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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. 

Рекомендована література 

1. Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система: довідник 

користувача / пер. з англ.; за ред. д-ра техн. наук, проф. Ю. М. Рашкевича та 



д-ра пед. наук, доц. Ж. В. Таланової. – Львів; Видавництво Львівської 

політехніки, 2015. – 106 с. 

2. Закон України «Про вищу освіту». Електронний ресурс– Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

3. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19. 

4. Закон України «Про освіту». Електронний ресурс: – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

5. Концепція та методологія реалізації науково-дослідницької діяльності 

суб’єктів навчально-виховного процесу університетів : монографія / авт. : О.І. 

Бульвінська, Н.О. Дівінська, Н.О. Дяченко, О.В. Жабенко, І.О. Линьова, Ю.А. 

Скиба, Г.П. Чорнойван, О.Г. Ярошенко ; за ред. О.Г. Ярошенко.  К. : Інститут 

вищої освіти НАПН України, 2016.  178 с. https://ihed.org.ua/wp-

content/uploads/2018/09/mon.-Konc-ta-metod-nauk-dosl_diyaln-subyektiv-

Univs_IVO-NAPN-2016-178s.pdf  

6.  Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти : 

Схвалено сектором вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства 

освіти і науки України, протокол від 29.03.2016 р. № 3 / Балуба Ігор, Бахрушин 

Володимир … Луговий Володимир … Таланова Жанна та ін. – 29 с. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/naukovo-metodichna-

radaministerstva/metodichni-rekomendacziyi.html 

7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30 квітня 2020 р. № 584. 

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти. 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-

osviti-i-nauki-ukrayini/metodichni-rekomendaciyi-vo 

8. Національний глосарій: вища освіта, 2014. http://erasmusplus.org.ua/korysna-

informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialynatsionalnoi-komandy-

ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-

bolonskohoprotsesu.html?start=80 

9.  Постанова КМУ «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних 

дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік» 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249935442 

10.  Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти / Пост. Каб. Мін. України від 

29 квіт. 2015 р. № 266. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266- 2015-%D0%BF. 

11. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: 

монографія  http://erasmusplus.org.ua/korysna-

informatsiia/korysnimaterialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-

https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/mon.-Konc-ta-metod-nauk-dosl_diyaln-subyektiv-Univs_IVO-NAPN-2016-178s.pdf
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/mon.-Konc-ta-metod-nauk-dosl_diyaln-subyektiv-Univs_IVO-NAPN-2016-178s.pdf
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/mon.-Konc-ta-metod-nauk-dosl_diyaln-subyektiv-Univs_IVO-NAPN-2016-178s.pdf
http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/naukovo-metodichna-radaministerstva/metodichni-rekomendacziyi.html
http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/naukovo-metodichna-radaministerstva/metodichni-rekomendacziyi.html


ekspertiv-shchodozaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-

protsesu.html?start=80 

12.  Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://erasmusplus.org.ua/search/158-materialy-here-team/1904-dokumenty-

yevropeiskoho-prostoru-vyshchoi-osvity-yepvo.html  

13. Теоретичні засади науково-дослідницької діяльності суб’єктів освітнього 

процесу університетів : практичний посібник / Авторський колектив : В. 

Майборода, О. Ярошенко, Ю. Скиба ; за ред. О. Ярошенко. – Київ : Інститут 

вищої освіти НАПН України, 2015. 174 с. https://ihed.org.ua/wp-

content/uploads/2018/09/Teoriya_nauk-dosl-

diyaln_Univers_2015_174p_IBO_Mayboroda-Yaroshenko-Skiba.pdf 

14.  Focus on Higher Education in Europe 2010: The Impact of the Bologna Process. – 

[Electronic Resource] – URL: 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122en.p

df. 

15.  Bologna Process Implementation Report 2018. –  [Electronic Resource] – URL: 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2fe152b6-5efe-

11e8-ab9c-01aa75ed71a1/language-

en?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=677&WT.ria_f=706&WT.ria_ev=

search 

 

 Зав. відділом     Юрій Скиба 

 

https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/Teoriya_nauk-dosl-diyaln_Univers_2015_174p_IBO_Mayboroda-Yaroshenko-Skiba.pdf
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/Teoriya_nauk-dosl-diyaln_Univers_2015_174p_IBO_Mayboroda-Yaroshenko-Skiba.pdf
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/Teoriya_nauk-dosl-diyaln_Univers_2015_174p_IBO_Mayboroda-Yaroshenko-Skiba.pdf

