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Педагогіка вищої школи 

 

АНОТАЦІЯ 

 
Метою фахового випробування абітурієнтів для участі в конкурсі щодо зарахування 

на навчання за освітнім рівнем «Магістр» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» є 

комплексна перевірка знань, які отримані в результаті вивчення дисципліни 

«Педагогіка», передбаченою освітніми програмами та навчальними планами та 

відповідності освітньому рівню «Бакалавр». 

Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, що абітурієнт 

повинен: 

знати: 

 основні теоретичні положення педагогіки, включаючи сучасні технології та методи 

навчання, засоби навчання; 

 основні етапи розвитку педагогіки як науки; 

 мету, методи і завдання виховання; 

 категорії дидактики; 

 види контролю знань, умінь та навичок . 

уміти: 

 реалізовувати набуті знання щодо вмінь викладача на практиці; 

 застосовувати методи науково-педагогічних досліджень; 

 контролювати знання, вміння, навички студентів. 

Тести з педагогіки складаються з 14 завдань різного рівня складності: 

12 завдань першого рівня складності, 

2 завдання другого рівня складності. 

Завдання першого рівня складності передбачають, що абітурієнт серед наведених 

варіантів відповідей повинен обрати правильні. Завдання другого рівня складності 

передбачають розкриття основних понять, положень, принципів розвитку педагогічної науки  

у формі письмової розгорнутої відповіді на відкрите питання. 

Кожне правильно виконане завдання першого рівня складності оцінюється 

максимально у 6 балів. Якщо завдання не виконано або виконано невірно, воно оцінюється в 

0 балів. 

Завдання другого рівня складності оцінюються максимально у 14 балів. 

Організація вступного випробування здійснюється відповідно до Положення про 

приймальну комісію Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут». 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
Вступне фахове випробування включає зміст навчальних дисциплін професійної 

підготовки: 

 Педагогіка. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

 
1. Предмет педагогіки як науки. 

2. Головні завдання педагогічної науки. 

3. Категорії педагогічної науки: виховання, навчання, освіта та ін. 

4. Система педагогічних наук, джерела їх розвитку, зв’язок з іншими науками. 

5. Поняття про методологію педагогіки та її рівні. 

6. Підходи до вивчення педагогічних явищ. 

7. Методи педагогічних досліджень. 

8. Загальна характеристика педагогічного процесу. 

9. Закономірності педагогічного процесу. 

10. Принципи педагогічного процесу. 

11. Педагог як суб’єкт педагогічного процесу. 

12. Студент як суб’єкт педагогічного процесу. 

13. Педагогічна взаємодія суб’єктів педагогічного процесу. 

14. Педагогічна майстерність та її елементи. 

15. Педагогічна культура та її складові. 

16. Педагогічні здібності та педагогічна здатність. 

17. Об’єкт і предмет сучасної дидактики. 

18. Поняттєво-термінологічний апарат сучасної дидактики. 

19. Загальна характеристика навчального процесу. 

20. Сутність, структура та рушійні сили процесу навчання. 

21. Основні компоненти навчального процесу. 

22. Функції навчального процесу. 

23. Закони, закономірності навчання та їх взаємозв’язок з принципами. 

24. Методи навчання та їх класифікація. Критерії вибору методів навчання. 

25. Характеристика традиційних методів навчання. 

26. Характеристика інноваційних методів навчання. 

27.  Поняття про методи активізації навчально-пізнавальної діяльності та їх 

класифікація. 

28. Сучасні дидактичні системи. 

29. Поняття про форми організації навчання. 

30. Класифікація форм організації навчання. 

31. Навчальне заняття: типи та структура. 

32. Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів. 

33. Контроль і оцінка як педагогічні категорії. 

34. Види, форми й методи контролю та оцінки навчальних досягнень студентів. 

35. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів. 

36. Сутність виховання як суспільно- історичного поняття. 

37. Сутність виховного процесу. 

38. Виховання як провідний фактор формування і розвитку особистості. 

39. Закономірності виховного процесу. 

40. Принципи виховання та їх характеристика. 
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41. Зміст виховання як педагогічна проблема. 

42. Поняття про методи, прийоми і засоби виховання. 

43. Класифікація методів виховання. 

44. Сутність самовиховання, методи та умови їх ефективного застосування. 

45. Модель процесу виховання та характеристика її складових. 

46. Основні напрямки виховання. 

47. Національне виховання: сутність та ідеали. 

48. Педагогічна характеристика соціального середовища. 

49. Виховні функції соціального середовища. 

50. Сучасні стратегії розвитку освіти в Україні. 

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
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2. Національна доктрина розвитку освіти. Освіта України. 23 квітня 2002. № 33. 

3. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : підручник за 

модульнорейтинговою системою навчання для студентів магістратури. – Київ : Центр 

навчальної літератури, 2006.– 384 с. 
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Київ : Знання, 2007. 447с. 

5. Мащенко Н.І. Основи педагогіки і психології вищої освіти: курс лекцій. 
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6. Педагогіка вищої школи : підручник для здобувачів другого рівня вищої освіти 

педагогічних університетів / С.Г.Немченко, В.В.Крижко та ін. Бердянськ : БДПУ, 2020. 517 c. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ, СТРУКТУРА ОЦІНКИ, І 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕННОСТІ ВСТУПНИКІВ 

При оцінюванні знань за основу слід брати повноту і правильність виконання завдань. 

Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок відповідей на усі запитання. 

 

Рейти 

нгова 

оцінка 

, бали 

Оцінка 

ЕСТS 

та її 

визнач 
ення 

 

Націона 

льна 

оцінка 

Критерії оцінювання 

 
позитивні 

 
негативні 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

90– 

100 

 

 

 

 

 
А 

 

 

 

 

Відмінн 

о 

– глибоке знання навчального 

матеріалу, що міститься в 

літературних джерелах; 

– вміння аналізувати явища, які 

вивчаються, в їхньому 

взаємозв’язку і розвитку; 

– вміння проводити теоретичні 

розрахунки; 

– відповіді на запитання чіткі, 

лаконічні, логічно-послідовні; 

–вміння розв’язувати складні 

практичні задачі 

відповіді на запитання 

можуть містити 

незначні неточності 

 

 

 
82–89 

 

 

 
В 

 

 

 
Добре 

– глибокий рівень знань в 
обсязі обов’язкового матеріалу; 

– вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і 

проводити теоретичні 

розрахунки; 

– вміння розв’язувати складні 

практичні задачі 

відповіді на запитання 

містять певні 

неточності 

 

 

 

75–81 

 

 

 

С 

 

 

 

Добре 

– міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його практичного 

застосування; 

– вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і 

проводити теоретичні 

розрахунки; 

– вміння розв’язувати практичні 

задачі 

– невміння 

використовувати 

теоретичні знання для 

розв’язування складних 

практичних задач 

 

 

 

 
64–74 

 

 

 

 
D 

 

 

 

Задовіль 

но 

– знання основних 

фундаментальних положень 

матеріалу, що вивчається, та їх 

практичного застосування; 

– вміння розв’язувати прості 

практичні задачі 

– невміння давати 

аргументовані 

відповіді на запитання; 

– невміння аналізувати 

викладений матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 

– невміння розв’язувати 

складні практичні 

задачі 
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1 2 3 4 5 

 

 

 

 
60–63 

 

 

 

 
Е 

 

 

 

Задовіль 

но 

– знання основних 

фундаментальних положень 

матеріалу, 

– вміння розв’язувати 

найпростіші практичні задачі 

– незнання окремих 

(непринципових) питань з 

матеріалу; 

– невміння послідовно і 

аргументовано 

висловлювати думку; 

– невміння застосовувати 

теоретичні положення при 

розв’язанні практичних 

задач 

 

 

 
35–59 

 

 

FХ 

 

 

Незадові 

льно 

– – незнання основних 

фундаментальних 

положень навчального 

матеріалу; 

– істотні помилки у 

відповідях на запитання; 

– невміння розв’язувати 
прості практичні задачі 

 

 

 

1-34 

(на 

комісії 

) 

 

 

 

 

F 

 

 

 

 

Незадові 

льно 

 

 

 

 

 
– 

– повна відсутність знань 

значної частини 

навчального матеріалу; 

– істотні помилки у 

відповідях на запитання; 

– незнання основних 

фундаментальних 

положень; 

– невміння орієнтуватися 

під час розв’язання 

простих практичних 
задач 

 

 

Переведення позитивної оцінки фахового вступного випробування для вступу на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі молодшого спеціаліста та магістра в 

шкалу 100-200, згідно Додатку 3 Правил прийому до НТУ «ХПІ» в 2022 році. 

 
Схвалено на засіданні вченої ради інституту ННІ СГТ. 

Протокол № 2 від 19 квітня 2022 р. 

Голова вченої ради навчально-наукового інституту 

соціально-гуманітарних технологій, 

голова фахової атестаційної комісії Андрій КІПЕНСЬКИЙ 
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