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1. Вступ 

Програма вступного іспиту підготовлена у відповідності до Закону 

України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. (зі змінами); Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 (зі змінами); 

Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

06.03.2019 р. № 167; Умов прийому на навчання до вищих навчальних 

закладів України затверджених наказом МОН України від 15.10.2020 р. 

№ 1274 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року 

за № 1225/35508); Переліку галузей знань і наукових спеціальностей, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. 

№ 266 (зі змінами). 

 

2. Мета та завдання вступного випробування 

 

Мета вступного випробування для вступу на третій рівень вищої 

освіти та для здобуття ступеня доктор філософії: з’ясувати рівень 

теоретичних знань і практичних навичок вступників, яких вони набули під 

час навчання на другому рівні вищої освіти та освітньо-кваліфікаційному 

рівні спеціаліст з метою формування рейтингового списку та конкурсного 

відбору абітурієнтів на навчання за освітньо-науковим ступенем доктора 

філософії вказаної спеціальності у межах ліцензованого обсягу. 

Завдання програми вступного випробування в аспірантуру складені 

відповідно до фахового наповнення і вимог до знань та умінь, передбачених 

освітніми рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр» за цією 

спеціальністю. 

 

3. Вимоги до здібностей і підготовленості здобувачів 

 

Складаючи  екзамен,  здобувач  повинен  показати  знання  наукових 

основ професійної освіти, етапів її історичного розвитку, основних понять і 

проблем  професійної  педагогіки,  глибоку  обізнаність  із  загальною 

педагогікою,  дидактикою,  методикою  викладання  загально  технічних  і 

спеціалізованих  дисциплін,  організацією  та  методикою  виробничого 

навчання, практикою підготовки робітників та спеціалістів у різних типах 

професійних  навчальних  закладів,  передовим  педагогічним  досвідом; 

орієнтуватися в проблемах педагогічної психології, пов’язаних з навчанням 

та вихованням здобувачів професійної школи. Пошукувач повинен виявити 

знання найважливіших  праць  із  загальних  і  окремих питань  теорії  і  

методики викладання спеціальних дисциплін, навчальних планів, програм, 

підручників, навчальних  і  методичних  посібників  (за  групами  професій,  

пов’язаних  з діяльністю пошукувача  чи його наукових інтересів). 



 

4. Порядок проведення вступного випробування 

 

Форма вступного випробування – екзамен 

Екзамен – це завдання, виконання яких дає можливість виявити рівень 

сформованості теоретичних знань, практичних умінь та компетенцій.  

Час виконання – 60 хвилин (підготовка до відповіді 45 хвилин, відповідь 

– 15 хвилин)  

Екзаменаційний білет складається з трьох питань відкритого типу. 

 

Приклад екзаменаційного питання 

1. Основні напрями розвитку системи неперервної професійної освіти 

в Україні 

 

Перелік дисциплін, що виносяться на фахове вступне випробування 

з професійної освіти  

Методологічні засади професійної освіти 

Дидактичні основи професійної освіти 

Організація та управління освітнім процесом у ЗВО 

Теоретико-правові основи освіти 

Основи науково-дослідної діяльності 

Вимоги до відповіді  

В відповідях на вступному фаховому випробуванні з професійної освіти 

здобувач повинен показати глибину і усвідомленість знань відповідно до 

таких вимог: 

- розуміння завдань професійної освіти на сучасному рівні; 

- висока науковість і обізнаність; 

- розгляд питань у методологічному, психологічному, психолого-

педагогічному аспектах. 

Висока професійно-педагогічна культура та професіоналізм майбутніх 

докторів філософії значною мірою визначаються рівнем освіти як в 

теоретичному, так і в практичному контексті. 

Відповіді абітурієнтів мають свідчити про їх обізнаність у 

найважливіших питаннях професійної освіти. 

 

5. Програма вступного випробування 

 

Розділ  1. Нормативна  база та  концептуальні  документи  з 

професійної освіти 

Закон України „Про освіту”. Закон України „Про професійно-технічну 

освіту”. Закон України „Про вищу освіту”. Державні стандарти професійно-

технічної освіти в Україні: принципи розробки та впровадження. 

Національна рамка кваліфікацій та її вплив на професійну освіту в Україні. 

Концепція розвитку професійно-технічної освіти в Україні і завдання 



наукового і навчально-методичного забезпечення її реалізації. Болонський 

процес та його вплив на вищу та професійну освіту в Україні. 

Розділ 2. Система професійної освіти та тенденції її розвитку  

Тенденції  суспільного  розвитку та  сучасні вимоги ринку  праці до 

підготовки робітників і фахівців у професійній школі. Мета, завдання і 

принципи професійної освіти в Україні. Педагогічний процес у професійній 

школі та його складові. Взаємозв’язок професійно-технічної та 

загальноосвітньої підготовки в закладах профтехосвіти як педагогічна 

проблема. Наступність у діяльності професійних та середніх закладів освіти. 

Структура закладів професійної освіти. Порівняльна характеристика 

професійної освіти у різних країнах. 

Розділ 3. Методологія професійної освіти  

Методологія та методи порівняльно-педагогічних досліджень у галузі 

професійної освіти. Фундаментальні принципи розвитку сучасної 

професійної освіти. Психологічні аспекти підготовки робітників і фахівців 

високої кваліфікації у професійній школі. Педагогічні засади управління 

закладами професійної освіти. Реалізація суб’єктно-діяльнісного підходу в 

системі професійної освіти. Реалізація діяльнісного підходу в системі 

професійної освіти. Реалізація особистісно орієнтованого навчання в системі 

професійної освіті. Компетентнісний підхід у професійній освіті. 

Контекстний підхід та його реалізація у професійній освіті. Технології 

диференційованого підходу до здобувачів у процесі професійного навчання. 

Кредитно-модульний підхід до організації освітнього процесу в закладах 

професійної освіти. Організація навчальної діяльності здобувачів (учнів, 

студентів) з використанням методів проблемного навчання у закладах 

професійної освіти. 

Розділ 4. Теорія професійного навчання і виховання 

Предмет і основні категорії дидактики професійної освіти. Принципи 

дидактики. Дидактичні принципи виробничого навчання. Формування 

мотивації учіння та майбутньої професійної діяльності в учнів і студентів у 

професійних навчальних закладах. Зміст освіти у професійній школі. Базовий 

і варіативний компоненти у змісті професійної освіти. Сучасні концептуальні 

підходи до визначення змісту освіти у професійній школі. Забезпечення 

міжциклових та міжпредметних зв’язків у викладанні спеціальних дисциплін 

і виробничого навчання. Форми навчання у професійних навчальних 

закладах. Класифікація форм організації навчання у професійних навчальних 

закладах. Урок у професійній школі: основні вимоги, види, шляхи 

підвищення ефективності. Виробниче навчання. Особливості організації 

навчання в майстернях професійних закладів і на виробництві. Загальні і 

спеціальні методи навчання. Класифікація методів навчання. Методи 

виробничого навчання. Засоби навчання у системі професійно-технічної 

освіти. Сучасні вимоги до підручників та навчальних посібників. Засоби 

наочності у виробничому навчанні. Інноваційні  технології  навчання  та  

проблеми  їх  використання  у професійні освіті. Сучасні інформаційні 

технології в системі професійної освіти. Контроль за навчально-



пізнавальною діяльністю учнів і студентів у професійній освіті. Проблеми  

оцінювання успішності  навчально-пізнавальної  діяльності учнів (студентів) 

ПТНЗ. Предмет  і  основні  категорії  професійного  виховання.  Теоретичні 

основи організації виховного процесу в закладах професійної освіти. 

Формування  особистості  майбутнього  робітника  в  професійних 

навчально-виховних закладах. 

Розділ 5. Методика професійної освіти 

Дидактичні особливості викладання загальнотехнічних і спеціальних 

навчальних дисциплін. Структура  змісту  загальнотехнічних  і  спеціальних  

навчальних дисциплін. Забезпечення  зв’язку  теоретичного  і  практичного  

навчання  у професійній освіті. Методика проведення занять виробничого 

навчання. Методика проведення лекцій під час вивчення спеціальних 

дисциплін. Методика підготовки і проведення інтегрованих уроків, лекцій. 

Зміст,  організація  та методика  проведення  лабораторно-практичних занять 

із спеціальних дисциплін. Організація самостійної роботи учнів (студентів) у 

професійній освіті. Дидактичні проблеми організації виробничої практики 

учнів ПТНЗ і студентів. Сучасні засоби навчання загальнотехнічних і 

спеціальних навчальних дисциплін. Використання гри під час вивчення 

спеціальних дисциплін. Використання кейс-методу у навчанні 

загальнотехнічних і спеціальних дисциплін. Сучасні  інформаційно-

комунікативні  технології  в  навчанні загальнотехнічних і спеціальних 

дисциплін. Методика використання  засобів  наочності  під  час  вивчення 

загальнотехнічних і спеціальних дисциплін. Методи  і  прийоми  

диференційованого  вивчення  спеціальних дисциплін. Рівнева диференціація 

під час вивчення дисциплін професійно-технічного циклу. Методика добору 

й розв’язування виробничо-технічних задач з питань техніки, технології, 

економіки та організації виробництва (стосовно різних груп професій). 

Методика використання комп’ютерних навчальних програм на уроках у 

ПТНЗ. Методика  проведення  лабораторних  робіт  у  професійні  школі  на 

міжпредметній основі. Повторення, контроль і корекція знань, навичок, умінь 

і здатностей  учнів (студентів) зі спеціальних предметів професійної освіти. 

Організація  і  методика  виконання  письмових  екзаменаційних (курсових, 

кваліфікаційних) робіт. 

Розділ 6. Педагог професійного навчання 

Педагогічні  функції  викладача  в  навчально-виховному  процесі 

професійних закладів освіти. Вимоги до професійної підготовки педагогів 

професійного навчання. Готовність  педагогічних  працівників  закладів  

професійно-технічної освіти до інноваційної діяльності. Новаторство у 

професійній освіті. Розвиток  професійних  інтересів  учнів  (студентів)  під  

час  вивчення спеціальних дисциплін. Спільна  робота  викладача  

спецдисциплін  і  майстра  виробничого навчання з керівництва технічною 

творчістю учнів (студентів) професійної школи. 

 

6. Перелік питань, що виноситься на фахове вступне випробування 

1. Сучасне законодавче забезпечення професійної освіти. 



2.Державні стандарти професійно-технічної освіти в Україні. 

3.Національна рамка кваліфікацій та її вплив на професійну освіту в 

Україні. 

4.Концепція розвитку професійно-технічної освіти в Україні і завдання 

наукового і навчально-методичного забезпечення її реалізації. 

5.Болонський процес та його вплив на вищу та професійну освіту в 

Україні. 

6.Тенденції  суспільного  розвитку  та  сучасні  вимоги  ринку  праці  до 

підготовки робітників і фахівців у професійній школі. 

7. Мета, завдання і принципи професійної освіти в Україні. 

8.Педагогічний процес у професійній школі та його складові. 

9.Взаємозв’язок професійно-технічної та загальноосвітньої підготовки в 

закладах профтехосвіти. 

10.Наступність у діяльності професійних та середніх закладах освіти.    

11.Структура закладів професійної освіти. 

12.Порівняльна характеристика професійної освіти у різних країнах. 

13.Педагогічні засади управління закладами професійної освіти. 

14.Методологічні підходи у професійній освіті.  

15.Предмет і основні категорії дидактики професійної освіти. 

16.Дидактичні принципи виробничого навчання.  

17.Формування мотивації учіння та майбутньої професійної діяльності в 

учнів і студентів професійних навчальних закладів. 

18.Зміст освіти у професійній школі.  

19.Забезпечення міжциклових та міжпредметних  зв’язків у викладанні 

спеціальних дисциплін і виробничого навчання. 

20.Форми навчання у професійних навчальних закладах.  

21.Урок у професійній школі: основні вимоги, види, шляхи підвищення 

ефективності. 

22.Виробниче навчання. Особливості організації навчання в майстернях 

професійних закладів і на виробництві. 

23.Методи виробничого навчання. 

24.Засоби навчання у системі професійно-технічної освіти.  

25.Сучасні вимоги до підручників та навчальних посібників у 

професійній освіті.  

26.Засоби наочності у виробничому навчанні.  

27.Інноваційні  технології  навчання  та  проблеми  їх  використання  у 

професійні освіті. 

28.Сучасні інформаційні технології в системі професійної освіти. 

29.Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів і студентів у 

професійній освіті. 

30.Проблеми  оцінювання  успішності  навчально-пізнавальної  

діяльності учнів (студентів) ПТНЗ. 

31.Предмет і основні категорії професійного виховання. 

32.Формування  особистості  майбутнього  робітника  в  професійних 

закладах освіти. 



33.Дидактичні особливості викладання загальнотехнічних і спеціальних 

навчальних дисциплін. 

34.Структура  змісту  загальнотехнічних і  спеціальних  навчальних 

дисциплін. 

35.Забезпечення  зв’язку  теоретичного  і  практичного  навчання  у 

професійній освіті. 

36.Методика проведення занять виробничого навчання. 

37.Методика проведення лекцій під час вивчення спеціальних 

дисциплін. 

38.Методика підготовки і проведення інтегрованих уроків, лекцій. 

39.Зміст,  організація  та  методика  проведення  лабораторно-

практичних занять із спеціальних дисциплін. 

40.Організація самостійної роботи учнів (студентів) у професійній 

освіті. 

41.Дидактичні проблеми організації виробничої практики учнів ПТНЗ і 

студентів. 

42.Сучасні засоби навчання загальнотехнічних і спеціальних навчальних 

дисципліну закладах професійної освіти. 

43.Використання гри під час вивчення спеціальних дисципліну закладах 

професійної освіти. 

44.Використання кейс-методу у навчанні загальнотехнічних і 

спеціальних дисципліну закладах професійної освіти. 

45.Сучасні  інформаційно-комунікативні  технології  в  навчанні 

загальнотехнічних  і  спеціальних  дисципліну  закладах  професійної освіти. 

46.Методика  використання  засобів  наочності  під  час  вивчення 

загальнотехнічних  і  спеціальних  дисципліну  закладах  професійної освіти. 

47.Методика використання комп’ютерних навчальних програм на 

уроках у закладах професійної освіти. 

48.Методика  проведення  лабораторних  робіт  у  професійні  школі  на 

міжпредметній основі. 

49.Повторення, контроль і корекція знань, навичок, умінь і здатностей  

учнів (студентів) зі спеціальних предметів професійної освіти. 

50.Організація  і  методика  виконання  письмових  екзаменаційних 

(курсових, кваліфікаційних) робіт. 

51.Педагогічні  функції  викладача  в  освітньому процесі професійних 

закладів освіти. 

52.Вимоги до професійної підготовки педагогів професійного навчання. 

53.Готовність  педагогічних  працівників  закладів  професійно-технічної 

освіти до інноваційної діяльності. 

54.Новаторство та інноваційна діяльність у професійній освіті.  

55.Розвиток  професійних  інтересів  учнів  (студентів)  під  час  

вивчення спеціальних дисципліну закладах професійної освіти. 

56.Спільна  робота  викладача  спецдисциплін  і  майстра  виробничого 

навчання  з  керівництва  технічною  творчістю  учнів  (студентів) 

професійної школи. 



7. Основні критерії оцінки знань 

Форма вступного випробування – екзамен 

Екзаменаційний білет складається з трьох питань відкритого типу. 

Оцінювання знань вступників до аспірантури за результатами вступного 

іспиту з професійної освіти здійснюється членами комісії на основі 

отриманих відповідей на питання білетів. Оцінювання відбувається за 100-

бальною шкалою. Відповіді вступників оцінюються окремо за кожним 

питанням усіма членами комісії. Потім визначається середня оцінка за 

результатами усіх питань. При виникненні дискусій, спорів щодо оцінки 

вирішальне слово має голова екзаменаційної комісії. 

 

Рівень Бали Загальні критерії оцінки 

Низький 

 

0 – 49 

бали 

Відповідь здобувача, що свідчить про низький рівень 

володіння обсягом і змістом понятійного апарату, 

фрагментарність знань з теорії і методики професійної 

освіти. Вступник допускає суттєві помилки в 

характеристиці явищ, фактів. 

Середній 

 

50–64 

бали 

Означає, що здобувач виявив поверхові, фрагментарні 

знання, недостатнє володіння понятійним апаратом, 

відсутність цілісності знань, знає основні літературні 

джерела, частково обізнаний з додатковою 

літературою. 

Достатній 

 

65 – 89 

бали 

Передбачає, що здобувач продемонстрував належний 

рівень володіння знаннями з кожного екзаменаційного 

запитання, але відповіді на питання не є повними та 

вичерпними, мають місце окремі неточності та огріхи. 

Високий 

 

 

 

90 – 100 

балів 

Заслуговує відповідь, яка виявляє всебічне й глибоке 

знання матеріалу з кожного екзаменаційного 

запитання, у тому числі ґрунтовні знання першоджерел 

та додаткової літератури. Ця оцінка передбачає також 

вільну орієнтацію здобувача у професійно-педагогічній 

проблематиці, системне бачення шляхів розв’язання 

актуальних проблем теорії та методики професійної 

освіти.  

Відповіді на всі питання білета, додаткові запитання 

характеризуються повнотою, вичерпністю та 

обґрунтованістю. 

 Остаточна конкурсна оцінка (КО) за 100-бальною шкалою (від 0 до 

100) формується за формулою: 

КО =(О1 + О2+ Оn)/n, 

де О1, О2, Оn – бали за відповідь на одне питання; n – кількість питань. 
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