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5. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

За 

накопичувальною 

100 – бальною 

шкалою 

За національною шкалою 

 

для екзаменів, 

звітів з 

практики, 

курсових 

робіт 

для заліків 

 

 

90 – 100 балів відмінно зараховано 

89 – 75 балів добре 

60 – 74 балів задовільно 

26 – 59 балів незадовільно не зараховано 

0 – 25 балів неприйнятно  

 

 

1. Андрагогіка в контексті викликів сучасного суспільства 

2. Міждисциплінарний характер андрагогіки 

3. Андрагогіка як навчальна дисципліна  

4. Історія розвитку освіти дорослих у зарубіжних країнах 

5. Історія розвитку освіти дорослих в Україні 

6. Діяльність ЮНЕСКО та Ради країн ЄС у галузі освіти дорослих 

7. Meтодологія андрагогіки 

8. Сутність андрагогіки як науки: парадигмальний підхід 

9. Моделі та функції андрагогіки 

10. Катeгopiaльний апарат сучасної андрагогіки 

11. Основні принципи андрагогіки 

12. Вікова періодизація етапу дорослості 



13. Загальні основи суб’єктивізації учіння дорослого 

14. Дорослість як якість життєдіяльності 

15. Специфіка вікових інформаційних запитів дорослих учнів 

16. Проблеми змістового наповнення освіти дорослих в умовах автономізації 

17. Концепція учіння і навчання в андрагогіці 

18. Психолого-педагогічні основи навчання дорослих 

19. Концептуальні основи організації навчального процесу у вищій школі 

20. Стилі пізнавальної діяльності дорослих учнів 

21. Моделі та стратегії навчання дорослих у освітньо-технологічному 

середовищі ЗВО: загальні основи 

22. Андрагогічна психодидактика керованого засвоєння в сучасному ЗВО 

23. Дидактогенні аспекти учбової діяльності здобувача 3ВО 

24. Розвиток освіти дорослих у відкритому суспільстві 

25. Моделі освіти дорослих в умовах відкритого суспільства 

26. Загальна характеристика моделей освіти дорослих у відкритому 

суспільстві 

27. Модель «Освіта 2.0» 

28. Проектно-орієнтований університет як модель створення нового освітньо-

технологічного середовища 

29. Дослідницький університет як проєктно-орієнтована організація 

30. Модель університету-підприємства та Модель «Університетський 

комплекс» (УК) 

31. Модель «Потрійна спіраль» 

32. Модель класичного дослідницького університету 

33. Традиційні методи навчання дорослих 

34. Інноваційні методи навчання в умовах відкритого суспільства: загальні 

підходи 

35. Інформаційно-розвивальні методи навчання 

36. Методи ситуаційного аналізу 

37. Методи ігрового проєктування 

38. Евристичні методи інтенсивного генерування ідей 

39. Методи рольової гри 



40. Технології зворотнього зв’язку на ігрових заняттях 

41. Система сучасних засобів методичного забезпечення навчальних 

дисциплін у ЗВО 

42. Лекційна форма організації навчального процесу у ЗВО: методичний 

аспект 

43. Особливості класичних форм організації навчання дорослих в умовах 

андрагогічної парадигми 

44. Інші класичні форми організації навчання дорослих 

45. Веб-квест як форма організації навчального процесу 

46. Форми організації навчання дорослих на основі ігрової діяльності 

47. Майстер-клас як форма організації навчального процесу у вищій школі 

48. Консультування як форма навчальної діяльності 

49. Технології загальнопедагогічної підготовки в сучасному закладі вищої 

освіти 

50. Основні характеристики результативності освіти дорослих для країн ЄС: 

нормативно-правове підґрунтя 

51. Компетентнісний підхід у контрольно-оцінній діяльності викладача 

закладу вищої освіти 

52. Функції контролю і вимоги до нього в андрагогіці 

53. Способи і методи контролю результативності навчання дорослих 

54. Форми підсумкового контролю результативності навчання дорослих 

Рейтинг-контроль як форма контрольно-оцінної діяльності в умовах кредитно-

трансферної системи навчання 

55. Викладач закладу вищої освіти як суб’єкт освітньої діяльності 

56. Взаємозв’язок «викладач – дорослий учень» у навчальному процесі 

закладу вищої освіти 

57. Стиль роботи викладача-андрагога і його вплив на якість освітнього 

процесу в закладі вищої освіти 

58. Андрагогічні основи професійного розвитку професійної підготовки 

59. Навчання в організаціях як форма освіти дорослих 

60. Основні фактори та постнавчальні техніки у професійній підготовці 

дорослих 



 

7. Рекомендована література 

Основна 

1. Андрагогічна парадигма : загальнонауковий контекст / авт. і уклад. 

В.О.Вихрущ: монографія. Тернопіль: Крок, 2019. 417 с. 

2. Марчук А.В. Андрагогіка : навч. посібник. Львів : ЛьвДУВС, 2020. 300 с 

3. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Основи 

андрагогіки» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

освітньою програмою «Педагогіка вищої школи» спеціальності 011 «Освітні 

педагогічні науки» денної та заочної форм навчання / Укладач : О. М. Сипченко. 

Слов’янськ: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 2020. 74 с.  

4. Освіта дорослих у перспективі змін : інновації, технології, прогнози: 

колективна монографія / за ред. А. Василюк, А. Стоговського. Ніжин : Видавець ПП 

Лисенко М.М., 2017. 248 с.  

5. Педагогіка вищої школи [Електронний ресурс]: підручник / В.П. 

Головенкін; КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2-ге вид., переробл. і доповн. Електронні 

текстові дані (1 файл: 3,6 Мбайт). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 290 с. 

Допоміжна 

1. Лук’янова Л. Законодавче забезпечення освіти дорослих: зарубіжний досвід; 

Українська Асоціація освіти дорослих. К. : ТОВ «ДКС-Центр», 2017. 147 с.  

2. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: підручник / Володимир 

Ортинський. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 500 с. 

3. Сипченко О., Кизь Н. Медіаосвітні технології як засіб формування 

професійної компетентності майбутніх викладачів. Гуманізація навчально-

виховного процесу: Зб. наук. праць. [за заг. ред. доц. С.А. Саяпіної]. Харків ТОВ 

«Видавництво НТМТ» 2019.  6 (98). 110–121. 

4. Сипченко О., Набока О., Чугаєва Л. Упровадження медіаосвіти у процес 

професійної підготовки андрагогів. Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. 

наук. праць. [за заг. ред. доц. С.А. Саяпіної]. Харків ТОВ «Видавництво НТМТ», 

2019. 4 (96). С. 165–179. 

5. Сипченко О.М., Смоляр, Є.Д. Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у професійній підготовці андрагогів. The XII th International scientific 



and practical conference «Advancing in research and education». December 07–10, 

2020 La Rochelle, France. 398-402 

6. Сипченко О.М. Цифровізація вищої освіти як важлива вимога часу. 

Розвиток освітніх систем в умовах євроінтеграційних трансформацій : матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 26-27 травня 2020 року / 

за наук. ред. д. пед. наук С.З. Романюк. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. С. 276-281 

7. Технології професійного розвитку педагогів : методичний порадник .⁄ 

упор.: Сорочан Т.М., Скрипник М.І.; навч.-метод. посіб.; Держ. вищ. навч. зал. «Ун-

т менедж. освіти». К., 2017. 231 с.  

8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Всесвітня Рада з освіти дорослих (ICAE) URL: http://icae.global/ 

2. Європейська Асоціація освіти дорослих (ЕАЕА) URL: https://eaea.org/ 

3. Закон України «Про вищу освіту» від 24.07.2020 № 1556-VII. URL: 

https://cutt.ly/SkZ9CAt  

4. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 03.07.2020 

року №848-VІII. URL: https://cutt.ly/okZ28R8 

5. Закон України «Про освіту» від 24.06.2020 року №2145-VІII. URL: 

https://cutt.ly/8k5gNYx  

6. Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 

16.01.2016 року №2623-ІII. URL: https://cutt.ly/MkZ22up 

7. Затверджені стандарти вищої освіти. URL:  https://cutt.ly/fkZ2SnO 

8. Концепція освіти дорослих в Україні / укл.: Лук’янова Л. Б. 24 с. URL: 

https://cutt.ly/Pf0NRma 

9. Концепція розвитку педагогічної освіти від 16.07.2018 року №776. URL: 

https://cutt.ly/Qk7M9us 

10. Проєкт Концепція розвитку освіти України на період 2015–2025 років. 

URL: https://cutt.ly/ck78KoS 

11. Українська Асоціація освіти дорослих URL: https://cutt.ly/Gk62gfr 

9. Посилання на дистанційний курс 

http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=1135 
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