
 



2 

Пояснювальна записка 

 
Спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) – це галузь 

педагогічної науки про комплексну багатофакторну оптимізацію освітнього 

процесу та умов його здійснення в професійних (професійно-технічних) закладах 

освіти та закладах фахової передвищої освіти як бази удосконалення професійної 

підготовки фахівців у закладах вищої освіти. 

Вступний іспит з професійної освіти за спеціальністю 015 «Професійна 

освіта» (за спеціалізаціями) має за мету з’ясування рівня підготовки, який 

сформувався у вступників на другому (магістерському) рівні вищої освіти (або 

освітньо-кваліфікаційному рівні спеціаліст) з метою проведення конкурсного 

відбору серед них на навчання за освітньо-науковим ступенем доктора філософії 

вказаної спеціальності у межах ліцензованого обсягу. 

Термін «професійна освіта» розумітиметься далі як такий, що у своїй суті 

включатиме питання професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої 

освіти. 

Зміст програми вступного іспиту ґрунтується на таких навчальних 

дисциплінах, як дидактичне проєктування, педагогічне проєктування в 

інноваційному просторі, інноваційні технології в педагогічній діяльності, 

менеджмент освіти, методологія і організація наукових досліджень, основи 

педагогічних досліджень; що становлять основу професійно-педагогічної 

підготовки майбутнього викладача вищої школи та науковця-дослідника з проблем 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

Вступний іспит передбачає перевірку і оцінку професійної компетентності, 

наявності інтегрованих знань з фахових предметів та вмінь реалізовувати ці знання 

на практиці. Для цього вступник до аспірантури має продемонструвати: 

Знання: основних проблем професійної освіти; понять професійної 

дидактики; методики викладання навчальних дисциплін у закладах професійної 

освіти, у тому числі й на інноваційних засадах; історичних витоків розвитку 

професійної (професійно-технічної) освіти; форм, методів, засобів, змісту, 

навчально-програмної документації та організації освітнього процесу у цій сфері; 

основ управління закладами професійної освіти; організації дослідно-

експериментальної роботи у сфері професійної освіти. 

Уміння: аналізувати, порівнювати окремі педагогічні теорії, систематизувати 

різні наукові підходи до наукової проблеми зі сфери професійної освіти; творчо 

застосовувати теоретичні погляди теоретиків професійної педагогіки в освітньому 

процесі закладів професійної освіти; вільно оперувати знаннями з професійної 

дидактики; використовувати досвід сучасного викладання навчальних дисциплін в 

аналізованій сфері; правильно обирати і застосовувати методи та методики 

науково-педагогічних досліджень за означених умов.  

Здатності щодо проєктування, організації комунікацій в освітньому процесі 

закладів професійної освіти; реалізації дослідницької компетентності. 

Вступний іспит проводиться у письмовій формі. Екзаменаційний білет 

містить 3 завдання. 
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До програми додається список рекомендованої літератури, критерії 

оцінювання підготовки. 

Форма вступного випробування – екзамен  

Час виконання – 1,5 год. 

Екзаменаційний білет складається з трьох завдань творчого характеру. 

Вимоги до відповіді вступника.  
Оцінювання відповідей вступників проводиться із урахуванням наступних 

аспектів:  

– об’єктивності в усвідомленні закономірностей і своєрідності розвитку 

світової, вітчизняної, регіональної професійної освіти;  

– здатності здобувача мислити науково-педагогічними категоріями з 

обраного напряму;  

– сформованості культури фахового мовлення;  

– схильності до наукової та педагогічної творчості. 

 

1. Зміст програми 

 

Розділ 1. Державні нормативно-правові та концептуальні документи про 

освіту 

Закони України: «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійний 

розвиток працівників», «Про професійно-технічну освіту».  

Державні нормативно-правові документи про освіту: Про затвердження 

професійного стандарту «Педагог професійного навчання»: Наказ Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 20.06.2020 р. 

№1182; Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 

015 «Професійна освіта» (за спеціалізаціями) для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти: Наказ МОНУ від 21.11.2019 р. №1460; Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта» (за спеціалізаціями) для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти: Наказ МОНУ від 18.11. 2020 р. 

№1435.  

Державні стандарти професійної освіти. 

Розділ 2. Історія становлення професійної освіти 

«Дореволюційний» етап становлення професійної освіти. Становлення 

професійної освіти усередині феодальної системи (початок XVIII ст. – середина 

XIX ст.). Розвиток аналізованої освіти під час капіталістичного становлення 

суспільства (з середини XIX ст. – до 90 рр. XIX ст.). Професійна освіта періоду 

зростання масштабів виробництва та необхідності підготовки фахівців для фабрик, 

заводів, великих землеробських господарств, транспорту тощо (з 90-х рр. ХIХ ст. 

до 1917 р.). 

«Післяреволюційний» етап становлення професійної освіти. Корінна 

перебудова ремісничої школи, пошук нових організаційних форм підготовки 

фахівців, перетворення фабрично-заводських училищ (ФЗУ) в основну форму 

підготовки кваліфікованої робочої сили з числа молоді (1917–1940). Створення і 

розвиток державних трудових резервів як єдиної централізованої системи 
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підготовки і розподілу кваліфікованих робітників (1959–1980). Апробація нової 

моделі професійної системи освіти (1981–1991).  

Сучасний етап розвитку професійної (професійно-технічної) освіти. 

Розділ 3. Теорія та методика професійної освіти  

Поняття «професійна освіта». Моделі професійної освіти. Національні 

системи професійної освіти. Система неперервної професійної освіти: теоретичні 

основи, зміст. 

Професійна освіта як педагогічна система.  

Основні напрями розвитку системи неперервної професійної освіти в 

Україні.  

Професійна освіта в контексті глобалізації.  

Мотиваційно-ціннісне ставлення до майбутньої професійної діяльності.  

Сутність і структура процесу виховання.  

Принципи виховання у професійній освіті.  

Зміст виховання у професійній освіті.  

Технології, методики і форми виховання у професійній освіті 

Зміст професійної освіти 

Категорії професійної дидактики.  

Провідні дидактичні принципи професійної освіти. 

Дидактичні особливості викладання навчальних дисциплін в професійній 

освіті. 

Документи, які визначають зміст професійної освіти 

Мета професійної освіти. 

Навчально-плануюча та навчально-програмна документація в закладах 

професійної освіти.  

Загальні та специфічні принципи навчання у професійній освіті. 

Поняття виробничого, технологічного і трудового процесів. 

Види та групи трудових процесів. 

Види систем виробничого навчання. 

Принципи виробничого навчання. 

Методи виробничого навчання. 

Класифікація організаційних форм виробничого навчання. 

Методика проведення екскурсії. 

Методика проведення виробничого семінару. 

Навчально-технологічна документація як засіб виробничого навчання. 

Особливості уроку виробничого навчання. 

Типи уроків виробничого навчання та дидактичні вимоги до його структури. 

Розроблення плану уроку виробничого навчання. 

Класифікації методів професійної теоретичної підготовки та їх 

характеристика. 

Функції методів навчання професійної теоретичної підготовки.  

Засоби професійної теоретичної підготовки. 

Технічні засоби навчання, їх характеристика, вимоги до застосування. 

Форми професійного навчання. 

Типи та структура уроків теоретичного навчання. 
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Вимоги до занять теоретичного навчання у закладі професійної освіти. 

Види нетрадиційних уроків у закладі професійної освіти. 

Поняття діагностики й контролю професійного навчання, їх співвідношення.   

Структурні компоненти контролю, його функції. 

Принципи контролю у професійній освіті.  

Види контролю у професійній освіті. 

Методи контролю у професійній освіті. 

Засоби контролю у професійній освіті. 

Розділ 4. Організація та управління освітнім процесом у закладах 

професійної освіти 

Поняття управління освітніми системами в менеджменті освіти.  

Принципи управління освітніми системами.  

Управління професійним освітнім закладом: призначення, мета, процес, 

система, механізм.  

Управлінська культура керівника освітнього закладу професійної освіти, її 

основні компоненти.  

Управління якістю професійної освіти.  

Стан, основні принципи та підходи до підвищення якості підготовки 

фахівців. 

Розділ 5. Основи науково-дослідної діяльності 

Організація педагогічного дослідження в сфері професійної освіти та 

оброблення його результатів.  

Фундаментальні, прикладні, порівняльні дослідження.  

Педагогічний експеримент і його основні етапи.  

Композиція наукової роботи. 

Методи педагогічних досліджень.  

Об’єкт і предмет, мета та завдання дослідження.  

Теоретична та методологічна основи наукової праці.  

Вивчення літератури та відбір фактичного матеріалу для проведення 

дослідження.  

Теоретичний аналіз і синтез як методи педагогічних досліджень.  

Співбесіда й анкетування як методи педагогічних досліджень.  

Методи тестування в педагогічних дослідженнях.  

Основні етапи експериментальної роботи з перевірки навчальних планів і 

програм.  

Статистичні методи оброблення наукового матеріалу. 

Математично-статистичні методи обробки експертних оцінок.  

Шляхи впровадження наукових висновків у практику роботи закладів 

професійної освіти. 

 

3. Критерії оцінювання  

 

Форма вступного випробування – екзамен. 

Екзаменаційний білет складається з трьох завдань творчого характеру.  

Оцінювання підготовки вступників до аспірантури за результатами 
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вступного іспиту з професійної освіти здійснюється членами комісії на основі 

отриманих відповідей на питання білетів. Оцінювання відбувається за 100-бальною 

шкалою. Оцінка результатів виконання завдань визначається на основі округленого 

середнього арифметичного бала, отриманого здобувачем освіти за відповіді на 

кожне завдання екзаменаційного білету. При виникненні дискусій, спорів щодо 

оцінки вирішальне слово має голова екзаменаційної комісії. 

Відповідь на запропоноване завдання оцінюється по прийнятій бальній 

системі з виставлянням бала від 0 до 100: 

 бал 35-59 виставляється при принципово невірному підході до розв’язання 

завдання;  

 бал 60-73 виставляється, якщо надана неповна відповідь на запропоноване 

завдання, або вона містить значні помилки; 

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

неточностей і несуттєвих помилок при розв’язанні; 

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

на завдання. 

 

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 
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