– Моніторинг якості освіти: поняття, сутність, структура. Види 

моніторингу. 

– Андрагогіка як галузь педагогічного знання. Сутність освіти для сталого 

розвитку. 

– Сутність деонтології як галузі етико-педагогічного знання. Проблема 

академічної прозорості та доброчесності сучасної освіти. 

– Навчання на дослідницькій основі. Методи залучення студентів до 

науково-дослідної роботи. 

– Характеристика компонентів профессійно-освітнього середовища ВНЗ. 

– Менеджмент освіти: сутність, функції, принципи та моделі.  

– Академічна свобода вищих навчальних закладів, право на автономію. 

–  Поняття академічної мобільності та конкурентоспроможності фахівців. 

– Полікультурна освіта в Україні: сутність, принципи й тенденції. 

– Напрями інформатизації освіти. Сучасні інформаційно-комунакаційні 

технології навчання. 

– Духовна культура сучасної молоді: сутність та особливості розвитку. 

– Аксіологічні засади розвитку професійно-педагогічної освіти. 

– Акмеологічні орієнтири сучасної вищої освіти. 

– Впровадження сучасних освітніх технологій у вищу школу. 

– Особливості організації освітнього процесу у вищих навчальних 

закладах.  

– Проектування освітнього середовища ВНЗ. 

– Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів, студентів.  

– Інноваційні основи освітнього процесу у вищій школі. 

– Теорія і практика організації дозвіллєвої діяльності учнів, студентів. 

– Психолого-педагогічні засади партнерськоїх взаємодії викладача і 

студента. 

– Науково-методичний супровід освітнього  процесу у ВНЗ. 

– Основні тенденції розвитку вищої освіти у країнах ЄС (одна країна за 

вибором).  

Розділ ІІ. 
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Загальні питання дидактики професійної освіти 

 

– Дидактика як теорія освіти і навчання. Предмет і основні категорії 

дидактики. 

– Зміст професійної освіти, сучасні підходи до його відбору на основі 

Державного стандарту. Навчальний план, освітня програма. 

– Базова і варіативна компоненти у змісті професійної освіти. 

Забезпечення єдності внутрішніх зв’язків у системі спеціальних 

предметів і професійного навчання. 

– Дидактичні принципи професійної освіти. 

– Модульний підхід до навчання у вищій школі. Принципи модульного 

навчання, формування змісту модулів. 

– Кредитно-модульна система навчання у вищій школі. 

– Методи професійного навчання та їх класифікація. Критерії вибору 

оптимальних методів професійного навчання. 

– Методи професійного навчання та їх класифікація. Критерії вибору 

оптимальних методів професійного навчання. 

– Форми професійного навчання. Основні форми теоретичного навчання. 

Форми організації практичного (виробничого) навчання. 

– Засоби професійного навчання як категорія професійної дидактики, їх 

характеристика. 

– Педагогічні технології, їх сутність і  характеристика. 

–   Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній 

підготовці фахівців. 

– Поняття «якість вищої освіти». Види і типи оцінки та контролю якості 

освіти. 

– Сучасні підходи до організації контролю за самостійною навчально-

пізнавальною діяльністю студентів. Особливості оцінювання 

навчальних досягнень студентів. 

 

Розділ ІІІ. 

Методичний інструментарій професійної освіти 
 

– Методика здійснення зв’язку освітньої, наукової, теоретичної та 

виробничої діяльності у професійній підготовці фахівця. Методичні 

прийоми подачі змісту навчального матеріалу. 

– Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній 

підготовці фахівців. 

– Інформаційні технології як методичний інструмент забезпечення 

навчального процесу. Методика застосування комп’ютерної техніки на 

заняттях. 

– Методика застосування Internet-технологій у навчальному процесі. 

– Методика застосування рольової та ділової гри у вивченні спеціальних 

предметів. 
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– Методика проведення практичних і лабораторних занять.  

– Методика проведення занять у вищому навчальному закладі. Реалізація 

міждисциплінарного підходу у процесі професійної підготовки. 

– Методика підготовки і проведення інтегрованих лекційних, практичних і 

семінарських занять. 

– Методика організації навчально-дослідної роботи студентів. 

– Методика організації курсового й дипломного проектування. 

 

Розділ ІV. 

Організація педагогічного дослідження та обробка його результатів 

 

– Педагогічне дослідження як процес і результат наукової діяльності. 

Основні наукові поняття дослідження та їх характеристика.  

– Поняття про дослідницькі підходи: системний, особистісно-діяльнісний, 

компетентнісний. 

– Класифікація педагогічних досліджень та їх характеристика. 

– Організація педагогічних досліджень. 

– Методи педагогічних досліджень. Теоретичний аналіз і синтез як методи 

науково-педагогічного дослідження. Методи емпіричного дослідження. 

Співбесіда, анкетування та спостереження як методи педагогічних 

досліджень. Експертні методи педагогічних досліджень. Вивчення і 

узагальнення передового педагогічного досвіду в системі вищої освіти. 

Педагогічний експеримент: сутність та основні етапи. Індивідуальна 

експертна оцінка. Метод узагальнення незалежних характеристик. 

Лабораторний метод у педагогічних дослідженнях.  

– Види діагностики реальних навчальних можливостей учнів (студентів). 

– Особливості відбору методів і методик дослідження. 

– Розробка тестів для незалежного оцінювання навчальних досягнень 

студентів.  

– Формувальний експеримент як метод педагогічного дослідження.  

– Методи обробки наукового матеріалу.  

– Математико-статистичні методи обробки експертних оцінок. 

Статистична перевірка педагогічної гіпотези.  

– Шляхи впровадження наукових висновків у практику роботи навчальних 

закладів. 

– Лабораторний метод у педагогічних дослідженнях.  

– Характеристика педагогічного дослідження за обраною темою. 

– Основні вимоги до формулювання дисертаційного дослідження. 

Визначення новизни наукового дослідження, рівні новизни. Визначення 

вірогідності одержуваних результатів. Основні вимоги до 

формулювання прогнозованих результатів дослідження. Основні вимоги 

до оформлення дисертаційного дослідження в контексті обраної теми.  

 

Рекомендована література 
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