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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Мета вступних випробувань на навчання для oci6, я к здобули освпньо квалiфiкацiйний рiвень бакалавр - з ’ясування рiвня !х теоретичних знань та
практичних навичок ошб, а також виявлення схильносл до ведення науково дослщницько! та пошуково-аналггично! роботи

для

визначення

здатносл

вступникiв засвоювати вiдпoвiднi фахoвi навчальнi програми.
Випробування проходить у фoрмi спiвбесiди з фахових дисциплш та
передбачае з’ясування рiвня теоретичних знань та вщповщносл цих знань
вимогам спещальносл «Освлта, педагoгiчнi науки» (спецiалiзацiя «Педагопка
вищо! школи»).
Нишшнш стан ринку працi засв^дчуе високу потребу у фахiвцях з
педагопки вищо! школи, якi oрганiчнo поеднують екoнoмiку та менеджмент на
вшх рiвнях оргашзаци суспшьно! працi, здатш забезпечувати iннoвацiйний
характер дiяльнoстi установ i тдприемств сощально-трудово! сфери суспiльства.
Освггньо-професшна програма «Педагопка вищoi' школи» спрямована на
формування цшсноГ i лoгiчнo-пoслiдoвнoi' системи знань з педагопки вищоГ
школи та особливостеи оргашзаци i здшснення освггнього процесу в закладах
вищоГ oсвiти; здатнoстi застосовувати набул знання, умiння та навички з
дисциплш загальноГ та професшноГ пiдгoтoвки для вириттення типових задач
дiяльнoстi фахiвця на водповоднш посади
Програма базуеться:

на наукових знаннях про ц ш

та oсoбливoстi

оргашзаци ’ oсвiтньoгo процесу у вищш шкoлi; на особливостях та знаннях про
моделювання oсвiтньoi' та професшноГ подготовки фахiвця; oпануваннi теoрii' i
практики вищoi' oсвiти УкраiHи; на формуванш кoмунiкативнoi ' кoмпетентнoстi та
оволодшш професшною етикою фахiвця. Напрями прoфесiинoi ' дiяльнoстi:
освггня,

науково-

дослщницька,

оргашзацшно-управлшська,

шформацшно-

аналiтична.
Програма сшвбесщи е складовою нормативно! документаци закладу вищо!
освгги,

що

забезпечуе

подготовку

здобувача

вищо!

освгги

другого

4

(магютерського) рОвня з галузО знань 01 «Освгга/Педагопка» спец1альност1 011
«Освггш, педагог1чн1 науки».
Програма складена за принципами комплексности ушфшаци, сум1сност1 та
взаемозамшност засоб1в i форм д1агностики, вона е подставою для надшного та
об’ективного оцiнювання вiдповiдностi рiвня освiтньо-професiйноi подготовки
вступника встановленим вимогам. Змют програми спiвбесiди мае комплексний
характер. Склад дисциплш визначено з числа тих, я к формують належний рiвень
знань, вмiнь i навичок, необходний в умовах ринково! економши, враховуючи
мiжпредметнi зв’язки.
Сшвбесщу

зО вступниками

проводять

фаховО атестацш т

комюи

за

розкладом, затвердженим Г оловою Приймально! комюи.
На початку ствбесщ и вступник отримуе 2 питання з основних роздш в
програми для проведення ствбесщ и та аркуш ствбесщ и. В аркушО ствбесщ и
вступник заповнюе змютову частину, записуе завдання та змют вщповщей на
завдання. П од час ствбесщ и члени фахово! атестацтно! комюи ощнюють
вщповда та фшсують ощнки в аркушО ствбесщ и ( вод 0 до 50 балОв за кожну
вщповщь). АркушО ствбесщ и пюля !! завершення подписуються екзаменаторами
та вступником i передаються у Приймальну комюда для зберюання в особових
справах вступниюв.
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ЗМ1СТ ПРОГРАМИ СП1ВБЕС1ДИ
Т ем а 1. З а г а л ь м осн овы п ед а го гж и в и щ о '1 ш к о л и

Предмет, основнг категорй, функци та завдання педагогiки вищо1 школи.
Система педагоггчних наук та зв’язок педагогщг вищо1 школи з штттими науками.
Основш етапи юторй ' розвитку вищог' школи в УкраiHi. Стан i тенденци розвитку
педагогiки вищо! школи на сучасному етапi.
Система освгти Укра!ни, 11 структура. Принципи дiяльностi освiтнiх
закладiв. Тенденци розвитку системи вищо! освгги. Характеристика вищо! освгги
Укра!ни початку третього тисячолгття. Гумангстична спрямовангсть навчально виховного процесу у вищш школг
Методолопчш основи педагоггки вищо! школи. Закон Укра!ни «Про вищу
освгту».

Т ем а 2. С в р о п е и с ь к а о с в т н я т т е гр а щ я

Свроштегращя Украши як чинник сощально-економгчного розвитку
держави. Системи вищог' освгти в крашах Свропи. Болонськии процес як засгб
штеграцй ' систем вищог ' освгти краш Свропи. Ц ш ,

принципи та етапи

формування Свропеиськог ' системи вищог' освгти в Украшг

Свропеиська

кредитно- трансфертна система (ECTS), гг' принципи, шляхи г засоби адаптацп ' у
вищу освгту Украши.
Сучаснг основнг тенденци розвитку свгтовог' вищог' освгти (глобалгзащя,
штегращя,

демократизацгя,

фундаменталгзащя,

гумашзащя та особистгсна

оргентащя тощо).
Гумангстично оргентована модель подготовки фахгвцгв у вищш школг як
база для розвитку особистгсного, штелектуального и професшного потенщалу
маибутнгх

економгстгв.

Змгст

та

основоположнг

принципи

особистгсно -

оргентованого навчання та виховання фахгвцгв у вищш школг Методологгя та
методика використання особистгсно-оргентованого пгдходу в педагоггчному
процесг

ЗВО.

Проектування

маибутньог '

фаховог '

дгяльностг

як
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системоутворюючии елемент моделi професшноГ' подготовки фахiвцiв вищоГ
школи.

Т ем а 3. М е т о д и ч ш о сн овы в и к л а д а н н я у в и щ ш ш к о л i

Предмет i об’ект дидактики вищо! школи. Сутнiсть i методолопчш засади
навчання.

Рушiйнi

сили,

лопка

освггаього

процесу.

Структура

процесу

оволодшня знаннями, умiннями й навичками, формування компетентности
Мотиви навчання. Типи навчання, 1х характеристика. Iнтенсифiкацiя освiтнього
процесу. Закони навчання, ix сутнiсть. Загальш закономiрностi освггнього
процесу. Принципи навчання у вищш школг
Типологгя i характеристика методгв навчання. Дидактичнг вимоги до
вибору методгв навчання.
Лекцгя, ii' функци, класифшащя. Етапи подготовки лекцп. Композицшна
структура лекци.

Принципи композицп лекцп.

Особливосл

використання

лектором лшгвютичних, паралiнгвiстичниx i кiнетичниx способГв впливу на
аудиторiю. Критерii' оцшки лекцii' i лекцшноГ' маистерносл.
Практичне заняття, иого мета, функци i структура. Види i форми
проведення практичних занять. Лабораторно-практичне заняття. Оргашзащя
проведення практичного заняття. Критерп оцшки якосл проведення практичних
занять. 1ндивщуальне навчальне заняття.
Контроль, иого мета i функци. Види контролю (поточнии, промГжнии,
подсумковии).

Атестащя.

Модульнии

контроль.

Семестровии

екзамен.

Семестровии залш. Розробка екзаменацшних бш елв i питань до з а л т в .
Подготовка

i

пред‘являються

оргашзащя
до

проведення

проведення

юпилв

екзамену
i залтв.

i

залшу.

Вимоги,

Оргашзащя

що

проведення

державних юпилв. Критерп ' ощнки якосл проведення юпилв i з а л т в .
Мета i завдання курсового i дипломного проектування.

Структура

курсового i дипломного проекту. Вимоги до оформлення курсових i дипломних
проеклв. Оргашзащя роботи над курсовим i дипломним проектом. Оргашзащя
захисту курсових i дипломних проеклв.
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Т ем а 4. О р га ш за щ я о с в т н ь о г о п р о ц е с у у в и щ iи 'ш к о л i

Державнии стандарт вищоО освПи. Навчально-методичнии комплекс i иого
складовi.

Освггньо-професшна

Структурно-логiчна

схема

програма
подготовки

(ОПП)
фахiвцiв.

подготовки

фахiвцiв.

Освггньо-професшна

характеристика (ОПХ). КвалОфшацшна характеристика. Навчальнии план, иого
структура i порядок реалОзацп.
Змют, планування та оргашзащя освггнього процесу у вищш школо
Сутнють поняття «форми оргашзаци навчання». Розвиток i становлення
оргашзацшних форм навчання.
Графок освггнього процесу, иого роль i порядок складання. Навчальна
програма. Типова навчальна програма. Робоча навчальна програма. Структурно
складовО робочоО' програми. Порядок розробки робочоО' програми. Тематичнии
план, иого змют i порядок затвердження.
Навчальне навантаження викладача i иого види. Робочии час викладача.
Розподш часу мож окремими видами навчального навантаження. Планування
навантаження на навчальнии” рок i семестр. Графок робочого часу викладача.
Порядок иого розробки i складання.
Роль кафедри в управлшня освПшм процесом. Задачо i форми роботи
кафедри. Методи оргашзаци роботи кафедри. Змют навчальноО, методичной i
науковоО роботи кафедри. Функци завОдувача кафедри. Функци викладацького
складу кафедри. Форми контролю викладачОв з боку заводувача кафедри.

Т ем а 5. О с н о в м с у б ’ек т и о с в т н ь о г о п р о ц е с у у в и щ т ш к о л i

Науково-педагопчний пращвник як суб’ект освггнього процесу закладу
вищо! освоти.
Нацюнальна рамка квалОфшацш Вимоги до фахОвщв з педагопки вищоО
школи. Компетенщя педагога вищоО школи. Знання, вмшня, навички та досвщ
творчоО' дОяльност фахОвця професшного спрямування. Матриця професшноквалОфшацшноО' моделО педагога вищоО школи.
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Самосводомость педагога й структура педагогочно! дiяльностi. Педагогiчнi
здiбностi

та

педагогочна

майстернiсть

викладача

вищо!

школи.

Основи

комушкативно! культури педагога. Педагогiчна комушкащя.
Психологiчнi особливостi студентського вiку. Типологоя здобувачiв вищо!
освоти.

Професiйне

становлення

особистосто

здобувача

вищо!

освiти

як

майбутнього фахiвця з вищою освотою.

ПИТАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ Р1ВНЯ ЗНАНЬ АБ1ТУР1СНТШ
Роздiл « З а г а л ь м о с н о в и п ед а го гж и в и щ о ‘1 ш к о л и »
1. Що вивчае наука педагогiка вищоi ' школи?
2. Що належить до основних категорои педагогiки вищоi' школи, як вони
взаемопов ’язано?
3. Якi основнi етапи ютори ' розвитку вищоi' школи в Украшо?
4. Розкриите завдання педагогоки вищо!' школи на сучасному етапi.
5. Яка структура системи вищоо' освiти в Украшо?
6. У яких напрямах передбачаеться вдосконалення системи вищоо ' освгги
Украши для ii' входження до европеиського та свiтового освiтнього простору?
7. У яких формах може здшснюватися подготовка фахiвцiв у закладах вищо!
освоти?
8. Якi методи дослодження використовуються для вивчення проблем у вищои
школ!?
9. У чому полягае необходшсть взаемозв’язку педагогоки вищо! ' школи з оншими
науками?
10. Яке мосце заимае педагогока вищо! ' школи в систем! навчання професоино!'
подготовки здобувачов магостратури?
11. Яко

етапи

становлення

та

розвитку

вищоо'

освоти

У чому полягала дояльность перших закладов вищо! освоти?

Роздiл « С в у о п е и С ь к а о с в т н я т т е г у а ш я »

в

Украшо?
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1. Я к особливост системи вищоГ’освтга у Шмеччиш?
2. Я к ц ш , принципи та етапи формування СвропеиськоГ ' системи вищоГ' освтга
в YKpaiHi?
3. У чому полягае Свропеиська кредитно-трансфертна система (ECTS)?
4. Якими е сучасш основнi тенденцii ' розвитку свiтовоi ' вищоi ' освгги?
5. Як1 особливост системи вищоГ’освГти у Великобритани?
6. У чому полягають принципи, шляхи i засоби адаптацп ECTS у вищу освГту
УкраГни?
7. У чому полягае гуманютично орГентована модель подготовки фахГвщв у
вищш школг?
8. Як1 особливост системи вищоГ’освГти у Франци?
9. Як1 основоположш

принципи

особистюно

орГентованого

навчання та

виховання фахГвщв у вищш школг?
10.Якими

е

шляхи

використання

особистюно-орГентованого

тд х о д у

в

педагопчному процеш ЗВО?

Роздш « М е т о д и ч м о с н о в и в и к л а д а н н я у в и ш ш ш к о л у»
1. Що вивчае дидактика вищоГ' школи, ГГосновш категорп?
2. Що складае змют освтга? Яке призначення нормативноi ’ i вибГрковоГ’ частин
змюту освтга?
3. У чому полягае зв’язок рГзних методiв навчання?
4. Я к чинники впливають на вибГр оргашзацшних форм, методiв, технологш
навчання в конкретнш непедагопчнш ситуацii?
5. Охарактеризуете основш засоби навчання i зв’язок мГж ними?
6. Назвпъ основш форми органiзацii ’освГтнього процесу. В идш ть Гх переваги та
недолiки.
7. Розкриите методику подготовки та проведення лекцп, семшару, практичного,
лабораторного заняття, треншгу.
8. Я к методи активГзаци ’ освтгаього процесу дощльно використовувати у
шдготовки здобувачГв мапстратури?
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9. Яко сучаснг освгтш технологи ' сприятимуть ефективностi навчаль- ного
процесу при пiдготовцi маибутнього конкурентноздатного фахiвця?
10. У чому полягають особливостг дистанцшного навчання?
11. Розкриите потенцшш можливостг шформацшно-комушкащиних технологом у
пiдвищеннi ефективностг освiтнього процесу.
12. Якi переваги та недолгки електронних, мультимедгиних, iнтерактивних
засобiв навчання?
Роздiл « О у га ш з а ш я о с в т н ь о г о п р о ц е с у у ви ш и С ш к о л »
1. У чому полягае специфгка освгтнього процесу у вищш школ!?

2. Що належить до складових освiтнього процесу?
3. Що мостить освггаьо-професшна програма (ОПП) подготовки фахiвцiв?
4. Що мютить освггаьо-професшна характеристика (ОПХ).
5. Якими е структура i порядок реалiзацii ' навчального плану?
6. Якими е змгст, планування та оргашзащя освiтнього процесу у вищiй школ!' ?
7. У чому полягае сутнють поняття «форми оргашзаци навчання»?
8. У чому полягае графгк освггнього процесу, иого роль i порядок складання?
9. Чим вгдргзняються навчальна програма i робоча навчальна програма?
10. Якими е структурно складов! робочог ' програми?
11. Як вгдбуваеться планування навантаження викладача на навчальнии рок i
семестр?
12. Якою е роль кафедри в управлгння навчальним процесом ?
13. Яко задачi, форми та методи роботи кафедри?
14. У чому полягае змют навчальног, методичной i науковоi' роботи кафедри?
15. У чому полягають функци ' завгдувача та викладацького складу кафедри?

Роздiл « О с н о в ш с у б ’ек т и о с в т н ь о г о п у о и е с у у в и ш т ш колу»
1. Яко основш особливостг сучасного студентства як соцгальног' спгльноти?
2. У чому полягае взаемозв’язок процесiв навчання i виховання у вищш школо?
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3. Чому необходно враховувати основш 3aKOHOMipHoeri та принципи виховання
у процес проф есш "^ ' подготовки у закладi вищоУ освгти?
4. Якими

об’ективними

причинами

зумовлена

потреба

у

правовому,

економiчному, трудовому, екологiчному, фiзичному вихованнi студентськоГ
молодi?
5. У чому полягае сутнiсть професшного виховання у вищш тттколт?
6. Як оргашзовуеться система професшного виховання у закладi вищоУ освгги?
7. Назвпъ наибшьш ефективнi методи професшного виховання у вищш тттколт'?
8. Яка роль самовиховання у подготовит' маибутнього фахiвця?
9. Якi органи студентського самоврядування у закладi?
10. У чому полягае фiлософiя людиноцентризму?
11. Якi основш характеристики студентоцентрованого подходу?
12. Якi вимоги висувають держава, суспiльство, роботодавцi до подготовки
фахiвцiв з вищою освгтою?
13. Даите загальну психолого-педагогiчну характеристику сучасного здобувача
вищоУ освiти?
14. У яких напрямах здшснюеться професiоналiзацiя особистостi здобувача
вищоУ освiти?
15. Як здшснюеться професшна подготовка здобувачiв вищоУ освгти на рiзних
курсах у вищш школ!?
16. Розкриите структуру та змiст професшноГ компетентностi фахiвцiв за Вашою
спещальнютю.
17. У чому полягае професшнии розвиток фахiвця? Як побудувати план
професшного саморозвитку?
18. У чому полягае сутнють педагогiчноi ' маистерност викладача закладу витттоУ
освгти?
19. Якi професшно-особистюш якостi повинен мати викладач закладу витттоУ
освгти?
20. Назвпъ особливостi функцш педагопчного спiлкування.
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21. Я к методи педагопчного впливу е ефективними, на Вашу думку, у виттии
школ!?
22. Як здшснюеться педагогiчна взаемодiя у дистанщ' иному навчанш?
23.Якi

труднощi

та

бар’ери

е

найбшьш

потттиреними

у

професшно-

педагопчному спшкуванш?
24. За

допомогою

яких

техшк

та

приш ив

можна

досягти

ефективноГ

педагогiчноi ' взаемодii?

ПРОБЛЕМН1 ЗАДАЧ1
1.

Для

miлеспрямованого

пошуку

шляхiв

удосконалення

педагогiчного

процесу у вищш школ! здшснюють психолого-педагогiчне дослщження.
Якими методами збору и обробки шформаци

Ви скористаетеся для

визначення яко ст професшноГ подготовки випускникiв мапстратури?
2.

Свплана К., здобувачка вищо! освгги I курсу, мала важкий характер. У не!
часто

був поганий настрш,

!й не

вдавалося

спшкуватися 3i сво!ми

одногрупниками, вона ображалася на них за те, що !й робили зауваження.
Поступово Свгглана стала самотньою.
a. Що спричинило таке становище д 1~вчини?
b. Чи мають значення для майбутнього вчителя якостi його характеру?
Чому?
c. Я к методи самовиховання були б найефектившшими у наведеному
прикладi?
3.

Викладач готуеться до першо! лекmii. Тема складна, багатоаспектна. Треба
розглянути

основш

питання,

якi

будуть

вивчатися

упродовж

курсу,

обгрунтувати основнi методологiчнi позици та шттте. Який вид лекци ви би
вибрали? Обгрунтуйте свою вщповщь та складпъ план тако! лекци.
4.

Молодий викладач готуеться до лекци за темою «Ушверситетська освгта в
контекст Болонського процесу». Як би ви сформулювали завдання до теми
miеi лектii? Розробпъ план лектii.
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5.

Готуючись

до

лекци,

викладач

структурно

побудував

и

так:

а)

ознайомлення з лггературою; б) повОдомлення теми лекци; в) визначення
завдань; г) виклад основного матерОалу. Як би ви побудували свою лекцш у
порОвнянш з цим викладачем? Доповнтть 11 структуру пунктами, яких не
вистачае.
6.

На лекци у молодого викладача був присутнш досвОдчений викладач. Пюля
лекци вш зробив зауваження щодо перенасиченост змюту лекци новим
матерОалом, що спричинило нерозумшня здобувачами вищо! освтти поданого
матерОалу. ЯкО вимоги до змюту лекци потрОбно враховувати, якщо ви
викладач педагопчних дисциплш? Якщо ви викладач бюлопчних дисциплш?
Якщо ви викладач техшчних дисциплш?

7.

На кафедр1 проводився конкурс на створення найкращого подручника з
курсу «Педагопка вищо! школи». Вшх роздшили на групи i у кожного було
свое завдання. Вам, як молодому викладачу, доручили шдготувати змiст
подручника. СкладОть його, дотримуючись основних вимог до навчально!
лОтератури.

8.

Молодий викладач працюе близько 2 мюящв. За цей час на практично
заняття вш брав Оз собою тшьки ручку, нотатник та декшька книг. До жодного
заняття вш не готувався. Практичне заняття будувалося на питаннях за темою
попередньо! лекци. Викладач i здобувачО вищо! освтти «перестрибували» з
одного питання на шше, потОм поверталися до обговорення. Усшшнють та
якють навчання порушувалися. Як можна виправити ситуащю? СкладОть
вимоги з подготовки викладача до проведення практичного заняття.

9.

Вам, як викладачам вищо! школи потрОбно буде розробляти тестовО
завдання для перевОрки знань здобувачОв вищо! освтти. РозробОть 5 завдань до
одше! з тем навчально! програми «Методика викладання педагопки у вищш
школО» з дотриманням основних вимог до розробки тестОв.

10.

Молодий викладач готуеться до проведення тематичного контролю. Яким
чином його побудувати, щоб об’ективно визначити результат у с т ш н о с т
здобувачОв вищо! освтти? Оборунтуйте свою вОдповОдь.
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11.

Ви - молодий викладач. Перед вами поставлено проблему формування у
здобувачiв вищо! освгти готовностг до майбутньо! професiйноi дiяльностi.
Якими будуть вашi дii, з чого почнете свою роботу? Що вам може допомогти
у формулюваннг ггпотези вашого дослгдження?

12.

Кафедра проводить конкурс на посади замгщення викладача. На цю посаду
претендують два викладачг Останнiм випробуванням перед пгдведенням
пiдсумкiв е виступ на кафедрi за темою: «1нновацшш подходи до викладання
у закладi вищо! освгги». Як би ви побудували свгй виступ, якби брали участь
у конкурсг? Складгть тези свого виступу.

13.

На кафедрi унiверситету оголосили догану викладачу зi значним стажем
викладацько! дiяльностi. За те, що упродовж кглькох рокiв вiн не написав i не
опублiкував жодно! науково! стагтi. Наскiльки виправданим це було б з вашо!
точки зору?

14.

Вам як викладачу доручили скласти список орiентовних тем наукових
робгт для здобувачiв освiти освiтньо-професiйноi програми «Педагоггка вищо!
школи». З чого почнете свою роботу? Якими критерiями вгдбору будете
керуватися при визначеннг тем? Наведiть приклади найактуальнiших,на ваш
погляд, тем.

15.

Здобувач вищо! освгти звернувся до куратора групи з тим, що неповнгстю
розумiе поданий матерiал з певно! дисциплгни, а викладач на заняттях
роз’яснюе недостатньо. Як потрiбно дiяти куратору в цгй ситуацi!?

16.

Здобувач вищо! освгти в ходi лекци постiйно задае викладачевi недоречнi
запитання, чим вгдволгкае здобувачгв вищо! освгти вгд засвоення матергалу, а
викладача вгд пояснення матергалу. Вашг дг! в цгй ситуаци?

17.

Викладач часто приходить на роботу у збудженому станг Все йому не
подобаеться, вгн дуже роздратований.

Звгдси -

невисока якгсть його

викладацько! дгяльностг й устшнгсть здобувачгв вищо! освгти. Щоб ви
порадили такому викладачу? Яку життеву настанову можна тут використати?
18.

Здобувачг вищо! освгти - майбутнг викладачг, прийшовши на лекцгю,
побачили свого нового викладача. Вгн був досить яскраво вдягнений та з
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найсучасшшою зачюкою. Враження здобувачiв вищо! освгга роздшилися:
частина - схвалила такий зовнчттн т вигляд, шита. - н ! Чи е в цьому проблема?
Яка ваша думка з цього приводу?
РЕКОМЕНДОВАНА Л1ТЕРАТУРА
1. Впвицька С.С. Основи педагопки вищо! ' т коли. Подручник за модульнореитинговою системою навчання. 2-ге вид. / С.С. Вггвицька - К.: Центр
учбово!' л1тератури, 2011. - 384 с.
2. Волинка Г.1. Вступ до педагопки: основи педагопчно!' теори - К.: Вища
школа, 2006. - 424 с.
3. Волинка Г.1. Педагопка вищо!' школи. - К.: Вища освгга, 2005. - 244 с.
4. Закон Украши "Про виттту освпу" [Електронний ресурс]. - Режим доступу :
http ://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
5. Калашнiкова Л. М. Педагопка вищо! ' школи у схемах i таблицях :
навчальнии посiбник / Калашнiкова Л. М., Жерновникова О. А. - Харк1в,
2016. - 260 с.
6. Кнодель Л.В. Педагопка вищо!' школи : Пос1б. для магiстрiв / Людмила
Володимирiвна Кнодель. - К.: Вид. Паливода А.В., 2008. - 136 с.
7. Кузьмшськии А. I. Педагопка вищо!' школи: навч. пос1бник / А. I.
Кузьмшськии. -К : Знання, 2005. - 486 с.
8. Оргашзащя та проведення педагопчно! практики студент1в / В.А. Гладуш,
Т.П. Приходько. - Д.: Акцент ПП, 2015. - 108 с.
9. Педагопка вищо! школи

: навч.

пос1б. / З. В. Рябова, I. I. Драч,

Н. О. Приходькша, Н. В. Любченко [та 1н.]. - К. : НАПН Украши, ДВНЗ
«Ушверситет менеджменту освгга», 2017. - 316 с.
10.Педагопка вищо! школи:

теор1я, практика,

1стор1я. Навч.

пос1б.

/

В.А. Гладуш, r.I. Лисенко. - Д. : Акцент ПП, 2015. - 416 с.
11.Подоляк Л.Г.

Психолопя

вищо!' школи:

Навчальнии” пос1бник для

мапстранпв i астрант1в / Л.Г. Подоляк, В.I. Юрченко. - К.: Ф1л-студ1я,
2006. - 320 с.
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12. Теоретично та методично засади управлоння подготовкою фахiвцiв з
педагогiки вищо! школи на осново компетентшсного подходу в межах
европейсько!

кредитно-трансферно!

системи

оргашзаци

навчального

процесу [Текст] : монографоя / З. В. Рябова, I. I. Драч, В. В. Дивак [et al.] ;
НАП Укра!ни, ДВНЗ "Ун-т менеджменту освоти". - К. : Альфа-Реклама,
2014. - 338 с. - 40.00.
13.Теслюк

В.М.,

Лузан

П.Г.,

Шовкун

Л.М. Основи

педагогочно!

майстерностг : навчальний пособник. - К. :ДАККоМ, 2010. - 244 с
14. Фщула М. М. Педагогока вищо! школи [Текст] : навч. пособ. / М. М. Фщула.
- 2-е вид., доп. - К. : Академвидав, 2010. - 456 с.
15. Хрестоматоя з педагогоки вищо!' школи : навч. пособ. / B.I. Лозова, А.В.
Троцко, О.М. 1онова, С.Т. Золотухона. За заг. ред. B.I. Лозовог - Х.:
Воровець А.П. «Апостроф», 2011. - 408 с.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРП ОЦ1НЮВАННЯ
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (СП1ВБЕС1ДИ)
Вступне випробування (сповбесода) проводиться у строки, передбачено
Правилами прийому до ДВНЗ «УМО».
На сповбесоду вступник з'являеться з паспортом. На початку сповбесоди
вступник отримуе 2 питання, яко мостять завдання з предметов програми для
проведення сповбесоди, та аркуш сповбесоди. В аркушо сповбесоди вступник
заповнюе змостову частину, записуе завдання з отриманих ним питань та
водповодо на завдання. Под час сповбесоди члени фахово! атестацойно! комюп
оцонюють водповодо та фоксують оцонки у аркушо сповбесоди.
Час проведення сповбесоди з вступниками - 0,25 год. кожному членово
комюи на одного вступника.
За результатами вступного випробування (сповбесоди) проводиться оцонка
ровня фахових знань за наступними критероями (див. табл. 1).
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Таблиця 1
Шкала критерив оцшки р1вня фахових знань аб1тур1ент1в
За шкалою
утверсите

Визначення

Характеристика ввдповвдей аб1тур1ента

ту
Аб1тур1ент не усввдомлюе змюту питань, тому його
ввдповщ

не

мають

безпосереднього

ввдношення до

поставлених питань. Повна ввдсуттсть ум1ння м1ркувати.
0-20 бали Незадовшьний
П равильтсть та повнота ввдповвдей на питання становить
< 50%. У аб1тур1ента ввдсутня просторова уява, необхвдна
для ввдповщ на запитання.
Ввдповщ на питання
характеризую тся

носять фрагментарний характер,

ввдтворенням

знань

на

р1вт

запам'ятовування. Аб1тур1ент поверхово волод1е ум1нням
20-50

м1ркувати,

його

ввдповщ

другорядними

м1ркуваннями,

супроводжуються

Задовшьний
бал1в

безпосереднього

ввдношення

як1
до

школи
змюту

не

мають
питань.

П равильтсть та повнота ввдповвдей на питання становить
< 75%. Абггур1ент погано волод1е засобами ввдтворення.
У ввд.поввд.ях на питання допускаються деяк1 неточност
або
50-90

помилки

непринципового

характеру.

Аб1тур1ент

демонструе розумшня навчального матер1алу на р1вн1
Достатнш
анал1зу властивостей. П равильтсть та повнота ввдповвдей

бал1в

на питання становить >75%. Ввдповщ на питання мютять
окрем1 неточност i незн ачт помилки.
Аб1тур1ент дае правильнi ввдповщ на питання. Його
90-100
Високий

вiдповiдi свiдчать про розумiння навчального матерiалу.

бал1в
Повнота та правильтсть ввдповвдей на питання ~ 100%.
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Якщо a6nypieHT т д час вступного випробування з конкурсного предмету
набрав вщ 0 до 20 баив, то дана кшьюсть балiв вважаеться недостатньою для
вщбору для рекомендацп до зарахування до ДВНЗ «УМО».
Оцiнювання рiвня знань абiтурiентiв проводиться кожним i3 членiв фахово!
атестацшно!

комюи окремо, вщповщно до критерив оцiнювання. На пiдставi

результатiв сшвбесщи фахова атестацiйна комiсiя приймае рш ення: «допустити
до фахового вступного випробування» або ж «не допустити до фахового
вступного випробування» вступника.

