ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма визначає необхідний початковий рівень наукової
підготовленості вступників до аспірантури за спеціальністю 015.39
Професійна освіта. Цифрові технології, що характеризується готовністю до
самостійної постановки професійно-педагогічних проблем у галузі
професійної освіти та цифрових технологій, пошуку нових способів їх
вирішення.
До програми додається список рекомендованої літератури, критерії
оцінювання знань і вмінь.
Вступник повинен:
 виявити обізнаність у законодавчих, нормативних документах у сфері
професійної освіти; у фундаментальних працях видатних вітчизняних і
зарубіжних науковців з питань освіти, навчання і виховання;
 показати ґрунтовні знання:
o основних понять і проблем професійної освіти; історикопедагогічних проблем розвитку вищої освіти в Україні;
o знання тенденцій розвитку основних педагогічних теорій і
систем;
o знання про людину як суб’єкта освітнього процесу, вікові,
індивідуальні особливості, професійні схильності й інтереси,
соціальні фактори розвитку студента;
o знання про сучасні педагогічні технології у сфері професійної
освіти;
o знання про організацію освітнього процесу в різних закладах
професійної освіти; знання в галузі розробки навчальнопрограмної документації та основ формування змісту
професійної освіти;
o знання щодо організації дослідно-експериментальної роботи у
сфері професійної освіти;
 виявити уміння:
o аналізувати, порівнювати окремі педагогічні теорії;
o систематизувати різні підходи до наукової проблеми;
o творчо застосовувати погляди теоретиків професійної педагогіки
в освітній діяльності закладів вищої освіти;
o прогнозувати основні шляхи подальшого розвитку вищої
педагогічної освіти в Україні;
 мати знання у галузі використання цифрових технологій в освіті і
науці, технологій навчання e-learning, m-learning, b-learning, зокрема
комп’ютерного супроводу освітнього процесу, розробки електронних
освітніх ресурсів та їх використання у відкритих моделях освіти,
спеціалізованого програмного забезпечення у різних галузях знань;
застосування цифрових технологій для аналізу, узагальнення та

систематизації даних різних форматів, обробки результатів експерименту
тощо.
Форма проведення - усний іспит.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ
РОЗДІЛ 1
ДЕРЖАВНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ
ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВІТУ
Законодавство України про освіту. Закони України «Про освіту», «Про
вищу освіту», «Про професійний розвиток працівників», «Про професійнотехнічну освіту», Закон України «Про наукову і науково-технічну
діяльність».
Питання професійної (педагогічної) освіти в Державній національній
програмі «Освіта» («Україна XXI століття»). Національна доктрина розвитку
освіти України у XXI столітті: висвітлення проблем вищої освіти.
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр.,
Концепція розвитку професійної освіти і навчання в Україні (2010-2020 рр.).
Концепція розвитку післядипломної освіти в Україні, Концепція освіти
дорослих в Україні.
Державні стандарти професійної освіти. Освітньо-професійні й
освітньо-наукові програми. Ліцензування і акредитація освітніх програм.
Призначення і функції НАЗЯВО.
Національна рамка кваліфікацій. Галузеві рамки кваліфікацій.
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту). Градація
освітніх і наукових рівнів у Національній рамці кваліфікацій.

РОЗДІЛ 2
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ
Методологія педагогічної науки. Поняття методології, рівні
методології.
Поняття методології педагогіки. Система педагогічних наук. Предмет
професійної педагогіки. Зв’язки професійної педагогіки з іншими науками.
Основні категорії професійної педагогіки: професійна освіта, професійне
навчання, професійний розвиток людини.
Педагогічна професія. Функції та особливості педагогічної професії.
Творча природа і сутність педагогічної діяльності.
Особистість як об’єкт і суб’єкт виховання. Спілкування викладача і
студента як фактор розвитку особистості майбутнього фахівця.

Методологічні засади наукового дослідження. Організація і логіка
педагогічного дослідження.
Методологічні підходи (системний, андрагогічний, аксіологічний,
синергетичний,
акмеологічний,
праксеологічний,
компетентнісний,
інтегративний).
Теоретичні методи науково-педагогічного дослідження. Теоретичний
аналіз і синтез як методи педагогічного дослідження. Методи наукового
пізнання.
Емпіричні методи науково-педагогічного дослідження. Бесіда і
анкетування як методи педагогічних досліджень. Методи тестування в
педагогічних дослідженнях. Узагальнення незалежних характеристик та
метод соціометрії.
Моделювання як метод дослідження.
Педагогічний експеримент: суть, різновиди, вимоги до організації і
проведення його основні етапи.
РОЗДІЛ 3
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Зародження педагогічної теорії в працях античних філософів
Стародавньої Греції та Стародавнього Риму (Сократ, Платон, Аристотель,
Демокрит, Квінтіліан).
Школа й педагогіка епохи Середньовіччя. Виникнення перших
університетів у Західній Європі та організація навчання.
Школа і педагогічна думка в середньовічній Європі. Розвиток школи,
виховання і педагогічних ідей в епоху Відродження та Реформації.
Педагогічна система Я.А. Коменського.
Західноєвропейська педагогічна наука Просвітництва. Педагогічні
погляди Д. Локка і Р. Оуена.
Педагогічна теорія Ж. Руссо.
Європейська класична педагогіка кінця XVIII - першої половини XIX
століття. Теорія елементарної освіти Й. Песталоцці.
Філософські та психологічні основи педагогіки І. Гербарта.
Педагогічна діяльність і погляди А. Дістервега.
Реформаторська педагогіка кінця ХІХ-ХХ століття (Джон Дьюї,
К. Роджерс, ін.).
Школа і педагогічна думка Київської Русі (Іларіон "Слово про Закон і
Благодать", Володимир Мономах "Повчання дітям").
Педагогічні ідеї П. Могили, Ф. Прокоповича, Д. Туптала у ХVIIХVIII ст.
Розвиток освіти в Україні (поява класичних університетів) та
вітчизняної класичної педагогіки (К. Ушинський) у XIX ст.

Педагогічні ідеї Г.С. Сковороди.
Основні етапи розвитку вітчизняної школи та педагогічної думки у
XX ст. (Х. Алчевська, С. Русова, І. Огієнко, А. Макаренко, В.
Сухомлинський).
Поліпарадигмальний,
трансдисциплінарний
характер
сучасної
професійної освіти. Принципи андрагогіки як основи професійної освіти.
Сучасні концепції вищої професійної освіти. Національні системи
професійної освіти. Нормативно-правове поле розвитку вищої освіти.
Стан і розвиток вищої освіти України на сучасному етапі. Автономія
закладів вищої освіти.
Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її
інтеграція в європейський освітній простір.
Післядипломна педагогічна освіта: структура, напрями розвитку і
модернізації у сучасних умовах. Інновації у системі післядипломної
педагогічної освіти.
Професійна перепідготовка незайнятого населення, навчальні центри
служб зайнятості.
Формальна, неформальна та інформальна освіта.
Неперервна освіта як світова тенденція. Освіта дорослих як невід’ємна
складова освіти впродовж життя.
РОЗДІЛ 4
ТЕОРІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Поняття «професійна освіта». Моделі професійної освіти. Національні
системи професійної освіти.
Система освіти України. Мета, завдання та принципи професійної
освіти. Вища освіта. Післядипломна освіта. Дистанційна освіта. Самоосвіта.
Принципи реалізації ідеї неперервної професійної освіти.
Інноваційні процеси в розвитку професійної освіти.
Поняття про педагогічний процес. Структура педагогічного процесу.
Навчання і виховання як підсистеми педагогічного процесу. Принципи
цілісного педагогічного процесу.
Процес навчання як цілісна система. Діяльність визначних дидактів, їх
основні творчі надбання.
Етапи, закони і закономірності педагогічного процесу. Учіння як
специфічний вид діяльності студентів.
Педагогічні технології в сучасній світовій та вітчизняній освіті.
Сучасні інноваційні технології творчого розвитку особистості (розвивальне
навчання, навчання як дослідження, організація групової навчальної
діяльності студентів, метод проектів, евристично-модульна технологія).
Зміст загальної та професійної освіти. Принципи і критерії відбору
змісту освіти. Сутність стандартизації сучасної освіти. Навчальний план,

навчальна програма як нормативні документи, що відображають зміст
освіти.
Модель діяльності фахівця і зміст професійної підготовки.
Методи навчання та активізації пізнавальної діяльності.
Методи контролю і самоконтролю. Вимоги та критерії до вибору
методів навчання.
Засоби навчання. Вибір методів і засобів навчання. Дидактичні функції
засобів навчання.
Форми організації навчання. Індивідуальні, групові, колективні форми.
Контроль і оцінка результатів освіти.
Нормативно-правове регулювання організації освітнього процесу у
ЗВО. Особливості навчання обдарованих юнаків і дівчат.
РОЗДІЛ 5
МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Дидактичні особливості викладання навчальних дисциплін. Категорії
дидактики. Провідні дидактичні принципи.
Загальні і спеціальні методи навчання. Класифікація методів навчання.
Основні форми організації навчально-пізнавальної діяльності
студентів у ЗВО.
Психолого-педагогічні вимоги до лекції в сучасній системі
професійної освіти. Організація роботи студентів на лекції. Конспект лекції,
його функції.
Роль, мета та функції практичних занять. Форми семінарських занять,
методичні вимоги до їх підготовки, організації та проведення. Лабораторне
заняття, його мета і особливості побудови, підготовка, методика проведення.
Самостійна робота студентів в системі професійної освіти. Методичні
прийоми активізації самостійної роботи. Організація і контроль самостійної
діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання.
Науково-дослідна робота студентів, принципи і форми її організації.
Студентське наукове товариство.
Навчальна і виробнича практика студентів у системі професійної
підготовки.
Пошуки ефективних форм навчання в зарубіжній вищій школі. Досвід
зарубіжних країн щодо оцінювання знань студентів. Дослідження PISA
РОЗДІЛ 6
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ
Сучасні технології навчання, які базуються на цифрових технологіях.
E-learning, m-learning, b-learning, u-learning: означення та сутнісні
характеристики.

Інтернет-технології та історія їх появи.
Хмарні технології, їх визначальні характеристики. Досвід застосування
таких технологій за кордоном і в Україні.
Технології Веб2.0, Веб3.0, Веб4.0: сутність і основні відмінності.
Цифрові технології в освітньому процесі. Специфіка використання
спеціалізованих комп’ютерних засобів у професійній освіті. Специфіка
впровадження ІТ в освітній процес ЗЗСО.
Електронні освітні ресурси. Означення, функції, класифікація.
Особливості їх використання в освітньому процесі.
Спеціалізоване програмне забезпечення. Приклади для окремих
галузей знань. Педагогічні програмні засоби. Переваги й недоліки їх
використання в освітньому процесі
Цифрові та віртуальні лабораторії. Приклади для окремих галузей
знань.
Доповнена реальність в освіті.
Професійна підготовка в галузі ЦТ: підходи, форми, засоби.
Комп’ютерна візуалізація. Програмні засоби її реалізації.
Сучасні підходи до аналізу даних. Комп’ютерні засоби обробки даних.
Інформаційні системи: сутність і архітектура.
Відкрита освіта. Відкриті освітні ресурси. Найпоширеніші платформи
відкритої освіти, їх кількісний і якісний аналіз в галузі КТ.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ
Шкала оцінювання: національна та ЕСТS
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загалом змістовна робота
зі значними помилками
чітко,
але зі значними недоліками
виконання відповідає
мінімальним критеріям
незадовільно

Оцінка
ECTS

Національна оцінка

А
(90-100
балів)

5 (Відмінно) – високий рівень володіння теоретичними знаннями
й практичними вміннями. Усна відповідь правильна, повна, чітка,
логічна, послідовна, змістовна, аргументована, вичерпна.
Здобувач глибоко володіє поняттєво-термінологічним апаратом
педагогічної науки і грамотно ним користується.
Здобувач аналізує, зіставляє, узагальнює, систематизує факти з
різних галузей наукового знання для обґрунтування власної
позиції, виявляє ґрунтовні знання першоджерел і додаткової
літератури, орієнтується в актуальних проблемах теорії та
методики професійної освіти, «системно бачить шляхи їх
розв’язання. Докладно розкриває відповідні методологічні та
теоретичні положення теорії і методики професійної освіти,
характеризує нормативні документи, проявляє обізнаність у
питаннях історії проблеми, що розглядається, аналізує
найважливіші досягнення вітчизняної педагогічної думки,
педагогічної науки і професійної школи; інноваційні та
інтеграційні процеси в освіті; оцінює досягнення зарубіжної
педагогічної думки на різних етапах її розвитку; об’єктивні і
суб’єктивні чинники, що визначають формування мети освіти і
виховання особистості; обирає засоби і методи наукового

Оцінка
ECTS

В
(82-89
балів)

С
(74-81
балів)

Національна оцінка
дослідження, адекватні меті дослідницької і задачі; визначає
ефективні форми, методи і засоби навчання, сучасні технології
для вирішення конкретних освітніх завдань.
Виклад матеріалу здійснюється українською літературною
мовою. Здобувач проявляє творче, критичне мислення, показує
навички практичного використання набутих знань у вирішенні
дослідницьких завдань.
4 (Добре) – достатній рівень оволодіння знаннями навчального
матеріалу, вміннями їх практичного використання.
Усна відповідь правильна, логічна, послідовна. змістовна,
обґрунтована. Здобувач володіє поняттєво-термінологічним
апаратом педагогічної науки на достатньому рівні і вміє ним
користується. Здобувач посилається на думки відомих вчених,
аналізує, зіставляє, узагальнює, систематизує факти з різних
галузей наукового знання, виявляє знання першоджерел,
орієнтується у проблемах теорії та методики професійної освіти,
однак допускає деякі неточності.
Демонструє належний рівень володіння знаннями з теорії і
методики професійної освіти, історії проблеми, шо розглядається,
нормативних документів, найважливіших досягнень вітчизняної
та зарубіжної педагогічної думки на різних етапах її розвитку,
педагогічної науки і професійної школи інноваційних та
інтеграційних процесів в освіті; чинників, що визначають
формування мети освіти і виховання особистості, але відповіді на
деякі питання не є повними та вичерпними. Загалом уміє обирати
засоби і методи наукового дослідження, адекватні меті
дослідницької задачі; визначати
ефективні форми, методи і засоби навчання, сучасні технології
для вирішення конкретних освітніх завдань.
Виклад матеріалу здійснюється українською літературною
мовою.
4 (Добре) – середньо-достатній рівень володіння теоретичним
матеріалом та готовності до оперування набутими вміннями й
навичками.
Усна відповідь правильна, послідовна, змістовна, але
допускаються фактичні помилки, неточності. Здобувач володіє
поняттєво-термінологічним апаратом педагогічної науки на
середньо-достатньому рівні, може ним користується. Здобувач
посилається на думки відомих вчених, аналізує, зіставляє,
узагальнює, систематизує факти з різних галузей наукового
знання, виявляє знання першоджерел, орієнтується в актуальних
проблемах теорії та методики професійної освіти, однак допускає
неточності у викладі фактичного матеріалу
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D
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Оперує теоретичним матеріалом з історії проблеми, що
розглядається, нормативних документів, найважливіших
досягнень вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки на різних
етапах її розвитку, педагогічної науки і професійної школи;
інноваційних та інтеграційних процесів в освіті; чинників, що
визначають формування мети освіти і виховання особистості, але
відповіді на питання не є повними та вичерпними. Загалом обирає
засоби і методи наукового дослідження, адекватні меті
дослідницької задачі; визначає ефективні форми, і засоби
навчання, сучасні технології для вирішення конкретних освітніх
завдань.
Виклад матеріалу здійснюється українською літературною
мовою.
3 (Задовільно) – середній рівень володіння теоретичними,
практичними вміннями й навичками. Здобувач показує середній
рівень сформованості наукової підготовленості. Усні відповіді на
більшість питань в основному правильні, але неповні, не завжди
чіткі, логічні, послідовні, змістовні, допускаються фактичні
помилки, неточності. Здобувач володіє поняттєвотермінологічним апаратом педагогічної науки на середньому
рівні. Загалом є теоретичним матеріалом з теорії і методики,
історії професійної освіти, нормативних документів, питань
вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки на різних етапах її
розвитку, інноваційних та інтеграційних процесів в освіті однак
допускає неточності у викладі фактичного матеріалу.
Загалом обирає засоби і методи наукового дослідження,
адекватні меті дослідницької задачі; визначає ефективні форми,
методи і засоби навчання, однак відповіді не підкріплені
фактажем.
3 (Задовільно) – рівень володіння теоретичним матеріалом,
практичними вміннями й навичками визначається нижче
середнього. Здобувач показує нижче середнього рівень
сформованості наукової підготовленості. Усні відповіді на
більшість питань неповні, не завжди чіткі, допускаються фактичні
помилки, неточності. Здобувач недостатньою мірою володіє
понятійно-термінологічним апаратом педагогічної науки. Знання
теоретичного матеріалу з теорії і методики, історії професійної
освіти, нормативних документів, питань вітчизняної та
зарубіжної педагогічної думки на різних етапах її розвитку,
інноваційних та інтеграційних процесів в освіті, ефективних
форм, методів і засобів навчання поверхові, фрагментарні, не
підкріплені фактажем.
2 Незадовільно – низький рівень володіння теоретичним
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матеріалом, практичними вміннями й навичками. Усні відповіді
на більшість питань не завжди чіткі, допускаються грубі фактичні
помилки. Здобувач має фрагментарні знання з теорії і методики
професійної освіти, допускає суттєві помилки в характеристиці
явищ, фактів.
Здобувач не спроможний відтворити загальновідомі факти
нормативних документів, питань вітчизняної та зарубіжної
педагогічної думки на різних етапах її розвитку, інноваційних та
інтеграційних процесів в освіті, ефективних форм, методів і
засобів навчання. Низький рівень володіння здобувачем обсягом і
змістом понятійного апарату.
2 (Незадовільно) – низький рівень знань, відсутність практичних
умінь у і навичок. Здобувач демонструє відсутність
сформованості наукової підготовленості, не спроможний дати
відповідь на жодне питання білету та на додаткові питання. Не
F
володіє теоретичним матеріалом, не спроможний відтворити
(менше
35 балів) загальновідомі положення загальної педагогіки, теорії та
методики професійної освіти, допускає суттєві фактичні помилки,
які не може виправити допомогою навідних запитань
екзаменатора; допускає грубе порушення логіки викладу.

