


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Відповідно до Правил прийому до аспірантури Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, особам, які 

вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка 

зазначена в дипломі магістра (спеціаліста), рішенням Приймальної комісії 

університету призначається додаткове вступне випробування зі спеціальності 

(співбесіда). 

Додаткове вступне випробування проводиться предметною комісією зі 

спеціальності за затвердженим розкладом. 

Додаткове вступне випробування зі спеціальності (співбесіда) 

оцінюється за шкалою «склав»/«не склав». Вступник, який отримав оцінку «не 

склав», до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному 

відборі не допускається. 

Мета додаткового вступного випробування – виявити рівень володіння 

майбутніми аспірантами досягненнями світової цивілізації в галузі 

педагогічної науки з урахуванням надбань педагогіки вищої школи та 

практики професійної освіти; здійснення науково-дослідницької  та пошуково-

аналітичної роботи; виявлення готовності вступників до наукової 

дослідницької діяльності в галузі теорії і методики професійної освіти. 

СТРУКТУРА ІСПИТУ 

Перелік дисциплін, що виносяться на додаткове випробування: 

 державні документи про освіту; 

 загальні основи педагогіки, методологія педагогіки; 

 історія педагогіки; 

 порівняльна професійна педагогіка; 

 теорія професійної (професійно-технічної) освіти; 

 методика професійної освіти 

Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове 

випробування: 

1. Державні документи про освіту: стан і перспективи. 

2. Характеристика державних документів з розвитку освіти в Україні. 

3. Інтеграція системи освіти у європейський освітній і науковий простір 

4. Законодавчі акти про вищу освіту 

5. Місія сучасної вищої освіти (на основі законодавчих документів). 

6. Основні принципи розвитку вищої освіти 

7. Основні напрями модернізації вищої освіти в ХХІ столітті. 

8. Сучасний стан якості освіти в Україні. 

9. Професійна освіта: мета, завдання, функції 



10. Інтегративний підхід до змісту професійної освіти. 

11. Принципи розвитку професійної освіти 

12. Критерії оцінки якості професійної освіти. 

13. Вплив професійної освіти на розвиток суспільства. 

14. Особистісно орієнтована парадигма професійної освіти. 

15. Гуманізація та гуманітаризація професійної освіти в Україні. 

16. Особливості системи післядипломної професійної освіти. 

17. Напрями інформатизації вищої освіти. 

18. Професійна культура, її взаємозв’язок з особистісною та 

педагогічною культурою фахівця вищої кваліфікації. 

19. Тенденції розвитку неперервної професійної освіти в Україні: 

навчання впродовж життя. 

20. Державна політика у галузі вищої освіти. 

21. Особливості управління і внутрішнього контролю закладу освіти, 

особливості їх організації. 

22. Види, форми, методи внутрішнього контролю та управління 

навчально-виховною діяльністю.  

23. Особливості формування контингенту осіб, які навчаються у закладі 

вищої освіти, відрахування та поновлення їх на навчання. 

24. Процес прийому та зарахування абітурієнтів у заклад вищої освіти та 

основні завдання та обов’язки приймальної комісії, організація її роботи. 

25. Форми організації навчального процесу у закладах вищої освіти та 

основні види навчальних занять у закладах вищої освіти. Індивідуальні 

завдання, їх тематика, керівництво підготовкою, захист та оцінювання. 

26. Організація самостійної роботи у сучасному закладі освіти. 

27. Керівництво, організація, проведення і контроль практики студентів. 

28. Роль і місце контрольних заходів в організації навчального процесу. 

29. Форми поточного та підсумкового контролю засвоєння студентами 

навчального матеріалу. 

30. Сутність професіоналізму. Умови його розвитку в освітній та 

професійної діяльності. 

31. Роль особистісного зростання у процесі професійної діяльності.  

32. Етапи професійної кар’єри фахівця 

33. Професійний відбір: сутність, структура 

34. Пріоритетні напрями реформування професійної освіти в Україні. 

35. Навчання впродовж життя: основні напрями та тенденції розвитку 

36. Сутність і зміст понять «академічна мобільність», 

«конкурентоспроможність» фахівців. 



37. Сутність і характеристика поняття «особистісно орієнтоване 

навчання». 
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