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Перелік питань
1. Адаптація студентів до навчання у закладах вищої освіти, діяльність
кураторів в адаптаційний період.
2. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у освітньому
процесі закладу вищої освіти.
3. Вклад українських вчених у розвиток професійної освіти.
4. Головні новації Закону України «Про освіту»
5. Готовність до майбутньої професійної діяльності як особистісна якість
студента.
6. Державна політика в сфері вищої освіти.
7. Дидактичні принципи навчання у вищій освіті.
8. Дистанційне навчання студентів у закладах вищої освіти.
9. Діяльнісний підхід у навчанні студентів.
10. Зарубіжний досвід викладання і навчання у вищій освіті.
11. Засоби діагностики освітніх результатів у закладах вищої освіти.
12. Індивідуальні заняття і консультації як види навчальних занять у закладах
вищої освіти.
13. Інноваційні технології і методи навчання у закладах вищої освіти.
14. Інтеграція вищої освіти і науки в освітній діяльності закладу вищої освіти.
15. Інтернаціоналізація вищої освіти.
16. Лекція як вид навчальних занять у закладах вищої освіти.
17. Методи навчання та їх класифікації у вищій освіті
18. Методи педагогічного дослідження.
19. Методика оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти із
використання ІКТ.
20. Методика підготовки та проведення практичних занять у закладах вищої
освіти.
21. Моделювання як метод навчання у вищій освіті.
22. Навчальна (предметна) та виробнича практика студентів.
23. Навчально-дослідницька діяльність студентів.
24. Навчально-методична робота науково-педагогічного працівника закладу
вищої освіти.
25. Навчально-методичне забезпечення підготовки студентів (на прикладі
конкретної дисципліни).
26. Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів.
27. Науково-дослідницька робота студентів у процесі фахової підготовки.
28. Організація та методика проведення наукового дослідження.
29. Освітня програма у вищій освіті (процес розроблення, структура та зміст
профілю):
30. Оцінювання освітніх результатів студентів за шкалою ЄКТС.

31. Педагогічна культура науково-педагогічного працівника закладу вищої
освіти.
32. Педагогічний такт і стилі спілкування викладача зі студентами.
33. Предмет, об’єкт і завдання дидактики вищої школи.
34. Рівні та ступені вищої освіти в Україні.
35. Розвиток вищої освіти в Україні.
36. Роль кафедри як структурного підрозділу в організації підготовки майбутніх
фахівців.
37. Роль науково-педагогічного працівника в підготовці студентів.
38. Самостійна робота студентів закладів вищої освіти, як форма організації
освітнього процесу.
39. Система засобів навчання у вищій освіті.
40. Стандарти вищої освіти та розробка на їх основі навчальних планів.
41. Стандарти вищої освіти.
42. Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в ЄПВО
43. Структура професійної діяльності науково-педагогічного працівника закладу
вищої освіти.
44. Студент як суб’єкт освітнього процесу закладу вищої освіти.
45. Суспільно-історичний та національний характер виховання студентів у
вітчизняних закладах вищої освіти.
46. Сутність європейської кредитно-трансферної системи оцінювання.
47. Тренінг і портфоліо як методи навчання студентів.
48. Умови ефективної діяльності науково-педагогічного працівника закладу
вищої освіти, підвищення кваліфікації викладачів.
49. Управління якістю підготовки студентів закладів вищої освіти.
50. Учасники освітнього процесу та їх функції.
51. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять у закладах
вищої освіти.
52. Форми організації освітньої діяльності студентів.
53. Форми та види контролю в освітньому процесі вищої освіти.
54. Формування цифрової компетентності особистості у процесі професійної
підготовки.
55. Формування комунікативної компетентності студентів професій «людина –
людина».
56. Формування національної свідомості майбутніх фахівців.
57. Формування педагогічної культури особистості у процесі професійної
підготовки.
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