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Фахове випробування є комплексним іспитом, що містить теоретичну
(тестові завдання) та практичну (завдання різного ступеню складності)
частини. До складу тестових завдань внесені питання за такими блоками:
«Педагогіка», «Загальні основи педагогіки», «Дидактика».
Завдання фахового випробування складено з метою виявлення знань,
умінь, компетентностей, якими повинен володіти магістр за спеціальністю
011 «Освітні, педагогічні науки» освітньо-професійної програми «Педагогіка
та адміністрування освіти».
Загальні компетентності:
• здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
• здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
• здатність планувати та управляти часом;
• знання та розуміння предметної області та розуміння професії;
• здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово;
• здатність спілкуватися другою мовою;
• навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
• здатність проведення досліджень на відповідному рівні;
• здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел;
• здатність бути критичним і самокритичним;
• здатність до адаптації та дії в новій ситуації;
• здатність генерувати нові ідеї (креативність);
• вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
• здатність приймати виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
• навички міжособистісної взаємодії;
• здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
Спеціальні (професійні) компетентності:
• здатність

організовувати

та

контролювати

самостійну

роботу

студентів;
• здатність використовувати найбільш ефективні форми, методи і
засоби навчання, нові педагогічні технології;
• здатність формувати у студентів професійні вміння та навички, вести
підготовку їх до застосування здобутих знань у практичній діяльності;
• здатність розробляти загальноосвітні програми;

• здатність брати участь у науково-дослідній роботі за одним із
наукових напрямів;
• здатність розробляти або брати участь у розробці методичних
посібників за видами навчальних занять та навчальної роботи;
• здатність до самовизначення, самопрогнозування, самоосвіти та
самовиховання;
• здатність до професійного рівня організації та проведення навчальної
і навчально-методичної роботи за видами навчальних занять;
• здатність проведення навчальних занять в обсязі, передбаченому в
робочій програмі з дисципліни;
• здатність організовувати методичну, навчально-методичну роботи;
• здатність

якісно

підготувати

студентів

за

окремими

видами

навчальних занять.
ЗМІСТ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Зміст програми сформовано за основними розділами курсу «Педагогіка»:
«Загальні основи педагогіки», «Дидактика».
РОЗДІЛ І. Педагогіка. Загальні основи педагогіки.
Тема 1. Стан освіти в Україні та нормативні документи про її
організацію і реформування. Сучасний стан освіти в Україні. Основні
принципи організації освіти в Україні. Державна національна програма
«Освіта»(Україна XXI ст.), Національна доктрина розвитку освіти в Україні
XXI ст., Закон України «Про освіту», Закон України «Про вищу освіту».
Тема 2. Педагогіка як наука і навчальний предмет, її зв'язок з
іншими науками. Педагогіка - наука про навчання і освіту особистості,
педагогічні закономірності, принципи, форми, методи навчання. Об'єкт,
предмет, функції і завдання педагогіки. Основні категорії педагогіки.
Структура педагогічної науки, її галузі. Зв'язок педагогічної науки з іншими
науками.
Тема 3. Методологія і методи педагогічних досліджень. Поняття про
методологію педагогіки і її рівні. Методологічні принципи науковопедагогічних

досліджень.

Організація

педагогічного

дослідження.

Педагогічний експеримент. Види експерименту. Характеристика методів і
методика

науково-педагогічного

дослідження.

Етапи

педагогічного

дослідження.
Тема 4. Загальні закономірності розвитку особистості. Процес
розвитку і формування особистості. Напрями розвитку людини. Вікова
періодизація. Види розвитку і формування особистості. Основні фактори
розвитку і формування особистості.

Роль діяльності,

активності та

спілкування в розвитку особистості. Гуманістична парадигма.
Тема 5. Педагогічний процес як цілісна система. Педагогічний
процес

як

система.

Специфіка

педагогічного

педагогічного

процесу.

Цілісність

педагогічного

педагогічного

процесу.

Закономірності

процесу.

Структура

процесу.

Принципи

педагогічного

процесу.

Етапи

педагогічного процесу.
Тема 6. Категорії учасників освітнього процесу в закладі вищої
освіти.

Наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники. Здобувачі

вищої освіти та інші особи, які навчаються в закладах вищої освіти. Фахівціпрактики, які залучаються до освітнього процесу на освітньо-професійних
програмах.
Тема 7. Формування студента як майбутнього фахівця. Суб’єктсуб’єктна взаємодія учасників освітнього процесу. Створення середовища
студентоцентризму.

Функції

учасників

освітнього

студентоцентрованому освітньому середовищі.

процесу

в

Формування комплексу

компетентностей через призму студентоцентризму.
РОЗДІЛ П. ДИДАКТИКА
Тема 8. Дидактика як теорія освіти і навчання. Поняття про
дидактику. Предмет і завдання сучасної дидактики. Основні дидактичні
категорії: мета навчання, закономірності й принципи навчання, процес
навчання, методи і засоби навчання, зміст навчання, організаційні форми
навчання та контролю якості знань, умінь, компетентності. Здобутки
дидактики на сучасному етапі розвитку школи.

Тема 9. Процес навчання як цілісна система. Методологічні основи
процесу навчання (сутність, цілі, компоненти, структура, закони, цілісність).
Основні функції процесу навчання. Характеристика принципів навчання.
Тема 10. Зміст освіти. Поняття і сутність змісту освіти. Реалізація
принципів гуманізації, гуманітаризації, фундаменталізації, індивідуалізації,
інформатизації та диференціації при визначенні змісту освіти. Структура
змісту

освіти.

Стандартизація

освіти

в

закладах

вищої

освіти.

Характеристика навчальних планів, програм, підручників, посібників.
Єдність загальної, політехнічної і професійної (професійно-технічної) освіти.
Тема 11. Форми організації навчання як дидактична категорія.
Класифікація форм навчання. Функції форм навчання. Методичний аспект
використання різних форм навчання. Традиційні, нетрадиційні (інноваційні)
форми навчання.
Тема 12. Види навчання. Нові технології навчання. Методи і засоби
навчання. Сутність понять: «види навчання», «технології навчання».
Поняття про методи, методичні прийоми та засоби навчання. Класифікації,
дидактичні системи методів навчання. Актуальні проблеми розроблення і
впровадження в освітній процес нових технологій навчання. Сутність
контролю навчання як дидактичного поняття. Методи і форми контролю.
Функції контролю.
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