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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Метою кандидатського комплексного іспиту для здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта» 

(теорія і методика професійної освіти) є визначення знань, умінь, науково-

професійної компетентності здобувача наукового ступеня доктор філософії у 

галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» (015 Професійна освіта) щодо розроблення 

обраної проблеми, організації, здійснення й забезпечення результативності 

контекстного науково-педагогічного дослідження.  

Програма кандидатського комплексного іспиту базується на державних 

нормативно-правових документах про освіту: Законах України «Про освіту» 

№2145-VIII (ВВР) від 5.09.2017 р.; «Про вищу освіту» № 1556–VII (ВВР) від 

1.07.2014 р.; «Про професійно-технічну освіту» №2443-VІІІ, 2300-VІІІ (ВВР), 

редакція від 01.01.2019 р.; Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 

2012-2021 рр. №344/2013 від 25.06.2013 р.; Постанові Кабінету Міністрів 

України «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії і доктора наук» № 261 від 23.03.2016 р. 

Кандидатський комплексний іспит зі спеціальності 015 «Професійна 

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

загальну наукову ерудицію здобувача (знання загальних тенденцій розвитку 

освіти в Україні й світі, обізнаність щодо основних проблем сучасної вищої 

професійної освіти, професійної педагогіки та методики викладання у закладах 

вищої професійної освіти, уміння обгрунтовувати наукові проблеми, виявляти 

закономірності і тенденції розвитку провідних явищ сучасної вищої освіти на 

основі володіння методологією та методикою наукового дослідження). Разом із 

загальнотеоретичними знаннями зі спеціальності, здобувач повинен показати 

вміння виявлення можливих шляхів вирішення сучасних дискусійних проблем, 

аргументації власної точки зору, здатність до творчого, критичного мислення, 

уміння проведення контекстно-емпіричного дослідження.   

Загалом кандидатський комплексний іспит дозволяє виявити рівень 

підготовленості і здатності здобувачів до науково-дослідної і дослідно-

експериментальної діяльності, розкрити концептуальне бачення ними освітніх, 

педагогічних проблем, особливостей наукових, практико орієнтованих 

інтегративних підходів до їх вирішення, проектування, визначення шляхів, 

способів організації і здійснення наукового дослідження.  

Складаючи іспит, аспірант повинен: 

показати знання: тенденцій і особливостей розвитку вищої професійної 

освіти в Україні і світі, теоретико-методологічних проблем розвитку вищої 

освіти в Україні і за рубежем; основних понять і проблем загальної, 

професійної педагогіки, дидактики, методики викладання контекстних 

навчальних курсів, змісту професійної та психолого-педагогічної підготовки у 

закладах вищої освіти (в єдності теорії і практики), особливостей інноваційного 

педагогічного досвіду; теорії та методики викладання у вищій школі, 

навчальних планів, програм, підручників, навчальних посібників; праць 

вітчизняних і зарубіжних науковців з питань освіти і педагогічного знання; 

виявити вміння: аналізувати тенденції розвитку освіти й педагогічної 

науки в сучасному світовому освітньому просторі; творчо характеризувати 

педагогічні теорії, виявляти зв’язки і суспільні залежності здобутків 



професійної педагогіки; творчо використовувати у професійній діяльності 

традиційне педагогічне знання та освітню інноватику; прогнозувати основні 

шляхи розвитку вищої професійної освіти в Україні й світовому освітньому 

просторі. 

Програма складається з пояснювальної записки і трьох розділів: 

«Теоретико-правові основи професійної освіти»; «Дидактика професійної 

освіти»; «Організація педагогічного дослідження та оброблення його 

результатів». 
Результати навчання Компетентності 

 Знати фундаментальні основи, сучасні проблеми 

і тенденції розвитку професійної освіти в Україні 

і світі; основні зарубіжні й національні державно-

правові документи з регулювання освітніх 

процесів; типи освітніх систем і зміст 

професійної освіти та документи щодо його 

регламентації; цілі, зміст, структуру безперервної 

освіти в єдності освітніх і самоосвітніх процесів. 

Вміти використовувати в освітньому процесі 

знання фундаментальних основ освіти і 

педагогічної науки, сучасних досліджень, 

проблем і тенденцій розвитку педагогічного 

знання, міжпредметних зв’язків; здійснювати 

комплексний аналіз науково-педагогічних явищ і 

процесів 

- здатність забезпечувати єдність навчання, 

виховання і наукового дослідження, теорії і 

практики в освітньому процесі закладу 

вищої професійної освіти; 

- здатність проектувати педагогічну 

діяльність на основі сучасних наукових 

досліджень; 

- здатність розвивати професійну діяльність 

на основні нормативно-правової бази з 

регулювання професійної освіти 

 

Знати сучасні підходи до моделювання професійно-

педагогічної діяльності; необхідні соціокультурні та 

психолого-педагогічні умови для здійснення 

інноваційної діяльності в професійній освіті. 

Вміти аналізувати політику Української держави 

щодо реформування професійної освіти, визначати 

пріоритетні напрямки інноваційної освітньої 

діяльності в системі професійної освіти України, 

проектувати розвиток освітньо-наукового процесу на 

основі педагогічно доцільної партнерської суб’єкт-

суб’єктної взаємодії«викладач-студент» на рівні 

співпраці та співтворчості. 

 

- здатність впроваджувати інноваційні 

освітні технології;  

- здатність до проектування та 

інноваційного моделювання змісту 

професійного навчання, упровадження 

освітніх інновацій, спрямованих на 

забезпечення особистісного і 

професійного розвитку майбутніх 

фахівців, їх активності та самостійності 

у здійсненні функціональної 

професійної діяльності;  

- здатність до системного аналізу 

освітньої діяльності, вимог і потреб 

ринку праці, проектування на цій основі 

прогностичних освітніх парадигм і 

програм; 

- здатність застосовувати особистісно-

соціальний підхід в організації 

відкритого простору професійної освіти, 

впроваджувати партнерські суб’єкт-

суб’єктні відносини «викладач-студент» 
Знати особливості організації й зміст навчально-

методичної та науково-методичної роботи у закладі 

вищої освіти; основні принципи організації освітньо-

наукового процесу у вищій школі; основні 

досягнення, проблеми і тенденції розвитку 

традиційної й інноваційної педагогіки і психології в 

галузі професійної освіти, сучасні підходи до 

моделювання професійної діяльності.  

Вміти розробляти навчальну та науково-методичну 

- здатність організовувати і здійснювати 

навчально-методичну, наукову і 

організаційно-управлінську діяльність (015 

Професійна освіта); 

- здатність визначати зміст професійної 

освіти, розробляти методику викладання 

конкретного навчального курсу, проводити 

відбір і структурування дидактичного 

матеріалу з теорії і методики професійної 



документацію (навчальні та робочі плани, програми 

навчальних курсів; індивідуальний план навчально-

методичної, наукової, організаційно-управлінськтої 

діяльності викладача тощо); забезпечувати активну 

пізнавальну і творчу атмосферу освітньо-наукового 

процесу. 

 

освіти; 

- здатність до проектування педагогічних 

технологій, форм і методів організації 

освітнього процесу у вищій школі; 

- здатність відбирати та впроваджувати 

інноваційні форми, технології, методи 

організації освітнього процесу (015 

Професійна освіта), оцінювати  їх 

раціональність та ефективність 

 

Програма кандидатського комплексного іспиту для здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 015 «Професійна 

освіта» (теорія і методика професійної освіти) побудована на інтегративній 

основі, охоплює зміст фахових дисциплін: «Теорія і практика професійної 

освіти», «Сучасні наукові технології в науковій сфері», «Інтернаціоналізація 

професійної освіти», «Інноваційні технології у професійній освіті», 

«Організація експериментальної діяльності (015 Професійна освіта)». 

Міжпредметні зв’язки: філософія освіти, освітня політика, педагогіка 

вищої школи, психологія вищої школи, андрагогіка, економіка вищої школи, 

управління закладом вищої освіти, нормативно-правове регулювання діяльності 

ЗВО та ін.  

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

Критерії оцінювання :  

− знання першоджерел і вміння застосовувати їх зміст, основні ідеї в 

аналізі педагогічних проблем;  

− розуміння науково-педагогічних підходів, наукових принципів, понять 

й категорій, вміння оперувати ними у викладенні теоретичного матеріалу; 

− уміння демонструвати та аргументувати свої погляди; 

- уміння розроблення програми і методики наукового дослідження, 

формування комплексу емпіричних і теоретичних методів педагогічного 

дослідження.  

 

Критерії оцінювання відповіді на білет (максимальна оцінка – 100 балів) 

90-100 вільне оперування педагогічними знаннями з усіх галузей 

педагогічної науки, здатність підтримати проблемну дискусію, 

професійну ерудицію в передбачуваній сфері наукового 

дослідження, поінформованість щодо найбільш важливих 

педагогічних ідей, які висловлювалися в минулому та є предметом 

сучасних наукових дискусій, володіння поняттєво- категоріальним 

апаратом сучасної педагогіки. Наявність науково-аналітичних 

здібностей, здатності виокремлювати педагогічні факти, явища, 

події й описувати їх мовою педагогічної науки, використовувати 

теоретичні знання як основу й метод пізнання, знаходити й бачити 

проблеми для здійснення актуальної науково-педагогічної 

діяльності, комбінувати знання для більш глибокого розуміння 

проблем і збагачення професійних знань. Уміння розробляти 

програму і методику наукового дослідження з формуванням 



комплексу доцільних наукових (теоретичних і емпіричних) методів 

70 - 89 демонстрування розуміння наукових проблем в розвитку освіти і 

педагогіки, загальної наукової ерудиції, науково-аналітичних 

здібностей, проте відсутність власного бачення шляхів їх 

вирішення 

60 - 69 розкриття основного змісту питань, однак наявність окремих 

неточностей у трактуванні провідних науково-педагогічних 

категорій, концепцій та стратегій розвитку освіти 

0 – 59 відсутність знань науково-теоретичних джерел та основних 

проблем обраної наукової спеціальності, неточні відповіді на 

питання білетів, нерозуміння сутності проблеми, що 

обговорюється, нездатність відповісти на основні та додаткові 

запитання, відмова давати відповідь й виконувати екзаменаційне 

завдання 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ОСВІТИ 

 

1.1. Науково-теоретичні та нормативно-правові засади професійної 

освіти  
Основне законодавче поле освітянської галузі. Закони України “Про 

освіту”, “Про вищу освіту”, “Про професійно-технічну освіту”. Національна 

стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр. Постанова Кабінету 

Міністрів України «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії і доктора наук». Інші нормативно-правові документи, що 

регулюють діяльність системи освіти, визначають основні напрями її 

реформування. 

Державотворча функція освіти. Державні стандарти професійної освіти. 

Ліцензування і акредитація освітніх програм. Національна система та 

Національна рамка кваліфікацій. Галузеві рамки кваліфікацій. 

Основні категорії професійної педагогіки (професійна освіта, професійне 

навчання, професійний розвиток особистості, професійне самовдосконалення), 

їх характеристика. Особливості професійної освіти і педагогіки: взаємозв'язок і 

наступність загальної та професійної освіти; компетентнісний характер 

професійної освіти, єдність теорії і практики у професійній освіті, наукове 

підгрунтя професійної освіти, контекстність професійної освіти. Готовність до 

професійної діяльності. Критерії та рівні готовності до професійної діяльності. 

Професійно-педагогічна культура, партнерська педагогічно доцільна морально-

естетична суб’єкт-суб’єктна взаємодія як чинники ефективності технології 

професійного навчання.  

 

1.2. Неперервна професійна освіта. Концепція освіти впродовж життя 

Фундаментальні принципи та основні суперечності розвитку сучасної 

освіти. Глобалізація освітніх процесів. Світовий освітній простір. Відкрите 



освітнє середовище. Концепція освіти впродовж життя. Формальна, 

неформальна та інформальна освіта. 

Національна освіта як соціокультурне явище. Парадигмальний розвиток 

освітніх процесів і педагогічного знання. Освіта в контексті глобалізації. 

Інтернаціоналізація системи національної освіти. Неперервна освіта як 

філософська і педагогічна категорія. Світові тенденції в організації неперервної 

освіти. Технологізація освіти в історичній неперервності. Організаційно-

педагогічні засади трирівневої освіти в Україні і світі.  

Система освіти України. Неперервність. Тенденції розвитку неперервної 

освіти в Україні. Вища освіта. Післядипломна освіта. Дистанційна освіта. 

Освітня платформа. Самоосвіта. Освіта дорослих. Андрагогіка. Герогогіка. 

Концептуальні засади розвитку професійної освіти в Україні, напрями її 

інтеграції в європейський освітній простір.  

 

1.3. Розвиток професійної освіти в умовах сучасних освітньо-

інтеграційних процесів 

Пріоритетні напрями реформування професійної освіти в Україні. Світові 

тенденції розвитку професійної і професійно-педагогічної освіти. 

Компетентнісні засади сучасної професійної освіти, її контекстність. 

Інноваційні процеси в розвитку професійної освіти, орієнтування на запити 

світового ринку. Ідея гуманізації професійної освіти. Принципи гуманізації 

професійної освіти: гуманітаризація, фундаменталізація, системність, 

інтегративність, міждисциплінарність, діяльнісна спрямованість; національний 

характер, світова орієнтація.  

Тенденції розвитку неперервної професійної освіти в Україні: педагогіка, 

андрагогіка, герогогіка.  

Сучасний стан і шляхи забезпечення якості освіти в Україні. Моніторинг 

якості освіти: поняття, сутність, структура. Види моніторингу. Сутність освіти 

для сталого розвитку. Проблема академічної прозорості та доброчесності в 

сучасному освітньо-науковому просторі.  

Єдність освіти і науки. Навчання на дослідницькій основі. Методи 

залучення студентів до науково-дослідної роботи.  

Автономія та академічні свободи закладів вищої освіти. Академічна 

мобільність та конкурентоспроможність фахівців. Полікультурна освіта: 

сутність, принципи й тенденції. Напрями інформатизації освіти. Сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології навчання.  

Духовна культура сучасної молоді. Ціннісні основи розвитку особистості 

Аксіологічні засади професійно-педагогічної освіти. Акмеологічні орієнтири 

сучасної вищої освіти. Впровадження сучасних освітніх технологій у 

професійну освіту.  

Особливості організації освітньо-наукового процесу у закладах вищої 

освіти. Проектування освітнього середовища ЗВО. Інноваційні основи 

освітнього процесу у вищій школі. Психолого-педагогічні засади партнерської 

взаємодії викладача і студента. Науково-методичний супровід освітнього 

процесу у ЗВО.  

 



РОЗДІЛ ІІ. ДИДАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ  
 

Тема 2.1. Дидактичний процес у професійній освіті 

Сутність дидактичного процесу. Основні категорії дидактики професійної 

освіти. Закономірності та принципи навчання. Зміст професійної освіти. 

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу. Вимоги до навчально-

методичного забезпечення освітніх курсів. Навчальна програма. Робоча 

програми курсу. Підготовка контрольно-вимірювальних матеріалів для 

оцінювання якості знань. Навчально-методичний, освітньо-професійний, 

навчально-науковий комплекс.  

Суб’єкти освітньо-наукового процесу у ЗВО. Діяльність викладача. 

Організація і управління освітнім процесом. Діяльність студентів. Форми 

учіння. Студентоцентрованість, контекстність навчання. Принцип 

індивідуалізації освітнього процесу. 

Характеристика компетентнісного підходу. Сучасні тенденції розвитку 

змісту освіти крізь призму компетентнісного підходу. Система 

компетентностей: ключові, загальногалузеві, предметні компетентності. 

Ключові компетентності: навчальна, соціальна, компетентність з 

інформаційних та комунікаційних технологій, економічна (підприємницька), 

загальнокультурна, валеологічно-оздоровча, громадянська. 

Професійна компетентність - базова характеристика діяльності фахівця.  
 

Тема 2.2. Методичні засади організації освітньо-наукового процесу у 

професійній освіті 

Поняття про методи навчання. Класифікація методів навчання. Методи 

організації і забезпечення розвитку освітнього процесу. Методи мотивації і 

стимулювання навчальної діяльності. Методи контролю і самоконтролю в 

навчанні.  

Форми організації освітнього процесу. Лекція. Дидактичні вимоги до 

лекції. Методика її підготовки й проведення. Семінарське заняття, методика 

його організації й проведення. Практичне заняття, методика його підготовки й 

проведення. Лабораторне заняття, методика його підготовки й проведення. 

Методика організації і проведення факультативів, спецкурсів і спецсемінарів. 

Методика проведення індивідуальних занять, консультацій і колоквіумів. 

Тьюторство у професійній освіті. Навчальна і виробнича практика студентів. 

Методика організації і проведення самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності студентів. Види самостійної роботи студентів. Загальні засади 

НДРС. Види і форми науково-дослідної роботи студентів. Методи організації 

науково-дослідної роботи студентів. Оформлення результатів дослідження. 

Діагностика, контроль та оцінювання результатів навчання. Функції й види 

контролю у професійній освіті. 

 

Тема 2.3. Освітня інноватика. Активні й інтерактивні педагогічні 

технології у професійній освіті  

Сутність і зміст освітньої інноватики у вищій школі. Інноваційна 

активність. Педагогічна неологія. Закономірності перебігу інноваційних 

процесів (закони необоротності стабілізації педагогічного середовища, 



обов’язкової реалізації інноваційного процесу, стереотипізації педагогічних 

інновацій). Інноваційна освіта, інноваційна мета освіти, інноваційне навчання. 

Освітній заклад інноваційного типу. Інноваційний потенціал закладу вищої 

освіти. Інноваційне освітнє середовище. Проектування та впровадження 

освітньої інноватики в дидактичний процес вищої школи. Педагогічна 

аксіологія, праксеологія.  

Інноваційні процеси в освіті. Критерії інноваційної діяльності (новизна, 

наукова достовірність, ефективність, прогностичність). Критерії впровадження 

інновацій у освітній процес закладу вищої освіти (доцільність, освітня 

ефективність, доступність, творчість, техніко-економічні та дидактичні 

можливості). Класифікація технологій навчання. Традиційні та інноваційні 

технології навчання у сучасній вищій школі. Нові інформаційні технології 

навчання – мета, завдання та особливості застосування у ЗВО. Дистанційне 

навчання у закладах вищої освіти України. Сутність активного та 

інтерактивного навчання у вищій школі, його цілі та завдання (ситуативне 

моделювання, портфоліо, кейси, тьюторіали, ділові ігри тощо). 

Індивідуалізація професійної освіти. Індивідуальний освітній запит. 

Автономне навчання. Індивідуальна освітня траєкторія, індивідуальна освітня 

програма. Супровід у професійній освіті (консалтинг, модераторство, 

фасилітаторство, тьюторство). 

 

РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА 

ОБРОБЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ  
 

Тема 3.1. Методологiя, види i piвні педагогiчних дослiджень  

Педагогічне дослідження як процес і результат наукової діяльності. 

Науковий апарат, основні наукові категорії дослідження та їх характеристика. 

Поняття про наукові підходи і принципи організації педагогічного дослідження. 

Класифікація педагогічних досліджень, характеристика різновидів. 

Фундаментальні й прикладні педагогічні дослідження. 

Методи педагогічних досліджень. Теоретичний аналіз і синтез. Методи 

емпіричного дослідження. Співбесіда, анкетування та спостереження. 

Експертні методи. Вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду в 

системі професійної освіти. Педагогічний експеримент: сутність та основні 

етапи. Природний, лабораторний. Констатувальний, формувальний, пілотний, 

контрольний. Індивідуальна експертна оцінка. Метод узагальнення незалежних 

характеристик. Лабораторний метод. Особливості відбору методів і методик 

дослідження. Розроблення тестів для незалежного оцінювання навчальних 

досягнень студентів. Методи оброблення наукового матеріалу. Математико-

статистичні методи обчислення експертних оцінок. Статистична перевірка 

педагогічної гіпотези. Шляхи впровадження наукових висновків у практику 

закладів професійної освіти.  

 

Тема 3.2. Органiзацiя, змiст і методика педагогічного дослідження 
Науково-дослiдна робота у професійній освіті (бакалаврські, магістерські, 

докторські освітні програми), її сутністъ,  завдання, напрями організації, форми 

з урахуванням специфiки закладу вищої педагогічної освіти.  



Особливості написання, оформления та захисту наукового реферату, 

проекту, магістерської, дисертаційної роботи з теорії і методики професійної 

освіти (015 Професійна освіта). 

Загальна характеристика освітньо-кваліфікаційних та освітньо-наукових 

праць (формулювання теми дослiдження, розроблення структури роботи, 

визначення актуальності досліджуваної проблеми, оформлення наукового 

апарату), основні вимоги до формулювання наукової новизни, практичного 

значення, апробації і впровадження результатів дослiдження. Оформлення 

додаткiв. Бiблiографiчний апарат дослiджень з теорії і методики професійної 

освіти. Правила бiблiографiчного опису лiтературних та документальних 

джерел, наведення i оформлення цитат та бiблiографiчних посилань у текстах. 

Пошук інформації у процесi виконання наукової роботи. Електронний пошук 

наукової інформації. Пiдготовка, порядок та процедура прилюдного захисту.  

Академічна доброчесність. Шляхи запобігання академічному плагіату. 

 

ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО КАНДИДАТСЬКОГО 

КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА 

 

1. Нормативно-правові документи, що регулюють розвиток професійної 

освіти, визначають основні напрями її реформування. 

2. Тенденції інтернаціоналізації професійної освіти України. 

3. Особливості реформування сучасних систем професійної освіти.  

4. Неперервність професійної освіти. Концепція освіти впродовж життя. 

5. Тенденції розвитку неперервної освіти в Україні.  

6. Теоретичні основи професійної освіти . 

7. Неперервна освіта як філософська і педагогічна категорія.  

8.  Організаційно-педагогічні засади трирівневої освіти в Україні.  

9. Професійна орієнтація, її складові, основні завдання та підходи до їх 

розв’язання.  

10. Аксіологічні основи розвитку професійно-педагогічної освіти. 

11.  Вимоги до професійної компетентності сучасного фахівця.  

12. Розвиток професійної освіти в Україні в контексті світового освітнього 

простору.  

13. Роль професійного самовизначення у формуванні особистості.  

14. Суспільна й особистісна цінність неперервної професійної освіти. 

15. Основні категорії професійної педагогіки, їх характеристика. 

16. Вища освіта в системі освіти України. 

17. Освіта впродовж життя: педагогіка, андрагогіка, герогогіка. 

18. Студентоцентрованість освітньо-наукового процесу вищої школи. 

19. Формування відкритого освітнього середовища ЗВО. 

20. Формальна, неформальна й інформальтна освіта в контексті 

неперервності.  

21. Партнерські педагогічно доцільні відносини викладач-студент у ЗВО. 

22. Особистість студента в освітньо-науковому процесі ЗВО. 

23. Викладач закладу вищої освіти, напрями його діяльності. 

24. Дидактика професійної освіти, її завдання та функції. 



25. Сутність і структура освітньо-наукового процесу у ЗВО. 

26. Закономірності й принципи дидактики професійної освіти. 

27. Методи навчання у закладі вищої освіти. 

28. Форми організації навчання у вищій школі. 

29. Лекції, методика їх підготовки і проведення. 

30. Семінарське заняття, методика його підготовки і проведення. 

31. Практичне заняття, методика його підготовки і проведення. 

32. Лабораторне заняття, методика його підготовки і проведення. 

33. Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів. 

34. Науково-дослідна робота студентів. 

35. Навчальна і виробнича практика студентів. 

36. Ситуативне моделювання в освітньому процесі ЗВО. 

37. Індивідуалізація освітнього процесу у вищій школі. 

38. Індивідуальний супровід у професійній освіті. 

39. Практична зорієнтованість (контекстність) освітнього процесу у вищій 

школі. 

40. Технологія квазіпрофесійного моделювання у ЗВО. 

41. Тьюторинг у вищій школі. 

42. Інтерактивні освітні технології реалізації освітнього процесу вищої 

школи. 

43. Автономне навчання у ЗВО. 

44. Компоненти, функції і види контролю знань, умінь, компетентностей у 

вищій школі. 

45. Методи і форми контролю якості знань студентів. 

46. Оцінювання результатів освітньої діяльності студентів. 

47. Виховна (ціннісна) складова професійної освіти. 

48. Основи виховання та самовиховання у ЗВО. 

49. Функції і завдання куратора академічної групи. 

50. Студентське самоврядування. 

51. Структура управління закладом вищої освіти. 

52. Рівні, ступені, кваліфікації вищої освіти України. 

53. Заклади вищої освіти України. Національний і дослідницький 

університети. 

54. Парадигмальні напрями розвитку вищої школи України у світовому 

контексті. 

55. Автономія і академічні свободи ЗВО. 

56. Професійна освіта в країнах ЄС.  

57. Дослідження з теорії і методики професійної освіти. 

58. Методи педагогічного дослідження з проблем професійної освіти. 

59. Види і типи педагогічних досліджень (015 Професійна освіта).  

60. Педагогічний експеримент і його основні етапи. 

61. Науковий апарат (об’єкт, предмет, мета, завдання, гіпотеза) дослідження з 

теорії і методики професійної освіти.  

62.  Вивчення літератури, визначення напрямів та відбір фактичного 

матеріалу. 

63. Вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду в системі 

професійної освіти. 



64. Методи оброблення наукового матеріалу. 

65. Констатувальний експеримент у дослідженні 015 Професійна освіта. 

66.  Формувальний експеримент як етап дослідження зі спеціальності 015 

Професійна освіта. 
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