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ПРОГРАМА 

фахового вступного випробування для прийому на навчання  
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Рівне 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Фахове вступне випробування за спеціальністю 011 «Освітні 

педагогічні науки» проводиться з метою оцінки рівня професійних знань 

вступників які здобули певний ступінь вищої освіти, перевірки їх  

готовності до самостійних узагальнень, вміння аналізувати i вирішувати 

конкретні управлінські завдання відповідно до вимог підготовки магістра.  

 

2. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ  

2.1. Організація фахового вступного випробовування здійснюється 

відповідно до Положення про приймальну комісію Національного 

університету водного господарства та природокористування. 

2.2. Фахове вступне випробування проводиться в письмовій формі або 

з використанням комп’ютерної техніки і складається із 50-ти тестових 

завдань,  кожне з яких  містить п’ять варіантів відповіді.  

2.3. Порядок нарахування балів при проходженні тестування  

Структура тестового 

завдання 
Умови нарахування (2 бали) 

1. Питання 

a) 100% вірна; 

b) 0% невірна; 

c) 0% невірна; 

d) 0% невірна; 

e) 0% невірна. 

Питання містить лише одну вірну 

відповідь, при виборі якої нараховується 2 

бали. 

При виборі невірного варіанту 

відповіді завдання оцінюється в 0 балів. 

 

2.4. Якщо в завдані вступник відмітив більше варіантів відповідей, ніж 

передбачено завданням, то завдання оцінюється в 0 балів. 

2.5. Час проведення вступного фахового випробування складає три  

астрономічні години. 

 

3. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЯКИЙ ВИНОСИТЬСЯ НА 

ВСТУПНЕ ВИПРОБОВУВАННЯ 

 
ДИСЦИПЛІНА  «Педагогіка вищої школи» 

Тема 1.  Педагогіка вищої школи як галузь педагогіки 

Готовність науково-педагогічного працівника до професійної педагогічної 

діяльності. Педагогіка вищої школи як галузь педагогіки. Завдання педагогіки 

вищої школи на сучасному етапі.  Зв’язок педагогіки вищої школи з іншими 

науками. Методи наукового педагогічного дослідження. 

Тема 2. Професійна освіта    студентів  як основна категорія педагогіки 

вищої школи 

Поняття   освітнього процесу, професійної освіти як основної категорії 

педагогіки вищої школи. Основні тенденції в галузі вищої освіти.Структура   

вищої освіти.Типи і статуси вищих навчальних закладів.   Форми навчання у  



вищих навчальних закладах. Підготовка наукових та науково-педагогічних 

працівників. 

Тема 3. Виховання студентської молоді. 

Виховання як педагогічне явище. Специфіка виховного процесу у ВНЗ. 

Основні  закономірності та принципи виховання студентської молоді. Основні 

напрями виховання студентської молоді. Діяльність куратора студентської 

групи. Імідж куратора. 

 Тема 4.  Навчання  як основна категорія педагогіки вищої школи 

Дидактика вищої школи як галузь педагогіки вищої школи. Сутність 

процесу навчання у вищій школі. Структура діяльності суб'єктів навчального 

процессу: викладання і учіння. Закономірності і принципи навчання у вищій 

школі. Зміст освіти у вищій школі. 

Тема 5. Організація освітнього процесу у вищому навчальному закладі 

Форми організації навчання, види навчальних  занять  у вищій школі. 

Методи і засоби навчання у вищій школі. Контрольні заходи. Система 

моніторингу якості освіти та навчального процесу у ВНЗ. Сучасні технології 

навчання у ВНЗ. 

Тема 6. Особистість студента як суб’єкта  процесу навчання у ВНЗ 

 Психолого-педагогічна характеристика студентства. Адаптація студента 

до навчання у вищій школі, її види та умови ефективності. Типологічні  

особливості та професійна  «Я-концепція»   сучасного студента. Соціалізація 

студента. Особливості студентського самоврядування.  

 Тема 7. Особистість викладача як суб’єкта  процесу навчання у ВНЗ  

Психолого-педагогічна  характеристика особистості викладача.  

Професійна самосвідомість викладача ВНЗ. Особливості професійного 

самовизначення та становлення «Я-концепції» викладача. Психолого-

педагогічна структура діяльності викладача. Стилі  педагогічної діяльності. 

Типологія викладачів. Авторитет викладача. 

Тема 8.  Педагогічне спілкування 

Сутність  та особливості педагогічного спілкування. Стилі педагогічного 

спілкування. Структура особистісно-групового педагогічного спілкування. 

Бар'єри в спілкуванні «викладач-студент». Моделі спілкування педагога і 

студентів. Стратегії, прийоми, методи вирішення педагогічних конфліктів. 

Правила педагогічного спілкування. 
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5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

Фахове вступне випробування для вступників ступеня магістр на основі 

ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста, ступеня магістра)  проводиться у 

письмовій формі. 

Бал фахового вступного випробування визначається як сума балів, 

одержаних за вирішення 50-ти тестів. Питання  оцінюються від 0 до 2-ох балів. 

Детальний опис нарахування балів приведений в пунктах 2.3-2.4 цієї програми. 

Оцінка за виконання фахового вступного випробування  за шкалою від 100 до 

200 балів  визначається за формулою  

N = n +100, 

де n – бал фахового вступного;  

Вступник допускається до участі у конкурсі, якщо оцінка за виконання 

фахового вступного випробування складає не менше 110 за шкалою від 100 до 

200 балів. 
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