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І

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сучасний етап розвитку цивілізації характеризується стрімким розвитком
новітніх технологій,

інформаційним вибухом, появою принципово нових

концептуальних підходів до осмислення соціальних, економічних і освітніх
процесів. Професійна освіта стає основною продуктивною силою суспільства,
запорукою підвищення його інтелектуального рівня. Новітні ідеї, винаходи,
розумова інтелектуальна діяльність все більше визначають пріоритети не тільки
самої особистості, а й держави в цілому. Значно розширюються і поглиблюються
сьогодні вимоги до професійної підготовки фахівців, до діяльності у різних
галузях господарства. Вони мають мати високий інтелект, розвинуті творчі якості,
бути здатними до інноваційної діяльності,

орієнтуватися у

бурхливому

інформаційному потоці, навчатися упродовж життя. Швидкозмінність сучасного

Ц

життя вимагає сьогодні від здобувачів наукового ступеня кандидата педагогічних
наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти, осмислення
тих змін, які відбуваються на цивілізаційному і державному рівні і привнесення
відповідних змін у теорію і методику професійної освіти. Наукові дослідження це джерело пошуку, що сприяє збагаченню теорії та практики професійної освіти
й забезпечує формування творчої індивідуальності як самого здобувана, так і
суб’єктів та явищ, на дослідження яких спрямована його дослідницька робота.
Програма фахового випробування зі спеціальності 015 «Професійна
освіта» спрямована на визначення професійної компетентності здобувана
наукового ступеня доктора філософії.
Іспит

передбачає

знання

здобувачем

основних

проблем

сучасної

професійної освіти, професійної педагогіки та методики викладання у закладах
професійної освіти.
Здобувай наукового ступеня зобов'язаний вивчити основні праці з
методології та методів педагогічних досліджень, найбільш важливі роботи з теорії
професійної освіти, а також показати глибокі знання з проблематики дослідження,
. вміти доводити наукові проблеми за допомогою порівняльного аналізу* виявляти
закономірності і тенденції розвитку провідних феноменів сучасної вищої освіти.

Разом із загальнотеоретичними знаннями зі спеціальності здобувай повинен
показати можливі шляхи вирішення нових, дискусійних проблем, висловлювати і
аргументувати власну точку зору, виявити здатність до творчого, критичного
мислення.
Проведення вступного фахового випробування дозволяє виявити рівень
підготовленості здобувачів наукового ступеня до науково-дослідної і дослідноекспериментальної діяльності у галузі професійної освіти, розкрити світоглядне
бачення ними педагогічних проблем, особливостей сучасних підходів до їх
вирішення, визначення шляхів і способів організації власного наукового
дослідження.
РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Державні нормативно-правові документи професійної освіти

І

Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.). Сучасні стратегічні підходи до
вищої освіти. Закон України «Про освіту» - стратегія розвитку освіти XXI
сторіччя. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.
Стратегічні завдання сучасної вищої освіти. Закон України «Про вищу освіту».
Основні напрями розвитку вищої професійної освіти.

Розвиток професійно-

технічної освіти в умовах ринкової економіки. Сутність закону України «Про
професійно-технічну

освіту».

Питання

професійної

освіти

в

Державній

національній програмі «Освіта» («Україна XXI століття»). Національна доктрина
розвитку освіти України. Висвітлення проблем вищої освіти. Державні стандарти
професійної освіти. Ліцензування, атестація і акредитація професійних освітніх
установ. Національна система та Національна рамка кваліфікацій. Галузеві рамки «
кваліфікацій.

У

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. Методи професійної педагогіки.

Основні проблеми сучасної професійної освіти
Поліпарадигмальний та поліпідхідний характер сучасної професійної
освіти. 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

ІЦ
:

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; комп’ютеризація сучасної
освіти.
Розвиток системи професійної підготовки в умовах модернізації сучасної
вищої освіти
Тенденції суспільного розвитку і вимоги щодо професійної підготовки
ч

кваліфікованих

фахівців

у

професійній

школі.

Поліпарадигмальний

та •

поліпідхідний характер сучасної вищої освіти. Трансдисциплінарний характер
сучасної вищої освіти. Інноваційні процеси в розвитку професійної освіти. Ідея
гуманізації професійної освіти як посилення його особистішої спрямованості.
Принципи

гуманізації

професійної

освіти:

її

гуманітаризація;

фундаменталізація; діяльнісна спрямованість; національний характер професійної
освіти.

Демократизація

професійної

освіти

як

посилення

її

соціальної

спрямованості. Ідея випереджаючої професійної освіти як посилення її впливу на
розвиток економіки. Розвиток ідеї неперервної професійної освіти як перехід від
формули «освіта на все життя» до формули «освіта крізь усе життя», як створення
умов для вільного просування людини в професійному освітньому просторі.
Принципи неперервної професійної освіти: багаторівневості професійних освітніх
програм; наступності освітніх програм; інтеграції професійних освітніх структур;
гнучкості організаційних форм професійної освіти (очна, вечірня, заочна,
відкрита, дистанційне професійне навчання, екстернат та ін .).
Андрагогіка - наука про навчання дорослих.

Сутність андрагогічних

принципів та моделей навчання. Неформальна освіта дорослих. Розвиток
самоосвіти дорослих. Післядипломна освіта: напрями сучасного розвитку і
модернізації. Самоосвіта як компонент неперервної освіти. Інновації у системі
післядипломної педагогічної освіти.
Загальноосвітній процес у вищій школі в контексті Болонського процесу.
Галузевий стандарт вищої освіти. Акредитація вищих навчальних закладів. Право
на автономію. Регіональна освіта. Напрями діяльності вищих навчальних
закладів. Основні форми організації та види навчальної діяльності у вищому
закладі освіти. Особливості організації навчально-виховного процесу у вищих
навчальних закладах.
Інновації у вищій професійній освіті. Моніторинг якості вищої освіти.
Основні напрями діяльності професійно-технічних закладів в умовах ринкової
економіки. Політехнічні основи професійно-технічної освіти. Проектування
педагогічного процесу в професійній школі, його складові: навчально-виховний і
виробничі

процеси.

Активізація

навчально-пізнавальної

діяльності

учнів,

студентів. Інноваційні основи навчально-виховного процесу в професійній школі.
Теорія і практика виховної роботи у закладах професійної освіти.
Принципи у і методи гуманістичного виховання.

Особистісно зорієнтоване

виховання.
Структура закладів професійної освіти. Управління закладами професійної
освіти. Суть управління закладами професійної освіти. Функції і методи
управління. Стратегія розвитку закладів професійної освіти в нових соціально-

економічних умовах. Сучасні вимоги до науково-методичного забезпечення
навчального процесу у закладах професійної освіти. Підготовка і підвищення
кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних кадрів професійної ніколи.
Зміст і організація методичної роботи в професійних освітніх установах в
нових соціально-економічних умовах. Розвиток професійної освіти за кордоном.
Основні тенденції розвитку професійної освіти за кордоном в провідних країнах.
Основні характеристики зарубіжних систем професійної освіти в країнах Європи
та СТТТА. Коледж і університет як загальносвітові моделі закладів професійної
освіти. Зарубіжні моделі неперервної професійної освіти: освіта через усе життя,
перманентна освіта, неперервна освіта.

РОЗДІЛ 2
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИДАКТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Загальні основи дидактики професійної освіти
Дидактика як теорія освіти і навчання. Предмет і основні категорії
дидактики. Професійні знання, уміння, навички, взаємозв'язок і динаміка їх
формування. Зміст професійної освіти. Сучасні підходи до відбору змісту на
основі державного стандарту.
Нормативно-правова база дидактики вищої школи: навчальний план,
модель навчального плану, робочий навчальний план;

навчальна програма,

робоча навчальна програма.
Роль особистості педагога у формуванні змісту навчання і реалізації
навчальної програми.
Дидактичне забезпечення професійної освіти
Принципи дидактики. Дидактичні принципи професійної освіти.
Процес навчання та його складові.
<0?*

Модульний підхід до навчання у вищій професійній школі. Принципи
модульного навчання. Відмінні риси модульного навчання. Кредитно-модульна
система навчання.
І

Методи професійного навчання та їх класифікація. Методи теоретичного
навчання. Методи практичного (виробничого) навчання. Методи навчального

проектування. Критерії вибору оптимальних методів навчання. Специфіка
методів професійного навчання в реалізації освітніх програм початкової,
середньої, вищої професійної освіти.
Специфіка організаційних форм навчання у сучасній вищій школі: лекціявізуалізація, лекція-удвох, лекція із заздалегідь запланованими помилками, ділові
ігри, педагогічні задачі (у контексті форм навчання).
Основні
практичного

форми теоретичного навчання.
(виробничого

навчання).

Основні

Форми

форми

організації

організації
навчального

проектування.
Форми організації виробничої практики.
Організація самостійної роботи на заняттях та в позааудиторний час.
Специфіка застосування організаційних форм навчання, при реалізації
освітніх програм початкової, середньої, вищої професійної освіти.
Засоби професійного навчання як категорія професійної дидайгики.
Характеристика сучасних засобів професійного навчання. Педагогічні технології:
сутність

та

характеристика.

Застосування

інформаційно-комунікаційних

технологій у професійній підготовці фахівців.
Поняття про контроль навчання, його функції та завдання. Види і типи
контролю.

Сучасні

підходи

до

організація

контролю

за

самостійною

навчальнопізнавальною діяльністю учнів, студентів. Особливості оцінювання
навчальних досягнень учнів, студентів.
Проблема готовності до професійної діяльності. Визначення критеріїв та
рівнів готовності до професійної діяльності. Професійно-педагогічна культура як
визначальний фактор ефективності
технології професійного навчання.
Г
\

РОЗДІЛ з
МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Структура змісту загальнотехнічних і спеціальних предметів. Зміст і
основні методичні ідеї навчальних програм зі спеціальних дисциплін (за групами
і

професій). Базова і варіативна компоненти у змісті професійної освіти.

Забезпечення єдності внутрішніх зв’язків у системі спеціальних предметів та
професійного навчання.
Методика здійснення зв’язку теоретичного і виробничого навчання. Зміст
діяльності викладача в навчальному процесі. Методичні прийоми подачі змісту
навчального матеріалу.
Методика використання на уроках матеріалу з екологічною спрямованістю.
Інформаційні

технології як методичний

інструмент у забезпеченні

навчального процесу.
Використання інформаційно-ілюстративного матеріалу в навчальному
процесі.
Методика використання комп’ютерної техніки на заняттях.
Методика

використання

Інтернет-технологій

у

навчально-виховному

процесі.
Методика пошуку інформації в Інтернеті.
Методи та форми активізації навчального процесу.
Методи проблемного навчання в організації спільної діяльності
викладача і студентів.
Використання рольової та ділової гри у вивченні спеціальних предметів.
Методи і прийоми диференційованого вивчення спеціальних дисциплін.
Форми організації самостійної та індивідуальної роботи студентів.
Методика проведення лабораторно-практичних занять.
Методика проведення лабораторних робіт на міжпредметній основі.
Методика добору й розв’язування педагогічних задач.
Методика повторення навчального матеріалу під час вивчення спеціальних
' і*'
дисциплін.
Методика проведення занять виробничого навчання.
Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі професійного навчання.
Методика підготовки і проведення інтегрованих уроків, лекцій, практичних
та семінарських занять. Методика оцінювання знань, умінь і навичок (приймання
іспитів і заліків). Методика організації навчально-дослідної роботи учнів,
студентів. Методика організації курсового й дипломного проектування.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Відповідь на питання оцінюється за прийнятою бальною системою з
виставлянням бала від 106 до 200:

195,2-200,0

190,5- 194,3

181,0-189,5

171,5 - 180,0
У"

Високий рівень
абітурієнт ґрунтовно, повно та послідовно викладає
навчально-науковий
матеріал,
володіє
методами
дослідження, уміє виділити теоретичне і фактичне в
матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з
теоретичними підходами і концепціями, логічно і
послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває
суть питання, застосовує теоретичні знання для аналізу
педагогічних явищ, наводить приклади педагогічних
досліджень та з власного педагогічного досвіду.абітурієнт ґрунтовно і повно викладає навчально-науковий
матеріал, володіє методами дослідження, уміє виділитж
теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне
розуміння матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами
і концепціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої
думки; глибоко розкриває суть питання, застосовує
теоретичні знання для аналізу педагогічних явищ,
наводить приклади педагогічних досліджень та з власного
педагогічного досвіду.
абітурієнт ґрунтовно і повно викладає навчально-науковий
матеріал, володіє методами дослідження, уміє виділити
теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне
розуміння матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами
і концепціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої
думки; глибоко розкриває суть питання, застосовує
теоретичні знання для аналізу педагогічних явищ,
наводить приклади педагогічних досліджень.
Достатній рівень
абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних
положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі
помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі
недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні
порушення норм літературної мови. Абітурієнт уміє
зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал, робить
власні висновки, виявляє частково евристичний інтерес.

162,0- 170,5

152,5-161,1

143,0-151,6

133,5 - 142,1

124,0- 132,6

118,0- 123*4

112,0-117,4

абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних
положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі
помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі
недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні
порушення норм літературної мови. Абітурієнт уміє
зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал, робить
власні висновки.
абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних
положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі
помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі
недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні
порушення норм літературної мови. Абітурієнт уміє
зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал.
Середній рівень
абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень
з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у
викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке
засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом йа
репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння;
допускає помилки в мовленнєвому оформленні. Абітурієнт
частково розкриває питання при допомозі викладача.
абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень
з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у
викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке
засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на
репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння;
допускає помилки в мовленнєвому оформленні.
абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень
з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у
викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке
засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на
репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння;
допускає значні помилки в мовленнєвому оформленні.
Низький рівень
абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми;
не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал;
непослідовно і невпевнено відповідає на запитання;
допускає порушення норми літературної мови.
абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми;
не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал;
непослідовно і невпевнено відповідає на запитання;

106,0-111,4

допускає грубі порушення норми літературної мови.
абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми;
не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал;
неправильно відповідає на запитання; допускає грубі
порушення норми літературної мови.

Кожен білет складається з трьох питань, відповіді на які надаються окремо.
Оцінка знань визначається на основі округленого середнього арифметичного
бала, отриманого здобувачем за відповіді на кожне питання екзаменаційного
білету.
Оцінюючи рівень знань здобувана із теорії та методики професійної освіти
враховують:
- системність знань;
- необхідний обсяг і зміст понятійного апарату;
- засвоєння й усвідомлення провідних педагогічних ідей;
- цілісність осягнення знань методики навчання;
- якість і правильність знань;
- особистісну переконаність в істинності тих чи інших науковопедагогічних положень;
х
- уміння аргументовано обґрунтовувати власну педагогічну позицію й
відстоювати її.
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