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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО
ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ)
В програмі визначені основні питання, які є базовим підґрунтям знань
студентів у сфері громадянської освіти на базі здобутого ступеня бакалавра/
освітньо-кваліфікаційного

рівня

спеціаліста.

Програма

зі

вступного

додаткового випробування заспеціальністю 011 Освітні/педагогічні науки,
спеціалізації – громадське управління в галузі освіти при вступі на навчання
для

здобуття

ступеня

магістра,

передбачає

ознайомлення

зізмістом

філософського вчення про громадянське суспільство, розвитку громадянської
освіти на території України в різні історичні періоди, що закладає основи для
осмислення

педагогіко-філософських

проблем

формування

сучасного

громадського управління в галузі освіти.
Абітурієнт повинен дослідити процеси формування громадянської
свідомості та умов розвитку якісного громадського управління як на
макрорівні – в межах держави, так і мікрорівні – в навчальному закладі.
Такий підхід має наметі стимулювати абітурієнтів до розуміння
історичних, правових, соціальних та інших аспектів розвитку громадського
управління, формує уявлення про важливість розвитку педагогіки партнерства
для майбутнього нашої держави, що сприяє заохоченню до пошуку нових
вимірів дослідження цієї проблеми та впровадження громадянської культури й
активності в освіті молодого покоління.
Уабітурієнтівмають бути сформованінаступніпрактичнінавички:
– організаціяпроцесусамостійноїроботи з освітньою та науковоюлітературою;
– аналіз особливостей розвитку громадянської освіти та вирішення в умовах
навчання творчих та практичних задач з цього питання;
– критичне осмислення основних ідей філософської та педагогічної спадщини
людства та формування власної теоретичної позиції.

При цьомуабітурієнтимаютьзнати наступне:
– засади формування громадянського суспільства, громадської активності та
культури;
– особливості історичного розвитку педагогіки партнерства в Україні за часів
державної незалежності;
– основи формування та розвитку державно-громадської моделі управління
освітою;
– приклади та перспективи впровадження громадського управління освітою в
Україні в умовах сьогодення.
На основіцихзнань у абітурієнтівповиннібутисформованінаступнівміння:
– аналізувати наукові теорії та визначення, осмислення закономірностей
сучасного розвитку громадянської освіти;
– засвоювати основні ідеї та завдання громадського управління, критично
співвідносити їх з сучасними пріорітетами розвитку освіти;
– працювати з чинним законодавством, науковою літературою;
– формувати навички використання засвоєного матеріалу для майбутньої
практичної та/або наукової діяльності.

2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА НА ВСТУПНОМУ
ФАХОВОМУ ВИПРОБУВАННІ (ТІЛЬКИ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ)
За шкалою
університету

Визначення

Характеристика відповідей абітурієнта
на питання теоретичного змісту
Абітурієнт не усвідомлює змісту питань
білету, тому його відповідь не має
безпосереднього відношення до поставленого
питання. Наявна повна відсутність уміння
аналізувати зазначену тематику.

0-99 бали

Низький

100-149

Задовільний Абітурієнти, які виявили знання основного
програмного матеріалу в обсязі, необхідному
для подальшого навчання і професійної
роботи,
здатні
виконувати
завдання
навчальної програми і знайомі з основною
літературою, що рекомендована програмою.
Як
правило,
оцінка
“задовільно”
виставляється слухачам, які допустили
незначні огріхи у відповідяхпри складанні
іспиту чи при виконанні екзаменаційних
завдань, але мають необхідні знання і
спроможні
за
допомогою
викладача
виправити допущені помилки.

балів

150-174
балів

Достатній

Абітурієнти
виявляють
повне
знання
програмного матеріалу, успішно виконують
завдання навчальної програми, засвоїли зміст
основної
рекомендованої
літератури.
Абітурієнти
виявляють
систематичний
характер знань з теми іспиту, здатні
самостійно їх поповнювати та оновлювати в
процесі подальшої навчальної роботи та
професійної діяльності, це абітурієнти які в
повному обсязі оволоділи навчальним
матеріалом бакалаврату з відповідних
програмних блоків, здатні вільно оперувати
базовими
поняттями
та
категоріями,
здійснювати порівняльну характеристику
основних концепцій та методологічних

напрямів, але при цьому відчувають труднощі
в творчому переосмисленні засвоєних
знань,синтезуванні
повних
самостійних
висновків та узагальнень.
175-200

Високий

балів

Абітурієнти
розуміють
взаємозв’язок
основних понять теми, їх значення для
професії викладача, фахівця освітньої та
громадської сфери і виявили творчі здібності
у використанні програмного матеріалу,
демонструють грамотне посилання на
джерела та вихід на рівень теоретичних
узагальнень та критичного аналізу.

Тривалістьпідготовки до усноївідповіді на фаховому випробуванні може
становити 30-40 хвилин.
Студент, який набрав кількість балів, від 0-99 вважається «таким, що не
здав», і не зараховується на спеціальність, з кількістю балів від 100 до 200
вважається «таким, що здав» і зараховується на спеціальність з зазначенням
балів, відповідно до вищезазначеної таблиці.
Студентам забороняється заходити до аудиторії, в якій проводиться
екзамен, після 20 хвилин з початку його проведення. Студентам недозволяється
залишати аудиторію, за винятком, якщо вони завершили всі передбачені
іспитом завдання і на цій підставі отримали дозвіл екзаменатора.
Студентам забороняється брати до екзаменаційної аудиторії будь-які
книжки, папери, а також речі, в яких вони можуть знаходитись. Будь-який
студент, який здійснив: спробу занести ці речі до екзаменаційної кімнати або ж
скористатися цими матеріалами під час іспиту, спробу отримати допомогу у
вирішенні завдань у іншого слухача, або допомогти з завданням іншому
студентові, буде позбавлений права складати іспит. На вимогу екзаменатора
студент повинен терміново залишити екзаменаційну аудиторію.
Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів
предметної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал
оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення
членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали вступного

фахового випробування олошуються головою предметної комісії усім
абітурієнтам, хто приймав участь у випробуванні, після закінчення іспиту.

3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ДОДАТКОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
1. Філософський підхід до визначення людини як абсолютної цінності.
2. Філософський зміст поняття «громадянське суспільство».
3. Поняття та основні ознаки громадянського суспільства у сучасних
наукових підходах.
4. Права людини у соціальній, правовій, демократичній державі.
5. Сучасна
теорія
громадянського
суспільства
і
визначення
«громадянськості».
6. Функції громадянського суспільства в процесі державотворення.
7. Поняття та основні ознаки громадянської освіти.
8. Громадянська освіта та громадське виховання як напрям розвитку
сучасної освіти в Україні.
9. Історичні підґрунтя формування сучасних підходів державногромадського управління освітою в Україні.
10. Братські школи як приклад історичного розвитку громадянської освіти
на території України.
11. Поняття та ознаки державно-громадської моделі управління освітою.
12. Мета та функції державно-громадськогомоделі управління освітою.
13. Рівні державно-громадськогоуправління освітою в Україні.
14. Моделі управління освітою в світі.
15. Ознаки централізованого, децентралізованого та змішаного управління
освітою.
16. Види громадських об’єднань в Україні відповідно до чинного
законодавства.
17. Інститути громадянського суспільства в Україні – поняття та ознаки.
18. Суб’єкти громадського управління у вищій освіті України відповідно до
чинного законодавства.
19. Суб’єкти громадського управління у загальносередній ланці освіти
України відповідно до чинного законодавства.
20. Види та функції органів колегіального управління в освіті України
відповідно до чинного законодавства.
21. Сутність поняття «педагогіка партнерства».
22. Педагогіка партнерства як один із основних принципів Концепції нової
української школи.
23. Сутність поняття громадського контролю.
24. Види громадського контролю у сфері освіти України.
25. Сутність громадського нагляду у сфері освіти відповідно до Закону
України «Про освіту».
26. Поняття громадської експертизи.
27. Громадське обговорення як вид громадського контролю.
28. Умови проведення громадських слухань відповідно до чинного
законодавства України.
29. Функції громадської радивідповідно до чинного законодавства України.
30. Портрет сучасного вчителя у демократичній, правовій державі.
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