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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Метою вступного випробування з “ Педагогіки професійної освіти” є 
перевірка знань і відбір вступників для зарахування на навчання за ступенем 
доктора філософії за спеціальністю 015, Професійна освіта (за спеціалізаціями) 
при прийомі на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня/ступеня 
спеціаліста/магістра до ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника” у 2019 році за суміжною спеціальністю. 

Програма містить основні питання з  педагогіки професійної та перелік 
рекомендованої літератури.  

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування дасть 
можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, 
на які питання треба звернути увагу при підготовці до вступного випробування. 

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел 
підготовки для вступного випробування. 

 
 
 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 
 
 

1. Загальні питання з педагогіки, її законодавчо-нормативного 
забезпечення 

1.1. Закон України «Про освіту». 
1.2. Закон України «Про професійно-технічну освіту». 
1.3. Державний стандарт професійної освіти. 
1.4. Філософсько-методологічні основи педагогіки професійної освіти. 
1.5.  Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту). 
1.6. Організаційно-педагогічні засади ступеневої освіти в Україні. 
1.7. Тенденції розвитку неперервної освіти в Україні і світі. 
1.8 Цільова комплексна програма “Вчитель” та шляхи її реалізації. 
1.9. Вимоги до підготовки педагогічних кадрів широкого профілю і високої 

кваліфікації. 
 

2. Теоретичні основи підготовки фахівців у ВНЗ України. 
2.1. Структура закладів професійної освіти. 
2.2. Управління закладами професійної освіти. Сутність, функції і методи 

управління. 
2.3. Психологічні аспекти підготовки спеціалістів вищої кваліфікації у 

професійній школі. 
2.4. Дидактика як теорія освіти і навчання. Дидактичні особливості 

викладання загальнотехнічних і спеціальних предметів. 
2.5. Взаємозв'язок професійно-технічної та загальноосвітньої підготовки у 

фахових закладах як педагогічна проблема. 
2.6. Наступність у діяльності професійних навчально-виховних закладів і 



загальноосвітньої школи. 
2.7. Мета, завдання і принципи професійної освіти. 
2.8. Закони професійної педагогіки. 
2.9. Методи досліджень у професійній педагогіці. 
2.10. Принципи розробки змісту професійної освіти. 
2.11. Загальні підходи до відбору змісту навчання. 

 
3. Педагогічні основи підготовки фахівців у ВНЗ України і методи її 

реалізації. 
3.1. Сутність і структура педагогічного процесу. 
3.2. Проектування педагогічного процесу. 
3.3. Критерії ефективності професійного навчання. 
3.4.Концепція професійної освіти України і завдання наукового і 

навчально-методичного забезпечення її реалізації. 
3.5. Структурування змісту навчання на макрорівні. 
3.6. Структурування змісту навчання на мікрорівні. 
3.7. Методи професійного навчання. 
3.8. Методи теоретичного навчання. 
3.9. Методи виробничого навчання. 

 
4. Форми професійної підготовки фахівців у ВНЗ України. 

4.1. Основні форми теоретичного навчання. 
4.2. Основні форми організації виробничого навчання. 
4.3. Розвиток класно-урочної системи організації навчання. 
4.4. Дидактика як теорія освіти і навчання. Дидактичні особливості 

викладання загальнотехнічних і спеціальних предметів.  
4.5. Реалізація міжциклових і міжпредметних зв'язків. 
4.6. Диференціація та індивідуалізація процесу навчання. 
4.7. Форми навчання у професійних навчальних закладах. 
4.8. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учня і студентів. 

 
5. Засоби фахової підготовки в освітньому процесі ВНЗ України. 

5.1. Засоби навчання як категорія дидактики. 
5.2. Характеристика сучасних засобів навчання. 
5.3. Технологія формування систем засобів навчання і комплексне їх 

використання. 
5.4. Методологія проектування педагогічної технології. 
5.5. Інноваційні підходи до організації навчання. 
5.6. Формування творчого технічного мислення. 
5.7. Сучасні інформаційні і комунікативні технології в навчанні. 
5.8. Комп'ютеризація навчального процесу. 
5.9. Критерії ефективності педагогічних технологій. 
5.10. Професійно-педагогічна культура – визначальний фактор 

ефективності технології навчання. 
5.11. Принципи дидактики. Дидактичні принципи виробничого навчання.  



5.12. Блочно-модульний підхід до навчання у професійній школі. 
5.13. Організація навчальної діяльності учнів і студентів з використанням 

проблемного навчання. 
5.14. Організація самостійної роботи студентів з використанням ігрової 

технології навчання. 
5.15. Традиційна (усталена) технологія навчання. 

 
6. Психолого-педагогічні основи наукових досліджень у галузі фахової 

підготовки студентів ВНЗ України. 
6.1. Методи педагогічних досліджень.  
6.2. Педагогічний експеримент і його основні етапи. 
6.3. Метод тестування в педагогічних дослідженнях. 
6.4. Лабораторний експеримент. 
6.5. Діагностика реальних можливостей учнів (студентів) у дослідно-

експериментальній роботі. 
6.6. Формувальний експеримент як метод педагогічних досліджень. 
6.7. Методи обробки наукового матеріалу. 
6.8. Математично-статистичні методи обробки експертних оцінок. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 Порядок проведення та критерії оцінювання вступних випробувань 

регулюється Положенням про організацію вступних випробувань у ДВНЗ 
“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. 
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