
 



Характеристика завдання 

 

Вступний іспит – форма вступного випробування, яке передбачає 

оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника, 

яка проводиться очно або дистанційно (при дистанційному проведенні 

враховуються особливості організації відповідно до Положення щодо 

організації дистанційного проведення вступних випробувань для вступу до 

української інженерно-педагогічної академії із застосуванням дистанційних 

технологій, яке викладено в Додатку № 9 Правил прийому до Української 

інженерно-педагогічної академії в 2022 році).    

Вступний іспит (далі – випробування) складається у письмовій формі. 

Кожен білет складається з трьох питань, відповіді на які надаються 

окремо. Оцінка знань визначається на основі округленого середнього 

арифметичного бала, отриманого аспірантом (здобувачем) за відповіді на 

кожне питання екзаменаційного білету. 

Час виконання завдань – 2 години. 

Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.  не 

допускається робити: 

- будь-які умовні позначки, що уможливлюють встановлення авторство 

роботи; 

- будь-які помітки на екзаменаційних білетах. 

Чернетки екзаменаційних робіт не перевіряються. 

Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись 

електронними приладами (мобільними телефонами, електронними книжками 

тощо), підручниками, навчальними посібниками та іншими сторонніми 

джерелами інформації. 

 

Програма випробування 
 

Мета вступного випробування полягає у визначенні  професійної 

компетентності й готовності вступників до навчання в аспірантурі, що 

передбачає єдність теоретичної та практичної педагогічної підготовки і 

здатності до проведення наукових досліджень у педагогічній діяльності. 

Зміст програми сформовано за основними розділами нормативних 

навчальних курсів: «Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності», 

«Інноваційні технології в освіті», «Сучасні освітні системи», «Теорія і 

практика освіти в Україні». 

Відповідно, мають бути сформовані й продемонстровані такі 

компетентності: 

1) здатність планувати, організовувати та проводити навчальну і 

навчально-методичну роботу; розробляти документацію щодо забезпечення 

освітньої діяльності; ефективно формувати комунікаційну стратегію при 

управлінні навчально-пізнавальною діяльністю тих, хто навчається в 

закладах освіти; 



2) здатність використовувати законодавче та нормативно-правове 

забезпечення освітньої галузі, сучасні засоби і технології організації та 

здійснення освітнього процесу, різноманітні аспекти виховної роботи з тими, 

хто навчається; 

3) здатність здійснювати проєктування засобів освітньої інноватики; 

розробляти стратегічну і тактичну програму упровадження інновацій у 

навчальний процес; застосовувати знання з експертології для проведення 

експертизи інноваційних технологій навчання і виховання; 

4) здатність визначати джерела потенційних небезпек зовнішнього і 

внутрішнього середовища навчального закладу; 

5) здатність проводити критичний аналіз різних інформаційних джерел, 

конкретних освітніх, наукових та професійних текстів в сфері обраної 

спеціальності, виявляти теоретичні та практичні проблеми, дискусійні 

питання в сфері педагогічних наук та самостійно вирішувати наукові задачі 

та проблеми; 

6)  здатність аналізувати компоненти педагогічного процесу та 

педагогічної системи; аргументовано формувати моделі здобувача певної 

спеціальності та спеціалізації; 

7)  здатність розробляти дослідницькі, інформаційні, просвітницькі, 

соціальні, творчі, ігрові, практико-орієнтовані, кооперативні та інші освітні 

проєкти і програми у відповідності до цілей та змісту освітньої програми; 

8) здатність розробляти і реалізовувати програму прикладного 

дослідження, спрямованого на  удосконалення освітніх процесів; визначати 

рівні, критерії та показники ефективності запропонованих заходів; 

здійснювати аналіз результатів дослідження з формулюванням відповідних 

висновків та рекомендацій; 

9) здатність вибудовувати стратегію і тактику особистісного 

професійного зростання; ефективно формувати комунікаційну стратегію у 

професійному середовищі; відповідати за результати професійної діяльності. 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДО 

АСПІРАНТУРИ  

зі спеціальності  011 «Освітні, педагогічні науки» 

 

РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  ОРГАНІЗАЦІЇ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ 

 

Правові засади функціонування навчальних закладів і управління у 

сфері освіти 
Поняття, види та правовий статус навчальних закладів. Установчі 

документи навчального закладу. Ліцензування освітньої діяльності. 

Атестація навчальних закладів. Фінансування та правовий режим майна 

навчальних закладів. Органи управління освітою та їх повноваження.  



Управління вищим навчальним закладом. Управління професійно-технічним 

навчальним закладом. 

 

Стандартизація у сфері освіти і організація освітнього процесу у вищих 

та професійно-технічних навчальних закладах 
Державні стандарти освіти. Національна рамка кваліфікацій та 

ступеневість освіти. Професійні стандарти та стандарти із забезпечення 

якості. 

Нормативні документи, що регламентують організацію освітнього 

процесу і процесу виховання, інноваційну освітню діяльність, дистанційне 

навчання у вищих та професійно-технічних навчальних закладах. 

Документальне супроводження організації освітнього процесу.  

 

Правовий статус, соціально-правовий захист, трудова дисципліна та 

правова відповідальність у сфері освіти 

Категорії працівників вищих та професійно-технічних навчальних 

закладів, їх основні права та обов’язки, соціальні гарантії та пільги, основні 

посади і посадові обов’язки. Робочий час, відпустка та оплата праці науково-

педагогічних і  педагогічних працівників вищих та професійно-технічних 

навчальних закладів. 

Атестація педагогічних працівників. Порядок присудження наукових 

ступенів. Порядок присвоєння вчених звань.  

Трудова дисципліна. Трудові спори. Правопорушення та юридична 

відповідальність у сфері освіти. Порядок розгляду справ у суді. 

 

 

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ ОСВІТНІ СИСТЕМИ ТА ІННОВАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 

 

Дидактичні системи закладів освіти 
Дидактична система, її структура і компоненти. Принципи навчання. 

Зміст навчання. Методи навчання. Засоби навчання. Форми організації 

навчального процесу. 

Аналіз функціонування дидактичної системи.  Системно-діяльнісний, 

системно-функціональний та системно-управлінський підходи до аналізу 

дидактичної системи. Характеристика методичної діяльності викладача.   

 

Апріорна і реальна дидактичні системи 
Загальна характеристика цілей підготовки фахівців. Зміст освіти і 

навчальний план. Навчальна програма та навчально-методичні комплекси з 

дисципліни. Наскрізна програма підготовки та структурно-логічна схема 

спеціальності 

Задачі проєктування реальної дидактичної системи. Постановка цілей в 

розрізі навчальних дисциплін і тем. Відбір навчального матеріалу дисципліни. 



Аналіз міжпредметних і міжтемних зв’язків та їх використання при 

проєктування змісту навчального матеріалу.  

 

Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти та інноваційні технології 

навчання 
Інноваційні виміри сучасної освіти. Інноваційна культура педагога. 

Основи інноватизації освітніх процесів. Ділова гра у педагогічній діяльності. 

Навчальний тренінг у процесі вивчення  дисциплін. Кейс-технології, 

здоров’язберігаючі технології та технології упровадження, систематизації й 

узагальнення інноваційної діяльності суб’єктів педагогічного процесу. 

Основи педагогічної евристики. 

 

Сучасні виховні системи 

Поняття педагогічної технології Структурні компоненти педагогічних 

технологій. Технологія виховання: сутність і своєрідність. Класифікація 

виховних технологій. 

Концепція виховання: сутність і основні складові. Програма виховання. 

Перспективний план виховної роботи куратора на рік. 

Технології виховання в сучасній освіті. Форми, методи й засоби 

виховання, їх вибір в роботі куратора навчальної групи. Технологія 

проведення бесіди. Технологія проведення диспуту. Технологія проведення 

конкурсів. Технологія «Дебати». 

Концепція колективної творчої діяльності И. П. Іванова як система 

виховання колективу. Поняття й основні характеристики шоу-технології. 

Технологія групової проблемної роботи (ГПР). Технологія «Інформаційне 

дзеркало». 

Сутність і основні характеристики групової технології. Ігрова 

технологія як різновид групової технології. Технологія виховання на основі 

системного підходу. Технологія педагогічної підтримки. 

Локальні (модульні) виховні технології: сутність і своєрідність.   

Поняття «проєкт», «проєктна діяльність», «навчальний проєкт», 

«виховний проєкт».  Структура проєкту.  Соціальний проєкт.  

 

РОЗДІЛ 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА 

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Державне регулювання професійної діяльності 

Суспільний розподіл праці. Поняття професії, професійної діяльності, 

спеціальності, спеціалізації, кваліфікації, посади. Позиціювання фахівця на 

ринку праці. Поняття компетентності та компетенції. Види й складові 

компетентності. Модель компетентного фахівця. Реалізація компетентнісного 

підходу в освіті. 

 

 

Державне регулювання освітньої діяльності 



Законодавче підґрунтя щодо надання освіти в Україні. Освітні й 

освітньо-кваліфікаційні рівні вітчизняної освіти, ступені вищої освіти та їхнє 

співвіднесення. Визначення вищої освіти та її зв’язок з іншими рівнями 

освіти в Україні. Пріоритетні напрями розвитку вищої освіти. 

Поняття стандартів вищої освіти. Види та складові стандартів вищої 

освіти.  

Мета, головні завдання і типи закладів вищої освіти, їх структурні 

підрозділи. Форми навчання і форми організації навчального процесу у 

закладах вищої освіти. Основні види навчальних занять. Оцінка навчальної 

успішності студентів. 
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[Текст] : навч.-метод. посіб. для підгот. фахівців ОКР "Магістр" / Марія 

Чепіль ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич : ДДПУ, 2010. - 

95 с. 

12.  Шматков Є. В. Інноваційні технології навчання [Текст] : навч. 

Посібник для магістрів спец. 8.00000.5 «Педагогіка вищої школи» та 

8.00000.9 «Управління навч. Закладом» / Є. В. Шматков, О. Е. Коваленко ; 

Укр. інж.-пед. академія. – Х. : [б. в.], 2008. – 166 с. 

13. Штефан Л. В. Інноваційні технології в освіті: навч. посіб. для 

студентів вищ. навч. закл. інж.-пед. спец. / Л. В. Штефан. – Х. : Точка, 2012. – 

174 с. 

 

Додаткова література: 

1. Авдєєва І.М. Інноваційні комунікативні технології в роботі куратора 

академгрупи [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів / І.М. Авдєєва, 

І.М. Мельникова. – К. : ВД «Професіонал», 2008. - 304 с. 

2. Белова Е.К. Методологические основы дидактических технологий 

[Текст] : монография / Е. К. Белова, Н. А. Брюханова, Е. Э. Коваленко. – Х. : 

[б. и.], 2008. –134 с. 

3. Бєлова  О.К.  Педагогічні технології в сучасній освіті [Текст] : навч. 

посібник для вищих навч. закладів інж.-пед. спец. / О.К. Бєлова, О. Е. 

Коваленко ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : Контраст, 2008. - 148 с. 

4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. 

/ І.М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2008. – 352 с. – (Альма-матер). 

5. Змеев С. И.  Технология обучения взрослых [Текст] : учеб. 

пособие для высш. учеб. заведений по спец. : 031000 - Педагогика и 

психология; 033400 - Педагогика / С.И. Змеев. – М. : Академия, 2012. – 128 с. 

– (Высшее образование). 

6. Никишина И. В. Инновационные педагогические технологии и 

организация учебно-воспитательного и методического процессов в школе. 

Использование интерактивных форм и методов в процессе обучения 

учащихся и педагогов [Текст] / И.В. Никишина. - 2-е изд., стереотип. – 

Волгоград : Учитель, 2008. – 92 с.  (В помощь администрации школы). 

7. Освіта для сталого розвитку : міжконтинентальний діалог 

інтелектуалів [Текст] : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 12 листоп. 

2015 р. м. Київ / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Укр.-турец. культур. центр 

"Сяйво", Укр. акад. акмеолог. наук ; [редкол. : В. О. Огнев'юк]. - Київ : Київ. 

ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. - 207 с. 

8. Освітні технології [Текст] : навч.-метод. посібник / О. М. Пєхота [та 

інші]; ред. О. М. Пєхота. – К. : А.С.К., 2013. - 256 с. 

9. Освітні технології [Текст] : конспект лекцій з курсу для слухачів 

магістратури за спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" : розроблено за 

методикою проф. Коваленко О. Е. / Укр. інж.-пед. академія ; уклад. О.Е. 

Коваленко, І.П. Чепурко, Н.В. Корольова. - Х. , 2011. - 80 с. 

http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


10. Педагогические технологии [Текст] : учеб. пособие для пед. спец. 

вузов / М.В. Буланова-Топоркова [и др.] ; под ред. В.С. Кукушин. - 2-е изд., 

испр. и доп. – М. ; Ростов-на-Дону : МарТ, 2014. - 335 с. : - (Педагогическое 

образование). 

11. Підготовка соціально-педагогічних кадрів в Україні та Великій 

Британії: порівняльний аспект. Навчальний посібник / за заг. ред. Г.В.Троцко. 

– Харків, 2010. – 316 с. 

12. Підласий  І. П. Практична педагогіка або три технології [Текст] : 

інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти / 

І.П. Підласий. – К. : Слово, 2008. - 616с. 

13. Проблеми якості освіти: теоретичні і практичні аспекти [Текст] : 

матеріали методолог. семінару [АПН України, 15 листоп. 2006 р., Київ] / 

Акад. пед. наук України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова) та ін.]. - Київ : 

Богданов, 2007. - 336 с.. 

14. Прокопенко  І. Ф. Сучасні педагогічні технології в підготовці 

вчителів : навч. посібник для вищих навч. закладів / І.Ф. Прокопенко, 

В.І. Євдокимов ; АПН України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х. : 

Колегіум, 2008. – 344 с. 

15. Професійна освіта : методологія, теорія та технології [Текст] : зб. 

наук. пр. / ДВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди». - 

Київ : Педагогічна думка, 2015. 

16. Савош Г. П. Особливості виховної роботи в системі вищої технічної 

освіти України: соціологічний аналіз [Текст] : автореф. дис. ... канд. соціол. 

наук : 22.00.04 / Г.П.Савош ; Гуманіт. ун-т «Запоріз. ін-т держ. та муніцип. 

упр.». - Запоріжжя : [б. в.], 2006. - 20 с. 

17. Сорока Г.І. Сучасні виховні системи та технології [Текст] : 

Начально-методичний посібник для керівників шкіл, учителів, класних 

керівників, вихователів, слухачів ІПО / Г.І. Сорока ; Харк. держ. пед. ун-т ім. 

Г.С. Сковороди. – Х. : Ранок, 2012. – 128 с. : iл. – (Управління школою). 

18. Створення системи управління якістю надання послуг у навчальних 

закладах та в органах державної влади і місцевого самоврядування : 

досягнення та перспективи [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. (14 квіт. 

2010 р., м. Луганськ) / Держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка» ; 

[редкол. : О. М. Клімочкіна та ін.]. - Луганськ : ЛНУ, 2010. - 297 с. 

19. Шевчук, Андрій Васильович     Регіональні освітні системи : теорія, 

методологія, практика інноваційного розвитку [Текст] : монографія / А. В. 

Шевчук ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Львів : Ін-т регіон. 

дослідж., 2013. - 463 с. 

20. Штефан Л. В. Формування інноваційної культури майбутніх 

інженерів-педагогів : монографія / Л. В. Штефан. – Х. : Зебра, 2012. – 350 с. 

21. Фокин Ю.Г.  Теория и технология обучения: деятельностный 

подход [Текст] : учеб. пособие для высш. учеб. заведений по спец. 031000 

(050706) – Педагогика и психология; 033400 (050701) - Педагогика / Ю.Г. 

Фокин. – М. : Академия, 2006. – 240 с. (Высшее профессиональное 

образование. Педагогические специальности). 

http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%88,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%88,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

Інформаційні ресурси: 
1. Сайт дистанційної освіти УІПА 

2. Сайт Верховної Ради України 

3. Атаманова Р.И., Толстой Л.Н. Деловая игра: сущность, методика 

конструирования и проведения // Режим доступа: 

http://www.businessmag.ru/publishing/ksupp/businessgame/ 

4. Воспитательная шоу-технология [Электронный ресурс] // Сидоров С.В. 

Сайт педагога-исследователя. – Режим доступа: http://svsidorov. 

ucoz.com/publ/organizacija_vospitatelnoj_raboty/uchebnye_materialy/vospit 

atelnaja_shou_tekhnologija/4-1-0-65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ 

БАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 
 

http://do.uipa.edu.ua/
http://do.uipa.edu.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/laws
http://svsidorov/


Відповідь на питання оцінюється по прийнятій бальній системі з 

виставлянням бала від 0 до 100: 

- бал 35-59 виставляється при відсутності відповіді на запитання або 

повністю неправильній відповіді; 

- бал 60-73 виставляється, якщо надана не повна відповідь на запитання, 

або відповідь містить значні помилки; 

- бал 74-82 виставляється при повній відповіді, але з наявністю 

незначних неточностей і несуттєвих помилок; 

- бал 90-100 виставляється при повній, правильній і обґрунтованій 

відповіді на запитання. 

Кожен білет складається з трьох питань, відповіді на які надаються 

окремо. Оцінка знань визначається на основі округленого середнього 

арифметичного бала, отриманого аспірантом (здобувачем) за відповіді на 

кожне питання екзаменаційного білету. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри педагогіки, методики 

та менеджменту освіти  (протокол № 1 від 27.08.2021 р.). 

 

Зав. каф. ПММО  

д. пед. н., проф.      Наталія БРЮХАНОВА 

 


